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 تقدير:الشكر و ال
هلل عّز وجل، إذ أعانني ويسر أمري، ووفقني على إنجاز هذه  -أوال وأخيرا-الحمد والشكر      

 الدراسة، فهو نعم المولى، ونعم النصير والمعين. 

ال يشكر الناس ال يشكر اهلل، من هنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور الفاضل ومن      
الذي قام باإلشراف على هذه الدراسة، وتعهدها بالعناية واالهتمام الكبيرين،  الشرفا طه عبد ياسر

ضعة إلى اوكان لتوجيهاته القيمة، ومالحظاته، وتعليماته، األثر الكبير في إخراج هذه الدراسة المتو 
 كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى اإلخوة الدكاترة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة. حيز الوجود.

كما أتقدم بجزيل شكري إلى طاقم إدارة شركة توزيع الكهرباء في محافظة غزة، لما قدموه و       
المساعدة  قدم ليلي من تسهيالت إلجراء هذه الدراسة، وأتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم، و 

 والمشورة إلتمام هذه الدراسة، فجزاهم اهلل عني كل خير.
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 ملخص الدراسة:

، غزة مدينة يف الكهرباء توزيع لشركة التشغيلية الوقائية السياسة واقع تقييمتهدف الدراسة إلى 
واقع ين وب ملةالمحت التشغيلية العمل لمخاطر االستراتيجية الخططومعرفة ماهية العالقة بين 

وبين  لمتبعةا العمل سيناريوهاتالسياسة الوقائية التشغيلية، إلى جانب معرفة ماهية العالقة بين 
 التشغيلية العمل رلمخاط الوقائي التدريبالسياسة الوقائية التشغيلية، ومعرفة ماهية العالقة بين  واقع

لعالقة بين ماهية اة إلى التعرف على ، باإلضافالسياسة الوقائية التشغيلية واقعوبين  المحتملة
. تشغيليةالسياسة الوقائية ال واقعوبين  المحتملة التشغيلية العمل لمخاطر الرقابية الخطط موازنات
 المحتملة التشغيلية العمل لمخاطر الوقائية الخطط فعالية رقابةعرفة ماهية العالقة بين وأيضًا م
، وصفي التحليليالباحث المنهج ال ولتحقيق هذه األهداف اتبع .السياسة الوقائية التشغيلية واقعوبين 

رادها غزة بلغ عدد أف مدينةمن موظفي شركة الكهرباء في  منتظمة وقد تم اختيار عينة عشوائية
فراد العينة أتم توزيع االستبانة على قد . و ( عامل148، حيث كان مجتمع الدراسة )عامل( 110)

وبعد مجموعة من العمليات اإلحصائية والتحليالت توصلت الدراسة  ،( استبانات103وتم استرجاع )
الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة تتسم  :لعل أبرزهاإلى مجموعة من النتائج 

 توفر أنظمة وقوانين الشركة حصانة كافية، و بالوضوح لدى العاملين في الشركة بدرجة متوسطة
ملة ي الذي يقوم برقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتوتسهيالت للفريق الرقاب

ت تحدد األهداف الرئيسة في موازنا، كما أن لضمان إلنجازه العمل الرقابي بكفاءة بدرجة متوسطة
الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في الشركة في ضوء اإلمكانات والموارد المتاحة 

موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة وفق الشركة ، وتعد ة متوسطةبدرج
ي لمخاطر التدريب الوقائ، وأن احتياجات الشركة السنوية من الموارد المالية والبشرية بدرجة متوسطة

ما أن ك ،العمل التشغيلية المحتملة يرفع مستوى المعارف والمهارات لدى الموظفين بدرجة متوسطة
الشركة تقدم برامج التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة وفقا الحتياجات العمل بدرجة 

الشركة تتبع سيناريوهات عمل واقعية ومنطقية وممكنة الحدوث ، وأظهرت الدراسة أيضاً أن متوسطة
 ا أنكم، ضال تتبع سيناريوهات عمل واضحة ومميزة عن بعضها البع، وأنها بدرجة متوسطة

الباحث  وفي ضوء هذه النتائج أوصى .سيناريوهات العمل المتبعة ال تساعد في تطوير أداء الشركة
بتدريب الموظفين بوتيرة أعلى على كيفية تطبيق الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية، 

ة، وضرورة لشركمن أجل رفع مستوى تطبيقهم لهذه الخطط ومن ثم االرتقاء بالسياسة الوقائية ل
تطوير مستوى وضع السيناريوهات في الشركة، وأن تكون مميزة بعضها عن بعض، ألن ذلك يسهم 

 في تطوير أداء الشركة وسياساتها.
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Abstract: 

The study aims to assess the preventive operational policy to Electricity 

Distribution Company of Gaza City. In addition, it aims to know the 

relationship between strategic plans for potential risks of operational work 

and preventive operational policy. Moreover, it aims to know the 

relationship between already followed work scenarios and preventive 

operational policy. Furthermore, it aims to know the relationship between 

preventive training to potential risks of operational work and preventive 

operational policy. Additionally, it aims to know the relationship between 

budgets of monitoring plans and preventive operational policy. Also, it 

aims to know the relationship between monitoring effectiveness of 

preventive plans for potential risks of operational work and preventive 

operational policy. The researcher uses the descriptive analytical method 

to achieve these goals. The number of the study society is (148) employees 

and the number of samples is (110). The sample has been selected 

randomly using Systematic Sample Method from the employees of the 

Electricity Distribution Company of Gaza City. The researcher makes 

series of statistical operations and analysis, and he finds the following 

results: The strategic plans for potential risks of operational work are clear 

to the employees of the company on a moderate level. The laws and 

regulations of the company provide an adequate immunity and facilities to 

the monitoring team who is responsible for monitoring the effectiveness of 

preventive plans for potential risks of operational work in order to ensure 

the monitoring work efficiently on a moderate level. The main objectives 

of the monitoring plans budgets for potential risks of the company 

operational work are identified in the light of capabilities and resources 

available on a moderate level. Preventive training to potential risks of 

operational work increases the knowledge and skills of employees on a 

moderate level. The company is offering preventive training to potential 

risks of operational work according to work needs on a moderate level. The 

company follows realistic, logical and possible scenarios on a moderate 

level. The researcher suggests training employees on how to implement 

strategic plans for potential risks of operational work to improve preventive 

policy of the company. He calls on the company to follow clear and distinct 

work scenarios. 
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 مقدمة  1-1
رقابة ن أهم األمور التي تحتاج إلى تطوير و في بيئة العمل تعد مالسياسة الوقائية التشغيلية      

مال العمل والع أصحابدورية من قبل اإلدارة والجهات المختصة. ونجاحها يعتمد على مدى التزام 
بما ورد في لوائح وسياسات وخطط الشركة االستراتيجية والتشغيلية التي من شأنها زيادة الوعي 

ي افة إلى تنويه العاملين بالشركة بالقوانين الرادعة التبإجراءات الوقاية والسالمة للعاملين. باإلض
  قد يتعرضوا لها من جراء مخالفة قوانين وسياسات الشركة الوقائية.

الحوادث ة من الوقايومن الجدير بالذكر أن أهمية السياسة الوقائية التشغيلية تنبع مقدرتها من      
كامل بلتلك السياسات اك تطبيق فعلي الناجمة عن العمل، وخاصة حين يكون هن واإلصابات

  العمال أو أي جهة معنية. من قبلحذافيرها سواء 

عالميا من كل سنة قد أقرته منظمة العمل الدولية ليكون  اوكما يطيب التنويه بأنه يوجد يوم     
  .اتواإلصابرمزا للصحة والسالمة المهنية وأيضا لتوعية الناس بضرورة الوقاية من الحوادث 

بد من جميع الجهات المختصة بتوفير ما يلزم من سياسات وتدابير لوقاية وسالمة لذلك ال      
العامل وبيئة العمل من أي خطر قد يضر العاملين على الصعيد الجسماني من جراء قيامهم 
باألعمال الروتينية التشغيلية، ومنها توفير وسائل الحماية مثل األحذية واألحزمة وأغطية الرؤوس 
إلخ. ومن اإلجراءات المهمة جدا لسالمة العاملين هو القيام بفحص طبي روتيني للعامين بالشركة. 
وأيضا يجب أن تكون سياسات الوقاية التشغيلية واضحة ومفهومة لجميع العاملين وأيضا إلى كل 
من يتواجد في مكان أو بيئة العمل. وأيضا يجب على أصحاب الشأن أن يوفروا جميع األدوات 
والمعدات التي تلزم في اإلسعافات األولية حينما يتطلب العمل لذلك، ومن الجدير بالذكر إنه ال 
يوجد قانون عمل تطبقه الدول دون أن يحتوي على مواد تنص على أهمية التزام أرباب العمل 

جراءات الوقاية المهنية ومنها التشغيلية.   والعمال بسياسات وا 

ن تلك ، وأفي العمل أو قد تحدث أمراض مزمنة اإلصابة إلىدي هنالك عدة عوامل قد تؤ      
العوامل منها البيولوجية ومنها الكيميائية مثل تلوث مكان العمل باألوبئة إلخ.، وأيضا توجد عوامل 

الكهرباء سباب تتعلق بألفيزيائية مثل التعرض لخطر الموت أو البتر في أحد األطراف إلخ وذلك 
ذلك يدعو  إلى كلائن التشغيلية في ورش العمل ومنها أسباب عديدة أخرى. أو أسباب تتعلق بالمك
تباع اللوائح والقوانينشغيلية و بتطبيق سياسات الوقاية الت الباحث إلى االلتزام ذا كانت فعال تعمل إ ا 

من أجل الحفاظ على بيئة عمل آمنة وخالية من خطر اإلصابات والحوادث الناجمة عن طبيعة 
ويدعو الباحث إلى زيادة الدور الرقابي الحكومي والرقابة الخارجية لما له ي فلسطين. بيئة العمل ف
يجابي تأثير فاعل   على مستوى السياسة الوقائية التشغيلية في مؤسسات األعمال.وا 
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 مشكلة الدراسة:  1-2
ق سياسات يلقد تبين في اآلونة األخيرة أن شركة توزيع الكهرباء بغزة تعاني من مشكلة في تطب     

الوقائية التشغيلية. ذلك بسبب أن عدد حوادث الموت للعاملين في مقرات الشركة في محافظة غزة 
يانات سنوات الماضية. هذه الب الستةحالة إصابة خالل  خمسة عشرو وفاة يقدر بثالثة حوادث فقط 

جراء عدة مكالمات هاتالمقابالت الشخصية و من خالل  عليها مبدئياً تم الحصول  د فية مع أحا 
المسئولين في الشركة. لكل ذلك وجب على الباحث اختيار شركة توزيع الكهرباء بغزة لتكون المثال 
األكثر مالئمة لمعرفة مدى تطبيق الشركة لسياسات الوقائية التشغيلية ولمعرفة كيف حدثت تلك 

ستقبلية ريوهات مالحوادث واإلصابات ومن ثم التأكد من أن الشركة قد وضعت استراتيجيات وسينا
فاعلة لتفادي خطر تلك الحوادث واإلصابات مستقبلية. ذلك ألن حياة الفرد وحمايته وتوفير بيئة 

 مهنية آمنة يعد من أولى أولويات أي شركة قبيل البدء بتوظيف أو تشغيل العاملين لديها.
ة التشغيلية ة الوقائيما هو واقع السياسويمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: "

 ؟لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة
  أسئلة الدراسة: 1-3

 واقع الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في شركة توزيع الكهرباء في  ما هو
 مدينه غزة؟

  يع ز واقع رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في شركة تو ما هو
 الكهرباء في مدينه غزة؟

  واقع موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في شركة توزيع الكهرباء ما هو
 في مدينه غزة؟

  واقع التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في شركة توزيع الكهرباء في مدينه ما هو
 غزة؟

  متبعة في شركة توزيع الكهرباء في مدينه غزة؟واقع سيناريوهات العمل الما هو 
 

  فرضيات الدراسة 1-4
  وبين  محتملةال التشغيلية العمل لمخاطر االستراتيجية الخططتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

 .   05.0عند مستوى داللةوزيع الكهرباء في مدينه غزة ت لشركة التشغيلية الوقائية السياسة
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 يليةالتشغ العمل لمخاطر الوقائية الخطط فعالية رقابةعالقة ذات داللة إحصائية بين  توجد 
ند مستوى داللةعوزيع الكهرباء في مدينه غزة ت لشركة التشغيلية الوقائية وبين السياسة المحتملة

05.0  . 
  لمحتملةا التشغيلية العمل طرلمخا الرقابية الخطط موازناتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

   05.0ى داللةعند مستو وزيع الكهرباء في مدينه غزة ت لشركة التشغيلية الوقائية وبين السياسة
  وبين  لةالمحتم التشغيلية العمل لمخاطر الوقائي التدريبتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين

 .  05.0عند مستوى داللةيع الكهرباء في مدينه غزة وز ت لشركة التشغيلية الوقائية السياسة
 التشغيلية يةالوقائ وبين السياسة المتبعة العمل سيناريوهات توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 .  05.0عند مستوى داللةوزيع الكهرباء في مدينه غزة ت لشركة
 

 أهداف الدراسة: 1-5
 الكهرباء وزيعت لشركة التشغيلية الوقائية السياسة واقع تقييمف الرئيسي من الدراسة هو الهد     
  :كاآلتي األهداف الفرعية للدراسةو  .غزة مدينة في

 واقعبين و  المحتملة التشغيلية العمل لمخاطر االستراتيجية الخطط العالقة بينالتعرف على  .1
 .الكهرباء في غزةفي شركة توزيع  السياسة الوقائية التشغيلية

في  شغيليةالسياسة الوقائية الت واقعوبين  المتبعة العمل سيناريوهاتمعرفة ماهية العالقة بين  .2
 .شركة توزيع الكهرباء في غزة

 واقعبين و  المحتملة التشغيلية العمل لمخاطر الوقائي التدريبالعالقة بين  على درجة التعرف .3
 .وزيع الكهرباء في غزةفي شركة ت السياسة الوقائية التشغيلية

بين تطبيق و  المحتملة التشغيلية العمل لمخاطر الرقابية الخطط موازناتالعالقة بين  قوةمعرفة  .4
 .في شركة توزيع الكهرباء في غزة السياسة الوقائية التشغيلية

وبين  تملةالمح التشغيلية العمل لمخاطر الوقائية الخطط فعالية رقابةبين  مدى العالقةمعرفة  .5
 .في شركة توزيع الكهرباء في غزة السياسة الوقائية التشغيلية اقعو 

 أهمية الدراسة: 1-6
  هذه الدراسة سوف تقدم معلومات مفصلة ألرباب العمل والمساهمين في شركة توزيع الكهرباء

بغزة حول مدى فاعلية تطبيق الشركة لسياسات الوقائية التشغيلية التي تقرها الشركة. وتلك 
 تساعدهم كثيرا لكي يتخذوا قرارات مستقبلية أكثر حكمة. المعلومات سوف

  ساعد اإلدارة العليا لشركة توزيع الكهرباء بغزة لمعرفة ماهية المشكلة ومن تهذه الدراسة سوف
 ثم تحليها ووضع حلول للحد منها أو تفاديها.
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 عمل آمنة  ةهذه الدراسة سوف تساعد العاملين في شركة توزيع الكهرباء بغزة لكي يحظوا ببيئ
 وسليمة وشاملة على كل وسائل ومعدات الوقاية والسالمة التشغيلية.

  هذه الدراسة تنبع أهميتها كونها من أولى الدراسات الذي تتحدث عن السياسة الوقاية التشغيلية
 في العالم العربي ضمنه فلسطين.

 الجهات المهتمة في الدراسة: 1-7
  دراسة لنيل شهادة الماجستير.هذه الدراسة مهمة جدا للباحث كونها 
 ر نوعية لة ماجستيهذه الدراسة مهمة للجامعة اإلسالمية بغزة ألنها سوف تغني مكتبتها برسا

 في هذا المجال. 
  هذه الدراسة مهم جدا لكل من اإلدارة والعاملين في شركة توزيع الكهرباء في محافظة مدينة

ساعد ئية التشغيلية للشركة ومن ثم سوف تغزة. كونها سوف تعمل على تقييم السياسات الوقا
وقائية أكثر أمانا للعاملين مما سوف يعود على الشركة  إجراءاتأصحاب الشأن من اتخاذ 

 بالنفع.
 ة ون شركة الكهرباء بغزة تضم قرابهذه الدراسة سوف تساعد أفراد المجتمع في مدينة غزة ك

 صول على هذا العدد التقريبي منالحتم وعامل في مدينة غزة وحدها، )وقد موظف ( 430)
م(. وبما أن 17/11/2013أحد المسئولين في الشركة من خالل عدة محادثات هاتفية بتاريخ 

العاملين في الشركة يقطنون مدينة غزة فإن سالمتهم في بيئة عملهم تهم جدا عائالتهم والمجتمع 
 المحلي في مدينة غزة. 

  ية والحكومية التي تمارس دورًا رقابيًا على سياسات البلدهذه الدراسة سوف تساعد المؤسسات
 حماية العمل. 
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 متغيرات الدراسة: 1-8
 خارطة توضيحية تمثل المتغيرات التي تؤثر على مستوى/واقع السياسة الوقائية التشغيلية     

 
 . السياسة الوقائية التشغيلية المتغير التابع:

 العمل يوهاتسينار  المحتملة، التشغيلية العمل لمخاطر يةاالستراتيج الخطط: المستقلة المتغيرات
 مخاطرل الرقابية الخطط موازنات المحتملة، التشغيلية العمل لمخاطر الوقائي التدريب المتبعة،
 .محتملةال التشغيلية العمل لمخاطر الوقائية الخطط فعالية رقابة ،المحتملة التشغيلية العمل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سيناريوهات العمل 
المتبعة

التدريب الوقائي
لمخاطر العمل 

ملة التشغيلية المحت

موازنات الخطط 
ل الرقابية لمخاطر العم

ة التشغيلية المحتمل

طط رقابة فعالية الخ
الوقائية لمخاطر 

ة العمل التشغيلي
المحتملة 

ة الخطط االستراتيجي
لمخاطر العمل 
ة التشغيلية المحتمل
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 ار النظري للدراسةالفصل الثاني: اإلط

 التخطيط اَلستراتيجياألول/  المبحث

 مفهوم التخطيط 
 مفهوم اَلستراتيجية 
 مفهوم التخطيط اَلستراتيجي 
 فوائد التخطيط اَلستراتيجي للمؤسسات 
 معوقات التخطيط اَلستراتيجي 
 مكونات التخطيط اَلستراتيجي 
 مراحل التخطيط اَلستراتيجي 

 الثاني/ الرقابة المبحث

 مقدمة 
 فهوم الرقابةم 
 العوامل التي أدت إلى زيادة اَلهتمام بالرقابة 
 أهمية الرقابة 
 أهداف الرقابة 
 خطوات الرقابة 
 أنواع الرقابة 
 خصائص الرقابة 
 المشكالت التي تواجه الرقابة 

 الثالث/ الموازنات المبحث

 مفهوم الموازنة 
 أهداف وأهمية الموازنة 
 الوظائف الرئيسية للموازنة 
 الموازنة مزايا وخصائص 
 الجهة المسؤولة عن إعداد الموازنة 
 مراحل إعداد الموازنة 
 مبادئ نجاح الموازنة 
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 أنواع الموازنات 

 مفهوم التدريب وأهميتهالرابع/  المبحث

 تمهيد 
  مفهوم التدريب 
 العوامل المؤثرة في التدريب 
 أهداف التدريب 
 أهمية التدريب 
 أنواع التدريب 

 السيناريو الخامس/  المبحث

 مةمقد 
 مفهوم تخطيط السيناريو اَلستراتيجي 
 التوجهات الفكرية لعملية بناء السيناريوهات 
  خطوات بناء وتطوير السيناريوهات 
 منهجيات وضع السيناريوهات 
  تقنيات بناء السيناريوهات 
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 األول/ التخطيط اَلستراتيجي المبحث

 مفهوم التخطيط: 2-1-1

ارية المهمة والتي يتم بها تحديد األهداف والبرامج والقرارات أن عملية التخطيط من العمليات اإلد
ورسم السياسات. فهي عملية أساسية لضمان نجاح أي مشروع عمل. وأن أهم ما يميزها بأنها 

ودة المنش واألهدافتختص بتخصيص األدوار بين إدارة وعاملين الشركة بناًء على الغايات 
 ملية التخطيط يذكر الباحث منها ما يلي:للمؤسسة. وهنالك العديد من تعريفات ع

أن عملية التخطيط هي عملية التدبير المسبق والتي تحدد اتجاه  ،1996القطامين، يرى  -
 مؤسسة العمل في المستقبل.

أن عملية التخطيط هي طريقة علمية تعمل على ربط غايات ، 1980يرى درويش وتكال،  -
ج وفرة بهدف إنجازها وتحقيقها، وهي تمثل المنهاوأهداف المنشأة المستقبلية مع الوسائل المت

 الذي سوف يحدد سياسات وقرارات المؤسسة وتحدد الكيفية لتنفذها.

 : لها كالتاليالزمني  نشاط التقسيمعملية التخطيط حسب  ،1996حسين، وقد قسم الباحث      

سنوات فأكثر.  10 إلى 5التخطيط طويل األجل: هو التخطيط الذي تتراوح مدته الزمنية من  .1
المتكاملة والتي بدورها تحقق  األجلوهو يشمل في طياته الكثير من خطط العمل قصيرة 

 مرحليا على المدى البعيد. األجلالمؤسسة طويلة  وأهدافغايات 
سنوات وهو  5 إلى 3التخطيط متوسط األجل: هو التخطيط الذي تتراوح مدته الزمنية من  .2

منه هو  جل. والهدفاأل قصير التخطيطجل وبين طويل األ التخطيطيعتبر حلقة الوصل بين 
 أهداف المؤسسة المرحلية.  إنجاز

التخطيط قصير األجل: هو التخطيط الذي غالبا ما تكون مدته الزمنية سنة واحدة وفي طياته  .3
 تفصيلية يراد تحقيقها خالل عام وهو يشتمل أيضا على سياسات وبرامج تنفيذية. أهدافيشمل 

التكتيكي: هو التخطيط الذي غالبا ما تكون مدته الزمنية محدودة والهدف منه وهو التخطيط  .4
 هدف مرحلي محدد في فترة قصيرة ويشمل على البرامج التنفيذية لذلك. إنجاز

التخطيط العاجل: هو التخطيط الذي غالبا ما تكون مدته الزمنية قصيرة جدا والغرض منه هو  .5
 اجلة لم يكن من المتوقع حدوثها.مشاكل ع أوالتصدي لظروف طارئة 

 أن الحاجة من وراء عملية التخطيط تكمن في الجمل التالية: ،2000جواد، ويرى      

 المؤسسة ال تستطيع الوصول إلى أهدافها بدون عملية التخطيط لبلوغ تلك األهداف. -

 قعا.أفضل أسلوب لمواجهة المتغيرات البيئية هو من خالل التخطيط لها وجعلها وا -



23 
 

 إذا لم تكن المؤسسة مدركة لما تريد فعله. فإن جميع المسالك يمكن أن تقودها إلى أين؟ -

هداف تحديد األ على تعملالعمليات اإلدارية التي  تعد من أهمأن عملية التخطيط ويرى الباحث 
 .نجاح أي مشروع عمل ال غنى عنها فيعملية  كونهاوالبرامج والقرارات ورسم السياسات. 

 

 مفهوم اَلستراتيجية: 2-1-2

لى كلمة "استراتيجوس" اليونانية يعود إأن أصل كلمة استراتيجية  ،1995خليل، أشار الباحث  -
 والتي تعني فن التخطيط للحروب.

بأنها تحليل للحاضر للعمل على تغييره إذا احتاج األمر لذلك، ويشمل  تعرف االستراتيجية -
غايات بأنها الوسيلة التي تحقق رسالة و و حتاجها المؤسسة. التحليل ماهية ومقدار الموارد التي ت

 إنجازخطة كاملة الجوانب وموحدة توضع لضمان باإلضافة إلى كونها وأهداف المؤسسة. 
 (2000)اللوزي،  أهداف المؤسسة.

عدادبأنها تخصيص للموارد تعرف  - عدة مقترحات مستقبلية بديلة لتنفيذ أهداف المؤسسة  وا 
 (1996ليل، )خطويلة األجل. 

بأنها الخطط التي سوف تساعد اإلدارة على تحقيق غاياتها وأهدافها. والتي تعمل على تعرف  -
  (2003)خطاب،  استغالل الفرص المحيطة وتخطي العقبات والمخاطر المستقبلية.

هذه التعريفات أن االستراتيجية تعتبر خطة متكاملة األطراف توضع لضمان  ويرى الباحث من
 اف وأهداف المؤسسة.أهد إنجاز

ن أي مؤسسة مهما كان صغر حجمها تحتاج إلى أن تدرك ما أ ،1994مندورة ودرويش، ويرى 
هو وضعها الحالي، وكيف تريد أن تصبح في المستقبل. بمعنى آخر ينبغي على كل مؤسسة أن 

ها اتتدرك ما هي غايتها، وما مجاالت نشاطاتها الخارجية، ومن هي الجهات المستفيدة من خدم
ومنتجاتها، وينبغي أن تعرف بنيتها وهيكلها، كما وينبغي أن تدرك بيئتها الداخلية والخارجية، 
والسياسات التي تتبعها، واألطر الفلسفية التي تحكم أساليبها في اتخاذ القرار، كذلك ينبغي أن تدرك 

 . احتياجاتها البشرية والمادية وخالفه

هم المقصود من مصطلح االستراتيجية هو معرفة األبعاد الطريقة األفضل لفويرى الباحث أن 
 كاآلتي:الرئيسية الستة التي تتكون منها أية استراتيجية ألية مؤسسة وهي 
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 يوضح أبعاد اَلستراتيجية (1) شكل  

 (1994) مندورة، ودرويش، 
مية األخذ هتلك األبعاد الستة توضح مفهوم االستراتيجية بشكل كامل مما يجعلها تزيد من أ     

بها في المؤسسة، فمن خاللها تفرض المؤسسة كيانها في المجتمع، كذلك تعمل على تكييف نفسها 
 مع التغيرات البيئية بما يكفل قدرتها على المنافسة والبقاء. والتالي شرح موجز عن هذه األبعاد: 

 المتكاملة.و المتوافقة  االستراتيجية تمد المؤسسة بإطار شامل وعام يتم من خالله اتخاذ القرارات .1
وهي تعزز االعتقاد بأن االستراتيجية هي القوة المحركة في المؤسسة لوضع الخطط، وبعد ذلك 

 تنفذ تلك الخطط إلى أن يتم تحقق الغايات واألهداف المنشودة للمؤسسة. 
ضا تقوم ، وأيعملهاحديد الغايات البعيدة للمؤسسة وخطط تباالستراتيجية هي وسيلة تقوم  .2

 التخصيص المثالي لموارد المؤسسة والعمل على توافرها. ب
االستراتيجية توضح مدى النطاق التنافسي الحالي للمؤسسة. وذلك يحتاج معرفة نطاق عمل  .3

المؤسسة ومعرفة معدل نموها، ومعدل تنوع خدماتها ومنتجاتها ومدى التوسع في مجال عملها 
 في المستقبل.

بل االستغالل األمثل للفرص ونقاط القوة في المؤسسة وأيضا االستراتيجية هي أداة لمعرفة س .4
تكون وسيلة التخاذ سياسات وقائية من التهديدات الخارجية ونقاط الضعف الداخلية وذلك 
بهدف الميزة التنافسية للمؤسسة. فاالستراتيجية تهدف إلى تحقيق التناغم والتكيف بين البيئة 

 جية.الداخلية للمؤسسة وبين البيئة الخار 

أبعاد 
جيةاالستراتي

تعريف اإلسهام 
االقتصادي وغير 
االقتصادي الذي 
تقدمه المؤسسة 

للمستفيدين

ه اإلطار الذي يتم وفق
اتخاذ القرارات

تحديد مقاصد 
وغايات المؤسسة 
وأولويات تخصيص

الموارد

تعريف مجال
تنافس 
المؤسسة

كيفية االستجابة 
للفرص والتهديدات
وة الخارجية ونقاط الق
والضعف الداخلية

تحديد مهام 
اإلدارة العليا 

والوسطى ومهام 
اإلدارة المركزية 

اموالفروع واألقس
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االستراتيجية تعمل على تكوين نظامًا موضوعيا يعمل على توزيع المهام والمسؤوليات بشكل  .5
مالئم وفعال على كافة مستويات إدارة المؤسسة وذلك لضمان تحقيق أقصى درجات التكامل 

 بين استراتيجيات المؤسسة.
لمنتفعين منها ة إلى كافة اتعرف االستراتيجية بانها مقدار الفائدة التي تعتزم أن تقدمها المؤسس .6

مثل مالك المؤسسة وأصحاب األسهم، والعاملين، والمجتمع، والبلد وما بعد ذلك إن وجد. 
وينبغي على المؤسسة أن تراعي مصلحة المنتفعين وأن تعمل على تطبيق خطط استراتيجية 

 (1994)مندورة، درويش،  طويلة المدى ذلك لضمان نمو واستمرارية المؤسسة.

 مفهوم التخطيط اَلستراتيجي: 2-1-3

أن التخطيط االستراتيجي يعد ضرورة حتمية وملحة للسير قدما في وجه  ، يرى2005الدوري، 
التحديات المعاصرة بعد أن فشلت الخطط التقليدية على مواجهتها. وقد شهد أواخر القرن العشرين، 

ادي اري والسياسي واالقتصتسارعًا في المتغيرات المحيطية على الصعيد التكنولوجي والتج
نيم، الباحث غو والتعليمي، مما عزز مفهوم التنافس بين المؤسسات الحاضنة لهذه القطاعات. 

يذكر أن أمريكا هي أول من استخدم منهج التخطيط االستراتيجي للمؤسسات وقد عملت  ،2001
 على انتشاره إلى أن وصل أوروبا ومن ثم باقي بقاع العالم.

 عريفات الشائعة لمفهوم التخطيط االستراتيجي: وهناك بعض الت

أن التخطيط االستراتيجي عبارة عن التنبؤ المثالي بمستقبل الشركة ومن ثم وضع تصورات  -
 سالة وأهداف المؤسسة ومن ثم تحقيق أهداف الشركة المستقبلية.ر وتوجهات تخدم رؤية و 

 (2001)العارف، 
راتيجية ف واالستية اتخاذ القرارات ووضع األهداعمل اكما ويعرف التخطيط االستراتيجي بأنه -

  لتطبيقها ومن ثم متابعتها. ةل الزمنياو ومن ثم وضع الجد
عملية السيطرة والتحكم في جميع عمليات مؤسسة العمل بهدف تحقيق األهداف واستغالل  هي -

حسين تالفرص المستقبلية وأيضًا لتعزيز التواصل بين الموظفين وتشجيعهم وتغيير مواقفهم ل
 (2011)توايسي وآخرون، أداء المؤسسة. 

الطريقة الصحيحة والمناسبة لتحديد أهداف وتوجهات المؤسسة المستقبلية بهدف العمل  هي -
 (2003)بوليكاسترو،  على تحقيقها.

رة المؤسسة في مراقبة ومتابعة سير عمل الموارد المتواف إدارةالمنهج العلمي الذي تلتجئ إليه  هو -
 (1989)خطاب،  إلى أن يتم الوصول إلى األهداف االستراتيجية المطلوبة. تهاإدار ومن ثم 
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المؤسسة لالستغالل األمثل لموارد المؤسسة المتوافرة، ذلك لكي  إدارةالوسيلة التي تتبعها  هي -
 تصل إلى أحسن النتائج بعد أن تتغلب المؤسسة على نقاط ضعفها وتعزيز مصادر قوتها.

  (2000)السلمي، 
عملية التي يتم من خاللها التنبؤ والتوقع بمستقبل المؤسسة، وهو يعتبر عملية لتحسين ال هي -

 (2003)الصرن، السبل واإلجراءات المهمة لتحقيق هذا المستقبل. 
اتخاذ لمجموعة من القرارات المناسبة والتي تتعلق برسالة المؤسسة ومن ثم تحديد السياسات  هو -

 منشودة بأسلوب مختلف ومميز عن باقي المؤسسات.التي من شئنها تحقيق األهداف ال
 (1991)الحمالوي، 

خطط طويلة األجل من ثالث إلى خمس سنوات حيث تحدد فيها رسالة المؤسسة والغايات  هي -
واألهداف المنشودة التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها. كما وتشمل الخطط آليات تحقيق تلك 

ألخذ بعين االعتبار إمكانيات وموارد المؤسسة المتوافرة، األهداف، والجدول الزمني الالزم، مع ا
 (2005)الفرا،  ونقاط قواها وضعفها، وأيضًا والفرص والتهديدات المتوقعة.

عملية لتحديد مستقبل المؤسسة من خالل االطالع على نتائج التفكير االستراتيجي.  هي -
   (2006)الدهدار، 

دراك المتغيرات المرتبطة بالبيئة الدعملية علمية شاملة تقوم على التنبؤ  هي - اخلية بالمستقبل وا 
والخارجية للمؤسسة، ويهدف إلى االنتقال من الوضع الحالي إلى الوضع المأمول الذي يفي 

 (2011)أبوزقية،  بمتطلبات الجودة الشاملة.
تقاق شعملية اختيار رسالة المؤسسة وأهدافها األساسية سواء القريبة أو البعيدة، ومن ثم ا هي -

األهداف األساسية إلى عدة أهداف ثانوية وفرعية لبلوغ تلك األهداف. كما ويعمل التخطيط 
 (2000)جواد،  االستراتيجي على توزيع موارد المؤسسة البشرية والمالية والمادية.

عملية تكهن لعدة سنوات، حيث بها يتم بها التنبؤ بما سيحدث بمستقبل الشركة، ومن ثم  هي -
ين، )ياس ادر واإلمكانيات المتوفرة لذلك، وذلك من خالل جداول زمنية محددة.تخصيص المص

2002) 

تستخدم كل مؤسسة مجموعة متنوعة من األدوات لتحقيق األهداف المؤسسية، بما في ذلك خطط 
العمل القصيرة، والخطط االستراتيجية، وخطط التنمية طويلة المدى. وأهداف المؤسسة للسالمة 

ا، ذلك المرتبطة به األضرارة تتمثل في تحديد المخاطر في مكان العمل وتحديد والصحة المهني
ية، واألهم المهن واإلصاباتلوضع استراتيجيات وبرامج وسيناريوهات تعمل في الحد من المخاطر 

من ذلك، يجب البحث عن المخاطر المهنية وتحديدها ومن ثم تقييمها بشكل مناسب وبعد ذلك 
لسياسات الوقائية المالئمة للحد منها. واستراتيجية المؤسسة يجب أن تضم جهود اتخاذ التدابير وا
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أرباب العمل، واإلدارة، والموظفين. ولضمان فاعلية استراتيجيات المؤسسة للسالمة والصحة المهنية 
)لجنة الصحة  .البد أن تعزيز روح ثقافة السالمة والصحة المهنية بين جميع الموظفين في المؤسسة

 (2003سالمة المهنية، وال

يرى الباحث أن التخطيط االستراتيجية يلعب دورًا مهم جدًا في حياة المؤسسات، لما له من دور و 
 باز في عملية التنبؤ ورؤية ورسم معالم مستقبل المؤسسات.

 

 فوائد التخطيط اَلستراتيجي للمؤسسات: 2-1-4

تي في كونه يمثل األساليب والطرق الأن فوائد وأهمية التخطيط االستراتيجي للمؤسسات تكمن 
تستخدمها المؤسسات للتعامل مع الفرص والتهديدات المستقبلية الموجودة في بيئة العمل، وبما 

 (1995)بيتر وآخرون،  يحقق مصالح المؤسسة ويساعدها على االستمرارية والبقاء.

الل دافها، وذلك من خأن التخطيط االستراتيجي هو بمثابة خارطة الطريق للمؤسسة لتحقيق أه
تحديد رؤية واتجاه عام للمؤسسة، وتشكيل فرق عمل تكمل بعضها البعض، وتوزيع المهام والعمليات 

 (2003)كوفيتز وآخرون،  .اإلداريةتفويض القرارات  إلىوالمسؤوليات باإلضافة 

لفوائد ن اتحقق الكثير م إدارتهاإن المؤسسات التي تعتمد التخطيط االستراتيجي كأساس في  -
  منها ما يأتي:

 .تحقيق الميزة التنافسية 
 .تحقيق عائد اقتصادي قابل للنمو 
 .استغالل وتخصيص مواردها بالشكل األمثل 
  لمواطن القوة والبعد األكبر عن المخاطر المحتملة سواء في البيئة الداخلية  األمثلاالستغالل

 (1999)المغربي، أو البيئة الخارجية. 

 بعض الفوائد: ،2007الشويخ، ويضيف 

 .توحيد كل جهود المؤسسة نحو رؤى وغايات واحدة 
  قها. ليها وتحقيإتخصيص األهداف وتطوير برامج وآليات مرتبطة بجداول زمنية للوصول 
 .تحث على إنماء عملية التفكير والتكهن في رؤية مستقبل المؤسسة 
  زز بتنفيذ ستراتيجي، مما يعالمؤسسة في عملية التخطيط اال إداراتتوفير فرصة لمشاركة جميع

 أي برنامج.
  .يساعد في توفير معلومات حول الفرص أو التهديدات المستقبلية 
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 فوائد للتخطيط االستراتيجي يذكر منها الباحث اآلتي: ،2001ويذكر بابكر، 

 .يزيد من فعالية االتصال بين أقسام المؤسسة 
 د االتجاه المرغوب للمؤسسة.حدي 
 بشكل ممتاز. ص موارد المؤسسةخصي 
 حفز المرؤوسين على األداء الجيد. ي 
  واإلبداعيحفز على االبتكار. 

 نذكر منها اآلتي:األخرى بعض الفوائد  ،2007، الشويخويضيف 

 .يساعد على تحليل العوامل الداخلية والخارجية للمؤسسة 
 .يعمل على مواجهة التغيرات المستقبلية 
 لبيئات سريعة التغير.يعمل مع حل المشكالت المعقدة حتى مع ا 
 .يستخدم هياكل تنظيمية وسياسات وبرامج مرنة 
 .يعمل على زيادة مجال اإلبداع واالبتكار 
  .يعمل على تكيف المؤسسة مع متطلبات العصر 

 بعض الفوائد األخرى نذكر منها اآلتي: ،2002ويضيف الجندي، 

 .يزود المؤسسات بالفكر الرئيسي لها 
  الجوهرية التي ستواجه المؤسسة، ومن ثم العمل على مواجهتها.يساعد في تحديد القضايا 
  يساعد على تكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية، والذي يؤدي بدوره إلى تكامل األهداف، ومنع

 ظهور التعارض بين أهداف المؤسسة الرئيسية مع أهداف وحداتها الفرعية.
 يعزز القدرة على والسيطرة والرقابة وتقييم األداء. 
  أهداف المؤسسة. إنجازيعزز العمل الجماعي بهدف 
 .يعزز روح المسئولية تجاه المؤسسة ورسالتها وأهدافها 
  يعمل على صنع قرارات استراتيجية واقعية وحكيمة للتصدي أو لالستثمار األحداث المتوقع

 حدوثها في المستقبل.
 لخارجية.يساعد في تأقلم المؤسسة مع المتغيرات في البيئة الداخلية وا 

أن المؤسسة يجب تصيغ الخطة االستراتيجية بشكل دقيق بحيث تضمن  ،1999المغربي، ويذكر 
تطبيقها ونجاحها وبالتالي استمرارية المؤسسة وبقاءها، فالشركات الناجحة هي التي تكرس مواردها 

ت بسبب نهار واهتماماتها لهذه األمور فتزداد نجاحا فوق نجاحها، وكم هناك من شركات كبيرة قد ا
 االفتقار إلى صنع واتخاذ القرار االستراتيجي.
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 معوقات التخطيط اَلستراتيجي: 2-1-5

تواجه عملية التخطيط االستراتيجي في أي مؤسسة عدة معوقات قد تحول دون تحقيق      
 :كاآلتيالخطط المنشودة، ويذكر الباحث بعض هذه المعوقات وهي 

 معوقات داخلية: .1
 نقص المعلومات. 
 قص الكفاءات البشريةن. 
 ضعف استغالل، التكنولوجية الحديثة. 
 وتعقيد اإلجراءات. 
 في الهيكل التنظيمي ضعف. 
  .قصور في سياسات المؤسسة 
 .عدم اهتمام إدارة المؤسسة بعملية التخطيط 
 .عدم تحفيز إدارة المؤسسة للتفكير االستراتيجي، والتفكير االبتكاري 
 ية وضع الخطط االستراتيجية.عدم تخصيص ميزانية مالية لعمل 
 .عدم توفر وقت كافي لعملية التخطيط االستراتيجي 
  ضعف متابعة اإلدارة لعملية الرقابة على تطبيق الخطة االستراتيجية وما ينجم عنها من

 تطورات وتغيرات على أرض الواقع.
 معوقات خارجية:  .2
 .سرعة التغير في البيئة الخارجية 
  .المنافسين في مجال عمل 
  .نقص الموارد 
 .ضعف التنظيم مع البيئة الخارجية 
 .عدم االستقرار االجتماعي أو االقتصادي أو السياسي 
 .التكاليف المالية الكبيرة لعملية التخطيط االستراتيجي 
 ،وضوع الم بعض األحيان من يضعون الخطة االستراتيجية ليسوا هم األفراد المطبقين لها

 أرض الواقع. إلى ظهور مشكالت على الذي يسفر

لكل ذلك ينبغي على اإلدارة أن تقوم بتقدير ودراسة كل النتائج المتربة، والعمل على وضع      
 (2007)الشاعر،  في مواجهة هذه المعوقات وما يصاحبها من مشاكل. آليات تساعد

 مكونات التخطيط اَلستراتيجي: 2-1-6
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 .تحديد اإلطار العام لالستراتيجية )الرؤية والرسالة( .1
تحليل عوامل ومؤثرات البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة ومن ثم حصر الفرص المتاحة  .2

 والقيود التي تحدها.
 وضع الغايات واألهداف للمؤسسة. .3
 لعمل مقارنة بينها. تحديد عدة استراتيجيات بديلة .4
بيئية لاختيار االستراتيجية البديلة األنسب والتي تحقيق الغايات واألهداف في إطار ظروف ا .5

 .بحيث تكون قانونية ومشروعة التطبيق من قبل الدولة والحكومة المحيطة
 سن السياسات ووضع المخططات وجداول األعمال والموازنات والبرامج زمنية. .6
 تقويم األداء. .7
 (1994 درويش، مندورة،)  استيفاء المتطلبات. .8

 
 (2شكل رقم )

 مكونات التخطيط اَلستراتيجي
 (1994) مندورة، درويش، 

 

 

 

 

 

التخطيط 
جياالستراتي

االطار العام -1
لالستراتيجية

ة العوامل البيئي-2
المحيطة

األهداف-3

ات االستراتيجي-4
ميةالبديلة والتنظي

ل اختيار البدي-5
االستراتيجي

السياسات -6
والخطط

تقويم األداء-7

استيفاء -8
المتطلبات
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 مراحل التخطيط اَلستراتيجي: 2-1-7

مراحل التخطيط االستراتيجي واألسئلة والخطوات المحورية لها في  ،2007لقد أوضح عاشور، 
 اآلتي: (3الشكل رقم )

 الخطوات الرئيسة السؤال المحوري المرحلة

 هل نحن جاهزون للتخطيط؟ ( التخطيط لعملية التخطيط1

 .تخطيط االستراتيجيتقدير مدى الحاجة لل - -
 خلق األرضية المشتركة. - -
 الحاجة لتوفير ميسر )قائد( - -
 االلتزام للبدء بعملة التخطيط. - -
 تشكيل فريق التخطيط االستراتيجي - -

 أين نريد أن نكون؟ ( صياغة المستقبل.2
 صياغة بيان الرسالة. - -
 االتفاق على القيم. - -
 صياغة رؤية المؤسسة. - -

 أين نحن اآلن؟ لحالي.( تحليل الوضع ا3

 التحليل االستراتيجي. - -
تحليل البيئة الداخلية للمؤسسسسسسة )نقاط القوة  - -

 والضعف(.
تحليل البيئة الداخلية للمؤسسسسسسسسسسسسسسسسة )الفرص  - -

 والتهديدات(.
 تحديد القضايا الجوهرية. - -

 في أي اتجاه سنسير؟ ( تطوير وصياغة األهداف.4
تطوير وصسسسسياغة األهداف طويلة وقصسسسسيرة  - -

المدى ضسسسسسسسسسسسسسسمن أولويات مبنية على األهمية 
 واألثر.

 كيف سنصل إلى هناك؟ ( تنفيذ الخطة.5

كتابة خطة سسسسسسسسسسنوية تتضسسسسسسسسسمن األنشسسسسسسسسسطة،  - -
والمسسسسسسسسسسسسسسسؤول عن تنفيسسسسسذهسسسسسا، والفترة الالزمسسسسسة 
لإلنجسسساز، والتكلفسسسة التقسسسديريسسسة لكسسسل نشسسسسسسسسسسسسسسسسساط 

 )الموازنة(. 

 ( المتابعة والتقييم.6
 أننا نحققعرف كيف ن

 النتائج؟
خطة متابعة وتقييم لقياس التقدم  وضسسسسسسسسسسسسسسع - -

 وتحقيق األهداف مبنية على مؤشرات دقيقة.
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مراحل التخطيط االستراتيجي واألسئلة والخطوات ويرى الباحث أن عاشور كان موفق في تحديد 
 .التخطيط االستراتيجي. كونها شملت على جميع الجوانب الخاصة بمراحل المحورية لها

 :اآلتياحل التخطيط االستراتيجي تتمثل بالشكل أن مر  ،2013يرى الصلوي، و 

 
 : تصميم الباحث(4الشكل رقم )

 
 وسيقوم الباحث بشرح المراحل تدريجيا بشكل مبسط حتى يتم استيعابها بالشكل المطلوب.

 المرحلة األولى: التخطيط لعملية التخطيط اَلستراتيجي. 
 التالي:عدة عمليات فرعية وهي ك إلىتنقسم هذه المرحلة      

 لبدأ عملية التخطيط االستراتيجي. واإلرادةوجود النية  -
 ال بد من االلتزام بخطوات ومعايير التخطيط االستراتيجي الصحيحة. -
 االلتزام بما تم وضعه واالتفاق عليه.  -
 بالخطة قدر اإلمكان. األمرمشاركة جميع من يهمهم  -
 م االتفاق عليه. إعداد ملخص ألدوار المشاركين فيها حتى يلتزمون بما ت -
 (.2007توفير الوقت الكافي إلعداد الخطة لضمان مشاركة الجميع والتزامهم )الشويخ،  -
 (. 2007وجود قائد ذو خبرة إلدارة عملية التخطيط )عاشور، -
شخص، وينبغي أن  12الى  10إعداد فريق التخطيط، حيث يفضل أن يكون عدد الفريق من  -

ت مختلفة سواء من داخل المؤسسة أو خارجها. يضم الفريق أشخاص ذو خبرات ومجاال

التخطيط للتخطيط-1

تشكيل الرؤية والغاية المستقبلية للمؤسسة-2

تحديد رسالة المؤسسة-3

تحديد األهداف االستراتيجية-4

تحليل البيئة الداخلية والخارجية-5

وضع الخطة بصورتها األولية-6

فاق عليهاتقييم الخطة ووضعها بصورتها النهائية بعد االت-7

تنفيذ الخطة االستراتيجية-8

المراقبة والمتابعة والتقويم-9

التغذية الراجعة -10
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مرات شهريا لتفعيل دور التغذية الراجعة واستكمال  7إلى  5ويفضل أن يجتمع فريق العمل من 
 (.2007عملية التخطيط )الشويخ، 

 المرحلة الثانية: تشكيل الرؤية والغاية المستقبلية للمؤسسة. 
 :ية وهير تضم هذه المرحلة عدة خطوات محو      

وتتمثل في رؤية المؤسسة، حيث تعتبر األساس الذي ُيبنى عليه عملية التخطيط  الخطوة األولى:
االستراتيجي، فهي ترسم طريق النجاح في المستقبل، وتُبنى عليه افتراضات منطقية حول مستقبل 

 (.2002المؤسسة والمجتمع الذي تخدمه، فهي بمثابة إلهام أو حلم )ثابت، وآخرون، 
رى بعض الباحثون أن الرؤية حالة مستقبلية تستدعي التفكير في اآلليات التي تجعل منها وي     

 (. 2006ممكنة الحدوث في المستقبل )حافظ والبحيري، 
والرؤية نوعان، رؤية خارجية، وهي كيف سوف يتغير أو يتحسن العالم المحيط إذا ما تحققت      

كيف ستتغير المؤسسة لتحقيق رؤيتها الخارجية )عاشور غاية المؤسسة. أما الرؤية الداخلية، فهي 
2007 .) 
 (.2006وعند بلورة رؤية المؤسسة يجب األخذ باآلتي: )الدجني،      

 أن تكون عامة. -
 مختصرة قدر اإلمكان. -
 أن توضح توجهات وغرض المؤسسة. -
 أن تكون مستقبلية وطموحة نحو مستقبل أفضل للمؤسسة. -
 أن تتبع المثل العليا. -
 يكون فيها روح التحدي والتحفيز. أن -

 وهي كالتالي: وللرؤية خصائص عامة     
 لها غاية وأهدف محددة تسعى لتحقيقها. (1
 إعطاء مدة زمنية محددة لتحقيق الغاية واألهداف. (2
   (2004)الراشد،  .قابلة للقياس العقلي والكمي واألهدافيجب أن تكون الغاية  (3

 رؤية الجيدة فيما يأتي:خصائص ال ،2004العمري،ويوضح      
 طامحة لنمو وازدهار المؤسسة. (4
 قابلة للتطبيق وغير معقدة.  (5
 يجب أن تتوافق مع رسالة المؤسسة. (6
 يجب أن تميز بين النشاطات المختلفة لعمليات المؤسسة الداخلية والخارجية.  (7
 بعيد.دى الويرى الباحث أن الرؤية هي محاكاة لمستقبل المؤسسة وأهدافها وطموحاتها على الم 
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 وتتمثل في رسالة المؤسسة: الخطوة الثانية
يرى البعض أن رسالة المؤسسة هي بمثابة تعاقد بين إدارة المؤسسة وعامليها والمجتمع      

المحيط بها، حيث يتعهد فيه العاملون ببذل أقصى جهودهم في المهام والواجبات المحددة لهم وفًق 
قوا أهداف المؤسسة الموضوعة سابقا، وفي المقابل يطالبون استراتيجية عمل محددة، ذلك كي يحق

     (.2007 الشاعر،سالة المؤسسة الذي ينتمون إليها )بدعم المجتمع للوقوف إلى جانبهم لتحقيق ر 
أن أهمية رسالة المؤسسة تتمثل بأنها عنصر وضوح الغرض والتماسك  ،2004ويذكر رستم،      

كون توالدليل المرشد لإلدارة وصانعي القرارات، وهي يجب أن للمؤسسة، وهي بمثابة المرجعية 
 موجزة وعامة قدر اإلمكان.  

بينما يعتبرها البعض بأنها ترجمه عملية لرؤية المؤسسة، وهي حجر األساس الثاني من بعد      
 الرؤية، وفي طياتها يجب أن تجيب الرسالة عن أربع أسئلة. 

 سة؟المؤس أنشأتالسؤال األول: لماذا 
 السؤال الثاني: لمن وجدت المؤسسة؟

 السؤال الثالث: من المستفيد من المؤسسة؟
 السؤال الرابع: ما القيم التي تسعى المؤسسة إلى تعزيزها؟

يجية، كما االسترات ارسها المؤسسة من أجل تحقيق رؤيتهوالرسالة تصف المهام التي سوف تما     
الدور المرتقب أن تقوم فيه، والمهام التي تجتهد تصف الغرض األساسي من تأسيس المؤسسة، و 

 (.2006 )شبالق،دائمة التجدد والتطور مع الزمن  إلنجازها، وينبغي أن تكون
 (2007 ،عاشور)وعند صياغة رسالة المؤسسة، ال بد من مراعاة تضمنها على التالي: 

 ماهية المؤسسة )من نحن؟( -
 ؟ى إليها(التي تسعالهدف من وجود المؤسسة )ما الغاية  -
 ؟ ف )كيف ستصل المؤسسة إلى غايتها(كيفية الوصول تحقيق هذا الهد -
 ؟ سوف تخدم المؤسسة( )منالمؤسسة  المستفيدين من -
 لماذا تفعل المؤسسة ذلك؟ )ما القيم والمبادئ التي حثت المؤسسة على ذلك؟ -
 وأيضًا ال بد وأن تكون محددة وموجزة حتى تتميز عن منافسيها.  -
 ب أن تكون عامة حتى ال تضطر المؤسسة إلى تعديلها من وقت آلخر. وأخيرًا، يج -

 ن لصياغة نص رسالة المؤسسة وهما:خطوتين رئيسيتي (2007 ،الشويخ)وقد ذكر      
الخطوة األولى: تحديد الغرض من تأسيس المؤسسة، ويفترض أال يتجاوز جملة واحدة، وتصف  .1

ح ماهية ة تحقيقها، ولمن تريد تحقيقها، وأيضًا توضالرسالة النتيجة النهائية التي تريد المؤسس
األسباب التي دعت إلى وجود المؤسسة، وهي تتكون من عاملين، أحدهما يتجه إلى تغيير 
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ى ة التي تسعالحال مثل التخلص، الحد، حماية، تخفيف أو زيادة إلخ، واآلخر يعرف الحال
 المؤسسة إلى تغيرها.

بيعة العمل، حيث يتم ذكر الوسائل األساسية لتحقيق غرض الخطوة الثانية: صياغة موجزة لط .2
 المؤسسة من خدمات وأنشطة إلخ.

هي إال انعكاس لهوية المؤسسة، والغرض من  بناًء على ذلك يرى الباحث أن الرسالة ما
تأسيها، ونوع نشاطاتها، والدور الذي يميزها عن غيرها من المؤسسات، واألساليب والطرق 

ا، وال بد أن تتسم الرسالة بالوضوح والدقة والواقعية، والتحدي بحدود التي سوف تستخدمه
 إمكانيات وموارد المؤسسة المتوفرة. 

 
 معايير وخصائص الرسالة الجيدة: 

تناول الكثير من العلماء والباحثين المعايير والخصائص األساسية التي توجد في الرسالة      
 المعايير ما يلي: الجيدة بشيء من التفصيل، ولعل من أهم 

المعيار األول: الليونة والتأقلم، حيث ينبغي على الرسالة أن تكون محددة بشكل عام إلى الحد  -
 الذي يوفر للمؤسسة إمكانية توسيع أنشطتها وخدماتها دون الرجوع إلى إعادة صياغتها )رستم،

2005). 
تكون واضحة الكلمات المعيار الثاني: وضوح ودقة صياغتها: فالرسالة الفعالة يجب أن  -

والمعاني، ودقيقة وعامة، بحيث يدركها الجميع سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها، 
وينبغي أن تصاغ بعبارات وجمل قصيرة، حتى يسهل على الجميع أن يفهموها ويستوعبوها 

 ويتذكروها.
ة أن تكون لالمعيار الثالث: أن تكون قابلة للتطبيق وموضوعية: فمن خصائص الرسالة الفعا -

 .(1999أهداف المؤسسة )المغربي،  إلىصول قابلة التطبيق مع مراعاة خاصية التحدي للو 
 والتميز لدى العاملين داخل المؤسسة.  اإلبداعالمعيار الرابع: أن تكون محفزة لبث روح  -
 ةالمعيار الخامس: أن تعبر عن فلسفة وقيم المؤسسة، وما تسموا إليه المؤسسة مستقبال بصور  -

 .(2005)الدوري، واقعية وشاملة 
 المعيار السادس: أن تحقق رؤية المؤسسة. وتعزز روح األهداف طويلة المدى لدى الموظفين.  -
المعيار السابع: أن تتكامل مع غاية وأهداف المؤسسة االستراتيجية وتحقيق االنسجام بين كافة  -

 المستويات التنظيمية المختلفة.
ج عمل واضحة بلة للتحول إلى خطط عمل، وسياسات، وبرامالمعيار الثامن: أن تكون قا -

 (.2002)ثابت، وآخرون، 
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المعيار التاسع: يجب على الرسالة أن تعتبر القدرات والمصادر المادية والبشرية التي تمتلكها  -
 (.2002،حسينحتى تكون واقعية وممكنة التطبيق )قبل البدء في صياغة الرسالة 

لرسالة أال تتناقض في مطالبها التي تفرضها على المؤسسة، وأن المعيار العاشر: يجب على ا -
 تعتبر الرسالة بأن المؤسسة كيان واحد متكامل األطراف.

لتأكد من استمراريتها وفعاليتها المعيار الحادي عشر: أن يتم فحصها دوريا بغاية ا -
 (.2002)حسين،

 تزيد عن مائة كلمة، وأن ويضيف آخرون بأن الرسالة ينبغي أن تكون مختصرة بحيث ال     
ا وتحدد مبررات وجودها وتأسيسها )العارف، توضح خدمات المؤسسة والجهة المستفيدة منها، كم

2001  .) 
ويرى الباحث بأن الرسالة تمتاز بخصائص معينة كالمرونة والواقعية حتى تكون قابلة للتحويل      

، وينبغي أن تكون الرسالة موجزة ومحددة إلى خطط مستقبلية ناجعة وسياسات وبرامج عمل مالئمة
 واألهداف االستراتيجية للمؤسسة. ومتكاملة مع الغاية

 وتتمثل في القيم المؤسسية: الخطوة الثالثة
إن القيم المؤسسية تتمثل في المبادئ التي يتشارك أفراد المؤسسة بها أثناء مزاولتهم العمل،      

ل المظلة التي تظل جميع الموظفين. ويمكن أن تكون وهي مهمة جدًا للمؤسسة، حيث أنها تمث
أن تصاغ في جمل وعبارات موجزة  القيمة خاصة أو عامة ومنها الملموس والغير ملموس، ويجب

 .(2007)الشويخ، 
ويرى الباحث أن على المؤسسة أن تعمل على توفير قيم مميزة ومثالية للعمال حيث تكون      

 ذلك لضمان التزام الجميع بها.   ة،مبنية على فلسفة سليمة وواضح
 : التحليل اَلستراتيجي.المرحلة الثالثة

المؤسسة هي جزء من المجتمع المحيط تأثر وتتأثر به، لذلك فالتعرف على عوامل البيئية      
المحيطة وتحليلها وتوقع حدوثها وآثارها وتحديد الفرص والمخاطر التي تنجم عنها يكون في غاية 

وسوف يتناول الباحث التحليل االستراتيجي  (.2007ؤسسة ويزيد من فعاليتها )الشويخ، األهمية للم
 بشيء من التفصيل بسبب أهميته.

 (.2008االستراتيجي من عدة نواحي كاآلتي: )العجمي، ويتكون التحليل      
 تحليل مواطن القوة ونقاط الضعف للبيئة الداخلية. -أ
ص المتاحة يقصد به تحديد الفر  متوقعة للبيئة الخارجية.تحليل الفرص المتاحة والتهديدات ال -ب

والتهديدات المتوقعة للبيئة الخارجية للمؤسسة في فترة زمنية محددة، وبذلك يمكن للمؤسسة أن 
تستغل تلك الفرص لتحقيق أهدافها االستراتيجية، وتبتعد عن المخاطر والتهديدات المتوقعة 
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ين بدخول منافسين جدد للسوق أو بتغير أذواق المستهلكوالتي قد تسبب مشاكل للمؤسسة، سواء 
 (.2005لتجديد ومواكبة التطوير )الدوري، بسبب عدم ا

 (2009 وتتمثل العوامل والمؤثرات الخارجية للبيئة الخارجية بالتالي: )يونس،     
ئدة في اعوامل اجتماعية: وتتمثل بالقيم والتوجهات والمعتقدات والعادات والتقاليد والعرف الس .1

طبيعة العالقات اإلنسانية، والنمو السكاني، وكيفية التصرف والسلوك،  أيضاالمجتمع، وتشمل 
 وأسلوب الحياة.

عوامل اقتصادية: وتتمثل بالحالة العامة لالقتصاد الوطني كونها تأثر على بعض الخطط  .2
 االستراتيجية للمؤسسات. 

لسياسي ورضا المجتمع، وتتأثر أيضا : تتأثر المؤسسات بمدى االستقرار اعوامل سياسية .3
 .عات والقوانين التي تسنها الدولةبالتشري

ه على تكوين ، وأثر ؤسسات بمستوى التعليم في المجتمععوامل تعليمية: حيث تتأثر بعض الم .4
 تصرفات األفراد وأدائهم في العمل.

سسة، فكلما لمؤ : حيث تتأثر المؤسسة بمستوى التكنولوجيا في داخل وخارج اعوامل تكنولوجية .5
طورت المؤسسة من مستواها التكنولوجي كلما حصلت على معلومات أكثر دقة وبذلك تكون 

 خططها وبرامجها فعالة مما يزيد من مستوى األداء الكلي للمؤسسة. 
 (.1999 ،على تحديد اآلتي: )المغربيويساعد تحليل البيئة الخارجية      

 األهداف التي يجب تحقيقها. .1
 المتوفرة وكيفية االستفادة منها. اإلمكانياتو الموارد  .2
 المجال المتاح أمام المؤسسة لتقديم منتجاتها وخدماتها. .3
 أنماط السلوك والقيم المجتمعية المحيطة بالمؤسسة.  .4

بب فشل ية التخطيط مما تسالبيئة الخارجية سريعة التغير قد تعيق عملويبين الشويخ بأن      
 (. 2007مع هذه األوضاع )الشويخ، لى التكيف بسبب عدم قدرتها ع اإلدارة

 تحليل مواطن القوة ونقاط الضعف للبيئة الداخلية. -ت
وهي العوامل الداخلية التي تؤثر على المؤسسة، وقد تختلف من مؤسسة إلى أخرى الرتباطها      

ولوجية، ن، والسياسية، واالجتماعية التكاإلنتاجيةبعملية اتخاذ القرارات، وتشمل كافة العوامل 
 .(2007ي والمتوقع عليها )الشويخ، والتسويقية المتعلقة بالمؤسسة، ذات التأثير الحال

بأن محاور القوة ونقاط الضعف في البيئة الداخلية ألي مؤسسة  ،2002، ويرى القطامين     
 ث محاور وهي:تتمثل في ثال

 جودة الهيكلي التنظيمي. .1
 الثقافة التنظيمية. .2
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 . الموارد المتوافرة .3
 (:1999أهمية تحليل البيئة الداخلية )المغربي،      

  ،مكانات المؤسسة الحالية من المواد المادية، والبشرية، والمعنوية يساعد في تقييم قدرات وا 
 المتاحة للمؤسسة.

 .يساعد في بيان موقف المؤسسة بالنسبة لغيرها في نفس الصناعة 
 ها ر يزها واالستفادة منها، والبحث عن سبل تطو يعمل على تحديد نقاط القوة في المؤسسة لتعزي

 مستقباًل.
 منها يعمل على تحديد نقاط الضعف في المؤسسة للعمل على معالجتها والحد. 

نجاح أو فشل أهداف  وذكر خطاب أن هنالك عوامل داخلية في المؤسسة قد تكون مصدر     
 (2003)خطاب، المؤسسة وهي: 

 إلدارة.وح الرؤية االستراتيجية لمدى وض -
 مستوى الدافعية للعمل. -
 مستوى المهارة والخبرات لدى العاملين في مجال عملهم في المؤسسة. -
 نجاعة تنظيم األنشطة واألعمال، ومدى مالءمتها لطبيعة العمل وأهدافه. -
 نجاعة القوانين والسياسات التنظيمية. -

 المرحلة الرابعة: تحديد وصياغة األهداف. 
ياغة األهداف تعتبر ذات أهمية كبيرة في عملية التخطيط االستراتيجي، إن عملية تحديد وص     

وهي تحتاج أن تحدد وتصاغ بدقة وأن يتم متابعتها بشكل مستمر من قبل اإلدارة. وفي الغالب 
تشتق أهداف المؤسسة من األهداف العامة للمجتمع. واألهداف يجب أن تكون واضحة ومفهومة 

 (.2006)شبالق، ها خالل فترة زمنية تحدد مسبقا جزو لألفراد حتى يستطيعوا أن ين
صري، )المذلك  إلىو إنجازه والزمن المرجو واألهداف المؤسسية تحدد ما الذي يمكن تحقيقه أ     
2011.)  
د يويذكر بلقيس بأن رسالة أو توجهات المؤسسة العامة تعتبر المصدر األساسي لصياغة وتحد     

 (.1989)بلقيس وعبد اللطيف،  ية للمنظمةاألهداف المرحل
ويضيف حسين بأن عملية وضع األهداف ما هي إال ترجمة لرسالة المؤسسة. وهي ذاتها      

 (.2002على التفاعل مع بيئتها المحيطة )حسين،  تحدد توجهات المؤسسة ومقدرتها
 (2009)يونس،  :القواعد األساسية لصياغة األهداف

  المؤسسة ن متكاملة مع باقي أهدافأن تكو. 
 ظروف الداخلية والخارجية للمؤسسةأن تكون سلسة قابلة للتغير مع اختالف ال. 
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 .أن تكون قابلة للقياس 
 .ال تختلف مع أهداف األفراد 
 أن تكون متناغمة مع قيم وتوجهات المجتمع المحيط. 

 (.2002وافرها في األهداف االستراتيجية )حسين، ويضيف حسين بعض الشروط التي ينبغي ت     
 أن تكون موضوعية وقابلة للتطبيق.    .1
 المهتمة. األفرادسهلة الفهم لجميع  .2
 أن تكون ممكنة التحقيق. .3

 (2007)الشويخ،  يخ بعض الشروط يذكر الباحث منها:بينما يضيف الشو      
 صف العمل نفسه.ت، ال أن وضح التغير الذي يرادتأن  -
ف فيه، بذلك ال يتأثر بتحقيق األهدا أن يكون كل هدف مستقل عن غيره، بحيث ال يتداخل -

 األخرى.
 أن يعمل الهدف في تحقيق جزء من غاية المؤسسة.  -

 (2001)دياب،  دياب، بعض الشروط وهي:ويضيف      
 .داف فرعيةأن يقسم كل هدف رئيسي إلى أه (1
 أن تكون األهداف الفرعية متكاملة وغير متناقضة مع الهدف الرئيسي. (2

 (.2004)القاروط، : للتأكد من صحة ودقة األهداف وهياألسئلة  ويضع القاروط بعض     
لماذا تم وضع هذا الهدف بعينه؟، وما هي عالقته بالرؤية والرسالة والعاملين والمستفيدين من  .1

 المؤسسة؟
 متى سيتحقق هذا الهدف )الزمن بالتحديد(؟ .2
 كيف سيتحقق هذا الهدف؟ .3
 أين سيتحقق هذا الهدف )المكان(؟  .4
  بالخطوات واألعمال والخطوات الالزمة لتحقيق الهدف؟من سيقوم  .5

ويتفق الباحث مع آراء الباحثين المذكورين والتي في مجملها تؤدي إلى تكون أهداف رئيسية      
اف فرعية أهد إلىتتفق مع اإلطار العام للمؤسسة ويؤكد على أهمية أن تتفرع األهداف الرئيسية 

نادي الباحث بضرورة وضوح األهداف وربطها بجداول زمنية تتكامل معها وتسهل عملها. كما وي
 محددة.

 امسة: تطبيق الخطة اَلستراتيجية.المرحلة الخ
تأتي مرحلة التطبيق بعد أن يتم الموافقة على االستراتيجيات وصياغتها. واإلجراءات التنفيذية      

جية ئة الخطة االستراتييجب أن تكون محددة زمنيا وموضوعة ضمن خطة عمل، وتعتبر طريقة تجز 
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إلى عدة خطط عمل رئيسة ومن ثم الفرعية تساعد على تخطي المؤسسة للحاالت الطارئة بفاعلية، 
 (.2004بحيث تكون ردة فعلها في الوقت المناسب )رستم، 

 المرحلة السادسة: المراقبة والتقييم.
بة وتقييم طة، مما يتطلب مراقيعتبر شبالق أن التخطيط عملية متواصلة ال تنتهي بانتهاء الخ     

مستمر لكل مرحله من مراحلها، والرقابة والتقييم تعتبر من أنجع الطرق لكشف أوجه القصور في 
التنفيذ أوال بأول، وتعتبر المرحلة األخيرة في سلسلة األعمال التي يجب أن تقوم بها إدارة الشركة، 

طط ط الجديدة التي تبنى على نتائج الخفي نفس الوقت تعد المرحلة األولى في عمليات التخطي
 (. 2006 ،عملية دائمة االستمرار والتطوير )شبالقلتصبح ال األخيرة
ويذكر غنيمة، بأن على المؤسسة أن تقييم استراتيجيتها من التغذية الراجعة الداخلية، التي      

 (.2005ق االستراتيجية بالطريقة المثلى )غنيمة، سوف توضح كيفية تطبي
بأن عملية الرقابة والتقييم من أساسيات العملية اإلدارية في المؤسسة،  ،2011المصري، ويرى      

 . (2011 المصري،) وذكر الهدف منها هو تطوير وتحسين الستراتيجية وأهداف وأداء المؤسسة
 (1996)حسين، أن عملية الرقابة والتقييم تتكون من عدة خطوات وهي:  حسينبينما يرى      
 ديد المطلوب مراقبته وتقييمه.تح 
  .وضع معايير األداء المطلوبة 
 .قياس األداء الحالي 
  الموضوعة. األداءمقارنة األداء الحالي بمعايير 
 .اتخاذ التدابير المالئمة 

ويرى البحيري بأن على المؤسسة أن تضع مقاييس أداء متفق عليها، ذلك للتأكد من أن      
ة وفلسفة المؤسسة، كما ويجب إعالم جميع العاملين بدورهم المهني المقياس يتفق مع استراتيجي

على أكمل وجه، وعلى المؤسسة أن تضع نظام محدد للثواب والعقاب يطبق على جميع أفرادها 
 (.2006ون، دون تحييز )البحيري وآخر 

األهداف و ويرى الجبر أن عملية الرقابة عملية مستمرة واصفا إياها بصمام أمان ضمان نجاح الخطة 
الموضوعة، فالرقابة تمكن من التعرف على مساوئ عملية التطبيق فور حدوثها، كما توضح 
االنحرافات التي قد تنجم والتي قد تحرف مسار عمل الخطة الموضوعة، والرقابة تساعد في دورها 

  (.2002 )الجبر،نة للحد من المساوئ واالنحرافات في البحث عن اإلجراءات والبدائل الممك
ه القصور كشف أوجولذلك لضمان  دوريوتقييم رقابة  تحتاج إلىأن التخطيط عملية ويرى الباحث 
 اخليةالتغذية الراجعة الدالوقت ينادي الباحث باالهتمام ب في نفسو ، فور حدوثهفي التنفيذ 
 .والخارجية
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 الخطط التشغيلية 
احل هداف التكتيكية. وهو يصسسسسف مر هي عملية ربط الغايات واألهداف االسسسسستراتيجية بالغايات واأل

وشروط النجاح ويشرح كيفية إدخال خطة استراتيجية ما، أو أي جزء من أجزائها سيتم إدخاله إلى 
حيز التنفيذ خالل فترة تشسسسسسسسسسسغيلية معينة، في حالة التطبيق التجاري أو السسسسسسسسسسسنة المالية أو أي مدى 

ي، ميزانية التشسسسسغيل السسسسسنوية. وبالتال محدد آخر في الميزانية. والخطة التشسسسسغيلية هي أسسسسساس طلب
فإن الخطة االستراتيجية الخمسية تتطلب عادة وجود خمس خطط تشغيلية تمولها خمس ميزانيات 

 (Joint Operation Planning,2011).تشغيل

يجب أن تضسسع الخطط التشسسغيلية األنشسسطة والميزانيات لكل قسسسم من أقسسسام المنظمة لمدة سسسنة إلى 
التالية. فهي تربط الخطة االسسسسسسستراتيجية باألنشسسسسسسطة التي تقدمها المنظمة والموارد  السسسسسسسنوات الثالث
 .المطلوبة لتقديمها

تسسسسستفيد الخطة التشسسسسغيلية مباشسسسسرة من الهيئة والخطط االسسسسستراتيجية للبرنامج لوصسسسسف الهيئة ومهام 
لتشسسسسسسسسغيلية طة االبرنامج وأهدافه وغاياته وأنشسسسسسسسسطته. وعلى غرار الخطط االسسسسسسسسستراتيجية، تتناول الخ

 :أربعة أسئلة
 أين نقف اآلن؟ 
 أين نريد أن نكون؟ 
 كيف نصل للهدف؟ 
 كيف نقيس التقدم الذي أحرزناه؟ 

الخطة التشسسسسسسسسسسسسغيلية هي الخطوة األولى واألخيرة في إعداد طلب ميزانية التشسسسسسسسسسسسسغيل. كخطوة أولى، 
التشسسغيلي  برنامجتضسسم الخطة التشسسغيلية خطة لتخصسسيص المواردو وكخطوة أخيرة، قد يتم تعديل ال

  .ليعكس القرارات السسسسسسسسسسسسسسسيسسساسسسسسسسسسسسسسسسيسسسة والتغيرات المسسساليسسسة التي حسسسدثسسست أثنسسساء عمليسسسة تطوير الميزانيسسسة
(Joint Operation Planning,2011) 

ينبغي إعداد الخطط التشسسغيلية بواسسسطة األفراد الذين سسسيشسساركون في التنفيذ. وكثيًرا ما تكون هناك 
الخطط التي يضسسسسسسعها أحد أقسسسسسسسام المنظمة البد وأن يكون له حاجة للحوار بين اإلدارات نظًرا ألن 

 .انعكاسات على األقسام األخرى
 :يجب أن تحتوي الخطة التشغيلية على
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 أهداف واضحة 
 األنشطة التي سيتم تقديمها 
 معايير الجودة 
 النتائج المرجوة 
 متطلبات التوظيف والموارد 
 الجداول الزمنية للتنفيذ 
 وجود عملية لرصد التقدم ا(لمحرز Joint Operation Planning,2011) 

 أهمية الخطط التشغيلية

 المساعدة على تحويل الخطة من الواقع النظري إلى الواقع العملي. •
 المساعدة في معرفة مدى مطابقة التنبؤات المستقبلية بفرضيات الخطة.  •
اجات حتيمكانيات البشرية والمادية ومطابقتها إلالمساعسسسسسسسسسسسسسسسسدة في معسسسسسسسسسسسسسسسسرفة جسسسسسسسسسسسسسسسسدوى اإل  •

 ومستلزمات مراحل الخطة.
 (Joint Operation Planning,2011)المساعدة في الرقابة والتقييم  •

 
 وتستخدم الخطط التشغيلية :

 تحديد الموارد المطلوبة 
 مراقبة 
 تحديد عوامل الخطر 
 وضع خطط للطوارئ(Joint Operation Planning,2011) 
 :الخاتمة

ة التخطيط االستراتيجي في تطور ورقي المؤسسات، لذلك لكل ذلك يشيد الباحث بأهمية عملي     
ال بد من وجود فريق تخطيط مؤهل ومدرب للقيام ببناء وتطبيق ومتابعة الخطة االستراتيجية، وقد 
استعرض الباحث فيما سبق لفته موجزة عن عملية التخطيط االستراتيجي ومراحلها، وذلك لإلحاطة 

في ميدان العمل، وقد ذكر الباحث بعض من معوقات تطبيقها  والمعرفة بأهميتها وضرورة تطبيقها
 إلطاراليتم مراعاتها وأخذ الحيطة عند التطبيق وللعمل على تجنبها إذا أمكن وخصوصا عند وضع 

  العام للخطة االستراتيجية وأهدافها ومن بعد ذلك تحليل البيئة المحيطة.
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 الثاني/ الرقابة المبحث

 تمهيد 2-2-1

الرقابة وليدة اليوم، ولكن مرت بأزمان وعصور متعاقبة حتى جاءت بصورتها القوية  لم تكن     
إلى يومنا هذا، والتي رافقت الرقابة نشوء الحضارات اإلنسانية، وتطورت بتطورها، وأشكالها، 
ومالمحها، وتنظيماتها. وما نراه اليوم هو عارة عن خالصة ما توصل إليه أفكار وجهود من سبقنا 

 المجال. في هذا

حيث يمكن تشبيه الرقابة في المنظمة بالجهاز العصبي في جسم اإلنسان، التي تؤثر هذه      
الوظيفة وتتأثر بجميع جوانب العملية اإلدارية في المنظمة، وكلمة رقابة تعني مالحظة ومتابعة 

عتبر فهي ت األداء، والتي تعتبر العين الساهرة على سير األعمال ومجريات األمور في المنظمة
 الميزان في قياس األداء. 

قد شكلت الرقابة أحد المحاور المهمة لدعم الهيكل الرقابي للمنشآت الحديثة والمساهمة في      
مساعدة اإلدارة العليا في إنجاز وتحقيق أهدافها، وذلك بما تتضمنه من إرساء سياسات ونظم 

جراءات تعمل على ضبط األعمال ومنع حدوث االنحرا فات واألخطاء، أو اكتشافها فورا والمساعدة وا 
 في اتخاذ القرارات بسرعة لمعالجتها، والتوائم مع المستجدات والمتغيرات.

فقد حظيت الرقابة االهتمام المتزايد من قبل اإلدارات العليا الباحثين للمنشآت والمعاهد العلمية      
 ور مفاهيمها لممارستها.المتخصصة وهو ما وجد صداه في إرساء قواعد علمية وتط

 مفهوم الرقابة 2-2-2

في اللغة العربية: الرقيب في أسماء اهلل تعالى هو الحافظ الذي ال يغيب عنه شيء، وجاء في      
ظ أي أحفظوه فيهم. والترقب بمعنى االنتظار، والرقيب هو الحاف-الحديث: ارقبوا محمدا في أهل بيته
(. والرقابة اسم لمصدره رقب ويعني الحظ 1699)ابن منظور، والمنتظر، وراقب اهلل بمعنى خافه 

(. ويورد المعنى اللغوي للرقابة على أنها اسم مصدره جاء من الفعل 1989وحرس وحفظ )الرازي، 
 رقب راقبه، رقبًا، رقوبًا، رقابة جاءت بمعنى الحظه وانتظر.

و اتحدت في المعنى أ أما في االصطالح فقد تعددت نصوص التعاريف في الشكل ولكنها    
المضمون، فالرقابة عرفت من الناحية القانونية على أنها عبارة عن حق دستوري يخول صاحبه 

 م(.1971سلطة إصدار القرارات الالزمة إلنجاح مشروعات الخطة )هيكل، 
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 اختلف الباحثين في تعريف الرقابة، ولكنهم اتفقوا على أهمية وضرورة وجود الرقابة، ولقد كان من
نتائج عدم وضوح مفهوم الرقابة على األداء في الفكر اإلداري الحديث حدوث خلط بين مفهوم 
الرقابة على األداء كوظيفة من وظائف اإلدارة وبين أنشطة اإلدارة األخرى من ناحية ووسائل الرقابة 

 م(. 1980من ناحية أخرى وعناصر الرقابة من ناحية ثالثة )درويش وتكال، 

فها البعض على أنها العملية التي تستهدف ضمان أمان وسالمة التصرفات المالية ولقد عر      
وتحديد وكشف االنحرافات، ومدى مطابقة التصرفات المالية للقوانين والقواعد النافذة )معهد اإلدارة 

 م(.1985العامة بالرياض، 

منظمة، األعمال داخل الكما ينظر بعض الباحثين على أنها شكل من المتابعة لعمليات تنفيذ      
حيث تشمل عمليات التنفيذ لتبين مدى إنجاز األهداف المراد إدراكها في وقتها المحدد ووضع 
مسئولية كل ذي سلطة والكشف عن أماكن الخلل والعيب حتى يتمكن تجنبها والوصول باإلدارة 

 (. 1989إلى أكبر كفاءة ممكنة )الحلو، 

أنها العملية التي بواسطتها يتولى المدير في الجهاز إدارة ومن ناحة أخرى تعرف أيضًا ب     
ومتابعة أنشطة وأعمال المنظمة محاواًل أن يجعل البشر يحققون أهدافها وكذلك بأنها العمل الذي 
تقوم به اإلدارة لمتابعة تنفيذ السياسات الموضوعة وتقييمها والعمل على تحسين ما قد يعتريها من 

 .م(1964ألهداف المنشودة )توفيق، ضعف حتى يمكن تحقيق ا

وقد عرفها يحيى "بأنها عبارة عن مجموعة من عمليات التفتيش والفحص والمراجعة، يقصد      
منها الوقوف على أن كل مشروع من المشروعات يعمل في الحدود التي تؤكد أنه يحقق الغرض 

رض ألسباب التي تعوق هذا الغالذي أنشئ من أجلة، والقتراح الحلول المناسبة التي تقضي على ا
حالته إلى السلطة المختصة" )سعيد،   م(. 1969وتحديد المسئول في حالة الخطأ والتالعب وا 

ولقد تعريفه بإيجاز بواسطة غنيم على أنها "الوظيفة التي يمكن عن طريقها التأكد من أن ما      
 (.2002غنيم، ) تم أو يتم من أعمال يكون مطابقًا لما يريد إتمامه"

كذلك تم تعريفها بأنها "عملية التأكد من أن ما تم التخطيط له هو ما تم تنفيذه وكشف      
 م(.2002االنحرافات وتصحيحها إن وجدت للوصول إلى األهداف المحددة مسبقًا" )الفرا، 

 فوبالنظر إلى هذا التعريف التعريفات األخرى التي وردت حول هذا الموضوع نجد أن االختال     
بينهما ال يكاد يذكر واقتصرت على مجرد االختالفات اللفظية في المفردات المستعملة للتعبير عن 
نفس الفكرة، إال أن الرقابة تعبر عن المجهود المنظم التي تقوم به جهة مسئولة متضمنة المالحظة 
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حرافات عن ديد االنالمستمرة لألداء الفعلي وقياس النتائج ومقارنتها بالمعايير المحددة مقدمًا لتح
 هذه المعايير.

 العوامل التي أدت إلى زيادة اَلهتمام بالرقابة 2-2-3

  تقيُّد اإلدارة العليا إلى تفويض المسؤوليات والسلطات إلى المستويات اإلدارية األدنى، والحاجة
لضرورة تطوير الوسائل واألدوات التي تخول اإلدارة العليا من متابعة أعمال المرؤوسين 

يطمئنها على التزام إدارات المشروع بالتعليمات والسياسات الموضوعة، والقدرة على االستغالل و 
األمثل للسلطات الممنوحة، حيث جاء االهتمام بوضع نظم للرقابة الداخلية التي تمكن اإلدارة 

 من تحقيق أهدافها الرقابية.
 المؤسسة من االختالس والسرقة  الحاجة إلى الوفاء بااللتزام نحو صيانة وحماية أصول وأموال

 واإلهمال والتلف، حيث ألقت اإلدارة بالرقابة وسيلة منشودة تمكنها من فعل ذلك.
  تعدد عمليات المؤسسة أو المنظمة وكبر حجمها واتساع مجالها ونطاقها، مما جعل صعوبة

عتماد البعملية تسيير أعمال المؤسسة من خالل االتصال الشخصي المباشر، حيث ألزم ذلك ا
على أساليب ووسائل جديدة التي تعتبر من صميم نظم الرقابة مثل الموازنات، والتقارير 

 اإلدارية، وتقسيم العمل، والكشوف اإلحصائية والتحليلية وغيرها.
  .دارة المؤسسة إدارة حسنة الحاجة إلى بيانات دورية دقيقة خاصة باإلدارة تمكنها من تنظيم وا 

ضرورة لوجود نظم رقابية سليمة توفر درجة كبيرة من الثقة في  حيث إن فرض هذا يعتبر
 التحاليل والتقارير التي تعدها وتجريها األقسام واإلدارات المختلفة.

  ازدياد حجم إجراءات المراجعة الخارجية، وتقُيد مراقبي الحسابات والمراجعين بكبر حجم
من المراجعة التفصيلية إلى  المشروعات وتضخم عملياتها المحاسبية إلى تغيير المسار

 المراجعة االختبارية استنادًا على العينات، ويوفر النظام الجيد للرقابة أساسًا ومعيارًا لذلك.
  الحاجة إلى بيانات صحيحة ودورية ودقيقة للجهات الخارجية والحكومية، وصعوبة اتخاذ

نها، مما مسئولية اإلدارة عالقرارات التي تبني عليها، خاصًة فيما يتعلق بالتخطيط القومي و 
 جعل الحاجة إلى نظم سليمة للرقابة للقدرة على تخطي إنتاج هذه البيانات أمر حتميا.

  نظرة اإلدارة االقتصادية التي اقتضت منها االهتمام والتركيز على بأنظمة الرقابة باعتبارها أحد
عليها  ت األساسية التي يعتمدوسائل ترشيد استخدام الموارد المتاحة، كما تعبر عن أحد المؤشرا

مراقبي الحسابات الخارجيين في التعريف بأتعاب التدقيق والحرص على تخفيض هذه التكاليف 
 إلى أقل حد ممكن.

  اختالف الصفات الشخصية وتباينها للعاملين، وازدياد أعدادهم، كل ذلك تطلب تحسين
 (1997)الصباح، ن.وتطوير نظام للرقابة يحمي الوحدة من ضعف ونزوات العاملي
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 أهمية الرقابة: 2-2-4

 تظهر أهمية الرقابة من خالل الدور المهم للرقابة المتمثل في:

  المحافظة على المال العامو وذلك عبر اهتمامها بتسيير العمل وفقا للوائح واألنظمة التي تسعى
لعمل العامة، وا إلى حسن استخدام األموال والموارد العامة، وضمان أنها استغلت وفقا للمصلحة

على تقليل تكاليف التنفيذ بناًء على مقارنتها بالمعايير الموضوعة سلفا، والتي بدورها تؤدي 
 من اإلسراف. اإلرشادإلى 

  ،اكتشاف األخطاء واالنحرافات، وتعديل االنحرافات السلبية منها وتفادي وقوعها في المستقبل
 زيادة المال العام وحمايته. واعتماد االنحرافات اإليجابية، التي تؤدي إلى

  إن أهمية الرقابة تبرز من خالل والخطط واألهداف التي يعمل األفراد على إنجازها وتحقيقها
في ظروف مختلفة وفي مناطق مختلفة، ووسائل مختلفة وفي أوقات مختلفة، حيث إن من 

 (. 2010رون، المحتمل أال يكون تشابه في األمور التي يتم فيها أداء العمل )محمود وآخ
  تعمل الرقابة بتوجيه المخططين تجاه نقاط الضعف التي حدثت في خططهم والتي أظهرها

 النظام الرقابي كنتيجة لالنحرافات، مما ينتج منه تعديل أو تغيير الخطط واإلجراءات.
  تقوم الرقابة على الموائمة بين أهداف المؤسسة وأهداف الفرد ألنه في العادة تختلف أهداف

تنظيم وأهداف العاملين داخله، حيث إن توقعات األفراد وأهدافهم ممكن أن تتضارب مع ال
أهداف المنظمة، والرقابة تحاول دائماً في المقام األول تحقيق األهداف التنظيمية ولكن بموائمتها 

 مع أهداف األفراد للحد من النزاعات والصراع بين المنظمة واألفراد.
 نما هي جزء ضروري تعتبر الرقابة جزء ال ي نفصل وال يستقل عن الوظائف اإلدارية األخرى، وا 

 تكتمل بها العملية اإلدارية.
  ن تلك الموارد استخدمت وفق تساهم الرقابة في التأكد من االستغالل األمثل للموارد المتاحة، وا 

 ما تم تحديده مسبقًا بواسطة وضع خطة متابعة وتحديد الهدف منها.
 اكتشاف األخطاء والعمل على تصحيحها ومحاولة الحد منها قبل وقوعها،  تساهم الرقابة في

لكنها أيضا تهتم أيضًا على اإليجابيات داخل المنشآت، وذلك من خالل اكتشاف الكفاءات 
 اإلدارية والتشغيلية، والمساهمة في تقييم األداء للعاملين داخل المنشأة.

  التأكد من أن العمل يجري وفق المعايير واألنظمة هذا وال تقف أهمية الرقابة بقياس األداء، و
واللوائح المحددة مسبقًا، ثم تعمل على تعديل االنحرافات السلبية إن وجدت، وترسيخ االنحرافات 

 اإليجابية عن تلك المعايير. 
  تساهم الرقابة في تحقيق الوفر المادي في تكلفة التنفيذ، وتقليل من اإلسراف غير المبرر

 طلوب بأحسن جوده. وتحقيق الم
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  تعمل الرقابة على تقدير المجتهدين من خالل الحوافز المادية والمعنوية، مما يعمل على زيادة
)محمود  االنتماء واإلتقان في العملو حيث الوصول إلى األهداف المحددة من قبل اإلدارة.

 (.2010وآخرون، 

 أهداف الرقابة: 2-2-5

وذلك حسب التعريفات المختلفة المقدمة من جهات عديدة بشأن تتعدد أهداف الرقابة وتتفاوت      
 تطور دورها وممارستها، ويرى الباحث أنه يمكن إبراز أهم األهداف فيما يلي:

  حماية أصول المنشأة: بمعنى منح الحماية ألصول وموجودات التنظيم المتنوعة من الضياع
التنظيم لدى الغير وحقوق الغير أو االختالس أو سوء االستعمال مع االحتفاظ على حقوق 

 على التنظيم.
  االرتقاء بالكفاءة اإلنتاجية، ويتم ذلك من خالل تشجيع الكفاية اإلنتاجية في استخدام الموارد

الالزمة للمؤسسة، ويتوافق مع ذلك استخدام أساليب وأنماط متعددة منها التكاليف المعيارية، 
 زمن وأيضًا أساليب الرقابة على جودة العمليات.والموازنة التخطيطية، ودراسة الحركة وال

  تقييم أداء المؤسسة بما يتعلق في فاعلية التنفيذ: ضمان أن األهداف تنجز حسبما خطط لها
 مسبقًا.

  المرسومة، وذلك عبر التأكد من أن جميع العاملين  اإلداريةااللتزام بما تقضي به السياسات
 م(.2002التي وضعتها اإلدارة مسبقًا )جربوع، في المؤسسة ملتزمون بتطبيق السياسات 

  التحقق من أن القواعد المقررة مطبقة على الوجه الصحيح، مثل المسائل المالية وحقوق
التصرف فيها وذلك للتقليل من حدوث االنحرافات من خالل المعهود إليهم المحافظة على 

 األموال، ولتفادي أي إهدار في النفقات. 
 حاسبية وحجم االعتماد عليها، وذلك بواسطة إمداد إدارة المؤسسة بالبيانات دقة البيانات الم

 الدقيقة المحاسبية، والتي ينبغي االعتماد عليها في عملية التخطيط واتخاذ القرار.
 .ضمان المحافظة على حقوق األشخاص واألطراف ذات المصلحة في قيام المنظمة 
 الل، وكذلك الوقوف على العقبات والمشكالت ضمان تطبيق القوانين بشكل كامل من غير إخ

 التي تؤثر على انسياب العمل.
  لى اإلدارية وفقًا للسياسات المقررة للوصول إ األجهزةالتأكد من توافر التوافق واالنسجام بين

 الهدف الرئيسي.
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  اتخاذ اإلجراءات التصحيحيةو استخدام خط "التغذية الراجعة" للعودة إلى مرحلتي التخطيط
لتنفيذ إليجاد مصدر الخطأ الذي أدى إلى كون النتائج منحرفة عن األهداف، ومن ثم إجراء وا

 التصحيح المناسب.
  دقة البيانات المحاسبية ودرجة االعتماد عليها: وذلك يتم من خالل إمداد إدارة المنشأة بالبيانات

محمود ) ر والتخطيطالمحاسبية الدقيقة والتي يمكن االعتماد عليها في عمليتي اتخاذ القرا
 (.2010وآخرون، 

 خطوات الرقابة: 2-2-6

تحتاج وظيفة الرقابة القيام بأربع خطوات رئيسية وهي: وضع المعايير، وقياس األداء، ومقارنة      
النتائج، وتصحيح االنحرافات. حيث إن هذه الخطوات يمكن استخدامها في أي مجال من مجاالت 

 وال والخدمات وجودة المنتجات... الخ.الرقابة على اإلجراءات واألم

 أوًَل: وضع المعايير

تعتبر وضع الخطط والمعايير الخطوة األولى في عملية الرقابة، نظرًا ألن الخطط غير      
متشابهة في درجة تفاصيلها وتعقيدها، حيث إن المديرون ال يستطيعون مالحظة كل شيء لذا 

و مستوى أو نموذج األداء المرغوب إنجازه وتحقيقه، يجب وضع ومتابعة المعايير، والمعيار ه
والمعايير هي النقاط المختارة من برنامج الخطة الكلية والتي يتم فيها تقييم األداء لكي يعطي 
المديرون اإلشارات التي تبين لهم كيف تسير األمور بدون الحاجة إلى مراقبة كل خطوة في تنفيذ 

معايير األداء لكل المهام التي تمارس في المشروع، وقد يعبر  الخطط، وتحتاج اإلدارة إلى تحديد
عن المعايير بمصطلحات مثل: الخدمة، جودة المنتج، األرباح المكتسبة، عدد شكاوى العمالء، 

 .(2006المصاريف المستحقة، نسبة الغياب، وهكذا )الصيرفي، 

 ثانيًا: قياس األداء

داء، وهي تقيس العمل الفعلي الذي تم إنجازه، وتعتمد تأتي هذه الخطوة بعد وضع معايير األ     
هذه الخطوة على إمكانية التقييم الموضوعي للخطوة السابقة وعلى المعايير وسهولتها. بصفة عامة 

عايير الكميةو بالم واإلرشاديجب أن يتوافر في عملية قياس األداء الموضوعية، ورغم سهولة التوفير 
 م(.2004مسلمات أو كبديل كلي للمقاييس النوعية )القريوتي، إال أنها ينبغي أال تؤخذ ك
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 ثالثًا: مقارنة النتائج

تعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات تأتي بعد عملية قياس األداء، وتتم فيها مقارنة العمل      
المنجز مع ما هو منفذ فعليا، حيث إذا ظهر من المقارنة أن العمل كان تنفيذه حسب المعيار 

ذا ظهر من المقارنة يوجد هناك انحرافًا عن ذلك المعيار، فيع تبر األداء يكون خاضعًا للسيطرة، وا 
ذا كان المعيار المطبق كميًا فإن عملية المقارنة تكون  حيث إن األداء يكون خارجًا عن السيطرة، وا 

 (.2011 ري،أكثر سهولة، أما إذا كان المعيار وصفي فيزيد من صعوبة المقارنة إلى حد كبير )دي

 رابعًا: تصحيح اَلنحرافات عن المعايير

يعتبر الغرض النهائي الذي تسعى له عملية الرقابة هو الكشف عن هذه االنحرافات وتحديدها      
صالحها في الوقت المناسب وبالسرعة الممكنة، حيث يمكن أن يكون اإلجراء  والعمل على تعديلها وا 

ديلها أو تعديل طبيعة العمل، أو زيادة عدد الموظفين، أو التصحيحي عبارة عن تطوير الخطط تع
تجنب معوقات العمل، أو تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم، أو إيجاد نظام حوافز فعال للموظفين، 
ولكن وبرغم تعديل االنحرافات فمن الممكن أن تظهر مرة أخرى، ويمكن أن يكون ذلك بس 

ة قد تكون ناقصة أو غير صحيحة، ولذلك يجب معرفة المعلومات التي تصل إلى إدارة المنشأ
سبب االنحراف الحقيقية والعمل على تصحيحها حتى ال تظهر المشكالت مرة أخرى )حجاج، 

2001.) 

 أنواع الرقابة: 2-2-7

 حيث يوجد أنواع كثيرة للرقابة لعلنا نذكر بعضًا منها على النحو اآلتي:     

 ث يوجد ثالثة أنواع أساسية للرقابة حسب التوقيت:حي :أوًَل: الرقابة من حيث الوقت

  الرقابة الوقائية: والبعض يسميها الرقابة، مهمتها أن تمنع وقوع األخطاء قبل وقوعها، وذلك
للتأكد من أن العمل يسير باتجاه تنفيذه حسبما خطط له، وأن الموارد المطلوبة للتنفيذ قد تم 

 وث األخطاء أثناء التنفيذ.تخصيصها قبل بدء بالنشاط وذلك لمنع حد
  الرقابة المستمرة: تمارس بشكل متزامن مع تنفيذ العمليات واألعمال داخل المنشأة، مثل مراقبة

المدراء على موظفيهم والعاملين تحت إشرافهم من أجل اتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة 
 رؤوسين، ويندرج تحتأي عطل في خطوط الخدمات واإلنتاج وتقديم النصائح والمشورة للم

 هذا النوع من الرقابة يمنع من تفاقم األخطاء واالنحرافات من خالل عملية التصحيح والتوجيه. 
  الرقابة العالجية: سميت بالرقابة العالجية ألنها تهتم بمعالجة األخطاء بعد حدوثها وركز على

امة من الرقابة كرقابة ع النتائج وال تركز على المدخالت أو النشاطات، حيث يعمل هذا النوع
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لألعمال والخطط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الشمولية من خالل إصدار لوائح وتعليمات 
تنظيمية وعبر تعديل الخطط، ويتم ذلك بعد بدء وتنفيذ العمليات أو بعد إنجاز كل مرحلة من 

 مراحل العمل أو جزئية من جزئياته.
 تم على فترات محددة.الرقابة الدورية: وهي رقابة مبرمجة ت 
  الرقابة المفاجئة: هذا النوع من الرقابة يحدث دون إنذار مسبق بحيث تتم المالحظة والرقابة

 (2001)بشناق، بدون إعالم الجهة المسؤولة موضوع الرقابة.

 : حيث تصنف إلى نوعين أساسيين:ثانيًا: الرقابة من حيث أهدفها

 الرقابة على التحقق من أن اإلجراءات والتصرفات تسير  الرقابة اإليجابية: ويركز هذا النوع من
وفقًا للوائح واألنظمة والتعليمات والقرارات السارية، من أجل تحقيق األهداف من جانب والتنبؤ 
والنظر إلى المستقبل باالعتماد على الدراسة والتحليل مواطن القصور والضعف واالنحرافات 

 من جانب آخر.
  كز هذا النوع من الرقابة على اكتشاف االنحرافات واألخطاء، حيث تعمل الرقابة السلبية: وير

على تصديها فهي ال تعمل على إيضاح أوجه القوة والضعف في التنفيذ، وكذلك ال تقوم على 
 التوجيه واإلرشاد لحل المشكالت واالنحرافات ونواحي القصور. 

كز سير العمل، بينما الرقابة السلبية تر ويمكن القول إن الرقابة اإليجابية تركز على ضمان      
 (2001)بشناق، على االنحرافات واألخطاء وتصديها.

 ن:ويمكن تقسيم الرقابة حسب هذا المعيار إلى نوعي :ثالثًا: الرقابة حسب الجهة التي تقوم بها

 إدارة(  والرقابة الداخلية: قيام المؤسسة بمراقبة عملياتها ونشاطاتها بواسطة أجهزة داخلية )قسم أ
 وعادة ما يسمى هذا الجهاز باسم قسم أو إدارة التدقيق الداخلي.

  الرقابة الخارجية: يقوم به أجهزة من خارج المؤسسة، إذ تمارسها أجهزة أو مؤسسات مختلفة
 تهدف إلى التحقق من قيام المؤسسة بواجباتها نحو المجتمع بالشكل الصحيح.

 (2010)الذنيبات،  مل:وتش :رابعًا: الرقابة من حيث الوظيفة

  الرقابة الداخلية اإلدارية: تسعى الرقابة الداخلية اإلدارية إلى تشجيع االلتزام بالسياسات اإلدارية
وتحقيق الكفاءة اإلنتاجيةو ومن اإلجراءات التي تحددها اإلدارة لتحقيق الرقابة اإلدارية: التكاليف 

 نية والخرائط، التقارير الدورية، دراسة الوقتالمعيارية، والموازنات التخطيطية، الرسوم البيا
 والحركة، والبرامج التدريبية للعاملين.
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  الرقابة الداخلية المحاسبية: ويسعى هذا النوع من الرقابة إلى ضمان البيانات المحاسبية
وصحتها، ومن اإلجراءات التي يمكن أن تحددها اإلدارة لتحقيق هذا النوع من الرقابة: عمليات 

المحاسبي والسجالت الرقابية، وتحديد المسئوليات والفصل بين الوظائف المتعارضة في  القيد
القسم المالي بحيث غير مخول أي شخص للقيام بعملية واحدة من بدايتها حتى نهايتها، 
جراء نظام الجرد المستمر للمخزون، إعداد مذكرة تسوية  وتجهيز موازين المراجعة الدورية، وا 

اعتماد قيود التسويات، وتعديل األخطاء من قبل أشخاص غير الذين قاموا حساب المصرف، و 
 باإلعداد.

  الضبط الداخلي: يتكون الضبط الداخلي من الخطة التنظيمية وجميع طرق التنسيق واإلجراءات
العاملة على حماية أصول المشروع من الضياع أو االختالس أو سوء االستخدام، ومن وسائل 

تي تحددها اإلدارة: المراقبة الذاتية حيث يخضع كل موظف للمراجعة من الضبط الداخلي ال
قبل الموظف آخر، تقسيم العمل وتحديد المهام، تعريف السلطات واالختصاصات والمسئوليات، 

 التأمين على الممتلكات والموظفين، استخدام طرق الرقابة المزدوجة والحدية.

ركز الرقابة حيث ت يتعلق بالرقابة على الموارد البشرية: فيما ولعلنا نذكر ما حدده برنك ووت     
العاملين  لدي اإلنتاجيةعلى الموارد البشرية على قوة العمل داخل المؤسسة، وباألخص على مستوى 

بداخل المؤسسة، وأيضًا على مستوى الفعالية. ويوجد عدد من النسب للحكم على كفاءة المديرين 
 (1982، برنك ووت) من العاملين، ومن هذه النسب اآلتي:في استخدام الموارد البشرية 

  وظفين جدد. بم إحاللهممعدل الدوران: وهو يعرف بنسبة العاملين الذين يتركون العمل وينبغي
 .اآلخرالنشاط ومنخفضا في البعض  أوجههذا الدوران يكون مرتفعا في بعض 

 ة وم ما. وقد تتراوح هذه النسبمعدل التغيب: عبارة عن نسبة عدد الموظفين عن العمل في ي
 .%30 أو %20 إلى %2من 

  وفرض العقوبات على الموظفيناإلكفاءالحوافز والجزاءات: وهو إعطاء الحوافز للموظفين ، 
 المهملين والمخالفين.

 خصائص الرقابة: 2-2-8

نظام، ليتميز نظام الرقابة الجيد بعدد من الخصائص التي يساعد في وجودها مدى جودة هذا ا     
أما عدم وجود هذه الخصائص فهو دليل علي ضعف هذا النظام والذي على ضوئه زيادة دور 

هم أن أتوماس وهنكي  المراجع الخارجي نطاق فحص العمليات التي سيقوم بفحصها. ويرى
 (1989)توماس وهنكي،  خصائص الرقابة هي:
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 الفصل بين المسئوليات وتحديد اَلختصاصات: 

السليم بين العاملين يحد من احتمالية وقوع أخطاء غير متعمدة أو حدوث الغش إن الفصل      
في البيانات المحاسبية، وذلك بتحديد خطة تنظيمية تضمن حسن سير العمل وانتظامه من خالل 
تقسيم العمل وتوضيح المسئوليات الوظيفية. والمقصود بتقسيم العمل هو وجود أشخاص مخولين 

لكات وعمليات المنظمة وأشخاص آخرون إلجراء سجالت وتسجيل هذه عن المحافظة على ممت
الممتلكات. فالشخص المخول في استخدام األصل قد يستخدم األصل ألموره الشخصيةو وحتى 
يمكنه من محاسبته، يجب على شخص آخر أن يحتفظ بقيمة وكميات األصل التي في عهدة 

ي المنظمة يعلم حدود العمل الذي يقوم به األول. وتحديد المسئولية تشير إلى أن كل شخص ف
وأنه مسئول عن عمله فقط، ومن الواضح أنه ليس المهم هو تعريف المسئولية لكل فرد من أفراد 

 المؤسسة بل األهم هو اقتناع كل منهم بأهمية العمل المسؤول عنه واحترام هذه المسئولية.

 وضوح خطوط السلطة والمسئولية:

الرقابة الفعالة على العاملين بالمؤسسة والذين يؤدون وظائف مختلفة فيجب حيث يمكن تحقيق      
أن يسأل كل موظف عن مجموعة معينة من الخصوم أو األصول أو العمليات وذلك عبر تخصيص 
عمليات معينة ألغراض محددة، وغالبًا ما تستخدم المؤسسات ما يطلق عليه "بدليل اللوائح أو 

ف اختصاصات كل وظيفة من الوظائف المبينة على الخريطة التنظيمية اإلجراءات "لتحديد وتعري
 (.2002للمنظمة، وتعرف ب "توصيف الوظائف" على اختصاصات كل شاغل وظيفة )األعرج، 

 اختيار الموظفين األكفاء وتدريبهم:

 حإن اختيار الكفاءة وذو الخبرات من الموظفين ووضعهم في األماكن المناسبة قد يعمل على إنجا
عملية الرقابة، بالرغم أنه لم يتضمن تحديدًا مفصاًل للمسئوليات والسلطات، وقد يفشل نظام الرقابة 
في إنجاز أهدافه بالرغم من وضوح خطوط المسئولية والسلطة وصحة توزيع الوظائف بما يتماشى 

 (.2002رج، مع هذا النظام بسبب عدم أمانة أو كفاءة العاملين بالمنظمة في إنجاز مهامهم )األع

ومما ال شك فيه أن مدير المشروع يسعى دائمًا في وجود نظام رقابي جيد، حيث إن نظام      
 م(1995الرقابة الجيد يجب أن تتوفر فيه الخصائص التالية: )المغربي، 

 .أن يكون اقتصاديا، ومالئم لظروف الحالة الراهنة 
 ضي.نظر إلى المستقبل ويستعين بالماأن يكون قادر على أن ينقل الفروق بسرعه ودقة، وأن ي 
 .أن يجدد الفروق المهمة والخطرة بغرض المعالجة السريعة 
 .أن يكون سهل الفهم، وموضوعيًا، ومرنًا 
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 .أن يشير إلى األخطاء ويحدد مرتكبيها ويبين طرق معالجتها وتصويبها 
 .أن يعكس الهيكل التنظيمي للمشروع 

ويتكامل ويتأثر بنظام التوجيه والتخطيط والتنظيم، حيث يقوم كما أن النظام الرقابي يتفاعل      
النظام الرقابي الفعال بتوجيه هذه الوظائف نحو نقاط القوة ونقاط الضعفو ونظام الرقابة يساعد 
على اكتشاف األخطاء والعمل على تعديلها وتصحيحها ومحاولة منعها قبل وقوعهاو لكنها أيضا 

لمؤسسة عن طريق اكتشاف الكفاءات التشغيلية واإلدارية وذلك من تركز على اإليجابيات داخل ا
خالل تقييم األداء للعاملين داخل المؤسسة. وأخيرًا تعتبر الرقابة وظيفة إدارية ضرورية لجميع 
 مجاالت العمل في أي منظمة، للتأكد من أن العمل يسير تجاه تحقيق األهداف الموضوعة مسبقًا.

 اجه الرقابة:المشكالت التي تو  2-2-9

دفعه الذي ي اإلنسانإن هناك بعض المشكالت التي تواجهها الرقابة ذلك بأنها تتعامل مع      
 للقيام باألداء الجيد من خالل عمله للرقابة. ومن بعض هذه المشكالت:

الرقابة تقود إلى وجهات نظر ضيقة، حيث أن المديرون يهملون األهداف األكثر أهمية واتساعًا  .1
 ن على إنجاز المعايير الموضوعة.ويركزو 

التركيز الشديد على العوامل سهلة القياس، حيث إن المديرون يقومون بالتركيز على العناصر  .2
والعوامل سهلة القياس مثل: األرباح، فيما أنهم يتجنبون التركيز واالهتمام بالعوامل صعبة 

 القياس مثل: الشهرة.
ة السياسية، وذلك بأن بعض أنواع الرقابة تؤدي إلى بعض أنواع المراقبة تستعمل في المراوغ .3

االهتمام والتركيز الشديد من قبل المديرون في النقاش سعيًا للحد من التقويم بشكل دقيق من 
 قبل المدراء المنافسون لمتطلبات موازنة كل منهم. 

إمكانية حدوث الصراعات داخلية في الرقابة: حيث يوجد عنصران أساسيان تحت هذه  .4
لصراعات الداخلية وهي: تعارض األهداف، والمنافسة على الموارد الشحيحة والنادرة النادرة. ا

 ولهذا السبب قد تنشأ بعض الصراعات الداخلية.

وفي الختام يمكن القول، أن اإلدارة الناجحة ال تقوم بممارسة نشاطًا اجتهاديًا أو عشوائيا،      
نما تمارس نشاطًا مخططًا له يستهدف  غاية معينة تعمل جاهدة لتحقيقها من خالل مواعيد ثابتة وا 

ومحددة وهو ما يعني أن الرقابة هي الوظيفة التي تقوم بتحقيق ذلك والتي يمكن أن تنفذ ما هو 
مخطط له وذلك باستخدام المعايير الرقابية التي تقيم اإلنجاز لتحديد االنحرافات اإليجابية أو السلبية 

 (1992)ديسلر،  والعمل على تحسينها.
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 الثالث/ الموازنات المبحث

 مفهوم الموازنة: 2-3-1

مصطلح الموازنة له عدة مسميات، منها الموازنة التقديرية، والموازنة الرقابية، والموازنة      
التخطيطية، وهذه تعبر عن صفات الموازنة، فالموازنة التقديرية سميت بذلك ألنها تضم بيانات 

بينما سميت الموازنة الرقابية بهذا المسمى كونها أداة تستخدم في عملية  تقديرية غير حقيقية،
الرقابة، والهدف منها هو مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة المتوقعة لمعرفة االختالفات واالنحرافات 
بينهم، وهو ما يساعد إدارة الشركة في مهمة الرقابة. وسميت موازنة تخطيطية كونها تعبر عن 

شاط المتعلقة بفترة مالية مستقبلية، والموازنة مهما اختلفت المسميات تدور بشكل عام حول خطة الن
محورين أساسين، المحور الكمي والمحور الرقمي، وهي وسيلة فعالة لعملية الرقابة عند التنفيذ، 

عاملين لوهي تعتبر أداة لتوزيع المهام التنفيذية بين العاملين، وهي تساعد في عملية تقييم أداء ا
ومتابعة عملهم وقت التنفيذ، وتساعد على التأكد من تحقيق األهداف المنشودة ومن ثم اتخاذ 

 (.2001التدابير والقرارات المالئمة )المجمع العربي،

بأنها وسيلة يتم بموجبها يتم ترجمة التقديرات المالية الكمية الخاصة بأنشطة  هاسيلوقد عرفها      
ألهداف والقرارات والفترة الزمنية لتحقيقها، كما وتمثل أداة ناجعة للعملية خطة مستقبلية محددة ا

   .(1996)هاسيل،  الرقابية وعملية تقييم األداء في المؤسسة

بأنها خطة تفصيلية للموارد المالية الكمية التي سيتم استخدامها  جاريسون ونورينوقد عرفها      
 .(2003)جاريسون ونورين،  ي فترة زمنية محددةخالل تطبيق تلك الخطة في المستقبلية ف

أن الموازنة التقديرية تعد بمثابة خطة إنتاجية للمشروع وأقسامه الفرعية كاملة وذلك  نورويرى       
  .(1976)نور،  خالل فترة زمنية محددة

ي ف بأنها عملية تحديد األموال الالزمة للحصول على خدمات متفق عليها كروزروقد عرفها      
 .(2004)كروزر،  الخطة المستقبلية في فترة زمنية معينة

قد عرفت الموازنة ، 1968، واللجنة الوطنية للمحاسبة الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية     
بأنها خطة مالية تقديرية للمصروفات المستقبلية في فترة زمنية محددة. وأيضا توضح الوسائل 

 صروفات خالل نفس الفترة. البديلة لتمويل هذه الم

بأنها خطة  ،2005األمريكية، وقد عرفتها جمعية المحاسبين القانونيين في والية نيويورك      
 مالية تقديرية عن اإليرادات والمصروفات المستقبلية خالل خطة مستقبلية محددة الفترة الزمنية.
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مية ومالية ، بأنها خطة كيين في األردنللمحاسبين القانون بينما عرفتها جمعية المجمع العربي     
تشمل التكاليف واإليرادات واالستثمارات والتمويل للخطة المستقبلية المتوافق عليها لتنفيذها وتحقيق 

  .(2001)المجمع العربي،  أهدافها

لكل ذلك يرى الباحث بأن الموازنة المالية تكون بمثابة خطة مالية تقديرية شاملة ومعبر عنها      
لمعرفة الكم المالي الالزم لتحقيق أهداف الخطة خالل فترة مالية  إنشائهاكميا ورقميا حيث يتم 

 محددة. وهي في نفس الوقت أداة فعالة لعملية للرقابة وتقييم األداء.

 أهداف وأهمية الموازنة: 2-3-2

 تالتخطيط للمستقبل، ووضع الموازنات للبرامج واألنشطة المالية حتى تقل المفاجآ .1
  .(2001)المجمع العربي، والصدمات

الرقابة والتقييم )مقارنة الخطة واألداء الفعلي بالخطة واألداء المتوقع(، وذلك لمعالجة  .2
 .(2002)شوالي،  االنحرافات نحو األفضل

 مساعدة اإلدارة في اتخاذ قرارات صحيحة لمعالجة أي انحراف في الخطة المالية التقديرية. .3
الخطة بشكل دقيق وأكثر موضوعية، حتى تكون أكثر  وأنشطةيل برامج إلزام اإلدارة بتحل .4

  .(1982)جرودون،  فاعلية
 توجه انتباه اإلدارة نحو التفكير المستقبلي، لتقليل المفاجآت الغير سارة. .5
 تنمية مهارة حل اإلشكاالت والعوائق المستقبلية فور حدوثها وذلك لمعالجتها بشكل صحيح.  .6
 قيق األهداف المستقبلية المنشودة.تحفيز اإلدارة لتح .7
وسيلة تذكير مستمرة للبرامج التي تم اتخاذ قرارات بشأنها، حتى يتم معالجة االنحرافات فور  .8

 حدوثها.
وذلك حتى يتم إنجاز تلك البرامج  واألنشطةوسيلة تخصيص للموارد المتاحة للبرامج  .9

 واألنشطة ومن ثم متابعتها.

 ازنة:الوظائف الرئيسية للمو  2-3-3

 يرى الباحث أن وظائف الموازنة تتمحور في محورين أساسين وهما:     

التخطيط: حيث يعتبر وظيفة أساسية في عملية الموازنة كونه يشمل جميع خطوات إعداد  .1
لى أن يتم الموافقة عليها من اإلدارة لتطبيقها مرورًا  الموازنة بدءا من مجرد أفكار أولية، وا 

 بجميع خطوات اإلعداد.



56 
 

الرقابة: حيث تعتبر وظيفة غاية في األهمية كونها تعمل على مقارنة نتائج األداء الفعلي  .2
باألداء المخطط والمتوقع، فالرقابة أداة فعالة لتحديد انحرافات عملية التطبيق عن المخطط، 

 وذلك لمعرفة أسبابها ومن ثم يتم اتخاذ التدابير التصحيحية.

 مزايا وخصائص الموازنة: 2-3-4

  ذلك بسبب  ،وأنشطتهمتعتبر الموازنة عامل محفز لإلدارة في وضع التخطيط األولي لبرامجهم
  .(2000)إفانز،  االرتباط الوثيق بين الموازنة وعملية التخطيط

  المؤسسة بطريقة منظمة.  إداراتتنظم عملية توصيل الخطط لجميع 
  التخطيطية. اإلدارةتنظيم مجهودات 
 أهداف المؤسسة وتعمل على تكاملها مع أهداف وأقسام المؤسسة  تساعد في تحديد وتناسق

 المختلفة التي ستستخدم كمعيار لتقييم األداء في وقت الحق.
 .الموازنة تتفرع وتشتق من الخطة االستراتيجية للمنشأة 
  ،( الموازنة تتعلق بفترة زمنية مستقبلية، تم تحديد أهدافها، وتكون معبرًا 2001)موقع لي نتورك

 نها كميًا ورقميًا باستخدام وحدات النقد.ع
  داخل الخطة. واألنشطةتمثل أداة رقابية على سير البرامج 
  ز منفذيها يحف إعدادهاتساعد في تحسين وتطوير األداء حيث أن مشاركة جميع أفراد اإلدارة في

 .إنجاحهاعلى 
  اإلدارة. أفرادتستخدم كأداة لتقييم أداء 
 ألفراد اإلدارة. تعتبر أداة تعليم وتدريب 
 .تعتبر وسيلة تحفيز ألفراد المؤسسة لكي يجتهدوا في تحقيق األهداف المطلوبة 
  خالل  المكونة للخطة الموارد والعناصرالموازنة تعمل التوازن والتنظيم بين مدخالت ومخرجات

  .(2002)صبري،  فترة زمنية محددة
 فإنه  افاألهدأي من  إنجازين عدم قابلية تمتاز الموازنة بالمرونة وخاصية التعديل فإذا ما تب

  .(2003)ستيمبسون،  يمكن تعديلها وصياغتها بطريقة جديدة تعمل على تحقيق األهداف
  الجدوى االقتصادية للخطة خالل فترة زمنية معينة. حيث تقدر عوائد  إعدادتستخدم في

 ومصروفات خالل تلك الفترة.
  مؤسسة كونها سياسات مكتوبة وبرامج معلومة للجميع إدارة ال أفرادتعتبر وسيلة اتصال بين

تقارير دورية تحتاج إلى تواصل مستمر ومتابعة، مما يجعلها دافع  إعدادتحتاج من الجميع 
 اإلدارة مع بعضهم البعض. أفرادلتواصل جميع 
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 الجهة المسؤولة عن إعداد الموازنة: 2-3-5

راد المؤسسة ممن يساهمون في إعدادها، وبالتالي إن إعداد الموازنة مسؤولية العديد من األف     
تطبيق ومن وال اإلعدادفإن مدى فعاليتها ونجاحها يعتمد على كفاءة الموارد البشرية المشتركة في 

ثم الرقابة والمتابعة في جميع مراحلها. ونظراً ألهمية دور المشاركين في إعداد الموازنة، فإنه يفضل 
ين مختلف ب واألدوار، يكون بمثابة وسيلة للتنظيم وتوزيع المهام أن تكون فريق خاص بالموازنة

ت مالية موازنا إعداداألقسام والدارات في المؤسسة، ويعمل تظافر وتوحيد المجهودات للوصول إلى 
المؤسسة في فترة زمنية محددة. ويذكر عبد العال مهام هذا الفريق  أهداففعالة تضمن تحقيق 
 ( 1980كالتالي: )عبد العال، 

 تحديد التدابير المفروض إتباعها بخصوص إعداد الموازنة. .1
 تحديد الفترة الزمنية لتقديم التقديرات لألنشطة والمصادر المالية المتنوعة في المؤسسة. .2
 فحص التقديرات المختلفة التي تم تقديمها ومن ثم اعتماد أفضلها، والتنظيم بينها. .3
 اء في المؤسسة.عرض التدابير التي تحسن من مستوى األد .4
 القيام بتعديل الموازنة التي تم اعتمادها، في ضوء حيود النتائج الحقيقية عن الموازنة. .5

 مراحل إعداد الموازنة: 2-3-6

 هنالك عدة مراحل أساسية تمر بها عملية إعداد الموازنة وهي كالتالي:     

 المرحلة األولى، تعيين األهداف المأمولة من الخطة: -

من تعيين األهداف الرئيسية المأمولة من الخطة قبل البدء بوضع البرامج واألنشطة، ال بد      
وعند تعيين األهداف يراعى أن تكون األهداف موضوعية وممكنة التحقيق حتى ال تؤدي إلى نفور 
المنفذين لها إذا كان من الصعب جدا التنفيذ. ويجب أن تكون األهداف الموضوعة أفضل أو 

 ألجلاالتي تم تحقيقها في الخطة السابقة. كما ويجب أن تركز األهداف على  مكملة لألهداف
 .األجلالقصير التي تساهم بدورها تحقيق أهداف المنظمة طويلة 

 الخطط الفرعية والقوائم التقديرية للموازنة: إعدادالمرحلة الثانية،  -

ري، منظمة ومتكاملة )صب فالموازنة تتكون من خطط فرعية مفصلة وأيضا من قوائم تقديرية     
2002 .) 
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 : األخرىالمرحلة الثالثة، التنسيق بين الموازنات التقديرية والخطط الفرعية  -

حيث ال بد للمؤسسة من أن تقوم بعملية التنسيق بين خططها وموازناتها في نفس الفترة الزمنية.     
 ن بينها.ذلك حتى ال تتداخل مع بعضها البعض مما يخلق عدم تحقيق التواز 

 المرحلة الرابعة، اعتماد الموازنة ومن ثم تطبيقها: -

يتم اعتماد الموازنة وقبولها في الغالب من قبل اإلدارة العليا في المؤسسة. وهو يعتبر بمثابة      
 (.2002إذن للمباشرة في تطبيق الموازنة )صبري، 

 مبادئ نجاح الموازنة: 2-3-7

ها للغرض المرجو منها، فال بد من األخذ بعين االعتبار لضمان نجاح الموازنة في أدائ     
يمكن أن توضح طبيعة الموازنة وتشرح داللتها لتساهم من  األساسيةلمجموعة مهمة من المبادئ 

 ويذكر الباحث جانب من تلك المبادئ كاآلتي:. بعد ذلك في ازدياد استخدامها في الحياة المهنية

تشمل جميع األنشطة الموضوعة في الخطة للفترة القادمة  مبدأ الشمولية: فالموازنة يجب أن .1
 (. 1980في المؤسسة )عبد العال، 

مبدأ التنبؤ في المستقبل: بما أن الموازنة خطة مستقبلية تقديرية، فمن الطبيعي أن يكون  .2
ال فالموازنة  إعدادها يعتمد على التنبؤ، بشرط أن يكون التنبؤ مبني على معلومات دقيقة، وا 

 فشل )شادي، بدون تاريخ(. سوف ت
مبدأ المشاركة: فالموازنة تحتاج إلى تظافر جهود وخبرات جميع المستويات اإلدارية في  .3

 (.1988واالعتماد ومن ثم التطبيق والمتابعة )رجب،  اإلعدادالمؤسسة، وذلك في عملية 
لخطة مؤيدين لالموازنة  إعدادمبدأ القناعة بالخطة والموازنة: يفضل أن يكون المشاركين في  .4

، ذلك حتى يقوموا بإعدادها وتنفيذها بطريقة فاعلة. ويحبذ لو يكون فيها نوع من واألهداف
التحدي الذي يمكن تحقيقه، فذلك سوف يزيد من قناعة وتأييد منفذيها، فلو كان المنفذين 

شلها فللموازنة غير مقنعين أو مؤيدين لها فذلك سوف يؤدي إلى المباالة في التنفيذ ومن ثم 
 (.1985)ميرشانت، 

سوف  الموازنة مفصلة جدًا، ذلك وأنشطةمبدأ تفصيل البرامج واألنشطة: ينبغي أن تكون برامج  .5
الموازنة بطريقة سليمة. وأيضا سوف يزيد من فاعلية الرقابة، فإعداد الموازنة  إعداديساعد على 

 لموازنة. ال يحقق أهداف ا واألنشطةعلى أساس المبالغ اإلجمالية للبرامج 
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مبدأ الرقابية الدورية: الموازنات في العادة تعد لفترات طويلة قد تصل أعوام، فلو لم توجد رقابة  .6
دورية كل شهر مثال، فذلك سوف يزيد من فجوة االنحرافات عن مسار الموازنة األصلي مما 

 فشل الموازنة.  إلىيؤدي 
فاذا وجد  نفذين راضيين ومكترثين فيها،مبدأ الحوافز: يفترض عند تنفيذ الموازنة أن يكون الم .7

توفر حوافز مالية أو معنوية للمنفذين مما سوف يزيد فاعليتهم  أنغير ذلك فال بد لإلدارة 
 (. 2005ورضاهم والتزامهم بالموازنة )حماد، 

مبدأ المرونة: ويقصد به إمكانية تعديل الموازنة وفقًا للتغيرات التي تحدث خالل فترة التنفيذ،  .8
 (. 1988خطط بديلة للموازنة لمواجهة أي طارئ )رجب،  إعدادال بد من  لذا

مبدأ الفاعلية في خفض التكاليف واستغالل الموارد: فالموازنة يجب تقوم باالستغالل األمثل  .9
 في النفقات والتكاليف مع المحافظة على فاعلية الموازنة. اإلمكانللموارد واالقتصاد قدر 

نة مع الهيكل التنظيمي للمؤسسة: يجب أن تكون الموازنات متناسقة مع . مبدأ توافق المواز  10
الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ذلك ألن كل نشاط في الموازنة له عوائده وله تكاليفه، فيتوقف نجاح 
الموازنة على ربط تلك األنشطة باإلدارات واألقسام، لذلك البد من اإلدارة أن تقوم بتعديالت على 

وحتى تنفذ الموازنة بشكلها الصحيح. )رجب،  األنشطةمي حتى يتكامل مع تلك هيكلها التنظي
1988.) 

 أنواع الموازنات: 2-3-8

 هنالك عدة أنواع للموازنات يذكر الباحث منها ما يلي:     

 : األجلمن حيث طول  -

 الموازنة عبارة عن خطة مالية تقديرية لفترة مستقبلية وعليه يمكن تقسيمها إلى:     

ازنة قصيرة األجل: وهي في العادة ما تغطي أنشطة المؤسسة لسنة مالية قادمة. كما وتقسم مو  .1
الموازنة قصيرة األجل إلى عدة فترات قد تكون كل ثالث أشهر أو كل شهر مثال )راضي 

 (.2001وحجازي، 
موازنة طويلة األجل: وهي تغطي أنشطة المؤسسة ألكثر من سنة مالية. وهذا النوع من  .2

(. 2002زنات ال يحتوي على تفاصيل دقيقة كالموازنات المالية قصيرة األجل )صبري، الموا
والهدف األساسي منها هو توضيح التوجه العام لإلدارة والذي ستسلكه في المستقبل للوصول 

 (.2001إلى أهدافها العامة )راضي وحجازي، 
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 من حيث ماهية المجال:  -
م العادية والروتينية للمؤسسة، وهي تقو  األنشطةغطي موازنة تشغيلية: وهي الموازنة التي ت .1

بتخصيص الموارد وتوزيعها ومن ثم تقوم بعملية الرقابة بطريقة تكفل االستغالل الفاعل لتلك 
  (.2001)راضي وحجازي،  الموارد ومن ثم تطوير األداء

في  ماراتوهي الموازنة التي تغطي األنشطة الغير روتينية مثل االستث موازنة رأسمالية: .2
ي تحدد القصير والطويل، فه األجلالمؤسسة، وهي تقوم برسم سياسة المؤسسة التطويرية في 

 برامج االستثمار وترسم سبل تمويله وتنفيذه والرقابة عليه وفق الميزانية التقديرية الموضوعة
 (. 2001 )راضي وحجازي،

 الحكومية الرقابة الخارجية
تلك الرقابة التي يشرف عليها جهاز حكومي يتمتع ا يعرف حرب الرقابة الخارجية بأنه

باالستقاللية التامة عن بقية وزارات ومؤسسات السلطة التنفيذية، ويختص بالرقابة على مختلف 
فروع الجهاز الحكومي وغير الحكومي، وفق النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لعمله التي 

نية الفلسطينية، تمارس هيئة الرقابة العامة وديوان تمنحه هذه الصالحيات. في ظل السلطة الوط
 (2003)حرب،الموظفين العام والهيئة الفلسطينية المستقلة الرقابة الخارجية.

 
 هيئــــة الرقابــــة العامـــة

األصل أن تمارس الرقابة من قبل السلطة التشريعية التي أجازت للسلطة التنفيذية الجباية 
تها لها حتى تتأكد من حسن التنفيذ، إال أن ممارسة هذه المهمة تتطلب واإلنفاق ضمن حدود رسم

اختصاصًا وتفرغًا ال يتوفران غالبًا في السلطة التشريعية. وبما أن إناطة مهمة الرقابة المالية 
بالسلطة التنفيذية أمر غير وارد، ألنها هي أصال موضع الرقابة، لذلك تقوم السلطة التشريعية في 

هذه المهمة إلى هيئات رقابية متخصصة تكون محايدة وتتمتع باالستقاللية  بتوكيلول غالبية الد
 . (1998)القبيالت،عن السلطة التنفيذية، وتقوم بتعرض تقاريرها على السلطة التشريعية

باختالف الدول، فمن الدول من أطلق  وتختلف مسميات األجهزة المتخصصة بالرقابة
يئة أو ه العامةوان المحاسبات، ومنها من أطلق عليها ديوان الرقابة عليها ديوان المحاسبة أو دي

الرقابة العامة )كما هو الحال  في السلطة الوطنية الفلسطينية(. وعلى اختالف التسميات لهذه 
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الهيئات فإنها، تتفق في طبيعة مهمتها، وهي الرقابة على األجهزة الحكومية والمؤسسات العامة 
 .(2003،)حرباستنتاجاتها في آخر المطاف بين يدي السلطة التشريعية غير الحكومية، لتضع

 
 على مستوى سالمة العاملين في مؤسسات العملالرقابة الخارجية وتأثيرها 

 التشغيلية.
تقع مسسسسئولية السسسسالمة والصسسسحة المهنية على عدة جهات مختلفة منها الرقابة الخارجية الحكومية، 

رئيسسسسسسسسسي في تحقيق السسسسسسسسسالمة والصسسسسسسسسحة والمهنية من خالل وضسسسسسسسسع حيث إن الحكومة لها الدور ال
القوانين واللوائح واألنظمة المتعلقة بالسسسسسسسسسسسسسسسالمة والصسسسسسسسسسسسسسسحة المهنية والعمل على تطبيقها وتطويرها 

 ويمكن تلخيص دور الحكومة في مجموعة نقاط ملقاة على عاتقها أذكر منها: 
 ن هذه المعلومات.جمع المعلومات عن أسباب وظروف الحوادث واالستفادة م -1
عمل دراسات عمل عن طريق إحصاء اإلصابات في كل صناعة ومعرفة المخاطر القائمة  -2

فيها ودراسة القوانين التي تطبق في حالة حدوث الحوادث ومدى فعالية وكفاية االحتياطات 
 المتخذة لتجنب هذه المخاطر.

 تشجيع البحث العلمي في أحسن الطرق لإلرشاد الصناعي. -3
لمؤتمرات الدورية بين هيئات التفتيش الحكومية وأصحاب العمل وكذلك العمل تنظيم ا -4

 الستعراض حاالت الحوادث وبحث مقترحات تحسينها.
 تشجيع إنشاء معارض السالمة والصحة المهنية الدائمة. -5
 أخذ أراء أصحاب العمل والعمال قبل إصدار اللوائح المتعلقة بمنع الحوادث. -6
نع الحوادث والمحافظة على السالمة والصحة المهنية وضمان إثارة اهتمام العمال بم -7

تعاونهم، بواسطة المحاضرات والمطبوعات واألفالم وزيارة المنشآت الصناعية)عربيات 
 (.2003والبدور،

كما أن الحكومة لها مجموعة من المؤسسات التي تهتم بتحقيق السالمة والصحة المهنية للعاملين 
 هنا بعض هذه المؤسسات المهمة: والمترددين عليها ونذكر 

وزارة العمل: إن دور وزارة العمل هو تنفيذ تشريعات العمل التي نصت عليها القوانين وذلك  .1
من خالل أجهزة التفتيش التابعة لها والتي تفتش على شروط وظروف العمل المختلفة 
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ي للوقوف نونظرا ألهمية موضوع السالمة والصحة المهنية وضرورة تشكيل جهاز تفتيش ف
على ظروف العمل والتحقيق من سالمة وتطبيق المعايير الخاصة بها فإن توفير جهاز 
تفتيش عمل خاص بالصحة والسالمة المهنية إلى جانب جهاز تفتيش العمل هو أمر 
ضروري ويتطلب تشكيل هذا الجهاز ودعمه بكافة العناصر الفنية المؤهلة من مهندسين 

ين كي يقوموا بالمهام الملقاة على عاتهم في تفتيش ظروف وأخصائي بيئة وأطباء مهني
 العمل وتحقيق شروط السالمة وفق المعايير التي أقرتها التشريعات.

: تساهم وزارة الصحة وأجهزتها الفنية في مراقبة ورعاية صحة العمل في  وزارة الصحة .2
ا مهام إنجاز وأيض مواقع العمل والتي تتوفر فيها أجهزة متفرغة ومخصصة لهذه المسئولية

الفحوص الطبية للعمال قبل التشغيل والفحوص الطبية الدورية وتقويم بتلك المهام الوقائية 
بالتعاون مع الجهات الطبيعة التابعة لمؤسسات التأمين االجتماعي وخبراء الصحة والسالمة 

 (1995المهنية.)النحاس،
دور الوزارة السابقة حيث يقع على : ال يقل أهمية دور وزارة الصناعة عن وزارة الصناعة .3

عاتق وزارة الصناعة مسئولية تنفيذية أحيانا في توفير شروط وظروف عمل مالئمة من 
حيث استخدام المواد ذات التأثير الضار على العمال كونها مصدر تلويث فيزيائي او 

ئمة كيماوي أو حيوي كما أنها تكون ذات مصدر تلويث بيئي عام يتطلب تطبيق شروط مال
وتوفير وسائل وقاية عام واستخدام تقنيات صناعية تمنع انتشار الملوثات ووصلوها إلى 

 (.1995البيئة العامة)النحاس،
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 الرابع/ مفهوم التدريب وأهميته المبحث

 تمهيد:

لقد زاد االهتمام  ،2003، ة لرعاية الرئيسيات من غير البشرلجنة الصحة والسالمة المهني     
ياسات والتدريبات الوقائية للصحة والسالمة المهنية عقب تأسيس منظمة السالمة والصحة في الس
والتي كانت تنادي بأن السالمة في مكان العمل هي من  1970في العام  (OSHA)المهنية 

الحقوق األساسية لجميع العاملين .فقد كان لها الدور األكبر في معالجة مخاوف العمال وأرباب 
مخاطر المتعلقة في بيئات العمل المختلفة من العمل المكتبي إلى العمل داخل مكوك العمل من ال

فضائي، )لجنة الصحة والسالمة المهنية لرعاية الرئيسيات من غير البشر، مجلس البحوث الوطني، 
 .(2003مطبعة األكاديميات الوطنية واشنطن، دي سي، 

اءة الموارد البشرية، وهذا ما يميز أمم ذات إن تقدم المجتمعات يعتمد بشكل كبير على كف     
موارد محدودة على أمم ذات موارد طبيعية وفيرة، لذلك تهتم الكثير من الدول إلى استثمار وتدريب 

 مواردها البشرية العتبارها االستثمار األعلى مردودًا واألكثر استدامة.

ماتية المنجزات العلمية والتقنية والمعلو  لهذا تبذل الدول الكثير من الجهد والمال لالستفادة من     
التي يتميز بها عصرنا الحالي، وذلك من خالل تدريب وتطوير مهارات واتجاهات أفراد المجتمع 
 خصوصا العاملين فيه سواء كان رئيس أو مرؤوس لتحقيق التكيف مع المتغيرات المتالحقة

ة، ن الصدارة في أغلب المجتمعات المتقدموالمتسارعة في كافة المجاالت. هذا ما يجعل للتدريب مكا
والنامية على السواء من أجل تطوير مهارات العاملين بما يتناسب مع مستجدات عصرنا الحالي 
ومتغيراته، حتى يتم إنجاز األهداف المنشودة للفرد والمجتمع، ومع التطور التكنولوجي واالهتمام 

ا إلعداد وتأهيل األفراد، وأحد المسؤوليات بالعنصر البشري، أصبح التدريب ضرورة ال بد منه
الضرورية في اإلدارة حتى يتم مواكبة التطور التكنولوجي المستمر، ورفع الروح المعنوية لدى 

 .(2001)عطوان،العاملين، وزيادة اإلنتاجية وتحسينها

 مفهوم التدريب: 2-4-1

 التدريب لغًة:

يق، فإن ذلك يعني وضع األفراد، والجماعات كلمة مشتقة من كلمة "درب"، والدرب هو الطر      
 (.2001المستهدفة على الطريق الصحيح كي يسيروا فيه ويتعودوا عليه )هالل، 
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وهناك تعاريف متعددة للفعل "يدرب" مثل: التحضير ألداء بواسطة تعاليم، أو ينمو بطريقة      
لوك لمطلوب في المهارة أو السمرجوة، وأيضًا التمرين بالممارسة، وحديثًا تعني إيصال الشخص ا

 (.2001عن طريق التعليم بعناية خاصة )عطوان، 

 التدريب اصطالحًا:

هو عملية إعداد وتحسين أداء حالي أو مستقبلي لألفراد من خالل تزويدهم بالمعلومات      
 والمهارات الالزمة ألداء مهنة محددة.

بها  اول سلوك الفرد من الناحية التي يختصكما عرفه زويلف بأنه "عملية تعديل إيجابي يتن     
 (.2003وذلك الكتساب المعارف والخبرات والمعلومات التي يحتاج إليها" )زويلف، 

وعرفه شقبوعة بأنه "أي نشاط منظم، يهدف إلى إكساب فرد ما معارف ومهارات تمكنه من      
و إحداث تغيير إيجابي في أداء عمل معين أو تحسين المعلومات والمهارات التي يستخدمها، أ

 (.2001اتجاهات الفرد" )شقبوعة، 

ويشار أيضا إلى أن التدريب هو اإلجراء المنظم الذي يستطيع األفراد من خالله اكتساب      
 (.2000مهارات أو معارف جديدة تساعدهم على تحقيق أهداف محددة )شحادة وآخرون، 

 نظمة تهدف في المقام األول إلى تعديل سلوك الموظفوالتدريب كما يراه البعض بأنه "عملية م     
  (.1978)جليك،  تجاه عمله لكي تحقق المنظمة أهدافها بفاعلية"

 التدريب والتطوير:

الكثير من المسئولين والمدراء ال يميزون بين مصطلحي التدريب والتطوير، حيث يظن أكثرهم      
ارة بير بينهم، فالتدريب يقدم للموظف المتدرب المهأنهما يحمالن نفس المعنى، إال أنه هناك فرق ك

والمعرفة واإلرشاد الالزم للوظيفة حالية التي يعمل بها، أما التطوير يشمل التدريب الذي يذهب إلى 
ما بعد الوظيفة، أي انه يحمل أبعاد طويلة األمد، حيث أنه يهيئ الموظف لخطط العمل المستقبلية، 

ب والتطوير بأنه عملية مستمرة مصممة لتطوير وتحسين كفاءة ومن هنا يتضح مصطلح التدري
  (.2005)نوي وماندي،  الموظف

 العوامل المؤثرة في التدريب: 2-4-2

هناك الكثير من العوامل واألمور التي تؤثر وتتأثر بالتدريب والتي تحدد ما إذا كانت المؤسسة      
رة العليا لبرامج التدريب حيث يعتبر الدعم ستحقق أهداف التدريب أم ال، ومن أهمها دعم اإلدا

أساس النجاح ألي برنامج، وأيضا التزام المدراء بعملية التدريب ألن هذه العملية تقع على عاتقهم، 
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حيث يتوجب عليهم توفير مدربين أكفاء لتقديم الخبرة التقنية للموظفين، ومن أهم العوامل أيضا 
عند  التطور التكنولوجي، فقد غيرت التكنولوجيا المعرفة التي أثرت على التدريب بشكل ملحوظ هو

الموظفين إلى حد كبير، وأكسبتهم المهارات والمعارف والخبرات التي ال بد منها لمواكبة البيئة 
 التنافسية المتسارعة.

 أهداف التدريب: 2-4-3

في أدائهم  لنقصيهدف التدريب إلى تحسين النمط السلوكي للموظفين أو ألفراد، وذلك لسد ا     
الحالي و تحسين مستوى األداء المرجو تحقيقيه، وُيسعى من التدريب الوصول إلى نتائج يتم إقرارها 
وتصميمها قبل البدء في عملية التدريب، ألن التدريب أصبح جزءًا مهمًا من عمليات متكاملة 

قتصر على ر، ولم يعد يتستهدف تنمية وتحسين أداء العاملين علميًا ومهنيًا بشكل متواصل ومستم
مجرد التدخل لحل مشكلة تتعلق بأداء العاملين، أو بهدف التدريب بصورة عاملة لتحسين األنماط 
السلوكية للموظفين دون إعداد مسبق، كما لم يعد مجرد برامج لحل مشاكل وعيوب الموظف 

أهم  لخطوة منالمسبقة قبل الخدمة. هذا يوضح أن تحديد الهدف من التدريب يعتبر تحقيقًا 
ذا  الخطوات نحو فهم األساليب والوسائل التي من خاللها يتم الوصول إلى مثل هذه األهداف، وا 
لم يحدد الهدف من عملية التدريب فإنها تصبح عملية فاشلة فقط لهدر الجهد والوقت والمال )سالم، 

1996 .) 

مهارات واالتجاهات لدى األفراد وتتمثل أهداف التدريب العملية من خالل تنمية المعارف وال     
من خالل اختيار المادة التدريبية المفيدة والتي تمد المتدربين بمعلومات الزمة وضرورية للقيام 
بوظائفهم، وتحسين مستويات األداء بإزالة نقاط الضعف سواء كان ذلك لألداء الحالي أو المستقبلي 

 (.2003)سلطان، 

 إلى ثالث مستويات أساسية:ويمكن تصنيف أهداف التدريب      

المستوى األول لألهداف التدريب العادية، وهي من ابسط المستويات حيث تركز على الحاجات  .1
التقليدية العادية والروتينية المعتادة، يحتاجها األفراد ألداء أعمالهم بمعدالت الكفاءة المعتادة 

 تاج هذه األهداف إلى جهد ذهنيلضمان استمرار نشاطات المنظمة باألساليب المألوفة، وال تح
 كبير أو إبداع من جانب مصمم البرنامج التدريبي أو المدرب.

المستوى الثاني لألهداف الذي يهتم بحل مشكالت العمل المتعلقة بأفراد المنظمة، والناتجة عن  .2
 ةنقص المعلومات أو االتجاهات أو المهارات المتصلة بمتطلبات العمل التي تؤثر على اإلنتاجي

 أو ضعف مستوى األداء.
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المستوى الثالث والذي يعد من أعلى مستويات األهداف الذي يركز على أهداف التدريب  .3
واإلبداعية، حيث يخاطب الحاجات المنبثقة عن إدخال عناصر جديدة إلى المنظمة  االبتكارية

 لبيئة أو التغيير.اوبالتالي إلى مهام العاملين تلبية لتطلعات هذه المؤسسة أو استجابة لمتطلبات 

ويرى الباحث أن المقصود من التدريب هو تغيير سلوك العاملين من أجل تحسين مستوى      
 أداءهم ورفع كفاءتهم اإلنتاجية.

 أهمية التدريب: 2-4-4

يلعب التدريب بشكل كبير ومؤثر في جميع األنشطة المختلفة، حيث أن التدريب الجيد يحسن      
تاجية للمنظمات، مما يحقق الغايات والنجاح إلى حد كبير، ألن قوة المنظمة ويرفع الكفاءة اإلن

نتاج األفراد العاملين بها وعلى قدرتهم على التكيف مع مستويات  تعتمد اعتمادا كبير على أداء وا 
التقنية المستخدمة في العمل، لذا فإن اإلعداد والتأهيل الجيد للقوى العاملة هو األساس الذي يمكنها 

ن الوصول إلى أهدافها. ورغم مكانة التدريب الكبيرة إال أن التدريب لن يجعل السمكة تطير أو م
الطائر يسبح، ولكنه سوف يساعد السمكة على السباحة بشكل أسرع، والطائر على الطيران إلى 
مستوى أعلى. ولقد أدى التوجه المستمر نحو التخصص في مجال عمل معين وأهمية التدرب على 

نيات الحديثة والظروف المتالحقة والمتغيرة في مجال اإلعمال. إلى زيادة الحاجة إلى تدريب التق
لى االهتمام بالتدريب ليكون واحدا من أهم الوظائف التي تسهم في توفير مستويات  الموظفين وا 

كيف مع تمتطورة من القدرة الفاعلة لألداء بما يوفر احتياجات األجهزة الحكومية لتحقيق غاياتها وال
التغيرات السريعة في المهارات المطلوبة، والزيادة الهائلة في المعلومات والمعارف وربط األفراد بكل 
جديد في مجال أعمالهم. إن التدريب تعد استثمار في الموارد البشرية، يعود بالكثير من المنافع 

نها في عليمية يستفاد معلى الموظف والمنظمة في المدى القصير والطويل، ألن التدريب عملية ت
شتى المواقف وتزيد من مهارة حل المشكالت وتنمية القدرات العديدة لدى الموظف، كالقدرات 
التحليلية والفكرية، وزيادة مهارات التواصل االجتماعي مع الزمالء والمسئولين والزبائن، األمر الذي 

ة واإلتقان ية والتكنولوجية والتنظيمييعني زيادة إمكانيات الموظفين للتكيف مع التغيرات االجتماع
في العمل والحد من األخطاء والتقليل من عمليات اإلشراف والرقابة على الموظفين لمتابعة أعمالهم 
واكتسابهم المهارات التي تهيئ الطريق للترقي وتقلد مناصب ذات شئن أعلى ومسئولية أكبر ورفع 

 .(.1996)سالم، حساس بالرضا الوظيفيالروح المعنوية وتحقيق االستقرار وزيادة اإل

 أنواع التدريب: 2-4-5

 تختلف أنواع التدريب باختالف المعايير المتبعة في عملية التصنيف وهي كالتالي:     
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 التدريب من حيث المدة: .1
o ( يتفرغ فيه المتدرب كلياً أو جزئياً للتدريب،  6 - 1تدريب قصير األجل تتراوح مدته من )أسابيع

أن يخصص بعضا من وقته للتدريب أو يستغل كل وقته في التدريب، والوقت حيث يمكن 
 المتبقي للعمل.

o ( ينظر إليه كاستثمار للمستقبل  12 - 6تدريب طويل األجل تتراوح مدته من )شهور أو أكثر
يشمل برنامجًا شاماًل للمعلومات والمهارات والتي ال يمكن توفيرها من خالل التدريب قصير 

 ن أن ينتهي بشهادة مهنية أو علمية.األجل، يمك
 التدريب حسب المجال: .2
o  التدريب المهني والفني: هذا النوع من التدريب يتناسب مع الوظائف التي تتطلب مستوى عال

من المهارة، حيث تتطلب وقت أكبر من الطرق األخرى، لذلك تصمم هذه البرامج لتجعل من 
عات هو يجمع بين التدريب على العمل والتدريب في قاالمتدرب حرفياً ملماً بالعمل وبمكوناته، و 

الدراسة، وتقوم بعض المنظمات بإعداد مراكز تدريب مهني خاصة بها في حالة غياب مراكز 
 رسمية للتدريب المهني.

o  التدريب اإلداري: هذا النوع من التدريب يتناسب مع الوظائف ذات الطابع المتماثل، مثل
ل التي تتطلب المهارات الرياضية كوظيفة أمين المخزان األعمال المكتبية، واألعما

والمستودعات أو مندوب المبيعات والمشتريات، هذا باإلضافة إلى كافة الوظائف التي تتعلق 
بالشئون المالية، حيث تمثل هذه الوظائف جانبًا هامًا في الشركات والمؤسسات، كون كفاءة 

 (.1996)سالم،  ل في هذه المجاالت.المنشآت تعتمد في الغالب على انتظام العم
o  التدريب اإلشرافي: إن الغاية من هذا النوع من التدريب هو زيادة قدرات العاملين في المجال

اإلشرافي وتنمية طرق تعاملهم مع المرؤوسين لنيل رضاهم، كما ويتم تدريب العاملين على 
 دارة.آلية وكيفية تنفيذ التعليمات واألوامر التي تطلبها منهم اإل

o  التدريب التخصصي: هذا النوع من التدريب هدفه زيادة معلومات وخبرات العاملين في مجاالت
عملية محددة، حيث يستزيدوا وينمون مهاراتهم فيها لغرض تمكينهم من تحسين مستوى أداءهم 

 (.1996)سالم،  الفردي.
 التدريب من حيث عدد المتدربين: .3
o النوع من التدريب هو زيادة قدرات العاملين، كل واحد على  التدريب الفردي: إن الغاية من هذا

حدا، عندما يراد منهم شغل وظائف جديدة تتطلب منهم مهمات ومسئوليات مختلفة عن وظائفهم 
 السابقة.
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o  التدريب الجماعي: هذا النوع من التدريب هو عبارة عن تدريب مجموعة من العاملين في مركز
ي أي مركز تدريبي يقع خارجها، وفي العادة يعفي العاملين من تدريبي سواء في المنشأة أو ف

دوامهم الرسمي طوال فترة التدريب، ويصب هذا النوع من التدريب بالنفع على جميع العامليين 
المتدربين كونهم يستفيدوا من خبرات بعضهم البعض كونهم يتدربون في مركز تدريبي واحد 

 أثناء فترة التدريب.
 ان التدريب:التدريب حسب مك .4
o  التدريب داخل المنشأة: إن كثير من المنشآت تمتلك مراكز تدريبية خاصة بها، حيث تجري

فيها العديد من الدورات بعيدا عن العمل نفسه، ومن مزايا هذا النوع من التدريب هو أن 
 ،المتدربين هم من نفس المنشأة وبالتالي فعملية تبادل المعارف والخبرات تحدث بدون معوقات

 وذلك أيضًا يصب في تعزيز وتوطيد الروابط بين المنشأة ومتدربيها.
o  التدريب خارج المنظمة: إن كثير من المنشآت ال تمتلك مراكز تدريبية خاصة بها، مما يعني

انقطاع العاملين عن أعمالهم أثناء فترات التدريب المحدودة والتي قد يلتحقون فيها بدورات أو 
 البلد أو خارجها، ولكون خارج المنشأة أو حتى تكون خارج البالد.ورش عمل تدريبية ت في 

ويرى الباحث أن عملية التدريب يجب أن تكون هادفة ومستندة على االحتياجات التدريبية      
الفعلية للمتدربين، وأن تقوم المنشأة باختيار المتربين بعيدا عن المحسوبية والوساطات. وأن توفر 

لعملية التدريب وتوفر لهم المعدات الالزمة للتدريب ذلك باإلضافة إلى اختيار  المنشأة مكان مناسب
 .(2003)سلطان، مدربين مهرة حتى يستفيد الجميع من عملية التدريب على أكمل وجه
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 الخامس/ السيناريو  المبحث

 مقدمة:

لك أن مؤكدة، وذ إن وضع السيناريوهات والتنبؤ بالمستقبل عملية صعبة ونتائجها غير     
السيناريو يقوم بوصف الحالة المستقبلية ويشمل كيفية الوصول إلى هذه الحالة مع أخذ العوامل 

. والفكرة العامة من تصميم (UNEP, 2002) الحالية والممكنة للحالة المدروسة بعين االعتبار
أساس  ل، علىالسيناريوهات هو توضيح التوجه الرئيسي الممكن لمسار األحداث في المستقب

 المعطيات الحالية.

ازداد االهتمام بعلم الدراسات المستقبلية لما له من قاعدة معرفية تُبنى عليها السياسات والقرارات      
لصناع القرار وتكون أساسًا لعملية التخطيط االستراتيجي، وتشتمل هذه القاعدة على سيناريوهات 

 تي لها عالقة بمستقبل الموضوع الذي يتم دراسته. حيثمتعددة تقابل تعدد الشروط واالحتماالت ال
كان تطور منهجيات علم الدراسات المستقبلية كنتيجة في زيادة أهمية دوره في صناعة القرارات 

 (.2000سواًء على مستوى الدول أو الشركات )العيسوي،

نت متكونة من لما كاوتشير عملية بناء السيناريوهات المتعلقة بمستقبل مشكلة أو قضية ما، ك     
عدد كبير من العوامل الحالية والمتوقعة كلما ازدادت كفاءة وصحة التنبؤ، ولذلك ينبغي رسم 
السيناريوهات بشكل تشاركي يشمل عدد كبير من الخبراء ومن خلفيات وانتماءات مختلفة. حيث 

أن تستخدم  ل ويمكنإن نتائج السيناريوهات تستخدم من أجل بناء نماذج محتملة ومختلفة للمستقب
هذه النماذج كبوصلة تقوم بتحديد السياسات التي يفضل تبنيها في الوقت الحالي، كما تساهم 

 السيناريوهات في عملية رسم سياسات طويلة األجل.

 مفهوم تخطيط السيناريو اَلستراتيجي: 2-5-1

مل على بتحديد نظمة أن تعللنمو والبقاء في عصر التكنلوجيا والتغيير المستمر ينبغي على الم     
التهديدات المحتملة والفرص القادمة بشكل مبكر ومناسب وتخاطبها في تخطيطها االستراتيجي. 
حيث أن تخطيط السيناريوهات أصبح ذات شيوع وشعبية في فترة السبعينيات من القرن العشرين، 

ية ك من خالل عملية تصفوالتي كانت عبارة عن أداة لمساعدة المنظمات في هذه العملية ويتم ذل
أو ترشيح االحتماالت التي ال تعد وال تحصى للحالة المستقبلية. إن تلك المجموعة المحددة من 

  (.2005)فينك وآخرون،  السيناريوهات ممكن أن تؤثر عندها في عملية اتخاذ القرار االستراتيجي

خبراء في يركان واحد كبار اليوضح كليم سانتر رئيس التخطيط للسيناريوهات في منظمة أنجلو أم
هذا األسلوب: "السيناريوهات بالنسبة للمؤسسات هي بمثابة الرادار للطيار، فهي تساعدنا على 
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البحث عن أولى عالمات التغير التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسلوب علمنا وتجعلنا نفكر 
 في ردود أفعالنا تجاهها".

تخدم في تقنية مستقبلية تس بأنهاط السيناريو االستراتيجي تخطي ، أن2009نوت، حيث يعتبر      
التخطيط والتحليل االستراتيجي المتوسط إلى طويل األمد. حيث أنها تستخدم في عملية تطوير 

 سياسات واستراتيجيات مرنة وقوية ومتجددة.

ف سيبدو يإن السيناريوهات تشير إلى الروايات أو القصص المتعلقة بالمستقبل بحيث تصف ك     
 وأ(، وتقوم بالكشف عن كيفية تغُير العالم إذا تم تقوية أو إنهاء 2050، 2015العالم مثاًل عام )

( لتشير إلى األوضاع المختلفة 5و 2ظهور األحداث المتنوعة. وعادًة توضع سيناريوهات بين )
يوهات الختيار سينار بالمستقبل والمترابطة مع األحداث والتوجهات المختلفة. وبعدها تستخدم هذه ال

 (. 2009نوت، )او مراجعة مدى من الخطط وخيارات السياسة 

أن تخطيط السيناريو االستراتيجي هو وسيلة تساهم في توفير إطار  ،2004راتكليفي، ويرى      
للتخطيط والبرمجة، وتساعد صانعي القرار في تخفيض مستوى الشك ورفع مستوى المعرفة فيما 

 كليفي،رات)راءات التي تم اتخاذها، او التي سوف تتخذ في الوقت الحاضر يتعلق بنتاج اإلج

2004.)  
بأن عملية تخطيط السيناريو االستراتيجي تعبر  ،2002نيجكامب وتوريري،  ويتفق كل من     

عن عدة افتراضات معقولة وتصور العديد من البيئات البديلة في المستقبل التي قد تسهم في اتخاذ 
ل المستقبل لتغيير التفكير الحالي، وتحفيز األفراد، وتحسين عملية صنع القرار، وتعليم قرارات حو 

 (.2002نيجكامب وتوريري، )المنظمة، وتحسين األداء 

ومن خالل عرض المفاهيم المتعددة للتخطيط االستراتيجي للسناريوهات يرى الباحث انه عبارة عن 
لمنظمات )بمختلف أنواعها( في صياغة وتطوير الخطط طويلة أداة تخطيط استراتيجية تعتد عليها ا

 األمد واالستراتيجيات التي تمنحها مرونة استراتيجية للتعامل مع المتغيرات غير المؤكدة مستقباًل.

 التوجهات الفكرية لعملية بناء السيناريوهات: 2-5-2

 ات: يتوفر بشكل عام ثالثة توجهات فكرية لعملية بناء السيناريوه     

  ويعّبر التوجه األول عن السيناريوهات التي يمكن أن تعطي تصور دقي عن المستقبل في حال
 كانت تشمل جميع العوامل. 

  بينما يعّبر التوجه الثاني عن تقدم تصور أولي فقط عن المستقبل، إذ أنها ال يمكن أن تتضمن
 بالتحليل جميع العوامل الممكنة والحالية.  
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  ى أنه ال يمكن ألي سيناريو أن يعطي تصور أو تنبؤ عن المستقبل الخاضع التوجه الثالث ير
بالتغيرات المفاجئة وغير المتوقعة، التي غالبًا ما تتأثر ضمن البيئة الخارجية. حيث إن توجه 
العديد من الباحثين إلى الدراسات المستقبلية في االعتماد على التوسط بين التوجهين األول 

 (.1993جوديت، ) والثاني

 خطوات بناء وتطوير السيناريوهات:  2-5-3

تعتبر السيناريوهات مجموعة من المستقبليات المحتملة والمعقولة منطقيًا ولكنها تختلف من      
حيث البنية. وذلك أنه من الصعب وبشكل أكبر إذا وجد هناك مجال مستمر من اإلمكانات أو 

بالمستقبل وذلك يتم إذا كانت المنظمة تتطلع إلى االحتماالت، أو إذا وجد شك تام فيما يتعلق 
مستقبل بعيد جدًا. ومن ناحية المدى المتوسط، فإن الغموض التام على األغلب متضمن، حيث 
يمكن إزالة هذا الغموض من خالل العمل اإلعدادي لبناء السيناريو. وفيما يتعلق بالمجال المستمر 

ن االحتماالت مع وجود احتماالت للبعض أكثر من فيمكن تقليله إلى عدد متناهي أو محدود م
. يتطرق عدد كبير من الباحثون والكتاب إلى نماذج كثيرة من خطوات (2004)وايت،  األخريات

إعداد السيناريوهات ومن خالل نظر الباحث على هذه النماذج تبين أن من أهم تلك النماذج وأقربها 
 (.2005نك وآخرون، )فيإلى المضمون الفكري للدراسة هو نموذج 

 (2007)آيزيت،  تمر عملية بناء السيناريوهات في خمس مراحل رئيسية وهي:

 أوًَل: تعريف دقيق للمجال والمشكلة التي يتم من أجلها بناء السيناريو:

حيث يتم في هذه المرحلة طرح أسئلة تقوم على تحديد القضية المراد دراستها، والفترة الزمنية       
السناريو على تغطيتها، والمشاكل التي يتم التعامل معها، وتوضيح محددات الدراسة التي يعمل 

في هذه المشكلة، والبحث عن وفرة المعلومات المتعلقة بهذه المشكلة وتبيان طبيعتها )كمية، نوعية، 
 ثانوية، أولية(.

 ثانيًا: تحديد العوامل الرئيسية:

شكل ات، والفاعلين األساسيين الذين يقومون بالتأثير بتتضمن هذه العوامل التطورات، المتغير      
مباشر في القضية أو المشكلة المدروسة، يمكن لهذه العوامل أن تعّرف عند البدء بالعمل على 
وضع السيناريو، ومن الممكن أن يتم إضافتها خالل العمل يتم اكتشاف عامل مهم لم يؤخذ بعين 

 االعتبار عند البدء بالدراسة.

 : تحليل العوامل الرئيسية:ثالثاً 
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تعمل هذه المرحلة باستخدام التقنيات المناسبة لتحليل البيانات والمعلومات حول العوامل      
المؤثرة في المشكلة المدروسة، وتتضمن هذه التقنيات األساليب النوعية والكمية في التحليل إضافًة 

 ن الواقع أو من المستقبل المرموق.إلى طبيعة التحليل في حال كانت قائمة على االنطالق م

 رابعًا: إخراج وكتابة السيناريوهات:

ويتم تشكيل هذه المرحلة على نتائج المرحلة السابقة من خالل دراسة االرتباطات والتقاطعات      
بين العوامل األساسية في وضعها الحالي والمستقبل، وكتابة السيناريو يعكس كل حالة من حاالت 

لتقاطع. في أغلب األحيان يتم من خالل هذه المرحلة االعتماد على الطرق النوعية، إال االرتباط وا
أن بعض العوامل قد تكون متداخلة بشكل كبير مما يزيد الحاجة إلى استعمال بعض النماذج 

 الرياضية واألدوات الكمية.

 خامسًا: ترجمة السيناريوهات إلى استراتيجيات وسياسات:

مرحلة وصف وتوضيح السيناريو المختار الذي تم استنتاجه وطرق االستفادة تشتمل هذه ال     
 منه في بناء استراتيجيات فعالة للوصول إلى األهداف المحددة مسبقًا.

 منهجيات وضع السيناريوهات: 2-5-4

 يمكن تلخيص المنهجيات التي بموجبها تقوم عملية بناء السيناريوهات كاآلتي:     

 أو االستشرافية: المنهجية معيارية 

تسند المنهجية االستشرافية على توقع واكتشاف التطورات المستقبلية المتوقعة انطالقا من      
الواقع وبالتالي العمل على دراسة تفاعل العوامل والمتغيرات وتوقع اتجاهاتها. وتعتمد هذه المنهجية 

ة . وفيما يتعلق بالمنهجيبشكل رئيسي على أسئلة )ماذا سيحصل؟ وماذا سيحدث في حال...؟(
المعيارية فتقوم بشكل رئيسي على معرفة وتحديد المستقبل المرغوب ودراسة طرق وسبل الوصول 
إلى هذا المستقبل بناء على األوضاع والمعطيات الحالية، وتقوم هذه المنهجية بناًء على بعض 

 (. 2000آخرون، جرييو و)األسئلة بشكل أساسي )كيف سيحصل؟ وكيف سيحدث في حال...؟( 

 :منهجية نوعية أو كمية 

حيث يتم تحدد هذه المنهجية من خالل الطرق الخاصة بجمع البيانات والمعلومات وتحليلها      
حول مشكلة الدراسة والعوامل األساسية المتعلقة بها للوصول إلى بناء السيناريو. حيث إن المنهجية 

موضوع الدراسة وطبيعة المعلومات المتوافرة وأجل تتحدد من حيث كونها نوعية أو كمية من خالل 
  .(2001)ألكاموا،  الدراسة أي بعيدة أو متوسطة أو قصيرة المدى
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  :منهجية السيناريو البديل أو السيناريو المرجعي 

يشمل السيناريو االعتبارات الخاصة بتطور السياسات مع التغيرات المتوقعة للعوامل األساسية      
مشكلة المدروسة، أما السيناريو المرجعي يقوم على افترض بقاء السياسات الحالية ثابتة المتعلقة بال

  .(2000)راتكليفي،  وعدم اعتبار تطور المتغيرات

تجدر اإلشارة إلى أن تصميم السيناريوهات لمشكلة معينة قد يحتاج إلى استعمال أكثر من      
 الهدف النهائي، كما يتطلب تصميم السيناريوهاتمنهجية وفق طبيعة المعلومات ومراحل الدراسة و 

 تحديد ومعرفة األبعاد الزمنية والجغرافية.

 تقنيات بناء السيناريوهات: 2-5-5

تتطرق األدبيات إلى العديد من التقنيات المستعملة في بناء السيناريوهات، إال أن أشمل الطرق      
 (.2008)كوساو وجابنر،  :وأفضلها يمكن اختصارها بالتالي

  السيناريو القائم على استقراء االتجاهات العامة: وفقاً لهذه الطريقة فإنها تعتبر من أفضل الطرق
توقعًا للمستقبل من خالل استقراء االتجاهات العامة للمتغيرات والعوامل الحالية وتحليلها بواقع 

ثر وصول إلى أكاتباع منهجيات مختلفة حسب نوع المعلومات المتوافرة، وذلك يّمكن من ال
السيناريوهات احتمااًل حسب المتغيرات واألوضاع الحالية كما يساهم في الوصول إلى عدد من 

 االتجاهات العامة الممكنة على أساس احتماالت تغير االتجاهات الحالية.
  السيناريو الممنهج: يقوم السيناريو الممنهج على أساس تحديد العوامل األساسية المؤثرة في

ة المدروسة ووضع تعريف معين لكل عامل، بعد ذلك التعرف على تأثير كل عامل المشكل
وتحديد التأثير المتبادل لهذه العوامل بعضها على بعض وعلى المشكلة األساسية المدروسة 
بواسطة مجموعة من األحداث، وغالبًا ما يحدد أثر هذه العوامل بطريقة نوعية باالعتماد على 

 مجموعة من الخبراء.
  ينطلق بشكل رئيسي من رؤية مستقبلية للمشكلة المدروسة ويقوم بالعمل المعياريالسيناريو :

على ذلك بتحديد العوامل ودراستها والتركيز على طرق االنتقال من الوضع الحالي إلى وضع 
يسمح بإنجاز أهداف الرؤية الموضوعة. تسمح هذه النوعية من تقنيات بناء ورسم السيناريوهات 

ة واسعة للمشاركين في طرح حلول إبداعية غير مطروقة للخروج من الحالة الحالية بمساح
والراهنة إلى الحالة المستقبلية المرغوبة. تخضع لسلسلة من الخطوات العقالنية تبدأ بتحديد 
العوامل الرئيسية وتوضيح الواقع للمشكلة المدروسة وربط نتائج تحليل الواقع بالرؤية المستقبلية، 

 الممكن أن هذه الخطوات بسيطة أو معقدة.ومن 
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الوقاية من مخاطر العمل التشغيلية المحتملةالسادس  لمبحثا  

 السالمة للعاملين
إن عمسسال موظفي الكهربسساء معرضسسسسسسسسسسسسسسين ألخطسسار كثيرة وأهمهسسا األخطسسار الكهربسسائيسسة التي 

 .قواعد السالمة المهنيةيمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في األرواح واألموال إذا أهملت 
 :الحوادث َل تحدث من تلقاء نفسها ولكن هناك أسباب لحدوثها ومن هذه األسبابو 

تدل اإلحصائيات على أن معظم حوادث الكهرباء تحدث بسبب استهتار العمال  :اإلهمال .1
بالقدرة الكهربائية ذات الضسسسسسسسسسسسسسغوط المنخفضسسسسسسسسسسسسسة العتقادهم أنه ال خطر كبير منها إال أن 

عكس ذلسسسسسك فسسسسسالكثير من الحروق والجروح بسسسسسل حوادث الوفسسسسساة تنتج عن حوادث  الواقع
 .الصعق الكهربائي بالضغط المنخفض

 .عدم إتباع قواعد السالمة المهنية .2
 :قلة المعلومات بحيث يجب .3

  أن يكون الفرد على قدر كاف من العلم بالمواصفات القياسية لآللة التى
 .يستخدمها

 عين من الدراسة بحيث يكون على دراية كافية وأن يكون الفرد على مستوى م
 .بقواعد األمان وسبل إتباعها

  جراء يتم رفع كفاءة الفرد عن طريق تنظيم دورات تدريبية بصورة دورية وا 
 (2015)بلدية تفوح،.اختبارات للتأكد من مدى االستفادة منها

 يغط العالالض يا فالصيانة الكهربية وخصوص يالعاملين ف ييجب أن تتوفر الشروط األتية ف
 .اجتياز الكشف الطبي الالزم .1
 .اإلسعافات األولية وخاصة التنفس الصناعي ومعالجة الحروق إجراءاتتعلم  .2
 .فترة التدريب المحددة قبل تحمل المسؤولية إنهاء .3

 :اما األسباب الفنية لإلصابات الكهربائية وهي كثيرة نذكر منها
 .بائي غير معزولة جيدالمس أجزاء ناقلة أو خطوط للتيار الكهر  .1
عدم قطع التيار الكهربائي عن الجهاز أو الخطوط الكهربائية التي يقوم العامل على  .2

 .إصالحها
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جهل بعض العاملين بالدارات الكهربائية والتوصيالت في األجهزة أو األدوات أو اللوحات  .3
 .التي يقومون بالكشف عليها أو إصالحها

مل عن طريق الخطأ بوجود عمال يعملون فيها وعدم وصل التيار الكهربائي لموقع الع .4
 .تعليق لوحة تدل على قطع التيار الكهربائي

 .استعمال أدوات غير معزولة بشكل جيد .5
 .عدم استخدام العامل أجهزة الوقاية الالزمة .6
 (2015)بلدية تفوح، .عدم تأريض اآلالت والمعدات الكهربائية أو الخطوط بشكل جيد .7

 ية في األعمال الكهربائيةأدوات وأجهزة الحما
إن التعامل مع الكهرباء خطير جدا ويؤدي إلى حوادث مميتة و يمكن أن يكون هذا التعامل 
آمن من خالل اسسسسسسستخدام و سسسسسسسائل السسسسسسسالمة المهنية باإلضسسسسسسافة لألدوات واألجهزة العازلة المختلفة 

سسستعرض الفنية في العمل و ن والمتالئمة مع الضسسغوط الكهربائية باإلضسسافة للدراية الجيدة و الخبرة
فيمسسا يلي األدوات العسساديسسة المسسسسسسسسسسسسسسستخسسدمسسة في األعمسسال الكهربسسائيسسة كمسسا نسسذكر األدوات و األجهزة 
الضسسسرورية للتعامل مع الضسسسغوط العالية في كافة األعمال الكهربائية مع األشسسسكال الموضسسسحة لهذه 

 : األنواع
لقبضسسسسسة باإلضسسسسسافة إلى عزل جسسسسسسم أن تكون معزولة ا ويجبالمفكات: وهي على أنواع كثيرة  .1

 .المفك
يجب أن تكون معزولة عددة وفق نوع العمل الالزمة له و البانسسسسسسسسسسسسسسات: وهي على أشسسسسسسسسسسسسسكال مت .2

 .بشكل جيد
 .يجب أن تكون قبضة المنشار معزولة باإلضافة لقسم من جسم المنشار معدني:منشار  .3
 .قاطع بشكل جيدتكون قبضته معزولة و  مشرط: .4
 .بعض األعمال الكهربائية ويجب أن يكون معزول بشكل جيد : ويستخدم فيمفتاح رنش .5
: وتسسسسسسسستخدم في العديد من األعمال وخاصسسسسسسسة بناء أبراج الضسسسسسسسغط العالي وبعض مفاتيح ربط .6

 .األعمال في المراكز الكهربائية
: ويستخدم لشد وربط العزق في العديد من األعمال الكهربائيسة وأعمال الميكانيك مفتاح طقات .7

 .ياتوصيانة اآلل



76 
 

أجهزة اآلفو: وهي أجهزة مختلفة تسسسسسسسسسسسسسسستعمل لقياس الجهد الكهربائي وتسسسسسسسسسسسسسسستخدم في األعمال  .8
 .الكهربائية

: وهو عبارة عن بيل يلزم لألعمال الليلية ويعمل على بطاريات جافة وله أنواع مصباح يدوي .9
ه جعديدة منه ما يحمل باليد ومنه ما يثبت على خوذة العامل ومنه ما يثبت بمغناطيس ويو 

 .إلى مكان العمل
: وهي عبسسارة عن خوذة ذات مقسساومسسة عسساليسسة تعزل التيسسار الكهربسسائي وتحمي خوذة عسسازلسسة .10

 .الرأس من الصدمات وتستخدم في األعمال الكهربائية
: وهي ضسسسسسسسرورية جدًا لكافة األعمال الكهربائية ولها أنواع مختلفة حسسسسسسسسب أجهزة التأريض .11

ام عبسارة عن خطسافسات تعليق بتثبيست حلزوني الجهسد السذي يتم العمسل عليسه وهي بشسسسسسسسسسسسسسسكسل عس
باإلضسسسسسسسسسسسافة لمسسسسسسسسسسسسند تعليق عنقودي لتعليق طقم التأريض وكابالت تأريض بأطوال كافية مع 
رأس نهاية خطاف ذو تثبيت حلزوني مثبت على وتد تأريض وعصسسسسسسسسسسا مع رأس خطاف للفك 

 .والتركيب
عامود معدنية تحيط بال: وهو عبارة عن مسند للقدم مع حزام تثبيت مع قطع جهاز الكريف .12

 .الخشبي أو البرج المعدني ويستعمل للصعود والعمل على هذه األعمدة
: وهي عصسسسسسا تسسسسسستعمل لتركيب كاشسسسسسف جهد عليها للكشسسسسسف عن الجهد صسسسسسا تلسسسسسسكوبيةع .13

وللعصسسسا العازلة العديد من األنواع وهي مصسسسنوعة من مواد عازلة بحيث تعطي عازلية عالية 
م من العصا العازلة ويجب استعمال العصا بعد تمديدها س 30لكل  .ك.ف 100 إلىتصل 

 .وهناك أيضًا العصي العازلة التي يتم وصلها مع بعضها
: وهي عبارة عن صندوق بالستيكي تحتوي عدة ق أدوات الحماية من الجهد العاليصندو  .14

ك.ف/ وتحوي على عصسسسسا 20أدوات للحماية من الجهد العالي وتسسسسستخدم هذه الحقيبة للجهد/
 .ابالت وكفوف وبوط عازل للكهرباءلقطع الك بأنسسسسسسسسسةكوبية كاشسسسسسسسسفة لل باإلضسسسسسسسسافة إلى تلسسسسسسسسس

 .ويستعمل غطاء الصندوق للوقوف عليه كعازل
: وهي مؤلفة من مسبرين توصل فيما بينهما بخط عالي العازلية، أقطاب المقارنة الفولطية .15

 .زلةأحد المسبرين مجهز بمقياس تحديد الفولطات والمسابر لها قبضات عا
: وهي خاصسسسسسة للضسسسسسغط العالي والشسسسسسبكات الهوائية العالية وهي عبارة عن بندقية التأريض .16

بندقية مجهزة بسهم يثبت بطريقة الضغط في فوهة البندقية ويوصل السهم بسلك ملفوف على 
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بكرة وتسسسسسستخدم لكشسسسسسف الجهد الكهربائي وتفريغ الخطوط المؤرضسسسسسة من الشسسسسسحنات الكهربائية 
تثبيت السهم وفك السلك عن البكرة يتم اإلطالق على الخطوط ليتدلى من  وطريقة العمل بعد

 .الجانب اآلخر
من الجلد أو خيوط صسسسسسسسناعية مقاومة لالحتكاك بعرض ال يقل عن  :األمانحزام  .17

 300لمنع سسسسسسقوط العامل يتحمل وزن قدره  strap (سسسسسسمم مزود بحبل وكلبس )طوق 90
 .كجم لمدة خمس دقائق دون حدوث أي تلف

 :لساللم: عند استخدام الساللم يجب مراعاة اآلتيا .18
 أن تكون الساللم بحالة جيدة وذات طول مناسب للعمل. 
 يجب أال يقل الجزء المشترك في الساللم المنزلقة عن متر واحد. 
 يجب أال يستخدم السلم أكثر من شخص واحد. 
  ن تكون أيجب على متسسسلق السسسلم أن تكون يداه خاليتين أثناء الصسسعود والهبوط و

األدوات أو المعدات في شسسسسسسسسسسسسسنطة تعلق بحزامه أو ترفع إليه بعد تأمين وضسسسسسسسسسسسسسعه 
 .بواسطة حبل

  صسسسسيانة درجات السسسسساللم باسسسسستمرار وتغيير درجات السسسسساللم التي يظهر عليها أي
 .تلف

 تنظيف درجات الساللم من المواد التي تساعد على االنزالق. 
  متر تسسسسسسسسسساعد على اتزان  1 يحواليجب تزويد السسسسسسسسسسلم من أسسسسسسسسسسفل بدعامة بطول

 .السلم
 يجب تزويد السلم من أعلى ومن أسفل بحبل أمان للربط باألعمدة بزاوية ميل. 
 يجب تغطية الساللم الخشبية وحفظها في مكان جاف. 
 (2015)بلدية تفوح، .التأكد من عدم وجود شقوق أو ثقوب في درجات السلم 

 
 :الوقاية من مخاطر العمل التشغيلية المحتملة

إن العاملون في المنشسسآت الصسسناعية يتعرضسسون للعديد من المخاطر التي تؤدي إلى وقوع 
الحوادث واإلصسسسسسسسابات المختلفة باإلضسسسسسسسافة إلى إصسسسسسسسابة العاملين باألمراض المهنية، حيث أنه من 
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الصسسسعب تحديد فترة زمنية لظهور هذه األمراض نظرًا ألنها بدأت وال شسسسك مع بداية عمل اإلنسسسان 
المختلفة، حيث تعرض اإلنسسسسسسسسسسسسسسسسان منذ نشسسسسسسسسسسسسسسسأته لألمراض المهنية الناتجة عن العمل  في المهن

وظروفه وأخذت األمراض والمشسسسسكالت الصسسسسحية تتطور مع تطور ونشسسسسوء الصسسسسناعة والصسسسسناعات 
 البيتية إلى أن وصلت إلى ما هي عليه األن من تشعب وانتشار واسع في كل شتي نوحي الحياة.

غيلية المحتملة واألمراض المهنية أن بعضسسسسسسسسسسسها يأخذ طابعًا إن زيادة مخاطر العمل التشسسسسسسسسسسس
مزمنًا حيث يمضسسسسسسسسسسي وقتًا طوياًل قبل اكتشسسسسسسسسسسافها نظرًا لمرورها بأطوار تظهر فيها المرض المهني 
وبالتالي فإن األمر يعتمد على مهارة الطبيب واهتمام العامل وتحديد الوقت والمكان الذي بدأ فيه 

 (. 2000)الخرابشة والعامري، المرض

المرض المهني هو كل مرض ال يصسسسساب به عادة إال األشسسسسخاص الذين يعملون في مهنة 
معينة، أو تتسسسسسسم أو حرق بسسسسسسبب المواد المسسسسسستعملة في مهن معنية، وذلك إن كان الشسسسسسخص ممن 

 (.1998)الجندي،  يعملون في تلك المهنة

ويلخص البسساحسسث أن تعريف األمراض المهنيسسة بسسأنهسسا هي األمراض المرتبطسسة مبسساشسسسسسسسسسسسسسسرة بسساألعمسال 
 المهنية المختلفة بالمنشأة والناجمة عن تعرض العامل لظروف عمل سيئة في موقع العمل.

 
 أنواع المخاطر المهنية وطرق الوقاية منها:

 لكهرباء بالتفصيل:هناك العديد من المخاطر المهنية وسوف نتطرق لشرح مخاطر ا

 -الكهرباء: 
 مرور التيار الكهربائي في جسسسسسم اإلنسسسسسان في علىيتوقف  اإلنسسسسسانجسسسسسم  علىإن تأثير الكهرباء 

إحداث آثار تتوقف خطورتها على مسسسسسسار التيار وشسسسسسدته والمدة التي يبقي خاللها المصسسسسساب تحت 
وعي أو في إحداث شلل موضتأثير التيار، وينشأ عن ذلك حروق بسيطة وقد يتسبب مرور التيار 

 (.2004الوفاة )االتحاد العام لنقابات عمل فلسطين، 
 
 :ر الكهرباء ومخاطرها على اإلنتاجأث

ن الخطر الذي يصسسسسسسسسسسسسسسيب اإلنتاج من جراء االسسسسسسسسسسسسسسستخدام  وللكهرباء أثر ومخاطر علي اإلنتاج وا 
لحوادث حيث ارتفعت االخاطئ للقدرة الكهربائية ال يقل أهمية عن خطورة الكهرباء على اإلنسسسان، 
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الجسسسسسسسسسمية التي سسسسسسسسسببت خسسسسسسسسسائر مادية لإلنتاج مع التزايد المسسسسسسسسستمر السسسسسسسسستخدام الطاقة الكهربائية 
وانتشسسسسارها بشسسسسكل واسسسسسع في قطاعات الصسسسسناعة واإلنتاج وتتجلي هذه األخطار في حوادث الحريق 

تحدث هذه  لحريقالتي تسسسسسسسسسسسسببها الكهرباء وحوادث االنفجارات التي تسسسسسسسسسسسسببها الكهرباء، والحوادث ا
الحرائق نتيجة ارتفاع درجة حرارة الموصسسسسسسسالت الكهربائية إلى الحد الذي يؤدي إلى اشسسسسسسستعال الماد 
لى اشسسسسسسسستعال الغازات واألبخرة المتواجدة بالقرب من الموصسسسسسسسسالت أو  القريبة من مصسسسسسسسسدر الحرارة وا 

التي تحدث في السسسسسسسسسسسسسسسساخنة ، وحوادث االنفجارات حيث أن نسسسسسسسسسسسسسسسبة كبيرة من االنفجارات  األجهزة
الصسسسناعة تكون الكهرباء المصسسسدر األسسسساسسسسي فيها والذي يكون نتيجة االسسسستعمال الخاطئ لألجهزة 

ي ، مصسسسسسسسسسابيح اإلنارة، المعدات الكهربائية، ..الخ( والتاألباريزالكهربائية والتوصسسسسسسسسسيالت الكهربائية)
صسسسسسسسسسسسسسسسسسدور شسسسسسسسسسسسسسسرارة كلهسسسا تؤدي إلى رفع درجسسسة الحرارة لبعض المواد لسسسدرجسسسة االنفجسسسار أو نتيجسسسة 

 (.2003كهربائية)العقايلة،
 

 طرق الوقاية من الكهرباء 
العامل التأكد من وجود المواد العازلة على األجهزة والعدد الكهربائية وكسسسسسسسسوتها بغالف  علىيجب 

 (.2003واقي في حالة عدم وجوده عليها)الفار،
ال "تمزق العوازل، الفحص الدوري والتأكد من وسسسسسسسسسسسسسسسائل الحماية وصسسسسسسسسسسسسسسالحيتها وخلوها من األعط

ولفائف الموتورات وغيرها"، إبعاد المواد سسسسسسسريعة االشسسسسسستعال والكيماويات وغيرها عن مواقع األجهزة 
بة وتوزيعها  الكهربائية خوفًا من حدوث الحرائق، وتوفير أجهزة ومعدات إطفاء الحريق المناسسسسسسسسسسسسسسس

 (.2005)الحسون،  بشكل يغطي جميع موان الخطر
 :ة منهاأخرى كثير وهناك مخاطر 
 المخاطر الكيميائية. -1
 المخاطر الحيوية)البيولوجية(. -2
 مخاطر الحريق. -3
 مخاطر النقل اليدوي واآللي. -4

 (2006)المغني: المخاطر الميكانيكية.
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 باب تعريفي حول شركة تشغيل الكهرباء في مدينة غزة
 شركة تشغيل الكهرباء في مدينة غزة تعريـف -
على شراكه بين السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة  هي شركة خصوصية مساهمة محدودة قامت 

في سلطة الطاقة الفلسطينية ووزارة المالية وبين مجموع البلديسات والمجالس القروية في محافظسات 
دارة  غسسسسزة. وتعمسسسسل علسسسسى توزيسسسسع الطاقسسسسة الكهربائيسسسسة في كافسسسسة المناطسسسسق التسسسسي تقسسسسع تسسسسحت سلطسسسسة وا 

ة في محافظسسسسات غسسسسزة ومسسسسا يتبسسسسع ذلك من أعمسسسسال الجبايسسسسة والتحصيسسسسل السلطسسسسة الوطنية الفلسطينيسسسس
كيلو فولت(  0.4واإلشسسسسسسسسسسسراف الفني وأعمال الصيانة والتطويسسسسسسسسسسسر لشبكسسسسسسسسسسسات الضغط المنخفسسسسسسسسسسسض )

 (2015)شركة توزيع الكهرباء، كيلو فولت(. 22والضغسط المتوسط )
 
 النشـأة والتأسيـس -

 ت غزة بعد قدوم السسلطة الوطنية الفلسسطينية إلى األراضيتأسسسست شسركة توزيع الكهرباء بمحافظا
الفلسسسسسسطينية وقيام سسسسسسلطة الطاقة الفلسسسسسسطينية حيث كان إنشسسسسساء شسسسسسركة توزيع الكهرباء أحد مطالب 

 الهام.الدول المانحة التي تحملت تقديم الدعم لتطوير هذا القطاع 
كافة الصسسسسسسسسسسالحيات والمهام لتنتقل ل 11/99بقرار وزاري برقم  1998وتم تأسسسسسسسسسسسيس الشسسسسسسسسسسركة عام 

المتعلقة بالتوزيع من البلديات إلى الشسسركة وتم إصسسدار أول فاتورة باسسسم الشسسركة في أغسسسطس عام 
 م. 1998

وتؤدي الشسسسسسسسسسسسسسسركسسة مهسسامهسسا في كسسافسسة أرجسساء محسسافظسسات غزة ومسسدنهسسا وقراهسسا ويتبع لهسسا فروع لتوزيع 
طى ومحافظة خان يونس الكهرباء في كل من محافظة الشسسسسسسسسسسسسمال ومحافظة غزة ومحافظة الوسسسسسسسسسسسسس

 (2015)شركة توزيع الكهرباء،كيلو متر مربع.  360ومحافظة رفح وبذلك فان خدماتها تغطي 
 
 طبيعة نشاطها وتخصصها -

شسسسسركة توزيع كهرباء محافظات غزة شسسسسركة خدماتية اقتصسسسسادية تعمل بذمة مالية خاصسسسسة ومملوكة 
سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسات والمجالس المحلية والقروية(. وهي للسسسسسسلطة الوطنية الفلسسسسسسطينية والسسسسسسلطات المحلية )البلدي

مسسسسسئولة عن النشسسسساطات المتعلقة بتوزيع التيار الكهربائي وتتمتع بالشسسسسخصسسسسية المعنوية واالعتبارية 
واالسسسستقالل المالي واإلداري وتعمل بأسسسسس اقتصسسسادية لتنفيذ السسسسياسسسسات التي تضسسسعها وزارة الطاقة 

غزة  ة غزة ويتبعه مقرات فرعية في كافة محافظاتوالموارد الطبيعية. ويقع مقرها الرئيسسسي بمحافظ
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)شسسسسسسسسسسسسسسركة توزيع ولها أن تفتح فروعًا في أماكن أخرى في محافظات غزة حسسسسسسسسسسسسسسسسب الحاجة لذلك. 
 (2015الكهرباء،

 مهمة الشركـة
 ناعيوالص المنزلي االستهالك) المستهلكين قطاعات لكافة الكهربائية الخدمات تأمين 

 حسب المعايير والمقاييس الفنية.ية( الحكوم والمواقع والتجاري
 .االرتقاء بالخدمة لمستوى عالي من الجودة والعمل على ضمان استمراريتها 
 .تأهيل شبكات التوزيع القديمة واستبدالها بشبكات حديثة 
  ًتركيب محوالت جديدة وصيانة المحوالت الموجودة المغذية لشبكة التوزيع محليا 
 ات التوزيع لمواكبة زيادات األحمال الناتجة عن وضع الخطط المستقبلية لتطوير شبك

 الزيادة في طلب الخدمة.
 .تطوير أنظمة وأنشطة الوقاية والسالمة وتطوير السالمة البيئية 
 .التطوير والتوظيف الفاعل لتكنولوجيا المعلومات في كافة األعمال 
 واحدة  روحالسعي المستمر لتطوير وتدريب الكادر البشري العامل في الشركة للعمل ب

وبانفتاح لتلبية حاجات المشتركين لخدمات الكهرباء بطريقة مثالية، كما تولي اهتمامها 
الستقطاب العناصر المدربة والمبدعة للعمل فيها، إيمانًا بأن التطوير الحقيقي واإلنجازات 

ى لالعظيمة ال يمكن تحقيقها إاّل من خالل الكوادر البشرية المدربة والخالقة والقادرة ع
 تأمين احتياجات المشتركين من الخدمات الكهربائية.

  مجابهة الخسائر واألضرار الناتجة عن اإلجراءات اإلسرائيلية وسرعة إعادة بناء ما يتم
صالح األعطال.  تدميره وا 

  إجراء ما يلزم من بحوث لوضع الخطط المستقبلية للتوسع والتطوير في كافة مجاالت
 (2015لكهرباء،)شركة توزيع اعمل التوزيع. 

 
 لكافة يةالكهربائ الخدمات يري الباحث ان شسسسسسسسسسسركة الكهرباء يقع عليها مهام كثيرة من أهمها تأمين

قطاعات هذا غير انه تتكفل بكل أعمال الصسسسسسسسسسسسسسسيانة لشسسسسسسسسسسسسسسبكة الكهرباء في كافة أنحاء قطاع غزة 
ير وتدريب تمر لتطو الوقاية والسالمة وتطوير السالمة البيئية والسعي المس وأنشطةوتطوير أنظمة 
 الكادر البشري.
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 النشأة والتأسيس

 تاريخ التأسيس -
بناء على قرار الرئيس ياسسسسسر عرفات تم تشسسسسكيل لجنة إشسسسسراف عليا لشسسسسئون الكهرباء في محافظات 

بحيث ُالت صسسسسسسسالحيات البلديات الممنوحة لهم في موضسسسسسسسوع الطاقة  13/9/1997قطاع غزة في 
مهمة اللجنة اإلشسسسسسسسسسسسسراف على إدارة وتشسسسسسسسسسسسسغيل وجباية الكهرباء  إلى لجنة اإلشسسسسسسسسسسسسراف العليا وكانت

وذلك لحين إتمام  31/1/1998واسسسستمرت اللجنة في عملها بشسسسكل مؤقت حتى نهاية شسسسهر يناير 
 واستكمال إجراءات إنشاء شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.

ار وتكونت من هذا القر تم تكليف لجنة اإلشراف العليا لشئون الكهرباء بأعمالها المنصوص عليها ب
 .ثالثة عشر شخصًا كان أبرزهم: إسماعيل أبو شمالة وسليمان أبو سمهدانة ويحيى شامية

م تم تشسسسسسسسسسسسسسسكيل مجلس إدارة مؤقت 05/04/1998بناء على قرار من الرئيس ياسسسسسسسسسسسسسسسر عرفات في 
 لشسسسسسسركة الكهرباء برئاسسسسسسسة وكيل مسسسسسسساعد وزارة الحكم المحلي إسسسسسسسماعيل أبو شسسسسسسمالة وكان المجلس

 المؤقت يضم تسعة أشخاص.
 أحيلت لمجلس اإلدارة المؤقت عدة صالحيات أبرزها:

 .صيانة شبكات التوزيع وتطوير التوزيع بعد مصادقة رئيس سلطة الطاقة 
  إعداد األنظمة والقوانين الالزمة لبناء شركة توزيع كهرباء محافظات غزة وتقديمها إلى

 مجلس الوزراء من خالل رئيس سلطة الطاقة.
 صدار األنظمة والتعليمات والتعرفة ورسوم االشتراك وكذلك الجباية المتعلقة بالكهرباء إ

 وذلك بعد مصادقتها من مجلس الوزراء من خالل رئيس سلطة الطاقة.
م بعسسد إتمسسام واسسسسسسسسسسسسسسستكمسسال اإلجراءات 31/10/1998انتهسست مسسدة عمسسل مجلس اإلدارة المؤقسست في 
 د تم تسسسجيل شسسركة توزيع الطاقة الكهربائية / محافظاتالخاصسسة بإنشسساء شسسركة توزيع الكهرباء. وق

( أعضسسسسسسسسسسسسسسساء من 7( عضسسسسسسسسسسسسسسوا، )13م، تكون مجلس اإلدارة من )20/12/1998الجنوب بتاريخ:
( أعضسسسسسسساء من المجالس البلدية والقروية بحيث تمتلك السسسسسسسسلطة الوطنية الفلسسسسسسسسطينية 6السسسسسسسسلطة و)

 من أسهم الشركة. %49من أسهم الشركة وتملك البلديات والمجالس القروية  51%
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تم تأسسسيس النظام األسسساسسسي لشسسركة توزيع كهرباء محافظات غزة المسسساهمة الخصسسوصسسية المحدودة 
م. وقد تكون مجلس 12/01/1999وتعديالته وذلك بتاريخ:  1929وفق قانون الشسسسسسسسركات لسسسسسسسسنة 

 إدارة الشركة من عشرة أعضاء برئاسة رئيس سلطة الطاقة الدكتور عبد الرحمن حمد.  
سسسسماعيل 16/06/2003في  م تكون مجلس إدارة الشسسسركة من عشسسسرة أعضسسساء أبرزهم عزام الشسسسوا وا 

 (2015)شركة توزيع الكهرباء،أبو شمالة ونصري خيال. 
 

 إدارة الشركة
 مجلس إدارة الشركة -

يتكون مجلس إدارة الشركة من عشرة أعضاء برئاسة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أو من 
ه وكما تتمثل وزارة المالية وسلطة الطاقة والحكم المحلي في المجلس وكذلك تتمثل ينوب عن

)شركة توزيع بلديات المحافظات والمدن بعضوية رؤساء البلديات في مجلس اإلدارة. 
 (.2015الكهرباء،

 
 الرؤية واألهداف

 الرؤية -
لكهربائية بتقديم الخدمة ا المسسسسساهمة في اسسسسستمرارية بناء وتعزيز المجتمع الفلسسسسسطيني في قطاع غزة

شسسسسسسسسسسسركة )بكفاءة وجودة عالية وبتكلفة معقولة وتسسسسسسسسسسسسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة تلك األهداف. 
 (.2015توزيع الكهرباء،

 الرسالة -
تقديم خدمة كهربائية بجودة ومأمونية عالية والمسسسسسسسسسساهمة في تحسسسسسسسسسسين مسسسسسسسسسستوى معيشسسسسسسسسسة المواطن 

ركة )شسسسسسسثل للموارد المتاحة والمحافظة على سسسسسسسالمة البيئة. الفلسسسسسسسطيني من خالل االسسسسسسستخدام األم
 (.2015توزيع الكهرباء،
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 األهداف
االلتزام بمستوى عالي من الجودة من خالل استخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل األنظمة  .1

 الكهربائية والشبكات.
ي التحديات الت المحافظة على النمو المطرد والطبيعي في زيادة عدد المشتركين ومواجهة .2

 ترافق ذلك.
المحافظة على عالقة مميزة مع المشتركين من خالل تقديم خدمة كهربائية أفضل بواسطة  .3

 تطوير نظم خدمة المشتركين مع مراعاة مواكبة التطور التكنولوجي.
خلق عالقة تكاملية مع مؤسسات المجتمع المحلي والمحافظة على مستوى عالي من  .4

 مة المواطن الفلسطيني بالصورة المثلى.التعاون والتنسيق لخد
اعتماد معايير التميز على أساس أفضل الممارسات والمحافظة على مستوى متقدم من  .5

 اإلنجاز.
 إدارة التشغيل والمهام وفق المعايير العالمية لألداء سالمة المواطن وموظفي الشركة. .6
ين الكفاءة ر لرفع األداء وتحستطوير العنصر البشري باستخدام التكنولوجيا والتدريب المستم .7

 مع السعي لتطوير نظم المعلومات.
تنفيذ برامج مكثفة لترشيد الطاقة الكهربائية والتوعية المستمرة للمجتمع الفلسطيني  .8

 بالخصوص.
جراء التخطيط والدراسات في مجال التطوير المستمر ألعمال الشركة. .9  تنفيذ وا 

)شركة توزيع مويل كافة نشاطات الشركة. الوصول إلى مرحلة االعتماد على الذات لت .10
 (2015الكهرباء،

يرى الباحث هنا أن أحد أهم االهداف لدى شسسسسسسسركة الكهرباء تطوير العنصسسسسسسسر البشسسسسسسسري باسسسسسسسستخدام 
التكنولوجيا والتدريب المستمر والمحافظة علي سالمة العاملين وتحسين الكفاءة مع السعي لتطوير 

لى مرحلة االعتماد على الذات لتمويل كافة نشسسسسسسسساطات نظم المعلومات والسسسسسسسسسعي وراء الوصسسسسسسسسول إ
 الشركة. 
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 لشركة كهرباء محافظات غزة الهيكل التنظيمي (:5الشكل رقم )

 
 (2015)شركة توزيع الكهرباء،
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 الفصل الثالث: الدراسات السابقة
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 الدراسات العربية: 3-1

  :(2012هدار ) .1
كتبت بحث بعنوان "دور معايير السالمة والصحة المهنية في تحسين أداء العاملين في 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة". والهدف من هذا البحث هو معرفة ماهية العالقة بين 

المهنية وبين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  معايير السالمة والصحة
الحجم. والبحث تكلم بوضوح حول المفاهيم المتعلقة بالصحة والسالمة المهنية. وكانت 
من أبرز نتائج هذا البحث أن معايير السالمة والصحة المهنية تلعب دورا ملموس في 

هتمام توسطة وأيضا تبين النتائج بأن اتحسين أداء العاملين في المؤسسات الصغيرة والم
ض ووضع الباحث بع. المؤسسة بسالمة أفرادها العاملين يعزز الثقة والوالء للمؤسسة

 OHSASونظام  ISO1800التوصيات أهمها ضرورة تبني المؤسسات لنظام 
 المتعلقان بالصحة والسالمة المهنية.

 :(2012) الهابيل، وعايش .2
ة بعنوان "تقييم مدى فعالية إجراءات السالمة والصحة المهنية قام الباحثان بإعداد دراس 

في المختبرات العلمية من وجهة نظر العاملين". وقد كان الهدف من وراء هذه الدراسة 
تقييم مدى الفاعلية إلجراءات السالمة والصحة المهنية في المختبرات العلمية في 

يانات لمنهج الوصفي التحليلي لجمع البالجامعات الفلسطينية، وقام الباحثان باستخدام ا
( فقرة. وقد تكون مجتمع 58) ( أبعاد تشمل4) الالزمة حيث تم إعداد استبانة مكونة من

الدراسة من العاملين بالمختبرات العلمية في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، ولقد 
 جم العينةحيث بلغ ح تم استخدام العينة الطبقية العشوائية في جمع البيانات الميدانية

( من الذين شاركوا في هذه الدراسة، % 80) ( شخصًا وبلغت نسبة االسترداد218)
إضافة إلى اعتماد المقابالت الشخصية كأداة ثانية لإلجابة على بعض التساؤالت 
الخاصة بالدراسة. أوضحت نتائج الدراسة أن التزام اإلدارة العليا يؤثر بدرجة متوسطة 

إجراءات السالمة والصحة المهنية في المختبرات العلمية، كما أن توفير على فعالية 
قواعد ووسائل السالمة والوقاية في بيئة العمل يؤثر بدرجة متوسطة على فعالية إجراءات 
السالمة والصحة المهنية، كما اتضح أن العاملين لم يتلقوا تدريبات كافية حول كيفية 

لمهنية. أوصت الدراسة بضرورة إنشاء قسم متخصص استخدام وسائل وأدوات السالمة ا
إلدارة السالمة والصحة المهنية داخل الجامعات، وضرورة االهتمام بتدريب العاملين 
لتعزيز الوعي وتطوير المهارات لديهم، والعمل على تطبيق كافة القوانين واللوائح المتعلقة 

ي ما أقره قانون العمل الفلسطينبسالمة وحماية العاملين داخل المختبرات العلمية وفق 
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وتفعيل أنظمة السالمة داخل المختبرات العلمية في الجامعات ( 2000)( لسنة 7رقم)
 الفلسطينية.

 :(2010)محمد  .3
"حوادث العمل وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية  جرت دراسة ميدانية بعنوانأ 

دث العمل ومستويات سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين حوا" والمهنية
 العجز وبعض المتغيرات الشخصية والمهنية لدى العاملين في شركة مصفاة بانياس وفقاً 

خطورة  ،ةالفروق العمري ،العمر المهني ،مستوى الفروق التعليميةلبعض المتغيرات منها 
. ومن أهم نتائج الدراسة هو وجود عالقة طردية بين العاملين الذين واجهتهم العمل
وجود  إلىث أمهنية وبين مستوى بقائهم في الخدمة. وأيضا ذكرت نتائج الدراسة حواد

عالقة المصابين من حوادث العمل وبين مستوى تعليمهم. وبينت الدراسة بوجود عالقة 
د من العدي إجراءالدراسة على  أوصتبين مصابين العمل وبين أعمارهم. وفي النهاية 

ذلك و  قة بين حوادث العمل والعوامل المختلفةعن العال للكشف تهدف الدراسات التي
حدوثها. وأوصت الدراسة بوضع العامل في العمل الذي يتناسب مع  إمكانيةللحد من 

خبراته ومؤهالته ليكون أكثر كفاءة في تفادي مخاطر العمل في وظيفته والواجبات المراد 
لقليلة لصغيرة والخبرات اأوصت الدراسة بعدم تكليف العاملين ذوي األعمار ا. القيام بها

 في األعمال ذات الخطورة الكبيرة وذلك حفاظا عليهم من األذى الناجم من ذلك الخطر.
  :(2008صلحاوي ) .4

البحث  " ويشيد هذاالحوادث المهنية وآثارها على تنافسية المؤسسةكتب بحث بعنوان "
 ضةمعر  ألنهابأهمية الموارد البشرية وضرورة وضع سياسات وقائية لالهتمام بها 

 ما منهاالمؤسسة و  لمصادرتشكل مصدرًا هامًا للهدر  قدألخطار وحوادث مهنية التي 
راسة . وقد أجرى الباحث ديحملها عبئًا كبيرًا يؤثر بشكل ملموس على أدائها وقدراتها

 ة مهنيةالشركة لسياسات وقائيتوفير  ميدانية حول شركة، وقد كانت أهم نتائج دراسته أن
النفسي ر التأثي ومن ضمن النتائج أيضا هو. ز الرضا الوظيفي للعاملين بهايعز  حسنة

ركة. وكانت الشككل على  وانعكاساتهأداء العاملين  علىالكبير للحوادث المهنية السلبي 
من على األ سياسات وقائية مهنية تعززالعمل على إرساء  أهم توصيات الكاتب بأن

شراك كافة العمال في هذ  على تحديد التصرفات. وأيضا، الحرص ه المهمةوالسالمة وا 
لى ع مسؤولية الرقابة الدائمةيتحملون  على العمال من خالل تكليف مشرفين الحرجة

ى لوتصحيح األخطاء المرتكبة والحرص على عدم تكررها. باإلضافة إ مكان العمل
 والحماية للموظفين. األمنتطوير مستوى  إلىالعديد من التوصيات الهادفة 
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  :(2006المغني ) .5
السالمة المهنية المستخدمة في منشآت قطاع واقع إجراءات األمن و بعنوان "كتبت بحث 

وكان الهدف من هذا البحث هو معرفة مدى التزام  ،الصناعات التحويلية في قطاع غزة"
منشآت قطاع الصناعات التحويلية في قطاع غزة لتطبيق وتطوير السياسات الوقائية 

المة والصحة المهنية. كما وشمل هذا البحث في طياته دور الجهات الخاصة بالس
الخارجية في الرقابة على تلك المنشآت. وكانت أهم نتائج هذا البحث هو االستدالل 

بين فعالية السياسة الوقائية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية  على وجود عالقة وثيقة
ة مة واللوائح والقوانين الخاصة بالسالموبين االلتزام بتطبيق وتوفير وتطوير األنظ

والصحة المهنية على صعيد المؤسسات الرقابية والصناعية. كما وأشارت النتائج على 
العالقة الوثيقة التي تجمع بين مستوى التأهيل وبين فعالية السياسات الوقائية الخاصة 

 ك إهمال ملحوظبالسالمة والصحة المهنية. ومن النتائج التي يجب ذكرها هو أن هنا
صابات العمل، باإلضافة الى القصور من  من فبل اإلدارة في الملف الخاص بحوادث وا 
الجهات الرقابية لتأدية أعمالهم على أكمل وجه. وكانت أبرز توصيات البحث هي 
التنويه بضرورة قيام الجهات الرقابية الخارجية بشكل أكثر فاعلية. كما أوصى البحث 

صابات العمل وضرورة أصحاب المنشآت بضر  ورة االهتمام بالملف الخاص بحوادث وا 
 االهتمام بعملية الرقابة للسياسة الرقابية.

 :(2005)حسونة  .6
أعد دراسة بعنوان "تحسين أداء السالمة في مشاريع اإلنشاءات في قطاع غزة" هدفت  

ها قهذه الدراسة إلى دراسة القوانين الحالية الخاصة بالسالمة من حيث مدى تطبي
ومالءمتها لبيئة اإلنشاءات في قطاع غزة والمشاكل المرتبطة بفرض القوانين في مواقع 
اإلنشاءات وتدرس أيضًا نهج الجهات المالكة واالستشارية وشركات التأمين وشركات 
المقاوالت تجاه السالمة في المشاريع الهندسية كما تهدف إلى تحديد دور جميع الجهات 

السالمة في المشاريع الهندسية. وقد تم جمع المعلومات من من أجل تطبيق أنظمة 
( شخصًا. 110المقاولين والجهات المالكة واالستشارية، حيث بلغ حجم العينة )

وأوضحت نتائج الدراسة أن هناك وعي من قبل المقاولين والجهات المالكة واالستشارية 
ية ك ال يتم بذل الجهود الكافالرغم من ذل وعلىبأهمية السالمة في المشاريع الهندسية، 

من أجل تحقيق أهداف السالمة في مشاريع اإلنشاءات من قبل هذه األطراف. قدم 
الباحث عدة توصيات أهمها ضرورة تفعيل دور كل من الجهات المختصة مثل: شركات 

 التأمين، المصممون، االستشاريون، الجهات المالكة، والمقاولون.
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 :(2004) العتيبي .7
بعنوان "أثر تطبيق إجراءات السالمة الوقائية في الحد من حوادث الحريق كتب بحث  

في الشقق المفروشة بمدينة الدمام". حيث كان الهدف من هذا البحث التعرف على 
أسباب وقوع حوادث الحريق في الشقق المفروشة بمدينة الدمام باإلضافة إلى التعرف 

الشقق المفروشة بمدينة الدمام، والتعرف  على مدى توافر إجراءات السالمة الوقائية في
على مدى توافر وكفاية أنظمة ووسائل السالمة ومكافحة الحريق في الشقق المفروشة 
بمدينة الدمام، ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث باتباع المنهج الوصفي التحليلي، وطبق 

ية تؤدي بدرجة عال أداة البحث االستبانة، وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك أسباب
لوقوع حوادث الحريق في الشقق المفروشة، وأن هناك توافر بدرجة مرتفعة إلجراءات 
السالمة الوقائية في الشقق المفروشة من حيث كل من الموقع والتصميم اإلنشائي، 
والتمديدات والتجهيزات الفنية للكهرباء والغاز، كما وأظهرت الدراسة أن هناك اهتمام 

سطة إلدارات الشقق المفروشة بتطبيق إجراءات السالمة الوقائية. وقد أوصى بدرجة متو 
الباحث باالهتمام بتوافر وكفاية أنظمة ووسائل السالمة ومكافحة الحريق في الشقق 
المفروشة، وتوعية إدارات الشقق والعاملين والنزالء فيها بأهمية تطبيق إجراءات السالمة 

لحاق العاملين الوقائية بها بجميع الوسائل ا لممكنة، واالهتمام بتعيين مسؤول للسالمة وا 
 بدورات تدريبية تخصصية في مجال السالمة ومكافحة الحريق.

 التعقيب على الدراسات العربية:

 يهاعل ركزت التي المتغيرات نوع في الحالية الدراسة عن ،2012 هدار، دراسة اختلفت 
 نيةالمه والصحة السالمة معايير من كل تناولت هدار دراسة بأن نجد حيث دراسة، كل

 لوقائيةا السياسة هي الحالية الدراسة في المتغيرات كانت بينما للدراسة، كمتغيرات
 بمتغيرات ةالمتعلق المواضيع فإن عام بشكل ولكن األخرى، المتغيرات وبعض التشغيلية
 معايير ربمتغي المتعلقة المواضيع مع تتشابه الوقائية السياسة مثل الحالية الدراسة
 لمتبعا المنهج في الدراستين بين التشابه ونجد. 2012 هدار، دراسة في والصحة السالمة
 .التحليلي الوصفي المنهج كان حيث

 حيث الدراسة عينة نوع في الحالية الدراسة عن ،2012 وعايش، الهابيل دراسة اختلفت 
 الدراسة يف بينما العلمية، المختبرات في العاملين هم وعايش الهابيل دراسة في كانت
 كانت يوالت الدراسة أداة في تشابهت وقد. الكهرباء توزيع شركة موظفون هم الحالية
 مواضيع حدأ من موضوع تناول فيواالستبانات. وأيضاً قد تشابهت  المقابالت عن عبارة
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 ثد حثباال أن إلى اإلشارة ويجدر. تطبيقها ومدى المهنية الصحة وهو الوقائية السياسة
 . الوقائية السياسات أنواع على التعرف في الدراسة هذه من استفاد

 يعةبطب المتعلقة المتغيرات نوع في الحالية الدراسة مع ،2010 محمد، دراسة تعارضت 
 وقد. ليالتحلي الوصفي المنهج كان حيث المتبع المنهج في معها وتشابهت. الدراسة
 .النظري لإلطار دهإعدا في الدراسة هذه من الباحث استفاد

 بالسياسات تتعلق أدبيات على التعرف في ،2008 صلحاوي، من الباحث استفاد 
 اويصلح دراسة أن إلى اإلشارة ويجدر. للدراسة النظري اإلطار إلثراء وذلك الوقائية،
 .ةالدراس عينة ونوع الدراسة متغيرات نوع من كل في الحالية الدراسة عن اختلفت

 في تطبيقها ومدى المهنية والسالمة األمن إجراءات ،2006 غني،الم دراسة استهدفت 
 مؤسسات لتناو  في الحالية الدراسة وبين بينها الشبه وجه ونجد الخاص، القطاع منشآت
 إعداد يةكيف على أكثر التعرف في الدراسة هذه من الباحث استفاد وقد الخاص، القطاع
 .التشغيلية الوقائية بالسياسات المتعلقة الدراسة أدوات

 والتي السالمة أدوات موضوع تناول في الباحث دراسة مع ،2005 حسونة، دراسة اتفقت 
 مع قتاتف كما الخاصة، المؤسسات في الوقائية السياسات موضوعات من واحدة تعتبر
 .التحليلي الوصفي المنهج وهو المتبع المنهج في الحالية الدراسة

 ائيةالوق السياسة متغير تناول في الحالية الدراسة مع ،2004 العتيبي، دراسة اتفقت كما 
 إطاره يف العتيبي ذكرها التي األدبيات من الباحث استفاد حيث الوقائية، السالمة أو

 يثح الدراسة، طبيعة في االختالف كان وقد الوقائية، السياسة موضوع حول النظري
 ضد سكنية شقق في تطبيقه ومدى الوقائية للسياسات مصغر نموذج العتيبي استهدف
 .الكهرباء توزيع لشركة التشغيلية الوقائية السياسة استهدفت الباحث دراسة بينما الحريق،

 
 الدراسات األجنبية: 3-2

 :(2014) نيجي  .1
 ,The Role and Responsibility of the Environmental "أجرى دراسة بعنوان 

Health & Safety Manager in establishing an organization’s 

commitment towards environmental stewardship and workplace 

safety ،"" دور ومسؤولية مدير الصحة والسالمة في إنشاء التزام المؤسسة تجاه المحافظة
ه . وتهدف هذ"كعناصر للمسؤولية االجتماعية-على البيئة والسالمة في مكان العمل 
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مدير الصحة والسالمة الفعال، وأيضا تحديد تلك الدراسة إلى تحديد أدوار ومسؤوليات 
األدوار والمسؤوليات التي تدعم المؤسسات في تحقيق المحافظة على البيئة والسالمة في 
مكان العمل. بخصوص طريقة الدراسة، لقد تم بحث العناصر البارزة، واإلجراءات، 

ألدب السابق وخصائص، ودور، ومسؤولية مدير الصحة والسالمة من خالل مراجعة ا
باستخدام نهج من ثالث خطوات: الخطوة األولى هي الحضور والمشاركة في المؤتمرات 
والمعارض الخاصة بالصحة والسالمة، والثانية مراجعة األدبيات المهنية، والثالثة تحليل 
بتعمق من الرئيس التنفيذي، المقابالت الكاملة التي أجراها المجلس الوطني للسالمة 

(NSC) اصة بالمادة السنوية بعنوان "كبار المديرين التنفيذيين: من يحصل عليه". الخ
وكانت نتائج الدراسة أوضحت أن التزام المؤسسة تجاه المحافظة على البيئة والسالمة في 
مكان العمل يتطلب من مدير الصحة والسالمة ليس فقط االمتثال للقوانين واللوائح، ولكن 

أنظمة وبرامج إدارة الصحة والسالمة التطوعية. والباحث يوصي  لتوفير القيادة الفعالة مع
دارة الصحة والسالمة بضرورة التزام المؤسسة تجاه  بضرورة اهتمام اإلدارة العليا وا 

شراك العاملين على ذلك.  المحافظة على البيئة والسالمة في مكان العمل، وحث وا 
 :(2011)سيكبا   .2

 An Assessment of Occupational Health and " دراسة بعنوان أجرى الباحث

Safety Practices on Job Performance at the Teethe Quarshie 

Memorial Hospital،" " تقييم إجراءات الصحة والسالمة المهنية على األداء الوظيفي
ة تهدف إلى . هذه الدراس"في مستشفى تيتيه كوارشي التذكارية في مدينة مامبونج أكوابام

يم إجراءات الصحة والسالمة المهنية على األداء الوظيفي للعاملين في مستشفى تيتيه تقي
كوارشي. وقد استخدم الباحث االستبانة والمقابالت لجمع المعلومات. وقد أوضحت نتائج 
الدراسة أن إجراءات الصحة والسالمة المهنية في المستشفى غير كافية وتحتاج إلى 

 سة أن العاملين في المستشفى ال يلتزمون بشكل جيد بقوانينتحسين. وأيضًا خلصت الدرا
الصحة والسالمة المهنية. ويوصي الباحث إدارة المستشفى أن نكون لجنة رقابية تعمل 
 على زيادة وعي العاملين بأهمية إجراءات الصحة والسالمة المهنية داخل المستشفى.  

 :(2003) َلريسون  .3
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هل تعاني " ،"Is Small Business A Safety Problem " أجرى دراسة بعنوان 
هدف . وهذه الدراسة ت"مؤسسات العمل الصغيرة من مشكلة في الصحة والسالمة الوظيفية

إلى معرفة ما إذا كانت مؤسسات العمل معرضة إلى مخاطر بسبب كونها صغيرة الحجم. 
ال ة ال تهتم و والهدف الثاني من الدراسة هو معرفة ما إذا كانت مؤسسات العمل الصغير 

جراءات الصحة والسالمة بالقدر الكافي. وقد استخدم الباحث المنهج  تلتزم بقوانين وا 
مؤسسة عمل صغيرة بشكل عشوائي من مختلف القطاعات  (100)الوصفي، وتم اختيار 

لتكون عينة البحث. واستخدم الباحث أداة المقابالت الشخصية لطرح بعض األسئلة المهمة 
في تلك المؤسسات. وكانت أهم نتائج الدراسة أن العاملين في المؤسسات على العاملين 

صابات العمل واإلجراءات الالزمة للوقاية والحد منها.  الصغيرة عبى دراية كبيرة بمخاطر وا 
لذا فاالعتقاد السائد أن المؤسسات الصغيرة معرضة أكثر لمخاطر العمل هو ليس باعتقاد 

يعة البيئة الداخلية والخارجية والعمل ومستوى دخل المؤسسة جازم. وقد أشار الباحث أن طب
جراءات الصحة والسالمة المهنية هو من يزيد أو يخفض  ومدى التزام العاملين بقوانين وا 

صاباتمعدالت مخاطر  العمل. ويوصي الباحث المؤسسات صغيرة الحجم بضرورة أن  وا 
لمهم هم يعملون فوق طاقتهم. وأن تعتهتم بالصحة والسالمة الوظيفية العاملين وأال تجعل

صاباتبمخاطر   العمل والسبل الواجبة للحد منها قدر اإلمكان. وا 
 :(2004وآخرون ) يديجو  .4

 Creating safer workplaces: assessing the " دراسة بعنوان أجروا

determinants and role of safety climate،"  خلق مكان عمل آمن في المواقع"
 التي العوامل على ت المتحدة األمريكية". وكان الهدف من وراء الدراسة التعرففي الواليا
 عمل، ( موقع21) الدراسة عينة للعاملين وبلغت وآمنة سليمة عمل بيئة خلق في تساعد
 هناك أن الدراسة نتائج أظهرت .عامل) 2208 (الدراسة شملتهم الذين العاملين عدد بلغ
 وبرامج خطط وضع اإلدارة على قدرة منها آمنة عمل بيئة خلق في تساعد عوامل عدة

 عليهم تقع التي الجهات المختلفة وتحديد متابعتها على والعمل المهنية السالمة لتحقيق
العليا في تحديد إجراءات  اإلدارة التزام بان النتائج أوضحت كما المهنية، السالمة مسئولية

العمال في تطبيق إجراءات وبرامج السالمة السالمة واالهتمام بها سوف يؤدى إلى اهتمام 
المهنية في المواقع. أوصت الدراسة بضرورة اهتمام اإلدارة بتوعية العاملين وتدريبهم على 
كيفية تحقيق سبل األمان، كما أوصت بضرورة اهتمام اإلدارة بوضع خطط وبرامج للسالمة 

ج عاملين بتطبيق برامالمهنية وضرورة متابعتها كما أوصت بضرورة اهتمام جميع ال
 السالمة المهنية.
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 :)2003) وولكر، وتايت .5
 Worker productivity, and occupational health and "دراسة بعنوان  قاموا 

safety issues in selected industries،"  هدفوا في دراستهم إلى التعرف على
ي حة والسالمة المهنية فالعوامل التي تؤثر على معدل إنتاج العامل، والتعرف على الص

( مدير إنتاج. أوضحت النتائج أن 50الصناعات المختلفة، حيث بلغت عينة الدراسة )
هناك عوامل مختلفة تؤثر على إنتاج العمال منها وجود بيئة حارة، كما توجد ضوضاء 
داخل المصانع، كذلك اتضح أن هناك نقص في معدات الوقاية الشخصية المستخدمة، 

دراء تسلموا شكاوى من العمال حيث اإلعياء، وألم الظهر، وألم أعلى الجسم كما أن الم
وصداع، كما أوضحت النتائج أن اإلدارة ليس لديها معلومات كافية عن العوامل اإلنسانية 
التي يتعرض لها العاملون، كما اتضح أن هناك قلة في المهارات لدى العاملين وهناك 

عة من التوصيات أهمها ضرورة توعية العمال بإجراءات نقص في التدريب. تم تقديم مجمو 
السالمة والصحة المهنية وكيفية الوقاية من الحوادث، كما أوصت بضرورة تدريب العمال 
لتحسين اإلنتاجية وتوفير السالمة والصحة المهنية، كما أوصت بضرورة اهتمام اإلدارة 

 بوضع خطط للعمل وااللتزام بتطبيقها.
 :(2003)ناث سين، ويوو  .6

 Quality, productivity, occupational health and " أجروا دراسة بعنوان 

safety and cost effectiveness of ergonomic improvements in the test 

workstations of an electronic factory"،  الجودة، اإلنتاجية، السالمة والصحة"
وراء هذه الدراسة تحسين أماكن العمل وتحديد المهنية في بريطانيا". وكان الهدف من 

( مصنع. 30المشاكل التي تواجه العاملين داخل المصنع، حيث بلغت حجم العينة )
أوضحت نتائج الدراسة بأن هناك سوء تخطيط لمواقع العمل حيث ال يوجد فراغ لراحة 

مكان  ضوعة فيأذرع العاملين عند العمل على أجهزة الكمبيوتر كما أن لوحة المفاتيح مو 
بعيد ومرتفع والرؤية غير واضحة، كما أوضحت النتائج بعدم وجود تدريب للعاملين، وأن 
العاملين غير مؤهلين في مجال عملهم. أوصى الباحثان بضرورة العمل على تحسين 
ظروف العمل لدى العاملين في المصانع ألن هذا بدوره سيساعد في زيادة اإلنتاجية كما 

العمل على تدريب العاملين والتقليل من العمال الذين ليس لديهم المهارة أوصيا بضرورة 
 في العمل.
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 :(2002)يولنفان   .7
 Essential Safety Measures for Accident and Injury " أجرى دراسة بعنوان

Reduction in the Workplace،" " تدابير السالمة األساسية للحد من الحوادث
مل. تناولت هذه الدراسة برامج السالمة والوقاية القديمة والحديثة واإلصابات في مكان الع

. وأيضا معرفة تأثير هذه البرامج "التي تلعب دور في الحد من حوادث واصابات العمل
على معدل إصابات العمل. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته. 

( في تحليل البيانات. (SPSSرنامج ال واستخدم أداة المقابالت في جمع البيانات وب
(، ويزيد ساعات ٪85وكانت النتائج أن برنامج السالمة القديم يزيد اإلصابات بمعدل )

(. بينما برنامج السالمة ٪31(، ويزيد اإلصابة بمعدل )٪14العمل المفقودة بمعدل )
(، ٪3)(، ويخفض ساعات العمل المفقودة بنسبة ٪48الجديد يخفض اإلصابات بنسبة )
(. ذلك ألن برنامج السالمة الوقائية الحديث به ٪51ويخفض معدالت اإلصابة بنسبة )

كة الدراسة بضرورة اهتمام الشر  أوصت( تدابير سالمة زيادة عن البرنامج القديم. وقد 21)
موضوع الدراسة بتطوير التدابير واإلجراءات الوقائية وأن تقوم بتحليل مخاطر العمل 

 بدال من سنوي.بشكل نصف سنوي 

 التعقيب على الدراسات األجنبية:

 المهنية والصحة السالمة موضوع تناول أنه في الحالية الدراسة عن ،2014 نيجي، اختلف 
 تهدفتاس التي الحالية الدراسة عكس على السياسات، هذه تطبيق في المدراء أدوار وتحديد
 اختلفت كما. يقهاوتطب التشغيلية وقائيةال السياسة متغيرات متغير كل بين العالقة طبيعة إيجاد
 .المدراء مع شخصية مقابالت عن عبارة كانت والتي الدراسة أداة في الحالية الدراسة عن

 في ينالتنفيذي والمدراء المدراء دور على أكثر التعرف في نيجي دراسي من الباحث استفاد
 .للدراسة إعداده خالل ذلك بتوظيف وقام التشغيلية، الوقائية السياسة تطبيق

 اتالسياس أو إجراءات تقييم مضوع تناول في الحالية الدراسة مع ،2011 سيكبا، دراسة اتفقت 
 الدراسة في ثهبح يتم لم والذي الوظيفي األداء متغير في معها اختلفت بينما المهنية، الوقائية
 الجانب هذا في الباحث استفاد وقد االستبانة، وهي الدراسة أداة نوع في أيضاً  اتفقت. الحالية

 .األداة في الوقائية السياسات متغير يخص بما
 يغةبص ولكن الدراسة هذه وهدف فحوى في الحالية الدراسة مع ،2003 الريسون، دراسة اتفقت 

 لعملا مؤسسات في والوظيفية الوقائية السالمة معاناة احتمالية الريسون بحث حيث أخرى،
 عبارة اليةالح الدراسة في كان حيث الصغيرة، المؤسسات يرمتغ في االختالف ونجد الصغيرة،

 أن لىإ هنا ونشير الكهرباء، توزيع شركة وهي الخاص القطاع شركات من كبيرة شركة عن



96 
 

 نتائج لىإ للوصول الريسون دراسة في المتبعة المنهجية من كبير وبشكل استفاد الباحث
 .الدراسة

 يليالتحل الوصفي المنهج اتباع في الحالية الدراسة مع ،2004 وآخرون، ديجوي، دراسة اتفقت 
 لسياسةا في المؤثرة العوامل طبيعة بحثت ديجوي دراسة أن كما الدراسة، نتائج إلى للوصول
 في رةالمؤث العوامل هذه تقييم إلى سعت والتي الحالية الدراسة في الحال هو كما الوقائية
. التحليلي لوصفيا وهو الدراسة في المستخدم المنهج يف واتفقتا كما. التشغيلية الوقائية السياسة

 هذه بتوظيف وقام دراسته، نتائج إلى الوصول في ديجوي طريقة من الباحث استفاد وقد
 .وأدواته البحث لمنهجية إعداده في االستفادة

 لواموالع العامل إلنتاجية تناولهم في الحالية الدراسة عن ،2003 وتايت، وولكر، دراسة اختلفت 
 أن ليةالحا الدراسة في نجد بينما. المهنية والسالمة الصحة ضمنها من وكان عليها، المؤثرة
. الدراسة يف أساسي كمتغير كانت( التشغيلية الوقائية السياسة) أو المهنية والسالمة الصحة
 .التحليلي الوصفي المنهج في الدراستان اتفقت

 السالمةو  واإلنتاجية الجودة على تؤثر التي واملالع تقييم إلى هدفت ،2003 ويوو، ناث، دراسة 
 ما ذاوه. المهنية السالمة إجراءات موضوع بحث في االتفاق ونجد للعمال، المهنية والصحة
 في ؤثرت والتي المختلفة المعوقات على اطلع حيث ويوو، ناث دراسة من الباحث منه استفاد

 بتوظيف وقام المعوقات، هذه على التغلب يةوكيف التشغيلية، الوقائية األخرى الشركات سياسات
 .للدراسة إعداده خالل ذلك

 واإلصابات، الحوادث من الحد ضوء في األساسية السالمة إجراءات ،2002 يولنفان، درس 
 يةالوقائ بالسياسة عالقة لها عدة جوانب درست والتي الحالية الدراسة مع اختلف ما وهذا

 .والموازنات كالرقابة التشغيلية
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 الفصل الرابع: الطريقة واإلجراءات

 

 

 منهجية الدراسة 
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يتناول هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها، وكذلك أداة الدراسة      
وصدقها وثباتها، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قام  المستخدمة وطرق إعدادها،

الباحث في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث  بها
 عليها في تحليل الدراسة.

 منهجية الدراسة: 4-1

اية إلى ها، ليصل في النهيمكن اعتبار منهج البحث بأنه الطريقة التي يتتبع الباحث خطا     
نتائج تتعلق بالموضوع محل الدراسة، وهو األسلوب المنظم المستخدم لحل مشكلة البحث، إضافة 
إلى أنه العلم الذي يعني بكيفية إجراء البحوث العلمية. وهناك عدة مناهج تستخدم في البحث 

 العلمي كالتالي: 

 ن فروض مسبقة.المنهج االستطالعي الذي ينطلق من الواقع وليس م (1
المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف خصائص ظاهرة معينة وجمع معلومات عنها دون  (2

 تحيز أثناء الوصف ويتم من خالل دراسة حالة معينة أو المسح الشامل أو مسح العينة.
المنهج التاريخي الذي يهتم بدراسة الماضي ويتطلب إجراء مسح ومراجعة شاملة للحقائق  (3

 المشكلة.المتجمعة حول 
المنهج الظاهري الذي يعتمد على الخبرة الحياتية اليومية بهدف فهم الظواهر وتفسيرها بدون  (4

 التدخل فيها أو محاولة تنظيمها وضبطها.
المنهج التجريبي الذي يلجأ إلى إحداث تغير متعمد ومضبوط في الظاهرة المراد دراستها وقد  (5

  يحتاج ذلك إلى بناء نماذج رياضية للظاهرة.
منهج تحليل المضمون الذي يقوم على المالحظة بشكل غير مباشر من خالل تحليل المعاني  (6

 الواضحة للوثائق السابقة المتعلقة بموضوع البحث.
المنهج االستنباطي الذي يقوم على الجهد العقلي والنفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج  (7

 تائج بالمقدمات التي تبنى عليها. ويستخدممبادئ مدعمة باألدلة الواضحة مع اشتراط ربط الن
كل منهج من هذه المناهج حسب الظاهرة التي يتم دراستها وقد يتم استخدام أكثر من منهج 
لدراسة نفس الظاهرة، وحيث أن الباحث يعرف مسبقًا جوانب وأبعاد الظاهرة موضع الدراسة 

وقائية بحث، "تقييم واقع السياسة المن خالل اطالعه على الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع ال
التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة"، والذي يتوافق مع المنهج الوصفي التحليلي 
الذي يهدف إلى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على 

الكتب رجوع للوثائق المختلفة كدالالتها، وحيث أن المنهج الوصفي التحليلي يتم من خالل ال
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والصحف والمجالت وغيرها من المواد التي يثبت صدقها بهدف تحليلها للوصول إلى أهداف 
البحث، فإن الباحث سيعتمد على هذا المنهج للوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية حول 

دم أسلوب سيستخمشكلة البحث، ولتحقيق تصور أفضل وأدق للظاهرة موضع الدراسة، كما أنه 
 العينة العشوائية في اختياره لعينة الدراسة، وسيستخدم االستبانة في جمع البيانات األولية .

 طرق جمع البيانات:

 اعتمد الباحث على نوعين من البيانات وهي:     

 البيانات األولية. .1

حث وحصر بوذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات ال     
ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج  البحث،وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع 

(Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية
 المناسبة بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة.

 البيانات الثانوية. .2

قام الباحث بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعلقة بالموضوع قيد الدراسة،      
ة تتعلق بدراسة تقييم واقع السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة، وأي والتي

للجوء حث من خالل امراجع قد يرى الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، وينوي البا
، الطرق العلمية السليمة في كتابة الدراساتس و للمصادر الثانوية في الدراسة، التعرف على األس

 تحدث في مجال الدراسة.ام عن آخر المستجدات التي حدثت و وكذلك أخذ تصور ع

 مجتمع وعينة الدراسة: 4-2

ينة مدينه غزة، وقد تم اختيار ع يتكون مجتمع الدراسة من موظفي شركة توزيع الكهرباء في     
 العينة وتم استرجاع أفرادموظف وموظفة. وتم توزيع االستبانة على ( 110) عشوائية حجمها

استبانات نظرا لعدم تحقق الشروط ( 4) وبعد تفحص االستبانات تم استبعاد ،( استبانات103)
. استبانة( 99) خاضعة للدراسةالمطلوبة لإلجابة على االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات ال

 كما يلي: والجداول التالية تبين خصائص وسمات عينة الدراسة

 الجنس .1

 ( أن جميع عينة الدراسة من الذكور.1يبين جدول رقم )     
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 (1جدول رقم )
 الجنس  توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 100.0 99 ذكر   

 0.0 0 أنثى

 100.0 99 مجموعال

 العمر بالسنوات:    .2

سنة"،  30" اقل من  أعمارهممن عينة الدراسة تراوحت  %38.4( أن 2يبين جدول رقم )     
من عينة الدراسة تراوحت  %28.3سنة"، و 40-30" أعمارهممن عينة الدراسة تراوحت  %33.3و

 سنة".  40من  أكثرأعمارهم "

 (2جدول رقم )
 العمر بالسنوات حسب متغيرتوزيع عينة الدراسة 
 النسبة المئوية التكرار العمر بالسنوات

 38.4 38 سنة 30اقل من 

 33.3 33 سنة 30-40

 28.3 28 سنة فاكثر 40

 100.0 99 المجموع

 الحالة اَلجتماعية:    .3

من عينة  %88.9من عينة الدراسة "غير متزوجين"، و % 11.1( أن 3يبين جدول رقم )     
 متزوجين".الدراسة "

 

 

 

 



101 
 

 (3جدول رقم )
 الحالة اَلجتماعية توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية

 11.1 11 أعزب

 88.9 88 متزوج

 0.0 0 مطلق

 0.0 0 أرمل

 0.0 0 منفصل

 100.0 99 المجموع

             المؤهل العلمي:   .4

 8من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي "دورة كهرباء أقل من  %9.1( أن 4يبين جدول رقم )     
 %82.8شهور"، و 10-8من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي "دورة كهرباء عامة  %8.1شهور"، و

 من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي "دبلوم كهرباء سنة فأكثر".

 (4جدول رقم )
 المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار لميالمؤهل الع

 9.1 9 شهور 8دورة كهرباء أقل من 

 8.1 8 شهور 10-8دورة كهرباء عامة 

 82.8 82 دبلوم كهرباء سنة فأكثر

 100.0 99 المجموع
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 عدد سنوات العمل في الشركة:       .5

 5ركة "من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات العمل في الش % 22.2( أن 5يبين جدول رقم )     
سنوات"،  10- 5من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات العمل في الشركة " %43.4سنوات فأقل"، و

 سنة فأكثر".11من عينة الدراسة بلغ عدد سنوات العمل في الشركة " %34.3و

 (5جدول رقم )
 عدد سنوات العمل في الشركة توزيع عينة الدراسة حسب متغير
 النسبة المئوية رالتكرا عدد سنوات العمل في الشركة

 22.2 22 سنوات فأقل 5

 43.4 43 سنوات 10- 5

 34.3 34 سنة فأكثر11

 100.0 99 المجموع

 

 أداة الدراسة: 4-3

 وقد تم إعداد االستبانة على النحو التالي:

 إعداد استبانة أولية من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات. .1
 اختبار مدى مالئمتها لجمع البيانات. عرض االستبانة على المشرف من اجل .2
 تعديل االستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف. .3
تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النصح واإلرشاد  .4

 وتعديل وحذف ما يلزم.
 إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالستبانة وتعديل حسب ما يناسب. .5
االستبانة على جميع إفراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة، ولقد تم تقسيم االستبانة  توزيع .6

 إلى قسمين كما يلي: 
 فقرات 5: يتكون من البيانات الشخصية لعينة الدراسة ويتكون من القسم األول 
 في مدينة غزة  ءالقسم الثاني تتناول تقييم واقع السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهربا

 وتم تقسيمه إلى خمسة محاور كما يلي:
 فقرات. 10: الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة ويتكون من ألولالمحور ا 
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 المحور الثاني: رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة ويتكون من 
 فقرات. 10

 10طط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة ويتكون من المحور الثالث: موازنات الخ 
 فقرات.

  فقرات. 9المحور الرابع: التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة ويتكون من 
  فقرات. 10المحور الخامس: سيناريوهات العمل المتبعة ويتكون من 

 (6هو موضح في جدول رقم )كما  مقياس ليكرت الخماسي وقد كانت اإلجابات على حسب

 (6جدول رقم)
 اإلجاباتمقياس 

 1 2 3 4 5 الدرجة

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة التصنيف

 

 صدق وثبات اَلستبانة: 4-4

(، 429: 1995صدق االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه )العساف،      
ل االستبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية، كما يقصد بالصدق "شمو 

ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" )عبيدات 
 (، وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة كما يلي:179، 2001وآخرون 

 ات االستبيان بطريقتين.: تم التأكد من صدق فقر صدق فقرات اَلستبيان 
قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية : صدق المحكمين() الصدق الظاهري لألداة (1

( أعضاء من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية 10على مجموعة من المحكمين تألفت من )
لملحق ح اواإلحصاء. ويوض والمحاسبة اإلدارةمتخصصين في  اإلسالميةالتجارة في الجامعة 

( أسماء المحكمين الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة. وقد طلب الباحث من 1رقم )
المحكمين من إبداء آرائهم في مدى مالئمة العبارات لقياس ما وضعت ألجله، ومدى وضوح 

 ومدى كفاية العبارات عبارة للمحور الذي ينتمي إليه. صياغة العبارات ومدى مناسبة كل
كل محور من محاور متغيرات الدراسة األساسية هذا باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه  لتغطية

ضروريا من تعديل صياغة العبارات أو حذفها، أو إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، وكذلك 
الخصائص الشخصية والوظيفية المطلوبة من ) إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األولية
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المستخدم في االستبانة. وتركزت توجيهات المحكمين  ليكرتجانب مقياس  المبحوثين(، إلى
على انتقاد طول االستبانة حيث كانت تحتوي على بعض العبارات المتكررة، كما أن بعض 
ضافة بعض العبارات  المحكمين نصحوا بضرورة تقليص بعض العبارات من بعض المحاور وا 

 إلى محاور أخرى.

الحظات والتوجيهات التي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعديالت التي واستنادا إلى الم     
اتفق عليها معظم المحكين، حيث تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إضافة البعض اآلخر 

 . منها

 صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة (2

جمها ة االستطالعية البالغ حتم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراس     
مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له وتبين ( 30)

حيث إن القيمة  (،0.05أن معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة )( 11-7) الجداول من رقم
الجدولية والتي تساوي  (r)من قيمة  أكبرالمحسوبة  (r)وقيمة  (0.05)االحتمالية لكل فقرة اقل من 

 .وبذلك تعتبر فقرات االستبانة صادقة لما وضعت لقياسه ،(0.361)

 (7جدول رقم )
 ول: الخطط اَلستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.الصدق الداخلي لفقرات المحور األ 

 الفقرة م.
معامل 
 اَلرتباط 

القيمة 
 اَلحتمالية

االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية تتسم الخطط  1
 المحتملة بالوضوح لدى العاملين في الشركة.

0.852 0.000 

2 
تهتم الشركة بآراء العاملين ومساهماتهم في عملية 

 التخطيط االستراتيجي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة. 
0.871 0.000 

3 
 الخطط وضع على الشركة إدارة بقدرة يؤمن الموظفون

بشكل  الستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملةا
  والموارد. واإلمكانياتيالئم الواقع 

0.721 0.000 

تقوم الشركة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للتعرف على  4
المتغيرات المختلفة التي يمكن أن تؤثر على الخطط 

0.758 0.000 
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االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في 
 قبل.المست

5 
تعمل الشركة على تطوير واستثمار نقاط القوة والتقليل من 

نقاط الضعف في بيئة العمل والتي تؤثر على الخطط 
 االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.

0.798 0.000 

6 
للخطط االستراتيجية لمخاطر  بدائل مناسبة الشركة تضع

 0.000 0.770 .العمل التشغيلية المحتملة

7 
تلتزم إدارة الشركة بالبرامج والجداول الزمنية التي تضعها 

لتحقيق أهداف الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل 
 التشغيلية المحتملة.

0.793 0.000 

8 
لدى الشركة المرونة الكافية لمقابلة التغيرات التي تحدث 

في البيئة والتكيف معها والتي تؤثر على الخطط 
 اتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة. االستر 

0.621 0.000 

الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية  أهداف 9
  .المميز األداء على األفراد وتحفز التحقيق المحتملة سهلة

0.725 0.000 

10 
تسعى الشركة من خالل الخطط االستراتيجية لمخاطر 

 سهيالت وخدماتالعمل التشغيلية المحتملة إلى وضع ت
 إرشادية واجتماعية للموظفين. 

0.651 0.000 

 (0.361)تساوي " 28( ودرجة حرية "0.05توى داللة )الجدولية عند مس rقيمة 
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 (8جدول رقم )
الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني: رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة

 الفقرة م.
معامل 

 رتباط اَل 
القيمة 
 اَلحتمالية

1 
تلجئ الشركة إلى استخدام أدوات مناسبة لقياس رقابة 

فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة 
 في أعمالها.

0.815 0.000 

2 
يوجد فريق رقابي داخلي ذو مؤهالت علمية مناسبة وملم 

ط طبتعليمات ولوائح الشركة للقيام برقابة فعالية الخ
 الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.

0.847 0.000 

3 
تهتم الشركة بالتوصيات التي يرفعها الفريق الرقابي 

الداخلي الذي يقوم برقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر 
 العمل التشغيلية المحتملة.

0.699 0.000 

4 

توفر أنظمة وقوانين الشركة حصانة كافية وتسهيالت 
ق الرقابي الذي يقوم برقابة فعالية الخطط الوقائية للفري

لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة لضمان إلنجازه العمل 
 الرقابي بكفاءة.

0.851 0.000 

5 
أعضاء الفريق الرقابي الذي يقوم برقابة فعالية الخطط 
الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة يتصفون 

 ألمور.بالموضوعية في حكمهم على ا
0.829 0.000 

6 
أعضاء الفريق الرقابي الذي يقوم رقابة فعالية الخطط 

الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة يؤدون مهامهم 
 وواجباتهم الرقابية على أتم وجه.

0.821 0.000 

7 
توجد أهداف واضحة ومحددة ومفهومة لرقابة فعالية 

 المحتملة.  الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية
0.764 0.000 
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8 
تعمل رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل 

التشغيلية المحتملة في الشركة على إيجاد حلول مناسبة 
 وسريعة للمخاطر القائمة أو المحتملة الحدوث. 

0.778 0.000 

9 
تعمل رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل 

 الية. ة إلى تخفيف األعباء المالتشغيلية المحتملة في الشرك
0.800 0.000 

10 
إن رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية 
المحتملة تلعب دورًا فاعاًل في تطوير أساليب العمل في 

 الشركة.
0.862 0.000 

 0.361تساوي " 28ودرجة حرية " 0.05توى داللة الجدولية عند مس rقيمة 

 (9جدول رقم )

الداخلي لفقرات المحور الثالث: موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية  الصدق
 المحتملة

 الفقرة م.
معامل 
 اَلرتباط 

القيمة 
 اَلحتمالية

1 
تتبع الشركة األسس العلمية الحديثة في إعداد موازنات 

 الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.
0.838 0.000 

2 
داف الرئيسة في موازنات الخطط الرقابية تحدد األه

لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في الشركة في ضوء 
 اإلمكانات والموارد المتاحة. 

0.658 0.000 

3 
يسمح الهيكل اإلداري للشركة بالمرونة في إدخال أية 
تعديالت ضرورية عند تنفيذ موازنات الخطط الرقابية 

 ملة.لمخاطر العمل التشغيلية المحت
0.907 0.000 

4 
تعد الشركة موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل 

 من السنوية الشركة التشغيلية المحتملة وفق احتياجات
 والبشرية.  المالية الموارد

0.831 0.000 
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5 
موازنات الخطط الرقابية لمخاطر  الشركة في إدارة تلتزم

 .نفيذيةالت الخطط في العمل التشغيلية المحتملة المحددة
0.885 0.000 

6 
تقوم الشركة بعمل دورات للعاملين لشرح وترسيخ مفهوم 

 0.000 0.907 موازنات الخطط الرقابية. 

7 
موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل  الشركة تستخدم

أنشطتها المتعلقة  لكافة تخطيط التشغيلية المحتملة كأداة
  .بالرقابة

0.898 0.000 

8 
لعاملين في الشركة أن يعبروا عن آرائهم تتاح الفرصة ل

شراكهم في عملية إعداد موازنات الخطط الرقابية  وا 
 لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.

0.843 0.000 

9 
موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل  الشركة تستخدم

أنشطتها  كافة على للرقابة التشغيلية المحتملة كأداة
 من مخاطر العمل.  الرقابية المتعلقة بالحد

0.871 0.000 

10 

تعمل إدارة الشركة على ربط أهداف العاملين مع أهدافها 
عند إعداد موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل 

التشغيلية المحتملة من أجل تحفيز العاملين على تحقيق 
 األهداف العامة للشركة. 

0.881 0.000 

 0.361تساوي " 28ودرجة حرية " 0.05توى داللة الجدولية عند مس rقيمة 

 (10جدول رقم )
 الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع: التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة

 الفقرة م.
معامل 
 اَلرتباط 

القيمة 
 اَلحتمالية

1 
تقدم الشركة برامج التدريب الوقائي لمخاطر العمل 

 0.000 0.852 لعمل.التشغيلية المحتملة وفقا الحتياجات ا

برامج التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة  2
 التي أجرتها الشركة كافية.

0.895 0.000 
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3 
توفر الشركة المخصصات المالية لبرامج التدريب الوقائي 

 لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة على أكمل وجه.
0.895 0.000 

4 
ر ج التدريب الوقائي لمخاطيتم اختيار الموظفين في برام

أداءهم في ممارسة  العمل التشغيلية المحتملة بناء تقييم
 أعمالهم.

0.896 0.000 

5 
وضوح الهدف التدريبي لبرامج التدريب الوقائي لمخاطر 

 0.000 0.916 العمل التشغيلية المحتملة التي شاركت فيها.

6 
تملة حمكان التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية الم

 التي شاركت فيها مناسب للتدريب.
0.834 0.000 

7 
 التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة يرفع

 .الموظفين لدى والمهارات المعارف مستوى
0.826 0.000 

8 
يتم تحديد االحتياجات التدريبية لبرامج التدريب الوقائي 

م ييلمخاطر العمل التشغيلية المحتملة من خالل التق
 الدوري ألداء الموظفين.

0.851 0.000 

9 
 المؤهالت ذوي من األكفاء المدربين اختيار يتم

التدريب  لتغطية دورات وبرامج المناسبة األكاديمية
 الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.

0.897 0.000 

 0.361تساوي " 28ودرجة حرية " 0.05توى داللة الجدولية عند مس rقيمة 

 (11ل رقم )جدو
 الصدق الداخلي لفقرات المحور الخامس: سيناريوهات العمل المتبعة

 الفقرة م.
معامل 
 اَلرتباط 

القيمة 
 اَلحتمالية

تتبع الشركة سيناريوهات عمل واضحة ومميزة عن  1
 بعضها البعض.

0.799 0.000 

2 
تتبع الشركة سيناريوهات عمل واقعية ومنطقية وممكنة 

 الحدوث.
0.778 0.000 
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3 
تستطيع سيناريوهات العمل المتبعة في الشركة أن تتوقع 

 األحداث التي تؤدي إلى مخاطر أو اصابات.
0.852 0.000 

4 
توفر سيناريوهات العمل المتبعة في الشركة مجموعة 

واسعة من الخيارات المستقبلية التي تعمل على الحد من 
 حدوث مخاطر او إصابات أثناء العمل.

0.906 0.000 

5 
تهتم الشركة بتطوير سيناريوهات العمل المتبعة بحيث 
 0.000 0.793 تغطي أبعاد التوقعات في التخطيط والتنفيذ والتقويم.

6 
تتناسق مكونات سيناريوهات العمل المتبعة في الشركة 

 مع بعضها.
0.834 0.000 

7 
يشارك العاملون في الشركة في عملية بناء سيناريوهات 

 الشركة. العمل المتبعة في
0.821 0.000 

تتناسب سيناريوهات العمل المتبعة في الشركة مع  8
 الوسائل واألوقات المخصصة لها. 

0.782 0.000 

9 
تساعد سيناريوهات العمل المتبعة في تطوير أداء 

 الشركة. 
0.796 0.000 

10 
تستعين الشركة بخبراء في الصناعة في عملية اعداد 

 0.000 0.825 .سيناريوهات العمل المتبعة

 0.361تساوي " 28ودرجة حرية " 0.05توى داللة الجدولية عند مس rقيمة 

 صدق اَلتساق البنائي لمحاور الدراسة 

( يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل 12جدول رقم )     
(، 0.05مبينة دالة عند مستوى داللة )الكلي لفقرات االستبانة والذي يبين أن معامالت االرتباط ال

( r( المحسوبة أكبر من قيمة )r( وقيمة )0.05حيث إن القيمة االحتمالية لكل فقرة اقل من )
 (.0.361الجدولية والتي تساوي )
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 (12جدول رقم ) 

 معامل اَلرتباط بين معدل كل محور من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات اَلستبانة

معامل  المحورعنوان  المحور
 اَلرتباط

القيمة 
 اَلحتمالية

الخطط اَلستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية  األول
 0.000 0.894  المحتملة

رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل  الثاني
 0.000 0.885  التشغيلية المحتملة

موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل  الثالث
 0.000 0.893  تملةالتشغيلية المح

 0.000 0.897 التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية  الرابع

 0.002 0.553  سيناريوهات العمل المتبعة الخامس

 (0.361)تساوي " 28( ودرجة حرية "0.05)الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

 :Reliabilityثبات فقرات اَلستبانة 

يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على أما ثبات أداة الدراسة ف     
(. وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على 430: 1995األشخاص ذاتهم في أوقات )العساف، 

 العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين  :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .1
ة الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية الرتبة لكل بعد وقد تم تصحيح معامالت معدل األسئلة الفردي

 Spearman-Brown)براون للتصحيح  االرتباط باستخدام معامل ارتباط سبيرمان

Coefficient)  التالية: حسب المعادلة  

معامل الثبات =
1

2

ر

( يبين أن هناك معامل 13حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم )ر

مما يطمئن الباحث على استخدام االستبانة   0.917نسبيا لفقرات االستبيان حيث بلغ ثبات كبير
 .بكل طمأنينة
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 (13جدول رقم )
 طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات )

ل معام المحورعنوان  المحور
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المصحح

الخطط اَلستراتيجية لمخاطر العمل  األول
 0.847 0.735  التشغيلية المحتملة

رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر  الثاني
 0.852 0.742  العمل التشغيلية المحتملة

موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل  الثالث
 0.937 0.882  التشغيلية المحتملة

 0.961 0.925 التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية  الرابع

 0.883 0.791  سيناريوهات العمل المتبعة الخامس

 0.917 0.846 جميع الفقرات 

 

 :Cronbach's Alpha طريقة ألفا كرونباخ .2

ثبات وقد لاستخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس ا     
( مما يطمئن الباحث على 0.975( أن معامالت الثبات مرتفعة حيث بلغ )14يبين جدول رقم )

 استخدام االستبانة بكل طمأنينة.
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 (14جدول رقم )
 طريقة والفا كرونباخ(معامل الثبات )

 المحورعنوان  المحور
عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

خاطر العمل الخطط اَلستراتيجية لم األول
 0.917 10  التشغيلية المحتملة

رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر  الثاني
 0.940 10  العمل التشغيلية المحتملة

موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل  الثالث
 0.957 10  التشغيلية المحتملة

 0.960 9 التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية  الرابع

 0.977 10  يناريوهات العمل المتبعةس الخامس

 0.975 49 جميع الفقرات 

 

 المعالجات اإلحصائية: 4-5

لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم استخدام العديد من األساليب 
 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

Social Science ):وفيما يلي مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات 

دخال البيانات إلى الحاسب .1 طول  ، ولتحديداآللي، حسب مقياس ليكرت الخماسي تم ترميز وا 
م حساب ، تفترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في محاور الدراسة

(، ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي 4=1-5المدى)
(، بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى اقل قيمة في المقياس )وهي الواحد الصحيح( 0.8=4/5)

( يوضح أطوال الفترات كما 15وجدول رقم ) وذلك لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا
 :يلي
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 (15جدول رقم )
 مقياس ليكرت الخماسي

 3.40-2.60 2.60-1.80 1.80-1 الفترة)متوسط الفقرة(
3.40-
4.20 

4.20-5.0 

 التقدير
غير موافق 

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 5 4 3 2 1 الوزن

 

تحديد و تم حساب التكرارات والنسب المئوية للتعرف على الصفات الشخصية لمفردات الدراسة  .2
 استجابات أفرادها تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنها أداة الدراسة.

، وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة (Mean)المتوسط الحسابي  .3
عن كل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب العبارات 

( علما بأن تفسير مدى االستخدام أو مدى 89: 1996وسط حسابي )كشك، حسب أعلى مت
 الموافقة على العبارة.

للتعرف على مدى انحراف  (Standard Deviation) تم استخدام االنحراف المعياري .4
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور 

الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات متوسطها  الرئيسية عن
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة إلى جانب المحاور الرئيسية، فكلما اقتربت 

ان االنحراف إذا ك) قيمته من الصفر كلما تركزت االستجابات وانخفض تشتتها بين المقياس
  .ى فيعني عدم تركز االستجابات وتشتتها(المعياري واحد صحيحا فأعل

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .5
  .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات .6
 .معادلة سبيرمان براون للثبات .7
 -1) سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -اختبار كولومجروف .8

Sample K-S). 
لمعرفة الفرق بين متوسط الفقرة  (One sample T test) لمتوسط عينة واحدة tاختبار  .9

  ."3والمتوسط الحيادي "
 .تحليل التباين األحادي للفروق بين ثالث متوسطات فأكثر .10
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 الفصل الخامس: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها

 

 

 اختبار التوزيع الطبيعي 
 تحليل فقرات وفرضيات الدراسة 
  اسةنتائج الدر 
 توصيات الدراسة 
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 (Sample K-S -1) سمرنوف( -اختبار التوزيع الطبيعي: )اختبار كولمجروف 5-1

سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو  -سنعرض اختبار كولمجروف     
كون توزيع شترط أن يضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلميه ت اختبار

( نتائج االختبار حيث أن القيمة االحتمالية لكل محور 16البيانات طبيعيا. ويوضح الجدول رقم )
( وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب sig.05.0)  0.05اكبر من 

 استخدام االختبارات المعلميه.

 (16جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) لطبيعياختبار التوزيع ا

 المحورعنوان  المحور
عدد 
القيمة  Zقيمة  الفقرات

 اَلحتمالية

الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل  األول
 التشغيلية المحتملة 

10 0.085 0.071 

رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر  الثاني
 العمل التشغيلية المحتملة 

10 0.083 0.092 

موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل  الثالث
 التشغيلية المحتملة 

10 1.069 0.203 

 0.073 0.085 9 التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية  الرابع

 0.244 1.025 10 سيناريوهات العمل المتبعة  الخامس

 0.704 0.704 49 جميع المحاور 

 

 ت الدراسة:تحليل فقرات وفرضيا 5-2

لتحليل فقرات االستبانة،  (One Sample T test)للعينة الواحدة  Tتم استخدام اختبار      
المحسوبة اكبر  tبمعنى أن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  إيجابيةوتكون الفقرة 
والوزن النسبي  0.05(، )أو القيمة االحتمالية اقل من 1.98الجدولية والتي تساوي ) tمن قيمة 
(، وتكون الفقرة سلبية بمعنى 3، والمتوسط الحسابي أكبر من المتوسط المحايد % 60اكبر من 

الجدولية  tالمحسوبة أصغر من قيمة  tأن أفراد العينة ال يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة 
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، % 60سبي اقل من والوزن الن 0.05(، )أو القيمة االحتمالية اقل من 1.98-والتي تساوي )
(، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان 3والمتوسط الحسابي أكبر من المتوسط المحايد 

 (. 0.05القيمة االحتمالية لها اكبر من )

 اختبار الفرضيات

  ل: معدل تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة األوالفرض الرئيس
( في مقياس ليكرت 3) اء في مدينة غزة يفوق القيمة المتوسطة المحايدةتوزيع الكهرب

 . 05.0الخماسي بشكل دال إحصائيا عند مستوى دَللة 

 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

ملة في تمعدل تقييم أفراد العينة لمستوى الخطط اَلستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المح .1
( في مقياس ليكرت 3شركة توزيع الكهرباء في مدينه غزة يفوق القيمة المتوسطة المحايدة )

   .05.0 الخماسي عند مستوى دَللة

( والذي يبين آراء أفراد 17للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      
)الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة(  األولالمحور فقرات  عينة الدراسة في

 كما يلي: هي حسب الوزن النسبي حيث ان اعلى فقرتين

والقيمة االحتمالية  ،(%60)وهي أقل من " %59.60" بلغ الوزن النسبي" 1" رقم في الفقرة .1
اتيجية لمخاطر الخطط االستر " نأمما يدل على  (0.05)" وهي أكبر من 0.886" تساوي

 ."العمل التشغيلية المحتملة تتسم بالوضوح لدى العاملين في الشركة بدرجة متوسطة
، والقيمة االحتمالية (% 60) وهي أقل من" %57.98" بلغ الوزن النسبي" 10" في الفقرة رقم .2

الشركة تسعى من خالل الخطط " نأمما يدل على  (0.05)" وهي أكبر من 0.478" تساوي
يجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة إلى وضع تسهيالت وخدمات إرشادية االسترات

 ."واجتماعية للموظفين بدرجة متوسطة

 كما يلي: هي ن أقل فقرتين حسب الوزن النسبيأكما يتبين 

والقيمة االحتمالية  ،(% 60)وهي أقل من " %51.52" بلغ الوزن النسبي" 7" في الفقرة رقم .1
إدارة الشركة ال تلتزم بالبرامج " نأمما يدل على  (0.05)قل من " وهي أ0.002" تساوي

والجداول الزمنية التي تضعها لتحقيق أهداف الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية 
 ."المحتملة
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والقيمة االحتمالية  ،(% 60)وهي أقل من " %50.10" بلغ الوزن النسبي" 2" رقم في الفقرة .2
الشركة ال تهتم بآراء العاملين في " نأمما يدل على  (0.05)ل من " وهي أق0.000" تساوي

 . مساهماتهم في عملية التخطيط االستراتيجي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة"

ية ول )الخطط اَلستراتيجاأل وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور    
  قل من القيمة المتوسطة المحايدةأوهي  (2.77)ي تساو ( لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة

وهي أقل من  (%55.31)والوزن النسبي يساوي  (0.991)، واَلنحراف المعياري يساوي (3)
 tوهي أكبر من قيمة  (2.353) المحسوبة تساوي t" وقيمة  %60" الوزن النسبي المحايد
 (،0.05)وهي أقل من ( 0.021) ، والقيمة اَلحتمالية تساوي(1.98)الجدولية والتي تساوي 

ن معدل تقييم أفراد العينة لمستوى الخطط اَلستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية أمما يدل على 
( في 3يفوق القيمة المتوسطة المحايدة ) المحتملة في شركة توزيع الكهرباء في مدينه غزة َل

  .05.0 مقياس ليكرت الخماسي عند مستوى دَللة

 

 (17جدول رقم )
 تحليل فقرات المحور اَلول )الخطط اَلستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة(

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

اَلن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

َلح
ة ا

قيم
ال

 

1 

تتسم الخطط االستراتيجية 
لمخاطر العمل التشغيلية 

وح لدى العاملين المحتملة بالوض
 في الشركة.

2.98 1.400 59.60 -0.144 0.886 

2 

تهتم الشركة بآراء العاملين 
ومساهماتهم في عملية التخطيط 

االستراتيجي لمخاطر العمل 
 التشغيلية المحتملة. 

2.51 1.304 50.10 -3.775 0.000 

3 
 إدارة بقدرة يؤمن الموظفون

 الخطط وضع على الشركة
2.78 1.329 55.56 -1.664 0.099 
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 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

اَلن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

َلح
ة ا

قيم
ال

 

خاطر العمل االستراتيجية لم
بشكل يالئم  التشغيلية المحتملة

  الواقع واالمكانيات والموارد.

4 

تقوم الشركة بتحليل البيئة 
الداخلية والخارجية للتعرف على 
المتغيرات المختلفة التي يمكن أن 
تؤثر على الخطط االستراتيجية 

لمخاطر العمل التشغيلية 
 لمستقبل.المحتملة في ا

2.75 1.146 54.95 -2.193 0.031 

5 

تعمل الشركة على تطوير 
واستثمار نقاط القوة والتقليل من 
نقاط الضعف في بيئة العمل 

والتي تؤثر على الخطط 
االستراتيجية لمخاطر العمل 

 التشغيلية المحتملة.

2.82 1.388 56.36 -1.304 0.195 

6 

 بدائل مناسبة الشركة تضع
راتيجية لمخاطر للخطط االست

 .العمل التشغيلية المحتملة
2.89 1.285 57.78 -0.860 0.392 

7 

تلتزم إدارة الشركة بالبرامج 
والجداول الزمنية التي تضعها 

لتحقيق أهداف الخطط 
االستراتيجية لمخاطر العمل 

 التشغيلية المحتملة.

2.58 1.318 51.52 -3.203 0.002 
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 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

اَلن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

َلح
ة ا

قيم
ال

 

8 

لدى الشركة المرونة الكافية 
مقابلة التغيرات التي تحدث في ل

البيئة والتكيف معها والتي تؤثر 
على الخطط االستراتيجية 
لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة. 

2.70 1.265 53.94 -2.383 0.019 

9 

الخطط االستراتيجية  أهداف
لمخاطر العمل التشغيلية 

 وتحفز التحقيق المحتملة سهلة
  .المميز األداء على األفراد

2.77 1.276 55.35 -1.811 0.073 

10 

تسعى الشركة من خالل الخطط 
االستراتيجية لمخاطر العمل 
التشغيلية المحتملة إلى وضع 
تسهيالت وخدمات إرشادية 

 واجتماعية للموظفين. 

2.90 1.411 57.98 -0.713 0.478 

  2.77 0.991 55.31 -2.353 0.021 

 1.98" تساوي 98" ودرجة حرية "0.05دولية عند مستوى داللة "الج tقيمة 

 تعليق الباحث:

الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة تتسم بالوضوح لدى يرى الباحث أن 
الشركة تسعى من خالل الخطط االستراتيجية لمخاطر وأن  .العاملين في الشركة بدرجة متوسطة

إرشادية واجتماعية للموظفين بدرجة العمل التشغيلية المحتملة إلى وضع تسهيالت وخدمات 
إدارة الشركة ال تلتزم بالبرامج والجداول الزمنية التي تضعها لتحقيق أهداف ولكن  متوسطة.

 تهتم بآراء الشركة الباإلضافة إلى ذلك ف .الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة
 .يجي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملةالعاملين في مساهماتهم في عملية التخطيط االسترات
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 لمخاطر يجيةاالسترات الخطط تطبيق كيفية على أعلى بوتيرة الموظفين ويوصي الباحث بتدريب
 الوقائية ةبالسياس االرتقاء ثم ومن الخطط لهذه تطبيقهم مستوى رفع أجل من التشغيلية، العمل
 .للشركة

فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية  . معدل تقييم أفراد العينة لمستوى رقابة2
( في 3المحتملة في شركة توزيع الكهرباء في مدينه غزة يفوق القيمة المتوسطة المحايدة )

 .05.0مقياس ليكرت الخماسي عند مستوى دَللة 

( والذي يبين آراء أفراد 18للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      
عينة الدراسة في فقرات المحور الثاني )رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية 

 حسب الوزن النسبي هي كما يلي: اعلى فقرتين أنالمحتملة( حيث 

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%59.60" بلغ الوزن النسبي "4. في الفقرة رقم "1
( مما يدل على أن "توفر أنظمة وقوانين الشركة حصانة 0.05" وهي أكبر من )0.878تساوي "

كافية وتسهيالت للفريق الرقابي الذي يقوم برقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية 
 المحتملة لضمان إلنجازه العمل الرقابي بكفاءة بدرجة متوسطة".

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%58.79الوزن النسبي " " بلغ1. في الفقرة رقم "2
( مما يدل على أن "الشركة تلجئ إلى استخدام أدوات 0.05" وهي أكبر من )0.631تساوي "

مناسبة لقياس رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في أعمالها بدرجة 
 متوسطة".

 كما يلي: هي حسب الوزن النسبي قرتينكما يتبين أن أقل ف

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%53.33" بلغ الوزن النسبي "8في الفقرة رقم " .1
( مما يدل على أن "رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر 0.05" وهي أقل من )0.016تساوي "

ر مناسبة وسريعة للمخاط العمل التشغيلية المحتملة في الشركة ال تعمل على إيجاد حلول
 القائمة أو المحتملة الحدوث".

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%52.32" بلغ الوزن النسبي "6في الفقرة رقم " .2
( مما يدل على أن "أعضاء الفريق الرقابي الذي يقوم 0.05" وهي أقل من )0.004تساوي "

شغيلية المحتملة ال يؤدون مهامهم وواجباتهم رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل الت
 الرقابية على أتم وجه".
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وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني )رقابة فعالية الخطط      
( وهي أقل من القيمة المتوسطة 2.78الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة( تساوي )

( وهي %55.56( والوزن النسبي يساوي )0.994ف المعياري يساوي )(، واَلنحرا3المحايدة )
( وهي أكبر من 2.225المحسوبة تساوي ) t" وقيمة %60أقل من الوزن النسبي المحايد "

( وهي أقل من 0.028(، والقيمة اَلحتمالية تساوي )1.98الجدولية والتي تساوي ) tقيمة 
عينة لمستوى رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر ( مما يدل على أن معدل تقييم أفراد ال0.05)

العمل التشغيلية المحتملة في شركة توزيع الكهرباء في مدينه غزة َل يفوق القيمة المتوسطة 
 .05.0( في مقياس ليكرت الخماسي عند مستوى دَللة 3المحايدة )

 

 (18جدول رقم )

 ة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة(تحليل فقرات المحور الثاني )رقاب

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

اَلن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

َلح
ة ا

قيم
ال

 

1 

تلجئ الشركة إلى استخدام أدوات 
مناسبة لقياس رقابة فعالية الخطط 
الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة في أعمالها.

2.94 1.252 58.79 -0.482 0.631 

2 

يوجد فريق رقابي داخلي ذو مؤهالت 
علمية مناسبة وملم بتعليمات ولوائح 
الشركة للقيام برقابة فعالية الخطط 
الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة.

2.85 1.350 56.97 -1.116 0.267 

3 
تهتم الشركة بالتوصيات التي يرفعها 

ي الداخلي الذي يقوم الفريق الرقاب
2.86 1.325 57.17 -1.062 0.291 
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برقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر 
 العمل التشغيلية المحتملة.

4 

توفر أنظمة وقوانين الشركة حصانة 
كافية وتسهيالت للفريق الرقابي الذي 
يقوم برقابة فعالية الخطط الوقائية 
لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة 

 نجازه العمل الرقابي بكفاءة.لضمان إل

2.98 1.301 59.60 -0.154 0.878 

5 

أعضاء الفريق الرقابي الذي يقوم 
برقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر 
العمل التشغيلية المحتملة يتصفون 

 بالموضوعية في حكمهم على األمور.

2.70 1.273 53.94 -2.368 0.020 

6 

قابة ر أعضاء الفريق الرقابي الذي يقوم 
فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل 

التشغيلية المحتملة يؤدون مهامهم 
 وواجباتهم الرقابية على أتم وجه.

2.62 1.299 52.32 -2.940 0.004 

7 

توجد أهداف واضحة ومحددة ومفهومة 
لرقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر 

 العمل التشغيلية المحتملة. 
2.72 1.134 54.34 -2.481 0.015 

8 

تعمل رقابة فعالية الخطط الوقائية 
لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في 

الشركة على إيجاد حلول مناسبة 
وسريعة للمخاطر القائمة أو المحتملة 

 الحدوث. 

2.67 1.355 53.33 -2.447 0.016 
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 الفقرات م
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9 

تعمل رقابة فعالية الخطط الوقائية 
لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في 

 كة إلى تخفيف األعباء المالية. الشر 
2.68 1.369 53.54 -2.349 0.021 

10 

إن رقابة فعالية الخطط الوقائية 
لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة 
تلعب دورًا فاعاًل في تطوير أساليب 

 العمل في الشركة.

2.78 1.329 55.56 -1.664 0.099 

  2.78 0.994 55.56 -2.225 0.028 

 (1.98)" تساوي 98" و درجة حرية "0.05توى داللة "ية عند مسالجدول tقيمة 

 

 تعليق الباحث:

توفر أنظمة وقوانين الشركة حصانة كافية وتسهيالت للفريق الرقابي الذي يرى الباحث أن الشركة 
يقوم برقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة لضمان إلنجازه العمل 

تلجئ إلى استخدام أدوات مناسبة لقياس رقابة فعالية  كما أنها .اءة بدرجة متوسطةالرقابي بكف
ابة رقولكن  الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في أعمالها بدرجة متوسطة.

فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في الشركة ال تعمل على إيجاد حلول 
أعضاء الفريق الرقابي الذي يقوم وأن  يعة للمخاطر القائمة أو المحتملة الحدوث.مناسبة وسر 

رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة ال يؤدون مهامهم وواجباتهم 
لخطط رقابة فعالية ايوصي الباحث بضرورة بتطوير جوانب القصور ل .الرقابية على أتم وجه

 .في تطوير أداء الشركة وسياساتها يعملر العمل التشغيلية المحتملة، ألن ذلك الوقائية لمخاط

معدل تقييم أفراد العينة لمستوى موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة  .3
( في مقياس 3في شركة توزيع الكهرباء في مدينه غزة يفوق القيمة المتوسطة المحايدة )

 .05.0عند مستوى دَللة  ليكرت الخماسي
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( والذي يبين آراء أفراد 19للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      
عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث )موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة( 

 هي كما يلي: النسبي حيث ان اعلى فقرتين حسب الوزن

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أكبر من )%63.64" بلغ الوزن النسبي "2في الفقرة رقم " .1
( مما يدل على أن "تحدد األهداف الرئيسة في موازنات 0.05" وهي أكبر من )0.174تساوي "

الموارد و  الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في الشركة في ضوء اإلمكانات
 المتاحة بدرجة متوسطة".

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%57.58" بلغ الوزن النسبي "4في الفقرة رقم " .2
( مما يدل على أن "الشركة تعد موازنات الخطط الرقابية 0.05" وهي أكبر من )0.339تساوي "

بشرية من الموارد المالية وال لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة وفق احتياجات الشركة السنوية
 بدرجة متوسطة".

 حسب الوزن النسبي هي كما يلي: كما يتبين أن أقل فقرتين     

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%49.70" بلغ الوزن النسبي "10في الفقرة رقم " .1
ربط  ( مما يدل على أن "إدارة الشركة ال تعمل على0.05" وهي أقل من )0.000تساوي "

أهداف العاملين مع أهدافها عند إعداد موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية 
 المحتملة من أجل تحفيز العاملين على تحقيق األهداف العامة للشركة".

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%45.25" بلغ الوزن النسبي "8في الفقرة رقم " .2
( مما يدل على أن "ال تتاح الفرصة للعاملين في 0.05ن )" وهي أقل م0.000تساوي "

شراكهم في عملية إعداد موازنات الخطط الرقابية لمخاطر  الشركة في التعبير عن آرائهم وا 
 العمل التشغيلية المحتملة".

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث )موازنات الخطط      
( وهي أقل من القيمة المتوسطة 2.67طر العمل التشغيلية المحتملة( تساوي )الرقابية لمخا

( وهي %53.45( والوزن النسبي يساوي )1.003(، واَلنحراف المعياري يساوي )3المحايدة )
( وهي أكبر من 3.245المحسوبة تساوي ) t" وقيمة %60أكبر من الوزن النسبي المحايد "

( وهي أقل من 0.002(، والقيمة اَلحتمالية تساوي )1.98الجدولية والتي تساوي ) tقيمة 
( مما يدل على أن معدل تقييم أفراد العينة لمستوى موازنات الخطط الرقابية لمخاطر 0.05)

العمل التشغيلية المحتملة في شركة توزيع الكهرباء في مدينه غزة َل يفوق القيمة المتوسطة 
 .05.0ند مستوى دَللة ( في مقياس ليكرت الخماسي ع3المحايدة )
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 (19جدول رقم )

 تحليل فقرات المحور الثالث )موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة(

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

اَلن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

َلح
ة ا

قيم
ال

 

1 

ثة يتتبع الشركة األسس العلمية الحد
في إعداد موازنات الخطط الرقابية 
 لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.

2.63 1.258 52.53 
-

2.955 
0.004 

2 

تحدد األهداف الرئيسة في موازنات 
الخطط الرقابية لمخاطر العمل 

التشغيلية المحتملة في الشركة في 
 ضوء اإلمكانات والموارد المتاحة. 

3.18 1.320 63.64 1.371 0.174 

3 

يسمح الهيكل اإلداري للشركة بالمرونة 
في إدخال أية تعديالت ضرورية عند 
تنفيذ موازنات الخطط الرقابية لمخاطر 

 العمل التشغيلية المحتملة.

2.74 1.174 54.75 -
2.225 

0.028 

4 

تعد الشركة موازنات الخطط الرقابية 
لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة وفق 

 الموارد من ويةالسن الشركة احتياجات
 والبشرية.  المالية

2.88 1.256 57.58 
-

0.960 0.339 

5 

موازنات الخطط  الشركة في إدارة تلتزم
الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية 

 .التنفيذية الخطط في المحتملة المحددة
2.83 1.204 56.57 

-
1.419 0.159 

6 

تقوم الشركة بعمل دورات للعاملين 
وازنات الخطط لشرح وترسيخ مفهوم م

 الرقابية. 
2.59 1.221 51.72 

-
3.376 0.001 



127 
 

 الفقرات م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

ف  
حرا

اَلن
ري

عيا
الم

بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

مة 
قي

t 

لية
تما

َلح
ة ا

قيم
ال

 

7 

موازنات الخطط  الشركة تستخدم
الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية 

أنشطتها  لكافة تخطيط المحتملة كأداة
  .المتعلقة بالرقابة

2.59 1.221 51.72 -
3.376 

0.001 

8 

تتاح الفرصة للعاملين في الشركة أن 
شراكهم في عملية يعبروا عن آرائهم  وا 

إعداد موازنات الخطط الرقابية 
 لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.

2.26 1.306 45.25 
-

5.617 
0.000 

9 

موازنات الخطط  الشركة تستخدم
الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية 

 كافة على للرقابة المحتملة كأداة
أنشطتها الرقابية المتعلقة بالحد من 

 مخاطر العمل. 

2.56 1.255 51.11 
-

3.523 
0.001 

10 

تعمل إدارة الشركة على ربط أهداف 
العاملين مع أهدافها عند إعداد 

موازنات الخطط الرقابية لمخاطر 
العمل التشغيلية المحتملة من أجل 

تحفيز العاملين على تحقيق األهداف 
 العامة للشركة. 

2.48 1.365 49.70 
-

3.754 0.000 

  2.67 1.003 53.45 -
3.245 

0.002 

 (1.98)" تساوي 98" و درجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة " tقيمة 
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 تعليق الباحث:

د األهداف الرئيسسسسسسسسسسسة في موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشسسسسسسسسسسغيلية يتحديرى الباحث أن 
تعد  الشسسسسركة وأن .في ضسسسسوء اإلمكانات والموارد المتاحة بدرجة متوسسسسسطة يتم المحتملة في الشسسسسركة

موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشسسسسسغيلية المحتملة وفق احتياجات الشسسسسسركة السسسسسسنوية من 
إدارة الشسسسركة ال تعمل على ربط أهداف العاملين كما أن  .الموارد المالية والبشسسسرية بدرجة متوسسسسطة

يز لمحتملة من أجل تحفمع أهدافها عند إعداد موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية ا
ر ال تتاح الفرصسسسسسة للعاملين في الشسسسسسركة في التعبيو  .العاملين على تحقيق األهداف العامة للشسسسسسركة

شراكهم في عملية إعداد موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.  عن آرائهم وا 
د إعداد موازنات الخطط عن الشسسسسسسسركة أهداف العاملين مع أهدافصسسسسسسسي الباحث بضسسسسسسسرورة ربط و وي

الرقابية لمخاطر العمل التشسسسسسسسسغيلية المحتملة من أجل تحفيز العاملين على تحقيق األهداف العامة 
شراكهم في عملية. وأن تتيح الشركة للشركة  الفرصة للعاملين في الشركة في التعبير عن آرائهم وا 

 ملة.إعداد موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحت
 

.معدل تقييم أفراد العينة لمستوى التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في شركة 4
( في مقياس ليكرت الخماسي 3توزيع الكهرباء في مدينه غزة يفوق القيمة المتوسطة المحايدة )

 .05.0عند مستوى دَللة 

( والذي يبين آراء أفراد 20حدة والنتائج مبينة في جدول رقم )للعينة الوا tتم استخدام اختبار      
عينة الدراسة في فقرات المحور الرابع )التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة( حيث 

 أن أعلى فقرتين حسب الوزن النسبي هي كما يلي:

القيمة االحتمالية (، و %60" وهي أكبر من )%64.24" بلغ الوزن النسبي "7في الفقرة رقم " .1
( مما يدل على أن "التدريب الوقائي لمخاطر العمل 0.05" وهي أكبر من )0.113تساوي "

 التشغيلية المحتملة يرفع مستوى المعارف والمهارات لدى الموظفين بدرجة متوسطة".
(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أكبر من )%60.40" بلغ الوزن النسبي "1في الفقرة رقم " .2

( مما يدل على أن "الشركة تقدم برامج التدريب الوقائي 0.05" وهي أكبر من )0.884اوي "تس
 لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة وفقا الحتياجات العمل بدرجة متوسطة".

 كما يتبين أن أقل فقرتين حسب الوزن النسبي هي كما يلي:     

(، والقيمة االحتمالية %60قل من )" وهي أ%48.48" بلغ الوزن النسبي "6في الفقرة رقم " .1
( مما يدل على أن "مكان التدريب الوقائي لمخاطر 0.05" وهي أقل من )0.000تساوي "
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 العمل التشغيلية المحتملة التي شاركت فيها غير مناسب للتدريب".
(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%47.88" بلغ الوزن النسبي "2في الفقرة رقم " .2

( مما يدل على أن "برامج التدريب الوقائي لمخاطر 0.05" وهي أقل من )0.000"تساوي 
 العمل التشغيلية المحتملة التي أجرتها الشركة غير كافية".

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الرابع )التدريب الوقائي      
وهي أقل من القيمة المتوسطة المحايدة  (2.71لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة( تساوي )

 ( وهي أكبر من%54.19( والوزن النسبي يساوي )1.039(، واَلنحراف المعياري يساوي )3)
 t( وهي أكبر من قيمة 2.783المحسوبة تساوي ) t" وقيمة %60الوزن النسبي المحايد "
( 0.05هي أقل من )( و 0.006(، والقيمة اَلحتمالية تساوي )1.98الجدولية والتي تساوي )

مما يدل على أن معدل تقييم أفراد العينة لمستوى التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية 
( في 3المحتملة في شركة توزيع الكهرباء في مدينه غزة َل يفوق القيمة المتوسطة المحايدة )

 .  05.0مقياس ليكرت الخماسي عند مستوى دَللة 

 (20م )جدول رق

 تحليل فقرات المحور الرابع )التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة(

 الفقرات م

سط 
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سا
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ف  
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عيا
الم
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t 
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تما

َلح
ة ا
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1 

تقدم الشركة برامج التدريب الوقائي 
لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة وفقا 

 الحتياجات العمل.
3.02 1.370 60.40 0.147 0.884 

2 

برامج التدريب الوقائي لمخاطر العمل 
التشغيلية المحتملة التي أجرتها الشركة 

 كافية.
2.39 1.244 47.88 -4.848 0.000 

3 

توفر الشركة المخصصات المالية 
لبرامج التدريب الوقائي لمخاطر العمل 

 التشغيلية المحتملة على أكمل وجه.
2.49 1.273 49.90 -3.948 0.000 
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4 

يتم اختيار الموظفين في برامج التدريب 
الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية 

أداءهم في ممارسة  المحتملة بناء تقييم
 أعمالهم.

2.46 1.343 49.29 -3.968 0.000 

5 

وضوح الهدف التدريبي لبرامج التدريب 
الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية 

 ا.المحتملة التي شاركت فيه
2.86 1.254 57.17 -1.122 0.264 

6 

مكان التدريب الوقائي لمخاطر العمل 
التشغيلية المحتملة التي شاركت فيها 

 مناسب للتدريب.
2.42 1.187 48.48 -4.824 0.000 

7 

التدريب الوقائي لمخاطر العمل 
 مستوى التشغيلية المحتملة يرفع

 .الموظفين لدى والمهارات المعارف
3.21 1.319 64.24 1.600 0.113 

8 

يتم تحديد االحتياجات التدريبية لبرامج 
التدريب الوقائي لمخاطر العمل 

التشغيلية المحتملة من خالل التقييم 
 الدوري ألداء الموظفين.

2.71 1.239 54.14 -2.352 0.021 

9 

 ذوي من األكفاء المدربين اختيار يتم
لتغطية  المناسبة األكاديمية المؤهالت
التدريب الوقائي لمخاطر  برامجدورات و 

 العمل التشغيلية المحتملة.

2.81 1.390 56.16 -1.374 0.173 

  2.71 1.039 54.19 -2.783 0.006 

 (1.98)" تساوي 98" ودرجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة " tقيمة 
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 تعليق الباحث:

رفع يالذي تتبعه الشسسسسسسسسسسسسسسركة محتملة التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشسسسسسسسسسسسسسسغيلية اليرى الباحث أن 
 الشسسسسركة تقدم برامج التدريب الوقائيو  .مسسسسستوى المعارف والمهارات لدى الموظفين بدرجة متوسسسسسطة

دريب مكان التولكن  .لمخاطر العمل التشسسسسسسسغيلية المحتملة وفقا الحتياجات العمل بدرجة متوسسسسسسسسطة
برامج كما أن  .غير مناسسسب للتدريب الوقائي لمخاطر العمل التشسسغيلية المحتملة التي شسساركت فيها

يوصسسسسسسسسسي و  التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشسسسسسسسسسغيلية المحتملة التي أجرتها الشسسسسسسسسسركة غير كافية.
 الباحث بضرورة إيجاد مكان مناسب للتدريب الوقائي وزيادة عدد البرامج التدريبية للعاملين.

 

ي متبعة في شركة توزيع الكهرباء ف.معدل تقييم أفراد العينة لمستوى سيناريوهات العمل ال5
( في مقياس ليكرت الخماسي عند مستوى دَللة3مدينه غزة يفوق القيمة المتوسطة المحايدة )

05.0. 

( والذي يبين آراء أفراد 21للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      
محور الخامس )سيناريوهات العمل المتبعة( حيث أن أعلى فقرتين حسب عينة الدراسة في فقرات ال

 الوزن النسبي هي كما يلي:

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%56.36" بلغ الوزن النسبي "4في الفقرة رقم " .1
( مما يدل على أن "الشركة تتبع سيناريوهات عمل 0.05" وهي أكبر من )0.142تساوي "

 ية وممكنة الحدوث بدرجة متوسطة".واقعية ومنطق
(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%54.95" بلغ الوزن النسبي "1في الفقرة رقم " .2

( مما يدل على أن "الشركة ال تتبع سيناريوهات عمل 0.05" وهي أقل من )0.044تساوي "
 واضحة ومميزة عن بعضها البعض".

 وزن النسبي هي كما يلي:كما يتبين أن أقل فقرتين حسب ال     

(، والقيمة االحتمالية %60" وهي أقل من )%49.49" بلغ الوزن النسبي "9في الفقرة رقم " .1
( مما يدل على أن "سيناريوهات العمل المتبعة ال تساعد 0.05" وهي أقل من )0.000تساوي "

 في تطوير أداء الشركة".
(، والقيمة االحتمالية %60أقل من ) " وهي%46.46" بلغ الوزن النسبي "7في الفقرة رقم " .2

( مما يدل على أن "العاملون في الشركة ال يشاركون 0.05" وهي أقل من )0.000تساوي "
 في عملية بناء سيناريوهات العمل المتبعة في الشركة".
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وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الخامس )سيناريوهات      
( واَلنحراف المعياري 3( وهي أقل من القيمة المتوسطة المحايدة )2.58تساوي ) العمل المتبعة(

( وهي أقل من الوزن النسبي المحايد %51.62يساوي ) (، والوزن النسبي0.959يساوي )
الجدولية والتي تساوي  t( وهي أكبر من قيمة 4.350المحسوبة تساوي ) t" وقيمة 60%"
( مما يدل على أن معدل 0.05( وهي أقل من )0.000وي )(، والقيمة اَلحتمالية تسا1.98)

تقييم أفراد العينة لمستوى سيناريوهات العمل المتبعة في شركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة 
 05.0( في مقياس ليكرت الخماسي عند مستوى دَللة3َل يفوق القيمة المتوسطة المحايدة )

 

 (21جدول رقم )

 قرات المحور الخامس )سيناريوهات العمل المتبعة(تحليل ف

 الفقرات م

سط 
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َلح
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1 
تتبع الشركة سيناريوهات عمل واضحة 

 ومميزة عن بعضها البعض.
2.75 1.232 54.95 -2.040 0.044 

2 
تتبع الشركة سيناريوهات عمل واقعية 

 نطقية وممكنة الحدوث.وم
2.82 1.224 56.36 -1.478 0.142 

3 

تستطيع سيناريوهات العمل المتبعة في 
الشركة أن تتوقع األحداث التي تؤدي 

 إلى مخاطر أو اصابات.
2.52 1.273 50.30 -3.791 0.000 

4 

توفر سيناريوهات العمل المتبعة في 
الشركة مجموعة واسعة من الخيارات 

ي تعمل على الحد من المستقبلية الت
حدوث مخاطر او إصابات أثناء 

 العمل.

2.48 1.198 49.70 -4.277 0.000 
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5 

تهتم الشركة بتطوير سيناريوهات 
العمل المتبعة بحيث تغطي أبعاد 

 .التوقعات في التخطيط والتنفيذ والتقويم
2.68 1.202 53.54 -2.675 0.009 

6 
تتناسق مكونات سيناريوهات العمل 

 في الشركة مع بعضها. المتبعة
2.64 1.111 52.73 -3.257 0.002 

7 

يشارك العاملون في الشركة في عملية 
بناء سيناريوهات العمل المتبعة في 

 الشركة.
2.32 1.268 46.46 -5.309 0.000 

8 

تتناسب سيناريوهات العمل المتبعة في 
الشركة مع الوسائل واألوقات 

 المخصصة لها. 
2.63 1.174 52.53 -3.166 0.002 

9 
تساعد سيناريوهات العمل المتبعة في 

 تطوير أداء الشركة. 
2.47 1.190 49.49 -4.393 0.000 

10 

تستعين الشركة بخبراء في الصناعة 
في عملية اعداد سيناريوهات العمل 

 المتبعة.
2.51 1.297 50.10 -3.798 0.000 

  2.58 0.959 51.62 -4.350 0.000 

 (1.98)" تساوي 98" و درجة حرية "0.05عند مستوى داللة "الجدولية  tقيمة 

 تعليق الباحث:

ي العاملون فو  .سيناريوهات العمل المتبعة ال تساعد في تطوير أداء الشركةيرى الباحث أن 
إدارة ي لذلك يوص الشركة ال يشاركون في عملية بناء سيناريوهات العمل المتبعة في الشركة.

شراك العاملين في عملية بناء سيناريوهات العمل.الشركة لتطوير س  يناريوهات العمل المتبعة وا 
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تحليل الفرضية الرئيسية األولى: معدل تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية 
( في مقياس ليكرت 3لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة يفوق القيمة المتوسطة المحايدة )

 .05.0مستوى دَللة  الخماسي عند

( والذي يبين آراء 22للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم ) tتم استخدام اختبار      
أفراد عينة الدراسة في محاور الدراسة: تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية 

 النتائج أن المتوسط الحسابي لجميع محاور الدراسةلشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة، وتبين 
(، واَلنحراف المعياري يساوي 3( وهي أقل من القيمة المتوسطة المحايدة )2.70تساوي )

" %60( وهي أقل من الوزن النسبي المحايد "%54.02(، والوزن النسبي يساوي )0.875)
(، 1.98ولية والتي تساوي )الجد t( وهي أكبر من قيمة 3.399المحسوبة تساوي ) tوقيمة 

( مما يدل على أن معدل تقييم أفراد 0.05( وهي أقل من )0.001والقيمة اَلحتمالية تساوي )
العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة َل يفوق القيمة 

 .05.0لة ( في مقياس ليكرت الخماسي عند مستوى دَل 3المتوسطة المحايدة )

   

 (22جدول رقم )
: تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع تحليل محاور الدراسة

 الكهرباء في مدينة غزة

 عنوان المحور المحور

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
ري 

عيا
الم

ف 
حرا
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مة 
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t 

لية
تما

َلح
ة ا

قيم
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االستراتيجية لمخاطر الخطط  األول
 العمل التشغيلية المحتملة 

2.77 0.991 55.31 -
2.353 

0.021 

رقابة فعالية الخطط الوقائية  الثاني
 لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة 

2.78 0.994 55.56 
-

2.225 
0.028 

موازنات الخطط الرقابية لمخاطر  الثالث
 53.45 1.003 2.67 العمل التشغيلية المحتملة 

-
3.245 0.002 
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التدريب الوقائي لمخاطر العمل  الرابع
 54.19 1.039 2.71 التشغيلية 

-
2.783 0.006 

- 51.62 0.959 2.58 سيناريوهات العمل المتبعة  الخامس
4.350 

0.000 

- 54.02 0.875 2.70 جميع المحاور 
3.399 

0.001 

 (1.98)تساوي  "98" و درجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة " tقيمة 

 

   :الفرض الرئيسي الثاني 

َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى بين متوسط استجابات المبحوثين حول تقييم 
أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة تعزى 

ة، المؤهل العلمي، عدد سنوات العمل للمتغيرات الشخصية )العمر بالسنوات، الحالة اَلجتماعي
 في الشركة(.

 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

في متوسط استجابات المبحوثين  05.0َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى .1
هرباء في مدينة كحول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع ال

 غزة تعزى إلى العمر بالسنوات.

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين      
حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة 

( والذي 23والنتائج مبينة في جدول رقم ) 05.0ستوى داللة تعزى إلى العمر بالسنوات عند م
( F( وهي أقل من قيمة )0.113( المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي )Fيبين أن قيمة )

( وهي 0.893(، كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي )3.09الجدولية والتي تساوي )
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ا يدل على عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم ( مم0.05أكبر من )
عزى الى العمر ت أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة

     . 05.0بالسنوات عند مستوى داللة 

 

 (23جدول رقم )
بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)ي نتائج تحليل التباين األحاد

حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة 
 غزة  تعزى الى العمر بالسنوات

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
القيمة 
 االحتمالية

لخطط االستراتيجية ا
لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة

 0.075 2 151. بين المجموعات

 1.001 96 96.072 داخل المجموعات 0.927 0.075
  98 96.223 المجموع

رقابة فعالية الخطط 
الوقائية لمخاطر العمل 
 التشغيلية المحتملة

 0.241 2 481. بين المجموعات

مجموعاتداخل ال 0.787 0.240  96.330 96 1.003 
  98 96.811 المجموع

موازنات الخطط الرقابية 
لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة

 0.598 2 1.196 بين المجموعات

 1.015 96 97.460 داخل المجموعات 0.557 0.589
  98 98.656 المجموع

التدريب الوقائي لمخاطر 
 العمل التشغيلية

 0.529 2 1.058 بين المجموعات

 1.091 96 104.762 داخل المجموعات 0.617 0.485
  98 105.820 المجموع

 0.948 0.054 0.050 2 101. بين المجموعات سيناريوهات العمل المتبعة
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
القيمة 
 االحتمالية

 0.938 96 90.013 داخل المجموعات
  98 90.114 المجموع

جميع فقرات 
االستبانة)تقييم مستوى 

لية ائية التشغيالسياسة الوق
لشركة توزيع الكهرباء في 

 مدينة(

 0.088 2 177. بين المجموعات

 0.780 96 74.872 داخل المجموعات 0.893 0.113

  98 75.049 المجموع

 (3.09( تساوي )0.05)" ومستوى دَللة 96، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

في متوسط استجابات المبحوثين  05.0َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى  .2
حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة 

 غزة تعزى الى الحالة اَلجتماعية.

 الختبار الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم مستوى tتم استخدام اختبار      
السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة تعزى إلى الحالة االجتماعية عند 

المحسوبة لجميع المحاور  t( والذي يبين أن قيمة 24مستوى داللة والنتائج مبينة في جدول رقم )
القيمة (، كما أن 1.97الجدولية والتي تساوي ) t( وهي أقل من قيمة 1.835مجتمعة تساوي )

( مما يدل على عدم وجود 0.05( وهي أكبر من )0.070االحتمالية لجميع المحاور تساوي )
فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم مستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة 

     . 05.0 توزيع الكهرباء في مدينة غزة تعزى إلى الحالة االجتماعية عند مستوى داللة

 
 (24جدول رقم )

حسب للفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم مستوى  tاختبار نتائج 
 تماعيةتعزى الى الحالة اَلج ركة توزيع الكهرباء في مدينة غزةالسياسة الوقائية التشغيلية لش

 المحور
الحالة 

 االجتماعية
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 tقيمة 
القيمة 

 االحتمالية
 0.132 1.520 0.702 3.191 11 أعزب
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الخطط االستراتيجية 
لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة
 1.012 2.713 88 متزوج

رقابة فعالية الخطط الوقائية 
لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة

 0.809 3.345 11 أعزب
2.041 0.044 

 0.996 2.707 88 متزوج

ازنات الخطط الرقابية مو 
لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة

 0.890 3.145 11 أعزب
1.673 0.098 

 1.006 2.614 88 متزوج

التدريب الوقائي لمخاطر 
 العمل التشغيلية

 1.026 3.293 11 أعزب
2.006 0.048 

 1.023 2.636 88 متزوج

 سيناريوهات العمل المتبعة
 1.093 2.800 11 أعزب

0.803 0.424 
 0.944 2.553 88 متزوج

جميع فقرات االستبانة)تقييم 
مستوى السياسة الوقائية 
التشغيلية لشركة توزيع 
 الكهرباء في مدينة غزة(

 0.749 3.152 11 أعزب

1.835 0.070 
 0.877 2.645 88 متزوج

 (1.97( تساوي )0.05" ومستوى دَللة )394الجدولية عند درجة حرية " tقيمة 

في متوسط استجابات المبحوثين  05.0َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى .3
حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة 

 غزة تعزى إلى المؤهل العلمي.

حوثين بار الفروق بين متوسطات استجابات المبتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الخت     
حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة 

( والذي 25والنتائج مبينة في جدول رقم ) 05.0تعزى إلى المؤهل العلمي عند مستوى داللة
( F(  وهي أقل من قيمة )0.393ة لجميع المحاور مجتمعة تساوي )( المحسوبFيبين أن قيمة )

( وهي 0.676(، كما أن القيمة االحتمالية لجميع المحاور تساوي )3.09الجدولية والتي تساوي )
( مما يدل على عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم 0.05أكبر من )
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ى وقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة  تعزى الأفراد العينة لمستوى السياسة ال
    . 05.0المؤهل العلمي عند مستوى داللة 

   

 (25جدول رقم )
بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Way ANOVA) نتائج تحليل التباين األحادي

دينة التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في م حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية
 الى المؤهل العلمي غزة تعزى

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
القيمة 
 االحتمالية

الخطط االستراتيجية 
لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة

 0.653 2 1.306 بين المجموعات

المجموعاتداخل  0.519 0.660  94.918 96 0.989 

  98 96.223 المجموع

رقابة فعالية الخطط 
الوقائية لمخاطر العمل 
 التشغيلية المحتملة

 0.883 2 1.766 بين المجموعات

 0.990 96 95.045 داخل المجموعات 0.413 0.892

  98 96.811 المجموع

موازنات الخطط الرقابية 
 لمخاطر العمل التشغيلية

 المحتملة

 1.349 2 2.698 بين المجموعات

 1.000 96 95.958 داخل المجموعات 0.264 1.350

  98 98.656 المجموع

التدريب الوقائي لمخاطر 
 العمل التشغيلية

 0.960 2 1.920 بين المجموعات

 1.082 96 103.900 داخل المجموعات 0.415 0.887

  98 105.820 المجموع

 هات العمل المتبعةسيناريو 
 0.979 2 1.958 بين المجموعات

1.066 0.348 
 0.918 96 88.155 داخل المجموعات
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
القيمة 
 االحتمالية

  98 90.114 المجموع

جميع فقرات 
االستبانة)تقييم مستوى 

السياسة الوقائية التشغيلية 
لشركة توزيع الكهرباء في 

 مدينة(

 0.305 2 610. بين المجموعات

مجموعاتداخل ال 0.676 0.393  74.439 96 0.775 

  98 75.049 المجموع

 (3.09( تساوي )0.05" ومستوى دَللة )96، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 

في متوسط استجابات المبحوثين  05.0َل توجد فروق ذات دَللة إحصائية عند مستوى .4
ي مدينة ية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء فحول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائ
 غزة تعزى إلى عدد سنوات العمل في الشركة.

تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي الختبار الفروق بين متوسطات استجابات      
المبحوثين حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في 

والنتائج مبينة  05.0دينة غزة تعزى إلى عدد سنوات العمل في الشركة عند مستوى داللة م
( المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي F( والذي يبين أن قيمة )26في جدول رقم )

(، كما أن القيمة االحتمالية 3.09( الجدولية والتي تساوي )F( وهي أقل من قيمة )1.601)
( مما يدل على عدم وجود فروق بين 0.05( وهي أكبر من )0.207لجميع المحاور تساوي )

متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية 
لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة تعزى إلى عدد سنوات العمل في الشركة عند مستوى 

      . 05.0داللة 

 
 (26جدول رقم )

بين متوسطات استجابات المبحوثين  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادي 
حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة 

 لى عدد سنوات العمل في الشركةإتعزى  غزة
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مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة

"F" 
القيمة 
 االحتمالية

الخطط االستراتيجية 
لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة

 0.899 2 1.799 بين المجموعات

 0.984 96 94.425 داخل المجموعات 0.404 0.914

  98 96.223 المجموع

رقابة فعالية الخطط 
العمل الوقائية لمخاطر 

 التشغيلية المحتملة

 1.579 2 3.159 بين المجموعات

 0.976 96 93.653 داخل المجموعات 0.203 1.619

  98 96.811 المجموع

موازنات الخطط الرقابية 
لمخاطر العمل التشغيلية 

 المحتملة

 0.489 2 0.979 بين المجموعات

 1.017 96 97.678 داخل المجموعات 0.620 0.481

  98 98.656 المجموع

التدريب الوقائي لمخاطر 
 العمل التشغيلية

 4.472 2 8.945 بين المجموعات

 1.009 96 96.875 داخل المجموعات 0.014 4.432

  98 105.820 المجموع

 سيناريوهات العمل المتبعة

 0.679 2 1.358 بين المجموعات

 0.925 96 88.755 داخل المجموعات 0.482 0.735

  98 90.114 المجموع

جميع فقرات 
االستبانة)تقييم مستوى 

السياسة الوقائية التشغيلية 
لشركة توزيع الكهرباء في 

 مدينة(

 1.211 2 2.422 بين المجموعات
1.601 

 
 0.757 96 72.627 داخل المجموعات 0.207

  98 75.049 المجموع

 (3.09) ( تساوي0.05)" ومستوى دَللة 96، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
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 نتائج الدراسة: 5-3

 تتلخص نتائج الدراسة في اآلتي:     

الخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة تتسم بالوضوح لدى العاملين في الشركة  .1
 .بدرجة متوسطة

ل التشغيلية المحتملة إلى وضع الشركة تسعى من خالل الخطط االستراتيجية لمخاطر العم .2
 تسهيالت وخدمات إرشادية واجتماعية للموظفين بدرجة متوسطة.

إدارة الشركة ال تلتزم بالبرامج والجداول الزمنية التي تضعها لتحقيق أهداف الخطط االستراتيجية  .3
 .لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة

عمل ملية التخطيط االستراتيجي لمخاطر الالشركة ال تهتم بآراء العاملين في مساهماتهم في ع .4
 .التشغيلية المحتملة

توفر أنظمة وقوانين الشركة حصانة كافية وتسهيالت للفريق الرقابي الذي يقوم برقابة فعالية  .5
الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة لضمان إلنجازه العمل الرقابي بكفاءة بدرجة 

 .متوسطة

استخدام أدوات مناسبة لقياس رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل الشركة تلجئ إلى  .6
 التشغيلية المحتملة في أعمالها بدرجة متوسطة.

رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في الشركة ال تعمل على إيجاد  .7
 حلول مناسبة وسريعة للمخاطر القائمة أو المحتملة الحدوث.

عضاء الفريق الرقابي الذي يقوم رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة أ .8
 .ال يؤدون مهامهم وواجباتهم الرقابية على أتم وجه

تحدد األهداف الرئيسة في موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة في  .9
 .تاحة بدرجة متوسطةالشركة في ضوء اإلمكانات والموارد الم

الشركة تعد موازنات الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة وفق احتياجات الشركة  .10
 .السنوية من الموارد المالية والبشرية بدرجة متوسطة

إدارة الشركة ال تعمل على ربط أهداف العاملين مع أهدافها عند إعداد موازنات الخطط الرقابية  .11
التشغيلية المحتملة من أجل تحفيز العاملين على تحقيق األهداف العامة لمخاطر العمل 

 .للشركة

شراكهم في عملية إعداد موازنات  .12 ال تتاح الفرصة للعاملين في الشركة في التعبير عن آرائهم وا 
 الخطط الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.
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يرفع مستوى المعارف والمهارات لدى  التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة .13
 .الموظفين بدرجة متوسطة

الشركة تقدم برامج التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة وفقا الحتياجات العمل  .14
 .بدرجة متوسطة

مكان التدريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة التي شاركت فيها غير مناسب  .15
 .للتدريب

 ريب الوقائي لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة التي أجرتها الشركة غير كافية.برامج التد .16

 .الشركة تتبع سيناريوهات عمل واقعية ومنطقية وممكنة الحدوث بدرجة متوسطة .17

 .الشركة ال تتبع سيناريوهات عمل واضحة ومميزة عن بعضها البعض .18

 .ةسيناريوهات العمل المتبعة ال تساعد في تطوير أداء الشرك .19
 العاملون في الشركة ال يشاركون في عملية بناء سيناريوهات العمل المتبعة في الشركة. .20

عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة  .21
الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة تعزى الى العمر بالسنوات عند مستوى 

     . 05.0لة دال

عدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم مستوى السياسة الوقائية  .22
 التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة تعزى إلى الحالة االجتماعية عند مستوى داللة

05.0 .      

جابات المبحوثين حول تقييم أفراد العينة لمستوى السياسة عدم وجود فروق بين متوسطات است .23
ند مستوى الى المؤهل العلمي ع غزة تعزىالوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة 

      . 05.0داللة 

ة سعدم وجود فروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول تقييم أفراد العينة لمستوى السيا .24
الوقائية التشغيلية لشركة توزيع الكهرباء في مدينة غزة تعزى إلى عدد سنوات العمل في الشركة 

  . 05.0عند مستوى داللة 
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 : توصيات الدراسة 5-4

 باآلتي:ة، يوصي الباحث في ضوء النتائج السابق     

تشغيلية، لخطط االستراتيجية لمخاطر العمل التدريب الموظفين بوتيرة أعلى على كيفية تطبيق ا .1
 من أجل رفع مستوى تطبيقهم لهذه الخطط ومن ثم االرتقاء بالسياسة الوقائية للشركة.

ضرورة تطوير مستوى وضع السيناريوهات في الشركة، وأن تكون مميزة بعضها عن بعض،  .2
 ألن ذلك يسهم في تطوير أداء الشركة وسياساتها.

مل رقابة فعالية الخطط الوقائية لمخاطر العرة بتطوير جوانب القصور ليوصي الباحث بضرو  .3
 في تطوير أداء الشركة وسياساتها. يعملالتشغيلية المحتملة، ألن ذلك 

شراك العاملين في عملية  .4 يوصي الباحث إدارة الشركة لتطوير سيناريوهات العمل المتبعة وا 
 بناء سيناريوهات العمل.

عند إعداد موازنات الخطط  الشركة أهداف العاملين مع أهدافبط ويوصي الباحث بضرورة ر  .5
الرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة من أجل تحفيز العاملين على تحقيق األهداف 

 . العامة للشركة
شراكهم في عملية أن تتيح الشركة  .6 الفرصة للعاملين في الشركة في التعبير عن آرائهم وا 

 لرقابية لمخاطر العمل التشغيلية المحتملة.إعداد موازنات الخطط ا
يوصي الباحث بضرورة إيجاد مكان مناسب للتدريب الوقائي وزيادة عدد البرامج التدريبية  .7

 للعاملين.
يوصي الباحث بعمل دراسات أخرى في مجال السياسة الوقائية والصحة المهنية في قطاعات  .8

 حكومية مثل الوزارات.  أخرى، مثل قطاعات األعمال الخاصة، والقطاعات ال
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 المراجع:

 المراجع العربية: أوًَل/ 

 .2020 الدراسات المستقبلية ومشروع مصر(. 2000ابراهيم العيسوي ) -
 .1699. دار المعارف، مصر، صلسان العربم(. 1980ابن منظور عام ) -
 مكتبة عين شمس.-أصول اإلدارة العلمية-أبو الخير، كمال حمدي -
دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية بمديرية التربية (. 2002ساير عاشور عام )األعرج، محمد  -

 . رسالة ماجستير، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.والتعليم بغزة
، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 1. طاإلدارة المدرسية الحديثة(. 2002الجبر، زينب علي ) -

 الكويت.
شيد، . مكتبة الر اإلدارة والتخطيط التعليمي واالستراتيجي(. 2002د محمد )الجندي، عادل السي -

 الرياض.
 . مكتبة عين شمس، القاهرة.إدارة اإلنتاج والعمليات(. 1991الحمالوي، محمد، وآخرون ) -
 . مؤسسة شباب الجامعة.علم اإلدارة العامةم(. 1989الحلو، ماجد راغب عام ) -
واقع التخطيط االستراتيجي في الجامعة اإلسالمية في  (.2006الدجني، إياد علي يحيى ) -

 . رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.ضوء معايير الجودة
العالقة بين التوجه االستراتيجي لدى اإلدارة العليا في الجامعات (. 2006الدهدار، مروان ) -

ير، . رسالة ماجستةدراسة ميدانية على جامعات قطاع غز  –الفلسطينية وميزتها التنافسية 
 الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

 . دار اليازورياإلدارة االستراتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية(. 2005الدوري، زكريا ) -
 العلمية للنشر: األردن.

 .تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية: نظرية وتطبيق(. 2010الذنيبات، علّي عام ) -
 دن، عمان.المكتبة الوطنية، األر 

. طبعة مكتبة لبنان، معجم مختار الصحاح(. 1989الرازي، محمد بن أبي بكر الرازي عام ) -
 .252ص

 . مركز الراشد، الكويت. كيف تخطط لحياتك(. 2004الراشد، صالح صالح ) -
 . الدار الجامعية: مصر.التخطيط االستراتيجي والعولمة(. 2001العارف، نادية ) -
ة . دار الميسر اإلدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيق(. 2008العجمي، محمد حسين ) -

 للنشر والتوزيع، عمان.
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أثر تطبيق إجراءات السالمة الوقائية في الحد من (. 2004العتيبي، طالل بن عبد اهلل ) -
ة . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: المملكحوادث الحريق في الشقق المفروشة بمدينة الدمام

 ة السعودية. العربي
 .16/5/2004، المؤتمر الدولي األول للجودة والنوعيةالعمري، هاني،  -
 . مكتبة الغريب: مصر.اإلدارة المعاصرة(. 2000) علىالسلمي،  -
معوقات تطبيق التخطيط االستراتيجي لدى مديري (. 2007عدلي داود محمد ) الشاعر، -

الجامعة اإلسالمية،  التربية،لية ك ماجستير،. رسالة المدارس الحكومية في محافظات غزة
 فلسطين.

، . الطبعة األولىصناعة التنمية اإلدارية في القرن الحادي والعشرين(. 2003الصرن، رعد ) -
 دار الرضا للنشر: سوريا.

. الجامعة اإلدارة المفاهيم والممارسات الطبعة األولى(. 2002الفرا، ماجد وآخرون عام ) -
 .205غزة، ص -اإلسالمية

 . الجامعة اإلسالمية: غزة.دورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي(. 2005، ماجد )الفرا -
 (. 2004/12/18. جريدة الحياة، عدد )مواصفات األهداف الجيدة(. 2004القاروط، محمد ) -
. دار وائل للنشر مبادئ اإلدارة النظريات والعمليات والوظائف(. 2004القريوتي، محمد عام ) -

 الثانية، األردن، عمان. والتوزيع، الطبعة
التخطيط االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية مفاهيم (. 1996القطامين، أحمد عطا اهلل ) -

 . عمان، دار المجدالوي.ونظريات وحاالت تطبيقية
. عمان، دار وائل التنمية اإلدارية المفاهيم، األسس، التطبيقات(. 2000اللوزي، موسى ) -

 للنشر.
مطابع  ،المحاسبة اإلدارية المعلومات الالزمة للتخطيطاسبين القانونيين، المجمع العربي للمح -

 .2001الشمس، األردن، عمان، 
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظات (. 2011المصري، كمال مصطفى أحمد ) -

 رسالة .غزة للتخطيط االستراتيجي وعالقته بأنماط الثقافة التنظيمية السائدة في مدارسهم
 ماجستير، الجامعة االسالمية، كلية التربية قسم أصول التربية ،غزة.

. القاهرة: مجموعة النيل اإلدارة االستراتيجيةم(. 1999المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح ) -
 .37العربية، ص 

دار الفكر للطباعة والنشر،  1. ط أساسيات في اإلدارة(. 1995المغربي، كامل وآخرون عام ) -
 ردن.عمان، األ
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واقع إجراءات األمن والسالمة المهنية المستخدمة في منشآت (. 2006المغني، أميمة صقر ) -
. دراسة غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، الصناعات التحويلية في قطاع غزة-قطاع غزة 
 فلسطين.

 هنيةتقييم مدى فعالية إجراءات السالمة والصحة الم(. 2012الهابيل، وسيم، وعايش، عالء ) -
. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات االقتصادية في المختبرات العلمية من وجهة نظر العاملين

 . 143-83، ص2، ع20واإلدارية، المجلد 
، دار صفا للنشر إدارة الجودة الشاملة في الخدمات المصرفيةالوادي، محمود وآخرون،  -

 م. 2010والتوزيع، األردن، عمان، 
 (الجودة الشاملة في التعليم من خالل مبدأ التخطيط االستراتيجيوي )أنور محمد أحمد الصل -

 (.2013مكتب التربية في تعز، اليمن )
 .اإلدارة االستراتيجية: مفاهيم ونماذج تطبيقية(. 2002إدريس، ثابت، والمرسي، جمال الدين ) -

 الدار الجامعية: مصر.
دارة الوقتالقائد التربو (. 1989بلقيس، أحمد وخيري عبد اللطيف ) - م، . دائرة التربية والتعليي وا 

 األونروا، اليونسكو، قسم تربية المعلمين والتعليم العالي، معهد التربية، غزة.
 . مكتبة النهضة العربية، القاهرة. اإلدارة العامةم(. 1964توفيق، حسن أحمد عام ) -
. ترجمة د. أحمد بيقالمراجعة بين النظرية والتط(. 1989توماس، وليم وهنكي، أمرسون عام ) -

 حجاج  ود. كمال الدين سعيد، دار المريخ للنشر، الرياض.
مراجعة الحسابات المتقدمة وفقًا لمعايير المراجعة (. 2002جربوع، يوسف محمود عام ) -

 فلسطين.-، غزة159، الطبعة األولى ص الدولية
 مان، األردن.. دار الحامد، عمنظور كلي –إدارة األعمال (. 2000جواد، شوقي ناجي ) -
. عالم الكتب  تخطيط المؤسسات التعليمية(. 2006حافظ، محمد صبري و البحيري، السيد ) -

 للنشر والتوزيع، القاهرة.
. عالم الكتب تخطيط المؤسسات التعليمية(. 2006حافظ، محمد صبري والبحيري، السيد، ) -

 للنشر والتوزيع، القاهرة.
. مكتبة القدس للطباعة والنشر ارة األعمالمحاضرات في إد(. 2001حجاج، خليل عام ) -

 والتوزيع، غزة، فلسطين.
ة . رسالتحسين أداء السالمة في المشاريع اإلنشاءات في قطاع غزة(. 2005حسونة، أحمد ) -

 ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. 
قابة أساس . التخطيط والر طريقك إلى الفعالية اإلدارية(. 1996حسين، عبد الفتاح دياب ) -

 ، مطبعة النيل، القاهرة.2نجاح اإلدارة، ط
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تصور مقترح لتطبيق التخطيط االستراتيجي في التعليم (. 2002حسين، حسن مختار ) -
 ، مصر.210—160، ص 6. مجلة كلية التربية، عددالجامعي المصري

صر سكندرية، م. الدار الجامعية، اإلالموازنات التقديرية: نظرة متكاملةحماد، طارق عبد العال.  -
2005. 

 ليبيا. -كلية اآلداب و العلوم –(. جامعة مصراته 2011خديجة منصور أبو زقية ) -
اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية في ظل إعادة الهيكلية (. 2003خطاب، عايدة سيد ) -

 . دار شركة الحريري للطباعة، القاهرة.االندماج، مشاركة المخاطر
 . جامعة عين شمس: مصر.سلة محاضرات غير منشورةسل(. 1989خطاب، عايد ) -
القاهرة،  .اإلدارة االستراتيجية تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافسم(.  1995خليل، نبيل مرسي ) -

 دار المعارف. 
. الطبعة الثانية، اإلسكندرية، دار المعرفة التخطيط االستراتيجيم(. 1996خليل، نبيل مرسي ) -

 الجامعية.
. القاهرة : مكتبة االنجلو أصول اإلدارة العامة(. 1980لكريم وليلى تكال )درويش، عبد ا -

 المصرية.
. مكتبة األنجلو أصول اإلدارة العامةم(. 1980درويش، عبد الكريم، وتكال، ليلى عام ) -

 المصرية، القاهرة.
 . دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية.اإلدارة المدرسية(. 2001دياب، إسماعيل محمد ) -
. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الرقابة اإلدارية(. 2011يري، زاهد عام )د -

 األولى، األردن، عمان.
. الدار الجامعية، المدخل الحديث في إعداد الموازناتراضي، محمد، وجدي حجازي.  -

 .2001اإلسكندرية، مصر 
ة ، مكتبة الجامعالقومية محاضرات في التخطيط االقتصادي والحساباترجب، معين محمد،  -

 .1988اإلسالمية، فلسطين 
يم . مجلة الجودة في التعلالتخطيط االستراتيجي في التعليم الجامعي(. 2004رستم، رفعت ) -

 "، الجامعة اإلسالمية: غزة.1العالي، العدد "
 . الطبعة األولى، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.إدارة األفرادم(. 2003زويلف، مهدي ) -
عداد أنظمة إعداد والمشرفينم(. 2001قبوعة، داود )ش - . المركز العربي للتدريب المهني وا 

 المدربين.
إدارة الموارد م(. 2000شحادة، نظمي والجيوس، محمد والباشا، محمد والحلبي، رياض ) -

 . الطبعة األولى، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.البشرية
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في  التيسير الماليتميز للمنظمات غير الحكومية، شوالي، رفيقة، أنشئ منظمتك، مركز ال -
 .2002أكتوبر،  2، العدد المنظمات األهلية

 . بيروت: الدار الجامعية.إدارة الموارد البشريةم(. 1993سلطان، محمد سليمان ) -
لمعلمي اللغة  –المهنية واألكاديمية  –الحاجات التدريبية م(. 1996سالم، علي عبد العظيم ) -

لة مستقبل . مجر كل من: المؤهل والخبرة والمرحلة التعليمية على احتياجاتهم إليهاالعربية وأث
 التربية العربية، المجلد الثاني، العدد األول، شباط.

، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مشروع قطاع المحاسبة اإلداريةصبري، نضال رشيد،  -
 .2002المحاسبة والتدقيق، جامعة بيرزيت، 

دراسة حالة  -الحوادث المهنية وآثارها على تنافسية المؤسسة (. 2008سمير )صلحاوي،  -
 . وحدة بسكرة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.مؤسسة سونلغاز

نية . كلية مجتمع العلوم المهدورة تدريبية في التخطيط االستراتيجي(. 2007عاشور، صابر ) -
 والتطبيقية، غزة.

 واقع التخطيط االستراتيجي في مؤسسات التعليم التقني فيويخ. عاطف عبد الحميد عثمان الش -
 (، الجامعة اإلسالمية بغزة، فلسطين. رسالة ماجستير.2007. )محافظات غزة

ة، ، دار النهضة العربيالمدخل الكمي والسلوكي في المحاسبة اإلداريةعبد العال، أحمد رجب،  -
 .1980بيروت، 

. الطبعة األولى، رام اهلل: معهد تدريب تدريب المهنيمدخل إلى الم(. 2001عطوان، أحمد ) -
 المدربين.

. الطبعة الثانية، دار رضا للنشر التخطيط أسس ومبادئ عامة(. 2001غنيم، عثمان ) -
 والتوزيع: عمان.

 . 296. المنصورة، ص.إدارة األعمال(. 2002غنيم، أحمد محمد عام ) -
 عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع.. التخطيط التربوي(.  2005غنيمة، محمد متولي ) -
راسة د-حوادث العمل وعالقتها ببعض المتغيرات الشخصية والمهنية(. 2010محمد، سهيلة ) -

 .ميدانية مقارنة لدى عينة من العاملين في شركة مصفاة بانياس للنفط في محافظة طرطوس
 ، العدد الرابع، سوريا.26دراسة منشورة، جامعة دمشق، المجلد 

مصادر الضغوط المهنية وآثارها في الكليات التقنية في (. 2007عبد القادر أحمد ) مسلم، -
 . الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.محافظات غزة

. الرياض، جمعية التخطيط االستراتيجي لنظم المعلوماتمندورة، محمد، ودوريش، محمد.  -
 م.1994الحاسبات السعودية، 
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، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، حوث العملياتالمحاسبة اإلدارية وبنور، أحمد،  -
1976. 

دور معايير السالمة والصحة المهنية في تحسين أداء العاملين في (. 2012هدار، بختة ) -
امعة . جدراسة حالة مؤسسة ليند غاز الجزائر وحدة ورقلة –المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
 قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر.

. الطبعة األولى، مصر الجديدة: دار التدريب األسس والمبادئم(. 2001محمد ) هالل، -
 الكتاب.

 .171. دار المعارف مصر، ص الرقابة على المؤسسات العامةم(. 1971هيكل، خليل عام ) -
دور برنامج التطوير المدرسي في تنمية مهارات التخطيط لدى مديري (. 2006وائل شبالق ) -

. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية افظات غزةالمدارس الثانوية بمح
 غزة.

. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، اإلدارة االستراتيجية(. 2002ياسين، سعد غالب ) -
 عمان.

توظيف التخطيط االستراتيجي في تطوير اإلشراف التربوي (. 2009يونس، نزيه حسن حسين ) -
 . رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.في محافظات غزة

رشسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساد، فلسسسسسسسسسسسسسسسسطين، 2015بسسسسسسسدليسسسسسسسة تفوح) - (، السسسسسسسسسسسسسسسسالمسسسسسسسة للعسسسسسسساملين، نصسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسائح وا 
http://taffouh.org/ar/trips/418 

( واقع إجراءات األمن والسالمة المهنية المستخدمة في منشآت 2006المغني، أميمة صقر) -
 إلسالمية، غزة، فلسطينقطاع الصناعات التحويلية في قطاع غزة، الجامعة ا

( السسسسالمة المهنية، الطبعة األولي، عمان، 2000الخرابشسسسة، مازن والعامري، عبد الرحمن،) -
 دار صفاء للنشر.

(، األمن الصسسسسسسسسسسسسناعي وحماية البيئة من التلوث، القاهرة، دار الكتب 2001الجندي، إبراهيم) -
 العلمية للنشر.

 المخاطر الميكانيكية، سلفيت، فلسطين.(، 2004االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين) -
(، اإلدارة الحديثة للسسسسسسسسسسسسسسسالمة المهنية، الطبعة الثانية، عمان، دار 2003العقايلة، محمود) -

 صفاء للنشر
(، المخاطر الكهربائية الشسسسسسسسسائعة في المباني، وزارة الشسسسسسسسسؤون البلدية 2005الحسسسسسسسسسون، علي) -

 والقروية، السعودية.
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ن أخطسسار الكهربسساء الخسسارجيسسة والمنزليسسة، اإلدارة العسسامسة (، الوقسسايسسة م2003الفسسار، نسساصسسسسسسسسسسسسسسر) -
 للتفتيش وحماية العمل، وزارة العمل.

(، أجهزة الرقابة وأنظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني، المبادرة 2003حرب، جهاد،) -
 الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح.

دارية والمالية على األجهزة الحكومية، مكتبة دار الثقافة ( الرقابة اإل1998القبيالت، حمدي،) -
 للنشر والتوزيع، عمان، االردن

( إدارة السالمة، الطبعة الثانية، عمان، معهد 2003عربيات، عبد العزيز وبدور، منير،) -
 السالمة والصحة المهنية

ة ة ذات الصل(، دور ومسئوليات األجهزة الحكومية والهيئات المستقل1995النحاس، محمد،) -
بالصحة والسالمة المهنية"، منشورات المعهد العربي للصحة والسالمة المهنية، دمشق، 

 سوريا.
 http://www.gedco.ps(، 2015شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة،) -
 1997عمان -للنشسسسسر والتوزيعدار الزهران ، مبادئ الرقابة اإلدارية (،1997)الصسسسسباح ، عبد الرحمن -

 .107. ص
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 المالحق: 

 اَلستبانة
 

  البيانات الشخصية الرقم

 ( )أنثى ( )ذكر الجنس  .1
 ة................. سن العمر بالسنوات  .2
 ( )منفصل(  )أرمل(   ) مطلق ( ) متزوج(   ) أعزب االجتماعية الحالة  .3

 العلمي المؤهل  .4
 10-8دورة كهرباء عامة  ( شهور) 8أقل من دورة كهرباء 

 ( )دبلوم كهرباء سنة فأكثر ( )شهور

5.  
 في العمل سنوات عدد

 ( )سنة فأكثر11 ( )10- 5(   )فأقل سنوات 5 الشركة

 

 يةالتشغيل العمل لمخاطر ستراتيجيةاَل الخطط الرقم
 المحتملة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

6.  
 العمل لمخاطر االستراتيجية تتسم الخطط

ي ف المحتملة بالوضوح لدى العاملين التشغيلية
 .الشركة

     

7.  
 يف ومساهماتهم العاملين بآراء الشركة تهتم

 العمل مخاطرالتخطيط االستراتيجي ل عملية
 المحتملة.  التشغيلية

     

 وضع على الشركة إدارة بقدرة يؤمن الموظفون  .8

 يةالتشغيل العمل لمخاطر االستراتيجية الخطط
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 واإلمكانياتبشكل يالئم الواقع  المحتملة
  والموارد.

9.  

 رجيةالداخلية والخا البيئة بتحليل الشركة تقوم
 أن مكني لتيا المتغيرات المختلفة على للتعرف
 عملال لمخاطر االستراتيجية على الخطط تؤثر

 المستقبل. في المحتملة التشغيلية

     

10.  

لقوة ا نقاط واستثمار تطوير الشركة على تعمل
 الضعف في بيئة العمل والتي نقاط من والتقليل

 عملال لمخاطر االستراتيجية تؤثر على الخطط
 .المحتملة التشغيلية

     

 االستراتيجية للخطط مناسبة بدائل الشركة تضع  .11
 .المحتملة التشغيلية العمل لمخاطر

     

12.  

 يةالزمن والجداول بالبرامج الشركة إدارة تلتزم
 لتحقيق أهداف الخطط تضعها التي

 التشغيلية العمل لمخاطر االستراتيجية
 المحتملة.

     

13.  

 راتالتغي لمقابلة الكافية المرونة الشركة لدى
ي تؤثر معها والت البيئة والتكيف في تحدث التي

 العمل لمخاطر االستراتيجية على الخطط
 المحتملة.  التشغيلية

     

14.  
 العمل لمخاطر االستراتيجية الخطط أهداف

 األفراد وتحفز التحقيق المحتملة سهلة التشغيلية

  .المميز األداء على
     

15.  

 االستراتيجية الخطط خالل من الشركة تسعى
 عوض المحتملة إلى التشغيلية ملالع لمخاطر
 واجتماعية وخدمات إرشادية تسهيالت

 للموظفين. 
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الخطط الوقائية لمخاطر العمل  فعاليةرقابة  الرقم
 المحتملة التشغيلية

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

تلجئ الشركة إلى استخدام أدوات مناسبة لقياس   .16
لخطط الوقائية لمخاطر العمل ا فعاليةرقابة 

 في أعمالها. المحتملة التشغيلية
     

يوجد فريق رقابي داخلي ذو مؤهالت علمية   .17
مناسبة وملم بتعليمات ولوائح الشركة للقيام 

الخطط الوقائية لمخاطر العمل  فعاليةرقابة ب
 .المحتملة التشغيلية

     

تهتم الشركة بالتوصيات التي يرفعها الفريق   .18
لخطط ا فعاليةرقابة بلرقابي الداخلي الذي يقوم ا

 .المحتملة الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية
     

توفر أنظمة وقوانين الشركة حصانة كافية   .19
رقابة بوتسهيالت للفريق الرقابي الذي يقوم 

 الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية فعالية
 فاءة.كلضمان إلنجازه العمل الرقابي ب المحتملة

     

 عاليةفرقابة ب يقوم الذي الرقابي أعضاء الفريق  .20
 الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية

يتصفون بالموضوعية في حكمهم  المحتملة
 على األمور.

     

 عاليةفرقابة  يقوم الذي الرقابي أعضاء الفريق  .21
 الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية

وواجباتهم الرقابية على يؤدون مهامهم  المحتملة
 أتم وجه.

     

رقابة لتوجد أهداف واضحة ومحددة ومفهومة   .22
 الخطط الوقائية لمخاطر العمل التشغيلية فعالية

 . المحتملة
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الخطط الوقائية لمخاطر  فعاليةرقابة تعمل   .23
في الشركة على  المحتملة العمل التشغيلية

ة ائمإيجاد حلول مناسبة وسريعة للمخاطر الق
 أو المحتملة الحدوث. 

     

الخطط الوقائية لمخاطر  فعاليةرقابة تعمل   .24
في الشركة إلى  المحتملة العمل التشغيلية

 تخفيف األعباء المالية. 
     

الخطط الوقائية لمخاطر العمل  فعاليةرقابة  إن  .25
 تطوير يف فاعالً  تلعب دوراً  المحتملة التشغيلية
 .الشركة في العمل أساليب

     

 

لمخاطر العمل  لخطط الرقابيةاموازنات  الرقم
 المحتملة التشغيلية

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 إعداد في الحديثة العلمية األسس الشركة تتبع  .26
لمخاطر العمل  لخطط الرقابيةاموازنات 
 .المحتملة التشغيلية

     

لخطط ا موازنات في الرئيسة األهداف تحدد  .27
في  المحتملة لمخاطر العمل التشغيلية الرقابية
  .المتاحة ضوء اإلمكانات والموارد في الشركة

     

 في بالمرونة للشركة اإلداري الهيكل يسمح  .28
زنات موا تنفيذ عند ضرورية أية تعديالت إدخال

 لمخاطر العمل التشغيلية لخطط الرقابيةا
 .المحتملة

     

 لمخاطر لخطط الرقابيةا موازنات تعد الشركة  .29
 وفق احتياجات المحتملة العمل التشغيلية

  .والبشرية المالية الموارد من السنوية الشركة
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 لخطط الرقابيةاموازنات  فيالشركة  إدارة تلتزم  .30
 في المحددة المحتملة لمخاطر العمل التشغيلية

 .التنفيذية الخطط

     

 لشرح للعاملين دورات بعمل الشركة تقوم  .31
  .لخطط الرقابيةاموازنات  وترسيخ مفهوم

     

 لخطط الرقابيةاموازنات  الشركة تستخدم  .32
 كأداة المحتملة لمخاطر العمل التشغيلية

  .أنشطتها المتعلقة بالرقابة لكافة تخطيط

     

 بروايع الشركة أن في للعاملين الفرصة تتاح  .33
شراكهم عن موازنات  إعداد عملية في آرائهم وا 
 لمخاطر العمل التشغيلية لخطط الرقابيةا

 .المحتملة

     

 لخطط الرقابيةاموازنات  الشركة تستخدم  .34
 كأداة المحتملة لمخاطر العمل التشغيلية

أنشطتها الرقابية المتعلقة  كافة على للرقابة
 بالحد من مخاطر العمل. 

     

 العاملين أهداف ربط على الشركة إدارة تعمل  .35
 لخطط الرقابيةاموازنات  ند إعدادع أهدافها مع

 أجل من المحتملة لمخاطر العمل التشغيلية
 األهداف العامة تحقيق على العاملين تحفيز
  .للشركة

     

 

 التشغيلية العمل لمخاطر الوقائي التدريب الرقم
 المحتملة

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

ر لمخاط الوقائي التدريبالشركة برامج  تقدم  .36
 الحتياجات وفقا المحتملة العمل التشغيلية

 .العمل
     



160 
 

 يةلمخاطر العمل التشغيل التدريب الوقائي برامج  .37
 أجرتها الشركة كافية. التي المحتملة

     

 المالية لبرامج المخصصات الشركة توفر  .38
 لمخاطر العمل التشغيلية لتدريب الوقائيا

 .وجه أكمل على المحتملة

     

 وقائيالتدريب ال الموظفين في برامج اختيار يتم  .39
 قييمت بناء المحتملة لمخاطر العمل التشغيلية

 .أعمالهم ممارسة في أداءهم

     

 قائيالتدريب الو لبرامج  التدريبي الهدف وضوح  .40
 اركتش التي المحتملة لمخاطر العمل التشغيلية

 فيها.

     

 ليةعمل التشغيلمخاطر ال التدريب الوقائي مكان  .41
 ب.للتدري مناسب فيها شاركت التي المحتملة

     

 لمخاطر العمل التشغيلية التدريب الوقائي  .42
 لدى والمهارات المعارف مستوى يرفع المحتملة

 .الموظفين

     

لتدريب االتدريبية لبرامج  االحتياجات تحديد يتم  .43
 نم المحتملة لمخاطر العمل التشغيلية الوقائي
 .الدوري ألداء الموظفين قييمالت خالل

     

 المؤهالت ذوي من األكفاء المدربين اختيار يتم  .44

 لتغطية دورات وبرامج المناسبة األكاديمية

 لمخاطر العمل التشغيلية التدريب الوقائي
 .المحتملة

    1 

 

موافق  المتبعة سيناريوهات العمل الرقم
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 بشدة
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زة واضحة وممي سيناريوهات عملتتبع الشركة   .45
 عن بعضها البعض.

     

قية واقعية ومنط سيناريوهات عملتتبع الشركة   .46
 وممكنة الحدوث.

     

الشركة  في المتبعة سيناريوهات العملتستطيع   .47
أن تتوقع األحداث التي تؤدي إلى مخاطر أو 

 .إصابات
     

ركة ي الشف المتبعة سيناريوهات العملتوفر   .48
مجموعة واسعة من الخيارات المستقبلية التي 

 أوتعمل على الحد من حدوث مخاطر 
 إصابات أثناء العمل.

     

 لمتبعةا سيناريوهات العمل بتطوير الشركة تهتم  .49
 التخطيط في التوقعات أبعاد تغطي بحيث

 .والتنفيذ والتقويم
     

في  ةالمتبع سيناريوهات العملتتناسق مكونات   .50
 مع بعضها.الشركة 

     

يشارك العاملون في الشركة في عملية بناء   .51
 .في الشركة المتبعة سيناريوهات العمل

     

لشركة في ا المتبعة سيناريوهات العمل تتناسب  .52
 لها.  المخصصة واألوقات مع الوسائل

     

 يرفي تطو المتبعة  سيناريوهات العملتساعد   .53
 أداء الشركة. 

     

الشركة بخبراء في الصناعة في عملية  تستعين  .54
 .المتبعة سيناريوهات العملاعداد 

     

 
 سؤال مفتوح/ .55

 مدينة في هرباءالك توزيع في شركة التشغيلية الوقائية السياسة ما السبل المقترحة لتحسين واقع
 غزة من وجهة نظرك؟
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