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  وتقدير شكر  

 114النحل: ﴾َتْعُبُدونَ  إِّياهُ  ُكنُتمْ  إِن َللّاِ  نِْعَمتَ  َواْشُكُروا﴿

البشرية  على معلمالحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهلل، والصال  والسالم 
 يوم الدين، وبعد: إلىيه الحبيب المصطفي، وعلى آله وصحبه ومن سار على هد

ُتم   : )لَِئن   -الىتع –امتثاالً لقول هللا  ُكم   َشَكر  على  -الىتع –شكر اهلل أي فإن، 7براهيم:إ ( ََلَِزيَدنَّ
صلى اهلل  – ى، وانطالقًا من قول النبي المصطفاسةر دهذه ال إتماموعنايته وتوفيقه لي بنعمه 

 إلىوالتقدير  ،فأتوجه بالشكر ،رواه الترمذياهلل "  : " من ال يشكر الناس ال يشكر-عليه وسلم 
والسياسة بجميع أساتذتها وموظفيها، وعلى رأسهم أستاذي الفاضل الدكتور/  دار أكاديمية اإل

والسياسة، والذي كان نعم األخ والمعلم والموجه  دار رئيس أكاديمية اإل –محمد إبراهيم المدهون 
 اهلل عني خير الجزاء.والمرشد طيلة فتر  دراستي، جزاه 

ماضي  إسماعيللدكتور/ خليل ا لألخ الفاضل نافوالعر  ،والتقدير ،الشكربعظيم  أيضاً  أتوجهو  
رشاد ،المشرف الرئيس على هذه الرسالة، لما قدمه لي من توجيه –  هذه إعدادطيلة فتر   وا 

مناقشًا  ونالمده إبراهيممحمد /  الفاضل لدكتورلوالتقدير  ،الشكرعظيم ب أتقدمالدراسة، كما 
مناقشًا ر أبو حجي  مفلح طارق والتقدير للدكتور الفاضل/  ،أتقدم بعظيم الشكرو كما  داخليا،
من خالل  ودقةً  ،مناقشة هذه الدراسة، والذي سيزيد هذه الدراسة كماالً  وقبولهم ،، لتفضلهمخارجياً 

 مالحظاتهم البن اء ، فجزاهم اهلل عني خير الجزاء.

والتي خرجت بصورتها  ،ستبانةاالاألساتذ  الذي أسهموا بتحكيم  إلىلتقدير وا ،كما أتقدم بالشكر
لىالنهائية، و  والتنمية االجتماعية لما بذلوه من جهد لتسهيل مهمة  ،جميع موظفي وزارتي العمل ا 

 الباحث في دراسته.

في  ئيوزمال ،وأصدقائي ،خوانيوأ ،جميع أحبابي إلىوالتقدير  ،كما يطيب لي أن أتقدم بالشكر 
لى، و العمل والدراسة وغير المباشر ،  ،والمشور  المباشر  ،والمساند  ،كل من مد  يد العون ا 

 فجزاهم اهلل جميعًا عني خير الجزاء.
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 174 .الوظيفي المسمى–مستقلتين لعينتين( ت)اختبار نتائج يوضح( 31.5) جدول
 175 .العمي المؤهل –مستقلتين لعينتين( ت)اختبار نتائج يوضح( 32.5) جدول
 176 .الخدمة سنوات –مستقلتين لعينتين( ت)اختبار نتائج يوضح( 33.5) جدول
 177 .الوزارة –مستقلتين لعينتين( ت)اختبار نتائج يوضح( 34.5) جدول
 182 الدراسة. فرضيات اختبار لنتائج تلخيص يوضح( 1.6) جدول
 186 البحث. أهدافتحقيق يوضح النتائج المتعلقة ب( 2.6) جدول
 191 الدراسة. توصيات لتنفيذمقترحة  زمنية عمل خطة نموذج يوضح( 3.6) جدول
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 خالصة 
 

بوزارتي  داريةاإلها على جود  القرارات أثر و  ،األزمات إدار التعرف على  إلىهدفت الدراسة     
اكتشاف  )مرحلة الخمسة، تبعًا لمراحلها بالمحافظات الجنوبيةوالتنمية االجتماعية  ،العمل
، مرحلة استعاد  النشاط، األضراراالستعداد الوقاية، مرحلة احتواء  ةالمبكر، مرحل اإلنذار

 .الوزارتين أهدافم هذه الممارسات مع والتأكد من انسجا ،مرحلة التعلم(و 

تين وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم اختيار مجتمع الدراسة من موظفي الوزار 
، واستخدم الباحث أسلوب المسح (116والذي يبلغ عددهم ) ،اإلشرافيةالذين يشغلون الوظائف 

كأدا  رئيسة لجمع البيانات  ستبانةاالنظرًا لصغر حجم مجتمع الدراسة، كما استخدمت  ؛الشامل
الدراسة(، وتم استرداد  مجتمع)المبحوثين على  استبانة( 116حيث تم توزيع ) ؛والمعلومات

 %(. 81.03أي بنسبة ) استبانة( 94)

 مجموعة من النتائج أهمها: إلىوتوصلت الدراسة  

 ،ألزماات باوزارتي العمالا دار هناك موافقة بدرجة متوسطة من قبل المبحوثين على توافر نظام إل
 ،(3.18حياااث بلاااغ المتوساااط الحساااابي العاااام ) ؛والتنمياااة االجتماعياااة فاااي محافظاااات قطاااا  غاااز 

موافقااة ماان قبال المبحااوثين علااى وجااود مسااتوى بدرجااة  هناااكو %(، 63.58داره )وباوزن نساابي مقاا
والتنميااة االجتماعيااة فااي محافظااات قطااا   ،فااي وزارتااي العماال داريااةمتوسااطة لجااود  القاارارات اإل

توجاااد %(، و 62.42وباااوزن نسااابي مقاااداره ) ،(3.12حياااث بلاااغ المتوساااط الحساااابي العاااام ) ؛غاااز 
بااين مراحاال ( α≤ 0.05مسااتوى داللااة )داللااة إحصااائية عنااد  ذات قويااةعالقااة ارتباطيااة طرديااة 

حيااث بلااغ معاماال  ؛والتنميااة االجتماعيااة ،بااوزارتي العماال داريااةوجااود  القاارارات اإل ،األزمااات إدار 
 دارياةمجتمعة معًا على جاود  القارارات اإل األزمات إدار لمراحل  أثريوجد %(، و 76.5االرتباط )

النتااائج أن  أظهاارتحيااث  ؛والتنميااة االجتماعيااة ،زارتي العماالبااو  (α≤ 0.05عنااد مسااتوى داللااة )
 التالياااة المتغيااارات المساااتقلة تاااأثير إلاااىيعاااود  دارياااةمااان التغيااار فاااي جاااود  القااارارات اإل %(63.0)

جاود   فاي تاؤثراألخرى التي  للمراحليعود  %(37.0ي )والباق ،(األضرار التعلم، احتواء)مرحلة 
باااين  (α≤ 0.05)إحصاااائية عناااد مساااتوى الداللاااة روق ذات داللاااة فاااال توجاااد ، و دارياااةالقااارارات اإل

)الجااانس، العمااار،  :التالياااةتبعااًا للمتغيااارات  األزماااات إدار متوسااطات اساااتجابات المبحاااوثين حاااول 
( بينما كانت الفروق تبعًا لمتغير )الوزار  التي الخدمة سنواتو المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، 

ال توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية عنااد ر  التنميااة االجتماعيااة، و لصااالح وزا وكاناات ،تعماال بهااا(
 دارياة( باين متوساطات اساتجابات المبحاوثين حاول جاود  القارارات اإلa ≤ 0.05مستوى الداللة )
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(، بينماااا الخدماااةسااانوات و  )الجااانس، المسااامى الاااوظيفي، المؤهااال العلماااي، :التالياااةتبعاااًا للمتغيااارات 
وكاااذلك  ؛أكثرسااانة فااا 45وكانااات لصاااالح الفئاااة العمرياااة مااان  ،مااار(لمتغير)الع تبعااااً فاااروق كانااات ال

 لصالح وزار  التنمية االجتماعية.وكانت  ،لمتغير )الوزار (تبعًا كانت هناك فروق 
1.  

 مجموعة من التوصيات أهمها: إلىوتوصلت الدراسة  

لماا لاه  ألزمااتا إدار ومادياة لنظاام  ،مالياةوتوفير الدعم الالزم من موارد  ،ضرور  زياد  االهتمام
 إدار ي المتخاااذ  باااالوزارتين، وتبن ااا دارياااةمباشااار علاااى جاااود  القااارارات اإل تاااأثيرو  ،مااان أهمياااة كبيااار 
بمساتوى جاود  القارارات  ضرور  زياد  االهتماام، األزمات إدار رد الفعل في  إدار المبادر  بداًل من 

 األزمااااتوخاصاااة فاااي ظااال  ،ياااةدار اإل المساااتوياتعلاااى كافاااة  تاااأثيرباااالوزارتين، لماااا لهاااا  دارياااةاإل
، باالوزارتين األزماات إدار مختصاة با إداريةوحد   إنشاء، والمتنوعة التي تواجه الوزارتين ،المتعدد 

 واتخاذ القرارات الرشيد  المناسبة. ،األزمات إدار ُيلقى على عاتقها 
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Abstract 
 

The study aimed at identifying the crisis management and its impact on the quality 
of the administrative decisions in the Ministry of Labor and Ministry of Social Affairs 
in the Southern Provinces. The study adopts the five stages of the crisis 
management plan، namely، signal detection، propping and prevention، damage 
containment، recovery and learning phase، checking their being consistent with the 
objectives of the organization. The researcher adopted the descriptive analytical 
approach. The study population was (116) employees working as supervisors in the 
two aforementioned ministries. The researcher used the comprehensive survey due 
to the small size of the study population. The questionnaire was used as the main 
tool for data and information collection. Thus، (116) questionnaires were distributed 
to the respondents (the study population  ، a total of (94) questionnaires، (81.03%) 
of the total questionnaires، were retrieved. 
This study reaches a range of result، the most important are: 

There is a moderate agreement by the respondents on the availability of a crisis 
management system in the Ministries of Labor and Social Development in the 
Southern Provinces. In addition, the general arithmetic mean was (3.18) and its 
percentage was (63.58%)، The respondents agree that there is average level for 
the quality of administrative decisions in the ministries of labor and social 
development in the Southern Province. Furthermore, the general arithmetic mean 
was (3.12) and its percentage was (62.42%(. There is a strong correlation between 
the crisis  management stages and the quality of the administrative decisions at (α 

≤ 0,05) taken at the ministries of labor and social development, where the 
coefficient of correlation was (76.5%(. The stages of crisis management together 
has impact on the quality of administrative decisions at the level of significance (α ≤ 
0,05)  in the Ministries of Labor and Social Development. The results showed that 
(63.0%) of the change in the quality of administrative decisions is due to the 
influence of the following independent variables (learning stage, damage 
containment) and the rest (37.0%) is due to other stages that affect the quality of 
administrative decisions. There isn't differences in statistically significant at the level 
of significance (a ≤ 0.05) between the responses of respondents on crisis 
management in according to the following variables: (gender, age, job title, 
qualification, years of service) While the differences were according to the variable 
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(ministry in which they work) and were in favor of the Ministry of Social 
Development. 

There were no statistically significant differences at (α ≤ 0,05) among the responses 
of respondents on crisis management according to the following variables: (gender, 
age, job title, qualifications, years of service). And the differences according to the 
variable of the (the ministry you work at) were in favor of the Ministry of Social 
Development. There were no statistically significant differences at (α ≤ 0,05) 
between the averages of responses of the respondents on the quality of the 
administrative decisions according to the following variables (gender, job title, 
qualifications, years of service). There were also differences according to the 
variable of age in favor of the 45 years onward age category, and there  were 
differences according to the variable of (ministry) in favor of the Ministry of Social 
Development. 

The study recommended a set of recommendations، the most important are: 

The need to increase attention and provide necessary support such as, the financial 
and material to the crisis management system because of its great importance and 
direct impact on the quality of administrative decisions taken by the two ministries, 
and to adopt the management of the initiative rather than managing the reaction in 
the crisis management system. The need to increase attention to the level of  the 
quality of administrative decisions within both ministries, since they have an impact 
on all administrative levels, especially in the light of the multiple and diverse crises 
facing both ministries. The establishment of a crisis management unit in both 
ministries that will be responsible for managing crises and making appropriate 
decisions. 
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 الفصل األول .1

 قدمة:م 1.1
ة التي اإلنسانيلتحديات في كثير من مجاالت الحيا  وا ،والتغيرات ،تتالحق التطورات      

؛ نظرًا للنمو السريع في العلم هذه التطورات والتحديات تناٍم مطرد، ومع تناميهي في حالة 
والمعارف المختلفة  ،واالنفجار الهائل في المعلومات ،والتكنولوجي ،والتقني ،التقدم العلميو 

 تها،ومؤسسا ،والدول ،ظهور أزمات تواجه األمم إلىذلك  أدىمن جوانب الحيا  الكثير ، 
والمفكرين تقديم  ،براءلخاومن خالل  ،ومؤسساتها ،على الدول األزماتوقد فرضت هذه 

والمشكالت  ،ألنه البد من مواجهة تلك التحديات ؛والوسائل إلدارتها ،أفضل الطرق
ل المناسبة للمشكالت عليها، وكذلك إيجاد الحلو المترتبة  األزماتالحد من  أو ،للقضاء

 الناتجة عنها في عصر سريع التغير.
 

 أو هاولكن يمكن منع ر  حتمية، ال يمكن تجاهلها أبدًا؛ظاه زمةاألويتضح من ذلك أن     
، سليمة ، وباستخدام عمليات منهجية علميةاألزمات إدار الحد من آثارها السلبية عن طريق 
 األزمات إدار ، حيث أن (16:2011)الرضيع، تاألزماتحقق المناخ المناسب للتعامل مع 

 تنبأ التي اإلنذار المبكر إشارات اكتشاف تتضمن فهي ؛حدوثها قبل زمةاأل معتتعامل 
 والتعامل ،زمةاأل لمواجهة عدادواإل ،للتخطيط شاراتاإل تلك وتوصيل ،زمةاأل حدوث بقرب
 ،ومواجهتها ،مةز األ حدوث على الالحقة األنشطة تتضمن كما ،حدوثها حين معها

 المنطلق هذا ومن المستفاد ، الدروس واستخالص ،والتعلم ،النشاط الستعاد  والتخطيط
 (.9:2007)رفاعي وجبريل، األزمات دار إل والمتكامل المنظم العلمي المنهج أهمية تتضح

 

 

 أو ،تحققاه أي منظماة الذي فالنجاح تدور حول اتخاذ القرار؛ داريةاإل األنشطة غلبأ إن    
والكفااء  فاي اتخااذ القارارات المناسابة، علاى أسااس  ،مؤسسة يتوقاف بشاكل كبيار علاى القادر 

أن عملية اتخاذ القرار تشمل من الناحية العلمية كل جوانب التنظيم اإلداري، وأن أي تفكيار 
ها أساااااااااااليبيجااااااااااب أن يركااااااااااز علااااااااااى أسااااااااااس اتخاااااااااااذ القاااااااااارارات و  داريااااااااااةاإلفااااااااااي العمليااااااااااة 

ه يتوجاااب عليهااااا االلتاااازام فإناااا ؛فااااي مهامهاااا دار ولنجااااح اإل (،455:2016)ناصررررر،وجودتهاااا
وهاااذا يساااهل عليهاااا عملياااات  ،ودقياااق ،بتطبياااق كافاااة خطاااوات اتخااااذ القااارارات بشاااكل علماااي
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واسااتغالل الفاارص المتاحااة  ،وكااذلك مواجهااة الحاااالت الطارئااة ،والرقابااة ،والتنفيااذ ،التخطاايط
 (.15:2009نة وعبيدات،وا) الطرالجهة متخذ  القرار أهدافبشكل يتناسب مع 

 

 إدارينتيجاااة لحااادوث خلااال  ،لمتخاااذ القااارار إداريفاااي حقيقتهاااا عااان فشااال   زماااةر األتعب اااو    
لاذلك تحتااج المنظماات التاي تادور  ؛معرفاة أوناتج عن عدم خبر   أو ،ناتج معين أو ،معين

 ر إدا إلااىالتااي تخلقهااا الصااراعات فااي ظاال المنافسااة فااي عااالم األعمااال  األزماااتفااي دوامااة 
 ،ن اماتالك ناصاية العلامأهاا بايقينو  ،المعرفةوالحصول على  ،رشيد  تقوم على البحث ةعلمي
تقانه ي أيمكن معالجة  حيث ال، والتعامل معها ،األزماتحل شفر   إلى المعلوماتية طريق وا 
 ،هاأسااابابفاااي ترجماااة  زماااةاأل لطبيعاااةالفهااام الكامااال  إال مااان خاااالل ،التعامااال معهاااا أو ،أزماااة

)الجبرررررررررروري زمااااااااااوي الااااااااااذي يواجااااااااااه الكيااااااااااان اإلداريطير الموقااااااااااف األأوتاااااااااا ،وأبعادهااااااااااا

 .(74:2011وآخرون،
 

الفلساااطينية  مؤسساااات السااالطةوالتنمياااة االجتماعياااة مؤسساااتان مااان  ،إن وزارتاااي العمااال     
 تكااملي إطاار فاي التخصصاي دورهماا م، وهما مؤسستان تؤدياان1994عام التي نشأتا في 

 للدولة األساسية االجتماعية القواعد إلرساء المختلفة لحكوميةا والمؤسسات الوزارات بقية مع
 الحيااا  لضاامان ؛معيشااته مسااتوى ورفااع ،السااليم المجتمااع لبناااء حديثااة أسااس وفااق الفلسااطينية

 (.2017وزارتي العمل والتنمية االجتماعية، )موقعيالفلسطيني  لإلنسان الكريمة
 

ومؤسساااته ماان أزمااات متالحقااة،  ،ناتااهومااازال يعاااني بكاال مكو  ،ولقااد عااانى قطااا  غااز     
غااالق للمعااابر...وحصااار ،وذلااك نتيجااة لسياسااات االحااتالل اإلساارائيلي ماان عاادوان ، إلخ، وا 

طااال جميااع مناااحي الحيااا  الفلسااطينية، وصااف ذلااك بأنااه عمليااة إغااالق محكاام  حيااث يمكاان
غرافااي والج ،أي بعااد االنقسااام السياسااي 2007عااام أحااداث بعااد  األزماااتوازدادت حااد  هااذه 

 ،األزماااتتفاااقم  إلااى أدىر تحقيااق المصااالحة الفلسااطينية، ممااا وتعث اا ،الفلسااطيني الفلسااطيني
 ، واجتماعياااة،مالياااة) سياساااية، واقتصاااادية، و  والتاااي تمثلااات فاااي أزماااات ،تنوعهااااو  ،تعاااددهاو 

 ،تعار  وزارتاي العمال مالياةالاذي يزياد مان احت األمر(، إلخوموارد بشرية، وموارد مادية ...
 ية االجتماعية بقطا  غز  لها، واللتان تمثالن الحد المكاني لدراسة الباحث.والتنم
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علااى  -هاذا الموضاو  تتناولالقلااة الدراساات التاي  ونظاراً الموضاو ، ومان أهمياة  ،وعلياه    
فااي  داريااةاإلعلااى جااود  القاارارات  األزمااات إدار  أثاارالباحااث بدراسااة  قااامحااد علاام الباحااث؛ 

مجتمااع  آراءمان خااالل اسااتطال   بالمحافظااات الجنوبيااةاالجتماعياة  والتنميااة ،وزارتاي العماال
 الدراسة. أهدافوالتأكد من مدى تحقق  ،الدراسة

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: 2.1
 ،األزمااااتو  ،ة الكثيااار مااان المشاااكالتالمتساااارع الدولياااة لتغياااراتوا ،التحاااديات لقاااد أفااارزت     

تازداد  األزمااتو  ،تها، وبازديااد هاذه المشاكالتومؤسساا ،أماام الادول تحديًا كبياراً ت أصبح التيو 
 عااادادواإل ،العمااال بشاااكل مساااتمر أسااااليبو  ،أداءالمساااؤولية علاااى متخاااذي القااارارات فاااي تطاااوير 

ومعالجتهاااااا، ألن نجااااااح  الحاااااد منهاااااا أو ،لضااااامان القضااااااء أزماااااة أو ،ألي مشاااااكلة واالساااااتعداد
وخاصااة فااي وقاات  ،الفاعلااة يااةدار اإلالمؤسسااات يتوقااف علااى كفاااء  إدارتهااا فااي اتخاااذ القاارارات 

 .األزمات
 دارياااةاإلعلاااى جاااود  القااارارات بمراحلهاااا  األزماااات إدار  تاااأثيرمعرفاااة  لاو تحااافهاااذه الدراساااة      

طاار قياام الباحاث بدراساة بعا  الظاواهر التاي مان والتنمية االجتماعية، وفاي إ ،العملبوزارتي 
القيام بهذه الدراسة،  سبابتوضيحًا ألو  ،تعزز من مشكلة الدراسة، والتي تمثل دعماً  أنالممكن 

 ،والتااااي منهااااا توصاااايات ،فقااااد اعتمااااد الباحااااث علااااى مجموعااااة ماااان مصااااادر الشااااعور بالمشااااكلة
ومقترحات بع  الدراسات ذات العالقاة بالموضاو ، ودراساة استكشاافية حاول موضاو  الدراساة 

ي جاااود  ضاااعف فااا أو ،والتنمياااة االجتماعياااة؛ والتاااي أكااادت وجاااود قصاااور ،فاااي وزارتاااي العمااال
ضاااافةً التاااي واجهااات الاااوزارتين، و  األزمااااتالمناسااابة فاااي ظااال  دارياااةاإلالقااارارات  ماااا سااابق  إلاااى ا 

لادى  دارياةاإلاستشعر الباحث من خالل عمله في مجال التطبيق أهمية ومعرفة جود  القرارات 
رف والتنمية االجتماعية كونهم أهم الحلقات التي تش ،بوزارتي العمل اإلشرافيةشاغلي الوظائف 

 إلااى، ممااا دعااى الباحااث إداريااةومااا ياارتبط بهااا ماان اتخاااذ قاارارات  ،داريااةاإلعلااى سااير العمليااة 
باالوزارتين، ويمكان عار  ماا  دارياةاإلعلاى جاود  القارارات  األزماات إدار  تأثيرومعرفة  ،دراسة

 :اليالتالنحو  ىجاء في هذه المصادر عل
 

 :توصيات ومقترحات الدراسات السابقة 
ذات العالقاة  الساابقة على بع  توصيات ومقترحات الدراساتالباحث   اطالمن خالل 
، مماااا يؤكاااد أنهاااا اتفقااات فاااي بعااا  توصاااياتها ومقترحاتهاااا المساااتقبلية ؛ لاااوحظبالموضاااو 

  الحاجة والمبرر لدراسة موضو  الدراسة، وهي كالتالي: 



 اإلطار العام للدراسة –الفصل األول 

 

5 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

ز تعاز المزياد مان الدراساات التاي  بضرور  إجاراء( توصيات 2015)ا  من  قدمت دراسة  .1
، حياث أظهارت األزماتوقت  ،وفق المنهج العلمي خاصة ،الفاعلية في اتخاذ القرارات

وال تسهم باإدار   ،نتائج الدراسة أن قدر  الوزار  على اتخاذ القرارات كانت بدرجة ضعيفة
 %(. 51.17أزماتها، حيث بلغ الوزن النسبي )

اتخاااذ القاارارات  ولتناااتدراسااات  إجراء( توصاايات باا2015)مصاابح  كمااا قاادمت دراسااة .2
 بمتغيرات أخرى. داريةاإل

 إدار ( قااااادمت توصااااايات بضااااارور  االهتماااااام بدراساااااة 2010) أباااااو عزيااااازأماااااا دراساااااة  .3
وتعزياااز الفاعلياااة فاااي اتخااااذ القااارارات باتباااا  المااانهج العلماااي لضااامان جاااود   ،األزماااات
 القرارات.

 

 :الدراسة االستكشافية 
( 1.1هااي موضااحة بالجاادول رقاام ) اكماا دراسااة استكشااافية مبدئيااة إجراءقااام الباحااث باا .1

وتااام  ،والتنمياااة االجتماعياااة ،وزعااات علاااى مااادراء وزارتاااي العمااال ،(اساااتبانة 16عاااددها )
الت التااي تتعلااق بموضااوعات للتعاارف علااى أهاام المشااكوذلااك ؛ اسااتبانة( 12اسااترداد )
 الدراسة.

 (1.1جدول رقم )
 ارات اإلدارية لدىتوضح جوانب الضعف أو القصور في جود  القر دراسة استكشافية 

 لتنمية االجتماعيةاوزارتي العمل و  عينة من مديري
 

 

 م

 

 الفقرة

 موافق

100%  

 محايد

100% 

 غير موافق

100%  

 42 33 25 في الوزار  داريةيتم وضع خطة تفصيلية لتنفيذ القرارات اإل 1

 50 25 25 يتم تحديد عدد كبير من البدائل المناسبة قبل اتخاذ أي قرار 2

 33 25 42 إداريةقرارات  إلىيوجد تحديد واضح ومركز للمشكلة التي تحتاج  3

 42 16 42 يتوفر مبدأ تفوي  السلطات في عملية اتخاذ القرارات في الوزار . 4

التخاذ  الالزمةوالمهارات  الخبر يتوفر لدى متخذي القرارات  5
 القرارات المناسبة.

25 33 42 
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 25 42 33 التخاذ القرارات مرتفعة. الالزمةت تعتبر تكلفة جميع البيانا 6

يتم تقييم كافة البدائل المتاحة وفقًا لعاملي العائد والتكلفة قبل  7
 اختيار أي بديل من البدائل.

25 8 67 

 42 25 33 التي يتم اتخاذها. داريةتوجد متابعة مستمر  لتنفيذ القرارات اإل 8

المطلوبة من عملية  هدافاأل يتم اختيار البديل األمثل الذي يحقق 9
 اتخاذ القرارات.

33 17 50 

 25 42 33 يوجد تقييم دوري لنتائج ومخرجات تنفيذ القرارات بالوزار . 10

 58 25 17 العامة للوزار . هدافمع األ داريةتتوافق جود  القرارات اإل 11

 58 17 25 بالوزار . داريةيوجد ترابط وتكامل بين كافة القرارات اإل 12

 %44 %26 %30 النسبة المئوية

 المصدر: اعداد الباحث
توّصـل  ،(1.1رقـم ) بالجـدولمن خالل تحليـل الدراسـة االستكشـافية كمـا هـو موضـح و 

التـي تعـزز مـن و  ،التاليـةمجموعـة الظـواهر فـي قصور أو  أن هناك ضعف إلىالباحث 
 وهي: ،مشكلة الدراسة

وكاناات بنسااابة  العامااة للااوزار  هاادافاألمااع  اإلداريااةضااعف فااي توافااق جااود  القاارارات  .1
(58)%. 

 .%(58وكانت بنسبة ) بالوزار  اإلداريةوتكامل كافة القرارات  ،ضعف في ترابط .2
 .%(50وكانت بنسبة ) محدودية البدائل المتاحة قبل اتخاذ القرارات .3
 والتكلفاااة قبااال اختياااار الباااديل المناساااب ،قصاااور فاااي تقيااايم البااادائل وفقاااًا لعااااملي العائاااد .4

 .%(67انت بنسبة )وك
لمطلوباااة مااان عملياااة اتخااااذ ا هااادافقصاااور فاااي اختياااار الباااديل األمثااال الاااذي يحقاااق األ .5

 %(.50القرارات وكانت بنسبة )
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 :التاليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس فإن ؛سبقوبناءا على ما      
 

والتنمية  وزارتي العمل في داريةاإلعلى جودة القرارات  األزمات إدارة أثرما 
 ؟بالمحافظات الجنوبيةاالجتماعية 

 وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية هي: 
 والتنمية االجتماعية؟ ،في وزارتي العمل األزمات إدار ما واقع  .1
 والتنمية االجتماعية؟ ،في وزارتي العمل داريةاإلما مستوى جود  القرارات  .2
باوزارتي  دارياةاإلوجاود  القارارات  ،األزماات إدار  مراحالين هل توجد عالقاة ارتباطياة با .3

 والتنمية االجتماعية؟ ،العمل
 ،باوزارتي العمال دارياةاإلمجتمعة معًا على جود  القارارات  األزمات إدار مراحل  أثرما  .4

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

)الجانس، العمار،  :التالياةتبعاًا للمتغيارات الديمغرافياة  داريةاإلوجود  القرارات  ،األزمات
 الوزار  التي يعمل بها(؟و ، الخدمةالمسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات 

 

 :إلىتهدف الدراسة بشكل أساسي  ،الدراسة أهداف 3.1

 ة االجتماعية.والتنمي ،في وزارتي العمل األزمات إدار التعرف على واقع  .1
 والتنمية االجتماعية. ،في وزارتي العمل داريةاإلالكشف عن مستوى جود  القرارات  .2
باوزارتي  دارياةاإلوجاود  القارارات  ،األزماات إدار  مراحالاختبار العالقة االرتباطياة باين  .3

 والتنمية االجتماعية. ،العمل
بوزارتي العمل  داريةاإلرات مجتمعة معًا على جود  القرا األزمات إدار  مراحل أثربيان  .4

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

)الجااااانس، العمااااار، المسااااامى  :التالياااااةتبعاااااًا للمتغيااااارات الديمغرافياااااة  دارياااااةاإلالقااااارارات 
 ا(.، الوزار  التي يعمل بهالخدمةالوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات 

وكاااذلك فاااي جاااود   ،األزماااات إدار وتوصااايات يمكااان االساااتفاد  منهاااا فاااي  ،تقاااديم نتاااائج .6
 .داريةاإلالقرارات 
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 :التالية جوانبالتتمثل أهمية الدراسة في  أهمية الدراسة: 4.1

 :األهمية النظرية 
  حياااث  ي الضااوء علاااى قضاااية تتسااام باألهمياااة؛أهمياااة الدراساااة فاااي كونهاااا تلقاااتباارز

وماااان  ،حااااد علاااام الباحااااث( علااااى)الميدانيااااة لااااى الدراسااااات و أتعتباااار الدراسااااة ماااان 
 ،األزماااااات إدار الكشاااااف عااااان مساااااتوى  لاو تحاااااالبحثياااااة القليلاااااة التاااااي  التاو المحااااا

 .داريةاإلها على جود  القرارات أثر و  ،وعالقتها
  للمكتباة ذات أهمياة مااد  علمياة  إضاافةً فاي الحالية يأمل الباحث أن تسهم الدراسة

اء معلومااات أثاار وفااي  ،والباااحثين المهتمااين فااي هااذا المجااال ،والعربيااة ،الفلسااطينية
 الباحث في هذا المجال.

 

 :األهمية التطبيقية 
  والمساااؤولين فاااي كافاااة  ،فاااي تزوياااد القيااااد  الحالياااةمااان المتوقاااع أن تساااهم الدراساااة

 إدار أهمياااة والتنميااة االجتماعيااة بمعلومااات عاان  ،وزارتااي العماال ،ودوائاار ،إدارات
، والااذي ياانعكس باادوره علااى اإلداريااةجااود  القاارارات ب التااي تحدثااهواألثاار  األزمااات
لقياام بواجبااتهم وخادماتهم تجااه المجتماع دارياة، لاإلتحسين جاود  القارارات و تحقيق 

 بشكل أفضل.
  يأماال الباحااث أن تسااهم النتااائج التااي سااتحققها هااذه الدراسااة وتوصااياتها فااي تحقيااق

زارات الحكومياااة األخااارى فاااي موضاااوعات النقلاااة النوعياااة المرجاااو  لااادى الاااوزار  والاااو 
، السايما فاي ظال تعار  مؤسساات القطاا  دارياةوجود  القارارات اإل األزمات إدار 
والتاااي مااان شاااأنها أن تحااادث خلااال فاااي اتخااااذ القااارارات  األزمااااتالعدياااد مااان  إلاااى
 .داريةاإل
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 متغيرات الدراسة: 5.1
  :(79:2006)هيكل، التاليةالمراحل  اويتفرع منه األزمات، إدارةالمتغير المستقل: 

 .(زمةاأل حدوث قبل)المبكر  اإلنذار إشاراتاكتشاف  .أ 
 المحتملة. األزماتوالوقاية من  ،االستعداد .ب 
 (.زمةأثناء حدوث األ) األضراراحتواء  .ج 
 استعاد  النشاط. .د 
 (.زمةبعد حدوث األ)مرحلة التعلم  .ه 

 
 (2.1جدول )

 د من الدراسات السابقة.المعتمدة في عد زمةاأل  إدارةيوضح مراحل  

 الرقم
 المراحل                               

 الباحثين 

مرحلة 
اإلنذار 
 المبكر

مرحلة 
االستعداد 
 والوقاية 

مرحلة 
احتواء 
 األضرار

مرحلة 
استعادة 
 النشاط

مرحلة 
 التعلم

 * * * * * 2015دراسة زويلف،  .1

 * * * * * 2015دراسة أبو شعيرة، .2

 * * * * * 2012ة علي، دراس .3

 * * * * * 2012دراسة الديب،  .4

 * * * * * 2011دراسة جاسم،  .5

 * * * * * Rahim،2012دراسة  .6

 الدراسات السابقة على إعداد الباحث اعتماداً المصدر: 
 
  :اإلداريةجود  القرارات المتغير التابع.   
 :)ـــة ـــرات الشخصـــية )الديموغرافي ر، المسااامى الاااوظيفي، المؤهااال )الجااانس، العماااالمتغي

 الوزار  التي تعمل بها(.و ، اليفي العمل الح الخدمةالعلمي، سنوات 
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 (1.1شكل )
 يوضح العالقة بني متغريات الدراسةمنوذج  

 
 األزمات إدارةالمتغير المستقل:      
 
 
 

 المتغير التابع                                                                              
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 المتغيرات الديموغرافية
 

 (2.1)اعتمادًا على الدراسات السابقة كما هو موضح بالجدول رقم المصدر: إعداد الباحث
 
 

 
 
 
 
 

 اإلنذار إشارات اكتشاف

 قبل حدوث اَلزمة()المبكر 

 

 ةاإلداريجودة القرارات 

 من والوقاية االستعداد

 المحتملة اَلزمات

 أثناء)اَلضرار  احتواء

 (اَلزمة حدوث

 حدوث )بعد التعلم مرحلة

 (اَلزمة

 النشاط استعادة

مااااي، ساااانوات لعل)الجاااانس، العماااار، المساااامى الااااوظيفي، المؤهاااال ا
 عمل بها(.الخدمة في العمل الحالي، الوزار  التي ت
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 فرضيات الدراسة:  6.1
وأثرهاااا علاااى جاااود  القااارارات  األزمااااتإدار  الدراساااة لتعاااالج قضاااية أو موضاااو  ه تاااأتي هاااذ
، وعليااااه تاااام تحديااااد االجتماعيااااة بالمحافظااااات الجنوبيااااة بااااوزارتي العماااال والتنميااااة اإلداريااااة

 فرضيات الدراسة التالية:
 

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

 والتنمية االجتماعية. ،بوزارتي العمل داريةوجود  القرارات اإل ،األزمات إدار مراحل 
 :التاليةويتفرع منها الفرضيات الفرعية 

( بين a ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .1
جود  القرارات و  ،األزمة(قبل حدوث )المبكر  اإلنذار إشاراتمرحلة اكتشاف 

 . داريةاإل
( بين a ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

 . داريةاإلوجود  القرارات  ،المحتملة األزماتوالوقاية من  ،االستعدادمرحلة 
( بين a ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .3

 . داريةاإلوجود  القرارات  ،(زمةاألأثناء حدوث ) ضراراألاحتواء مرحلة 
( بين a ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

 . داريةاإلوجود  القرارات استعاد  النشاط، مرحلة 
( بين a ≤ 0.05توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5

 . داريةاإلوجود  القرارات  ،(زمةاألحدوث  بعد)التعلم مرحلة 
 

 :الفرضية الثانية 
باوزارتي  دارياةاإلمجتمعة معًا علاى جاود  القارارات  األزمات إدار لمراحل  أثريوجد 
 والتنمية االجتماعية. ،العمل

 

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

 :التالياااااةتبعااااًا للمتغيااااارات الديمغرافيااااة  األزمااااات إدار تجابات المبحااااوثين حاااااول اساااا
الاوزار  التاي و ، الخدماة)الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سانوات 

 تعمل بها(.
 



 اإلطار العام للدراسة –الفصل األول 

 

12 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

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

تبعاااًا للمتغياااارات الديمغرافيااااة  داريااااةاإلبحااااوثين حااااول جاااود  القاااارارات اساااتجابات الم
، الخدماااة)الجااانس، العمااار، المسااامى الاااوظيفي، المؤهااال العلماااي، سااانوات  :التالياااة

 الوزار  التي تعمل بها(.و 
 

 حدود الدراسة: 7.1
 :داريةاإلها على جود  القرارات أثر و  ،األزمات إدار  الحد الموضوعي. 
  :بالمحافظات الدراسة على وزارتي العمل والتنمية االجتماعية  طب قتالحد المكاني

 الجنوبية.
  :م.2017الدراسة خالل العام الدراسي  طب قتالحد الزماني 
  :اإلشرافيةالدراسة على شاغلي الوظائف  طب قتالحد البشري. 

 

 مصطلحات الدراسة:  8.1
 تحقيقًا ألغرا  الدراسة، تم تعريف المصطلحات التالية:

  وجمعهااا أزم ،  ،والقحاط ،نهاا: "الشاد رب لغااةً بأعرفهاا لساان العا فــي اللغـة: زمـةتعريـف األ
والمااأزُم: كاال طريااق ضاايق بااين جبلااين، وموضااع الحاارب أزَم الشاايء أمسااك عنااه،  :يقااال
 (.74:1981مأزٌم )ابن منظور، أيضاً 

  بأنهاااا الحالاااة زماااة( تعرياااف األ129:2010)الحرياااري ذكااار اصـــطالحاا: زمـــةتعريـــف األ :
أي هيئاااة  أو ،اإلدارياااةوالتاااي تواجاااه المنظماااات  ،المتوقعاااة أو ،والطارئاااة الواقعاااة ،الحرجاااة
 أسرية. أو ،حتى مجموعة اجتماعية أو ،سياسية أو ،أمنية
 ،krisisونانيااة اليمشااتق ماان الكلمااة  زمااة( أن مصااطلح األ2009) أبااو فااار  أشاااروقااد     

 ،القااارار فاااي المنظماااة هاااي موقاااف يواجهاااه صااانا  زماااةواأل ،والتاااي تعناااي" لحظاااة القااارار"
 ،ذا ضاااااعتسااااوءًا إ األماااارويزيااااد  ،بالنتااااائج ساااابابوتتشااااابك األ ،اثحاااادوتتالحااااق فيااااه األ

 وعلى اتجاهاته المستقبلية. ،وضعفت قدر  صنا  القرار في السيطر  على الموقف
 وهي: زمة( ثالث عناصر أساسية لل 2001)البزاز وقد ذكر

 وغير متوقع. ،تنشأ بشكل مفاجئ زمةعنصر المفاجأ : األ 
 ومصالح المنظمة. ،أهدافتهدد  زمةعنصر التهديد: األ 
 وضيق. ،عنصر الوقت: الوقت الالزم التخاذ القرار يكون محدود 
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 المنظمة. كيان وغير متوقع يهدد ،ومفاجئ ،إجرائياا: هي موقف خطير زمةتعريف األ 
 

 وتصرفات على درجة  ،وعملية مستمر  تتضمن أفعاالً  ،هي عملية ديناميكية: زمةاأل  إدارة
وتشاخيص  ،وتصارفات مساتجيبة، ويكاون الهادف منهاا تحدياد ،أفعاالً و  من الفاعلية، عالية
 (.23:2016فار ، أبو) ومعالجتها ،، ومواجهتهازمة، والتخطيط لألزمةاأل

وقوعااًا فعليااًا؛ بتلقااي أفااراد  ،زمااة: هااي وقااو  األزمااةاأل إدار ( أن 91:2007) عباااس وذكاار
مان  إشاار ً للمنشاأ  ي غيار منتما أو ،فرد منتمي أو ،هم من جهةأحد أو، زمةاأل إدار فريق 

يااد تنااذر بوقوعااه، مااع تحد أو ،مالحظااة مؤشاارات تاادل أو ،بوقااو  حااادثإشااارات اإلنااذار 
، اإلنااذار إشااار ة لتلقااي اليااكخطااو  ت األزمااات إدار فريااق وزمانااه، حيااث يباادأ عماال  ،مكانااه

ودقاااااة  ،شاااااار ات للتأكاااااد مااااان صااااحة اإلجااااراءوتكااااون نقطاااااة بااااادء العماااال باتخااااااذ كافاااااة اإل
 والمستنتجة عنها. ،المعلومات المتضمنة فيها

العلميااة  دواتباااأل زمااةبأنهااا: كيفيااة التغلااب علااى األ( 11:2003) ضاايريلخا وعرفهااا   
 .يجابياتهاإواالستفاد  من  ،وتجنب سلبياتها ،المختلفة اإلدارية
ات العمليــة المناســبة ليــواآل ،اإلداريــةد هــي بــذل الجهــو  :إجرائيــاا  زمــةاأل  إدارةتعريــف 

 وفاعلية. ،بكفاءة األزماتللتغلب على 
 

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

 السخي، وقيل: هو الذي يعطي بال مسألة صيانة لآلخر من ذل السؤال.والجواد: 
ضاد الارديء. وجااد الشايُء، يجاود جاودً ، وجاودً : صاار جيادًا. وقاد اقه الجيد: ومن اشتق

 الفعل. أوجاد جود، وأجاد: أتى بالجيد من القول 
وأجَوَد، وجاد عمله يجود جودً . ورجل مجيد: أي يجيد كثيرًا.  ،ويقال أجاد فالن في عمله

 (.135/ 3وبي ُن الجود : أي رائٌع )لسان العرب 
 

 ( بأنها: قدر  المناتج المطلاوب تقديماه 20:2013)علوانعرفها  ة اصطالحاا:تعريف الجود
وكاذلك الجاود  هاي المطابقاة  ومتطلباتاه، ،إلشابا  اساتعمال العميالفي شكل منتج نهاائي 

( عرفهااا بأنهااا:" عمليااة ديناميكيااة 22:2010)حمااود وآخاارونلالحتياجااات المطلوبااة". أمااا 
 ،وبيئاااات عملهاااا ،واألشاااخاص القاااائمين عليهاااا ،والبضاااائع ،والعملياااات ،الخااادماتتااارتبط ب
 ،النعيمااايأن تتعاااداها". وقاااد عرفهاااا  أو ،تتطاااابق ماااع توقعاااات عناصااارها أن إلاااىوتساااعى 
 أو ،أخطاااء تتطلااب إعاااد  العماال أو ،لااو ماان أي عيااوبلخا( بأنهااا:" 31:2009)وآخاارون

 كلفة أقل".توبهذا السياق تعني الجود   ،استياء الزبائن أو ،التسبب بأعطال المنتجات
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المقدمـــة للمســـتفيد ضـــمن  الخدمـــة أو ،هـــي تحســـين المنـــتج :إجرائيـــاا  الجـــودة تعريـــف
 المعايير لتلبية احتياجاته.

 

 :الختياار األنساب  ؛البادائل المتاحاة إلى( بأنه: التعرف 34:2011)ا تعلب عرفه القرارات
                ار زيااااا اوقاااااد عرفهااااا ات الموقاااااف وفاااااي حااااادود الوقااااات المتااااااح،بعاااااد التأمااااال حساااااب متطلبااااا

والاااواعي باااين البااادائل المتاحاااة فاااي موقاااف  ،( بأناااه: ذلاااك االختياااار المااادرك129:2009)
( بأنه: الباديل األمثال الاذي يمثال حال المشاكلة موضاو  21:2006)ياسين امعين، وعرفه

 االهتمام.
 هو اختيار البديل األنسب من ضمن عدة بدائل في موقف ما. :إجرائياا  القرار تعريف

 

 ــةلقــرارات ا هااي نتاااج عمليااة منهجيااة عقالنيااة بعيااد  عاان العواطااف، يهاادف لحاال  :اإلداري
مشااااكلة معينااااة ماااان خااااالل اختيااااار البااااديل األنسااااب ماااان بااااين عاااادد ماااان الباااادائل) فيااااا  

( بأنهااا: اختيااار بااديل ماان مجموعااة 53:2012)عبااد اهلل (. وعرفهااا 68:2010وآخاارون،
                 عاااااواد واقاااااع ملماااااوس". وعرفهاااااا إلاااااىهاااااا وتحويل ،السياساااااة العاماااااة أهااااادافبااااادائل لتنفياااااذ 

ويصادر  ،، وهاو القارارواحدواالستقرار على بديل  ،( بأنها: عملية االختيار221:2012)
 والمعلومات.   ،والرغبة ،والقدر  ،عن المسؤول الذي يملك السلطة

 لة معينة.هو القرار الذي يتخذ في موقف ما لحل مشك :إجرائياا  القرار اإلداري تعريف
 

 :ــرار اإلداري  ،نااه: قاارار يقاااس بقاادر موضااوعيته( بأ55:2012)عبااد اهلل عرفااه  جــودة الق
 عالياةوالف ،والعقالنية لتحقيق الكفااء  ،بحيث تمتاز هذه القرارات بالرشد ؛هدافوتحقيقه لأل

 . األداءفي 
ات والموثااوق بهااا وذ ،: اسااتخدام المعلومااات الدقيقااة( علااى أنااه21:2008)وعرفااه حسااان

فاااي  اإلدارياااة المسااتوياتاتخااااذ القااارار الجيااد فاااي مختلاااف  إلااىالصاالة بالمشاااكلة للوصاااول 
 المنظمة.
وبعـد تفكيـر  ،هـو القـرار الـذي يتخـذ فـي موقـف مـا :إجرائيـاا  جودة القرار اإلداري تعريف

 والفاعلية. ،ويتسم بالكفاءة ،مستنير لحل مشكلة معينة
 

 :ـــل الفلســـطينية حكومياااة المساااؤولة عااان تنظااايم ساااوق العمااال هاااي المؤسساااة ال وزارة العم
 ،لتاوفير التادريب المهناي نظماةوالقاوانين واأل ،وتطاوير التشاريعات ،الفلسطيني عبر وضاع

ن ماااان التعاماااال مااااع التغياااارات المسااااتمر  فااااي سااااوق العماااال، وخاااادمات التشااااغيل التااااي تمك اااا
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ار  العماال )وز  ولتحقيااق المشاااركة الفعالااة للقااوى العاملااة فااي جميااع القطاعااات االقتصااادية
 (.2017الفلسطينية،

 

 :عان المساؤولة الاوزار  وهاي ،م1994تأسسات عاام  وزارة التنمية االجتماعية الفلسـطينية 
 الفئااااات ورعايااااة ،يريااااةلخا الجمعيااااات وتنظاااايم ،الفقاااار معالجااااة مثاااال االجتماعيااااة القضااااايا
 وتحساااااين ،االجتمااااااعي األمااااانو  ،الشااااااملة والتنمياااااة ،المجتماااااع فاااااي والمهمشاااااة ،الضاااااعيفة

غاثاااة ،للسااااكان المعيشااااية ضاااا و األ  القضااااايا ماااان وغيرهااااا ،الطاااوار  بساااابب المنكااااوبين وا 
 .(2017وزار  التنمية االجتماعية،) فلسطين في االجتماعية

 

 الدراسة: هيكل 1.9

 والسياسة دار دليل أكاديمية اإل إلى استناداً ستة فصول  إلىالباحث بتقسيم الدراسة قام 
 :كالتاليوهي  ،2015للدراسات العليا بغز  لعام 

 .العام للدراسةاإلطار  :األولالفصل  .1
 وتم تقسيمه إلى عدة مباحث هي: ،النظري()اإلطار  :الفصل الثاني .2

 األزمات. إدار  :ولالمبحث األ 
 جود  القرارات اإلدارية.: انيالمبحث الث 
 والتنمية االجتماعية.، : وزارتي العملالمبحث الثالث 

  والتعليق عليها. ،قةالدراسات السابالفصل الثالث:  .3
 .ات(جراءواإل ،الطريقةمنهجية الدراسة ) الفصل الرابع: .4
 .والنقاش حليلالت :سالخامالفصل   .5
 .النتائج والتوصياتالفصل السادس:   .6
 .المراجعالمصادر و  .7
 المالحق. .8
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 ملخص
 

 إدار البحث العلمي لدراسة موضو  منهج اعتمد الباحث في هذا الفصل على خطوات 

حيث  ؛والتنمية االجتماعية ،بوزارتي العمل داريةاإلها على جود  القرارات أثر و  ،ماتاألز 

والتي تم تعزيزها من خالل  ،وعلى مشكلة الدراسة ،مل هذا الفصل على مقدمة عامةتشإ

 ،وتوصيات الدراسات السابقة، كما حدد الباحث السؤال الرئيس ،استخدام الدراسة االستكشافية

 إلىوفروضها، وتطرق الباحث  ،وأهميتها ،الدراسة أهدافة، ومن ثم تحديد وتساؤالت الدراس

 اإلطار)الثاني تمهيدًا للفصل  ؛) هيكل الدراسة(وتقسيماتها ،ومصطلحاتها ،حدود الدراسة

 وأدبياته(.   ،النظري للدراسة
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 الفصل الثاني .2
 اإلطار النظري

 
 
 .تمهيد 

 
 

 ة.المبحث األول: إدارة األزم 1.2
 
 
 المبحث الثاني: جودة القرارات اإلدارية. 2.2

 
 
 المبحث الثالث: وزارتي العمل والتنمية االجتماعية. 3.2
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 الثانيالفصل  .2
 تمهيد: 
نتيجاااااااااة للتطاااااااااور المعرفاااااااااي  ات سااااااااامة مااااااااان سااااااااامات الحياااااااااا  المعاصااااااااار ؛تعاااااااااد األزمااااااااا        

تحاااااااااديات لهاااااااااذه المعظااااااااام المنظماااااااااات أو المؤسساااااااااات  مماااااااااا أدى إلاااااااااى مواجهاااااااااةوالتكنولاااااااااوجي 
لألزمااااات المتعاااادد  والمتنوعااااة بشااااكل كبياااار، وخاصااااة علااااى جميااااع المسااااتويات اإلداريااااة  كبياااار ال

 .وجودتهااإلدارية وقراراتها  بالمنظمة

ازدادت الحاجاااااة للتعااااارف علااااااى األزماااااات فاااااي العصاااااار الحاااااالي؛ إليجااااااد الطاااااارق وعلياااااه        
منهاااااااا، للوصاااااااول الاااااااى الجاااااااود  فاااااااي علمياااااااة إلدارتهاااااااا، والقضااااااااء عليهاااااااا أو الحاااااااد والوساااااااائل ال

 .أو المؤسسة بالمنظمة القرارات اإلدارية المتخذ  بكافة المستويات اإلدارية

وبمااااااا أن وزارتااااااي العماااااال والتنميااااااة االجتماعيااااااة مؤسسااااااتان ضاااااامن المؤسسااااااات الحكوميااااااة       
زمااااات بقطااااا  غااااز ، قااااام الباحااااث باختيارهمااااا كحااااد للدراسااااة، عاااار  الااااى العديااااد ماااان األالتااااي تت

إضااااااافًة  ،وفااااااي اإلدارات والمراكااااااز المهنيااااااة ،ماااااان المهااااااام واألداءذلااااااك لتقاربهمااااااا فااااااي الكثياااااار و 
واألزماااات التااااي التقااااارب إلاااى حاااد مااااا فاااي المشااااكالت  وكاااذلك، ونهماااا يتبعااااان وزيااارًا واحااااداً إلاااى ك

 تواجه الوزارتين.

وجود   وأدبياتها، األزماتقد قسم الباحث هذا الفصل الى ثالث مباحث وهي: إدار  و       
 القرارات اإلدارية وأدبياتها، ووزارتي العمل والتنمية االجتماعية حد الدراسة.
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 األزمة إدارة المبحث األول:  1.2
 تمهيد:     

 ،اثأحااادقاااد تسااابب  الخارجياااةو  ،إن التغيااارات والتحاااديات فاااي بيئاااة المنظماااات الداخلياااة    
( أن 3:2015)أبااو فااار   ات، وذكاارأزماا إلااىومواقااف مفاجااأ  تااؤدي فااي الكثياار ماان األحيااان 

ودون أي  ،ال يمكاان تجنبهااا، وفااي بعاا  األحيااان تحاادث دون إشااعار مساابق األزماااتهااذه 
ويكون  ،وصحيحة في األغلب هي موقف ال تجرى مراعاته بصور  كافية زمةفاأل ؛تحذيرات

بصااور  زمااة األ إدار أن تتحماال مسااؤولياتها فااي  دار وعلااى اإلثااار ماادمر  علااى المنظمااة، ذا أ
 اجحة.ن

وتحديااد مصااادر  زمااة،علااى تخفااي  األثااار الساالبية المرتبطااة باأل األزمااات إدار وترتكااز     
زالاااة مسااابباتها ،والتهديااادات ،المخااااطر والمعنوياااة  ،والمادياااة ،ساااائر البشاااريةالختقليااال  أو ،وا 

 ماان الحساسااية عاليااةالناتجااة عنهااا، وهااذا يتطلااب اسااتخدام نظاام لإلنااذار المبكاار علااى درجااة 
 األزماتوالوقاية من  ،ووضع خطط مسبقة لالستعداد ،الحقيقيةإشارات اإلنذار اللتقاط كافة 

 (.29:2007المحتملة )رفاعي وجبريل،

وأدبياتهاا، حياث شامل علاى باحث في هذا المبحث إلى التعارف علاى األزماات الوتطرق     
م األزماااااااة توضااااااايح العالقاااااااة باااااااين مفهاااااااو و  ريفاااااااات األزماااااااة،تمهياااااااد للمبحاااااااث، ومفهاااااااوم وتع

كار الخصاائص العاماة لألزماات،   هاا ، وأنواعهاأسابابو والمصطلحات المرتبطة بها، ومن ثام ذك
المنظمااات، أو المؤسسااات المختلفااة، وذلااك تمهياادًا للتعاارف علااى إدار   المختلفااة التااي تغاازو

ومفهومهاااا، وتعريفاتهااا، والتعااارف  وأدبياتهااا مااان خااالل تمهياااد حااول إدار  األزمااات، األزمااات
ى المشاااااكل التطااارق إلاااحاااث إلاااى مراحلهاااا العامااااة المختلفاااة، و ثااام تطاااارق البادافها، أهاااعلاااى 

 وتعرقل اإلدار  السليمة لألزمات.والصعوبات التي تهدد 
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 مفهوم األزمة وتعريفاتها:  1.1.2
  زمةمفهوم األ: 
وأهميااااة عنصااار الوقاااات الااااالزم  ،والتاااوتر ،الخطرباإلحساااااس بااااتااارتبط ظاااااهر  األزماااة      

جااراءات المواجهااةو  ،التخاااذ قاارارات بااذل الجهااد للتعاارف علااى  إلااىموقااف يحتاااج فاألزمااة  ؛ا 
وتجناب مخااطره، والتعامال مااع  ،هاثاأحدالسايطر  علاى  محاولاةو  ،وتفساير ظاواهره ،متغيراتاه

 ،زماااااةاأل أسااااابابلمعرفاااااة  ؛الساااااابقة اثحااااادهاااااذا الموقاااااف يساااااتلزم تاااااوافر رؤياااااة متعمقاااااة لأل
إلدراك جميع  ؛كما يستلزم ذهنا متفتحاً  ،الوجود صبة التي أتاحت لهالخاوالتربة  ،والظروف

)رفاااعي  وأخياارًا رؤيااة مسااتقبلية لتوقااع مااا ساايحدث ماان تطااورات، زمااةاألبعاااد المحيطااة باأل
 (. 19:2007وجبريل،

 

  زمةتعريف األ: 
موقااف مفاااجئ يترتااب عليااه تهديااد خطياار  أو ،( بأنهااا حاادث7،2012)بركااات  يعرفهااا    

معنويااة، ويسااتلزم مواجهتااه باتخاااذ قاارار  أوخاصااة، ماديااة  وأ ،للمصااالح سااواء كاناات عامااة
ماا كاان علياه  إلاىواساتعاد  الوضاع  ،وتقليال األثاار المترتباة علياه ،رشيد قادر على احتاواء

قباال حدوثااه، ممااا يترتااب ضااغوطًا علااى متخااذ القاارار، لضاارور  المواجهااة السااريعة، فااي ظاال 
 وقلة المعلومات.  ،واإلمكانات ،ضيق الوقت

 

( أنها: هي لحظاة القارار، وهاي موقاف يواجهاه صانا  القارار 14:2015فار ، ) أبو هاوعرف
ذا سااوءًا إ األماارويزيااد  ،بالنتااائج ساابابوتتشااابك األ ،اثحاادوتتالحااق فيااه األ ،فااي المنظمااة

وعلاااااى اتجاهاتاااااه  ،وضاااااعفت قااااادر  صااااانا  القااااارار فاااااي السااااايطر  علاااااى الموقاااااف ،ضااااااعت
 المستقبلية.

 

، حياث زماةتفااق موحاد علاى تعرياف األرى الباحاث أناه ال يوجاد إوبناءً على ما سبق يا    
تعااددت التعريفااات بتعاادد وجهااات النظاار ونااواحي االهتمااام والتركيااز واالختصاااص. وبااذلك 

التعريفات الوارد  تناسبًا ماع متغيارات  أكثر( ألنه من 2012احث تعريف )بركات،يتبنى الب
 دراسته.
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 طة باألزمة( يوضح المفاهيم المرتب1.2شكل )
   

 
 
 
 
 
 

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

 

وبعـــــض المفـــــاهيم ذات  ،زمـــــة( الفـــــرق بـــــين مفهـــــوم األ 27:2007)اعي، وجبريـــــلرد رفـــــأو و 
 :التالي( 1.2العالقة الوثيقة كما هو موضح بالجدول)

 دليل االختالف التشخيص المفهوم م

   زمةاأل  .1

Crisis 

ًا ماديااًا علااى سااير العمليااات تااأثير موقااف يحاادث خلااال يااؤثر 
سلوك األعمال ويتسم بالتهديد الشديد للمصاالح  أوالحيوية 

واالفتراضااات األساسااية التااي يقااوم عليهااا النظااام  هاادافواأل
والمفاجاأ  فااي توقيات الحاادوث ويتطلاب اسااتجابة فوريااة ورد 

 .سريع وخارج إطار العمل المعتاد فعل

 لكارثة.ا أسباب أحد

 الكارثة .2

Disaster 

حالااااااة ماااااادمر  ياااااانجم عنهااااااا خسااااااائر فادحااااااة فااااااي األرواح 
والممتلكاااااات بالنسااااابة لمجموعاااااة مااااان األفاااااراد، وقاااااد تكاااااون 

، ويتطلاااب لمواجهتهاااا جهاااد مااان صااانع اإلنساااان أوطبيعياااة 
الدوليااة وفقااا لحجاام الكارثااة  أوالجهااود اإلقليميااة  أوالدولااة 
 .التي تنجم عنها الخسائرومدى 

 .زمةاأل أسباب أحد

 الحادث .3

Accident 

ه أثااار شااايء مفااااجئ غيااار متوقاااع تااام بشاااكل ساااريع وانقضاااى 
 .فور وقوعه

 نتائجه. أحد زمةاأل

 الواقعة

الكارثة 

 الطبيعية

 الحادثة

 )المشكلة(

الكارثة 

 اإلنسانية

 

 األزمة
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 القوة القاهرة .4

Force Major 

الااتحكم فيااه والتااي تحااول دون  أوظاارف يصااعب التنبااؤ بااه 
 .فق عليه مع شخص آخرقيام شخص معين بعمل مت

يشااااااااااترك مااااااااااع مفهااااااااااوم 
ث مااااااااااان حيااااااااااا زماااااااااااةاأل

كالهماااااااااا يخااااااااارج عااااااااان 
ساايطر  متخااذ القاارار إال 
أنهااااااااااا ال تعباااااااااار عاااااااااان 

 .زمةاأل

 المشكلة .5

Problem 

 أوإجابة  إلىحالة غير مرغوب فيها مثل سؤال يحتاج 
 .اتخاذ قرار

 زمةقد تكون سببا لأل
تمثل مرحلة من  أو

 زمةمراحل مواجهة األ
عملية اتخاذ  يوه

 .القرار

 الصراع .6

Conflict  

ين وتعار  مصالحهما وله أبعاده واتجاهاته تصادم إرادت
 ه.أهدافوأطرافه و 

الصرا  يستمر عكس 
   .زمةاأل

 الفالخ .7

Dispute 

 أوالتضاد وعدم التطابق سواء في الشكل  أوالمعارضة 
 .المضمون أوالظرف 

 مظاهر أحديعتبر 
 .زمةاأل

 الصدمة .8

Chock 

عها شعور فجائي حاد نتيجة تحقق حادث ما، والتعامل م
 يتم بأسلوب االمتصاص للتغلب على عنصر المفاجأ . 

 أو زمةعوار  األ أحد
 أومسبباتها  أحد

 .نتائجها

 التهديد .9

Threat 

قباااااااال مرحلااااااااة اإلنااااااااذار  .الممكن حدوثه الخطر أوإنذار للمتاعب  أوعالمة 
 .زمةحدوث األ

 الواقعة .10

Incident 

ر عنه خلل في مكون أو نظام فرعى تم تداركه ولم يسف
 نتائج سلبية. 

 .عبر عن األزمةتال 
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وجب توضيحها حتى  ،زمةيرى الباحث مما سبق أن هناك عد  مصطلحات مرتبطة باألو       
 ،تبدأ بمشكلة إن لم يتم التعامل معها وغيرهم، خاصة أن األزمة ،باحثينعلى الال يختلط األمر 

 وسليم. ،وعالجها بشكل سريع
 

 :صائص العامة للزمةلخا  2.1.2
والحريااااااااري،                   ، (14:2011ه )حااااااااز  (، و17-18:2015ذكاااااااار كاااااااااًل ماااااااان أبااااااااو فااااااااار  )

 وهي: ،( عد  خصائص لألزمة47 - 43:2010)
، بما ينعكس زمةفي أثناء وقو  األ الالزمةوالمعلومات  ،وجود نقص واضح في البيانات .1

القدر  على تحديد عدم  إلىفي صور  عدم وضوح الرؤية لدى صنا  القرار، مما يؤدي 
 االتجاهات السليمة لصناعة القرارات الفعالة.

جميع  نتباهوعنيفة عند وقوعها، وتجذب إ ،مفاجئة كبير  اثأحد إلىتؤدي زمة األ .2
 األطراف ذات العالقة بالمنظمة.

 عاليةوالتداخل في العناصر والمسببات، ودرجة  ،من التعقيد عاليةبدرجة زمة تتسم األ .3
تغيرات جوهرية في  إلىبين أصحاب المصالح، وهذا يؤدي  لتناق وا ،من التشابك

لىو  ،طبيعة العالقات القائمة  حدوث عالقات جديد . ا 
وف في المنظمة، وهذا ناجم عن عدم القدر  على تقدير ما لخاو  ،وجود حالة من الرعب .4

 يحمله المستقبل بالمنظمة.
ذا امتدت  ال تمتد لمد زمة ، فاألزمةمحدودية المد  الزمنية لأل .5 ها ال فإنزمنية طويلة، وا 

ها من األمور المختلف عليها بين الباحثين، فإن زمة، أما المد  الزمنية لألأزمةتصبح 
ز ثماني ساعات، وهناك من يرى منهم أن المد  او فهناك من يرى أن هذه المد  ال تتج

أسابيع  أو ،سبو أ إلىن يرى أن هذه المد  قد تتصل مثالثة أيام، وهناك  زمةالزمنية لأل
وطبيعة  ،على حجم المؤسسة - الباحثين راءوفقًا آل –شهور، ويعتمد طول هذه  أو

 وانعكاساتها فهي قد تمتد لسنوات. ،زمةأعمالها، أما آثار األ
وعدم قدر  صنا  القرار على التعاطي مع  ،والضعف ،وجود حالة من الشعور بالحير  .6

من جدوى ما يبذلونه من جهود في مواجهة هذه وعدم تأكدهم  ،والتعامل معها ،زمةاأل
والتضليل من أجل التغطية  ،الكذب إلىبع  صنا  القرار قد يلجئون  فإن، وهنا زمةاأل

 .زمةوفشلهم في مواجهة األ ،على عجزهم
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 أو، المتصلة والمؤسسات ،األفراد جميع جانب من بؤر االهتمام على استحواذها .7
                  (والمكتوب ،والمرئي ،المسمو  اإلعالم وسائل ،زمةاأل تجذب كما بها، المحيطة

 (. 14:2011ه،) حز  
 إمكانيات يضعف والتوتر، مما ،وفلخا من عالية ودرجة ،صدمة بدايتها في تسبب .8

 لمجابهتها. والسريع ،المؤثر الفعل
 األمور. تدهور لمنع الفوري تدخلال يستدعى عمالً  تطلبي القرار التخاذ الوقت ضيق .9

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

 .العالقة ذات األطراف بين الموحد والفهم ،التنسيق نتؤم  
ووفق  ،بشكل كامل اتاألزمخاصة مكتملة للتعامل مع  إدار  إلىتحتاج  األزماتإن  .11

 إدار ومن ثم يقوم أعضاء فريق  ،األزماتدراسة نظرية علمية يقوم بها أعضاء فريق 
 (.  47: 2010الحريري،)ووفق خطة مرسومة  ،يق الحل بكل ثقةبتطب األزمات

نظرًا ألنهم ال يعرفون ما  ؛قبل وقوعها األزماتتحذير  إشاراتعدم إحساس اإلداريين ب .12
 .األزمات إدار لقلة علمهم بعلم  ؛ويجهلون قيمتها ،تهي هذه التحذيرا

 

 يستنتج الباحث مما سبق عد  خصائص مشتركة بين الكت اب أهمها: 
 وحرج. ،وعنيف ،وكبير ،حدث مفاجئ زمةاأل 
 زمةأثناء وقو  األفي و  ،والمعلومات قبل ،وجود نقص في البيانات. 
 والمسببات. ،العناصر والتداخل في ،من التعقيد عاليةبدرجة  زمةتتسم األ 
 وعدم االستقرار في المنظمة. ،وفلخاو  ،وجود حالة من الرعب 
 التهديد. إلى زمةومصالحها في ظل األ ،تعر  المنظمة 

 

  :األزمات أسباب 3.1.2
، وال يمكن أن تنجح سبابمجموعة من األ أو ،تنشأ في المنظمة سبب أزمةإن لكل     

فة أسباب نشوء طي معها بفاعلية إذا لم تنجح في معر والتعا ،أزمة أي إدار المنظمة في 
المنظمة في التغلب عليها وتمكينها  إدار يساعد  سباب، إذ أن معرفة هذه األهذه األزمة

ات في إيجابي إلى زمة، وتحويل سلبيات األستفاد  من نقاط الضعف في األزمةمن اال
 جوانب متعدد .
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األزمات، ونذكر أهمها حسب ما أوردها كال  وقد اختلف الباحثون في تقسيم أسباب نشوء
موضااحة فااي هااي كمااا  ،(35:2007ورفاااعي وجبرياال ) ،(28 - 22:2006) ماان ماااهر

 التالي: الشكل
 

 ( يوضح أسباب األزمات2.2شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 األزمات إدار ما هي إال نتاج فشل في مجال  األزماتالباحث أن في ضوء ما سبق يرى 
أثناء وقوعها،  في زمات قبل وقوعها، وعدم السيطر  عليهاالمبكر لأل اإلنذارفي اكتشاف 

اختالف  إلىوالمؤل فين يرجع  ،بين الكتاب األزمات أسبابأن اختالف  أيضاً ويتضح 
 .إلخ... أيضاً  واختصاصاتهم ،اهتماماتهم

 
 
 
 

 أسـالي انعدام الثقة وء الفهمـس

 وء اإلدراكـس

 سـوء التقدير

 والتقييم للموقف

 اإلدارة العشوائية

الرغبة في 

 االبتزاز

الشائعات 

 المغرضة

 استعراض القوة

 األخطاء البشرية

األزمات المتعددة 

 المخططة

 سبابأ

 وقوع

 األزمات

 تعارض

 المصالح 
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  :األزمات أنواع 4.1.2
 وهي كالتالي:  ،( عد  أنوا  لألزمات99:2015أورد أبو فار  )

 أزمات خفيفة. -وفقًا لدرجة شدتها: أزمات عنيفة  ،أزمات .1
 أزمات غير دورية. -وفقًا لمعدل تكرارها: أزمات دورية  ،أزمات .2
 األزماات -معنوياة ال األزمات -المادية الملموسة  األزمات: زمةوفقا لموضو  األ ،أزمات .3

 المادية المعنوية.
أزمااات تحاادث  -: أزمااات تحاادث فااي مسااتوى كلااي زمااةوفقااًا لمسااتوى حاادوث األ ،األزمااات .4

 في مستوى جزئي.
 هامشي. تأثيرأزمات ذات  -جوهري  تأثيرها: أزمات ذات تأثير وفقًا لدرجة  ،األزمات .5
 -التحاول الساوق المفااجئ  أزمة -الصور  الذهنية العامة للمنظمة  أزمةأزمات األعمال:  .6

 -عالقاات العمال  أزماة -العلياا  دار اساتبدال ماديرين فاي اإل أزمة -فشل المنتجات  أزمة
 الحوادث الصناعية. أزمة -تغير النظم القانونية لألعمال  أزمة -النقدية  أزمة

 التراكمية. زمةاأل -المفاجئة  زمةوغير المفاجئة: األ ،المفاجئة األزمات .7
 وكوارث من صنع اإلنسان. أزمات -رث طبيعية وكوا أزمات .8

 

يظهااار مماااا سااابق عاااد  أناااوا  لألزماااات المختلفاااة، والتاااي يمكااان اإلشاااار  لبعضاااها التفااااق 
 :شيوعاً  كثرالمؤلفون عليها، وألنها األ

 -وخفيفااة ،أزمااات عنيفااة -وغياار دوريااة ،أزمااات دوريااة - ومعنويااة ،أزماات ماديااة -
 .أزمات األعمال -وعامة ،أزمات جزئية

  وتعريفاتها: ،األزمات إدارةمفهوم  5.1.2  
  األزمات إدارةمفهوم: 

ومفاهيم عديد  منها التخطيط لمنع حدوث  ،معاني إلى األزمات إدار مفهوم يشير       
وتقليل آثارها، وبالرغم من  ،عند حدوثها زمةلالستجابة لأل الخططوضع  أو، األزمات

قات الدولية إال أنه امتد ليشمل جميع مناحي شيو  هذا المفهوم بوفر  في مجال العال
 (.106:2011والمنظمات )جادالرب، ،والدول ،الحيا 
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  األزمات إدارةتعريف: 
ات جااراءواإل ،عبااار  عاان كافااة الوسااائل( بأنهااا: 55:2007)وجبرياال، رفاااعي عرفهااا     

لهااا وبعااد وخال، قباال األزمااةالتااي تنفااذها المنظمااة بصاافة مسااتمر  فااي مراحاال مااا  األنشااطةو 
 :اآلتيتحقيق  إلى، والتي تهدف من خاللها وقوعها

 .مكنمنع وقو  األزمة كلما أ -
 .وفاعلية ،بكفاء زمة مواجهة األ -
 .إلى أقل حد ممكنوالممتلكات  ،سائر في األرواحلخاتقليل  -
 .ثار السلبية على البيئة المحيطةتخفي  األ -
 .والجمهور ،ملينلدى العاا األزمة إزالة األثار السلبية التي تخلقه -
  .وتحسين وتطوير ،المتشابهة األزماتواالستفاد  منها في منع وقو   ،تحليل األزمة -
وتصميم الهيكل التنظيمي الفعال الذي  ،األزماتقدرات المنظمة وأدائها في مواجهة  -

 يحقق كفاء  المواجهة.
  

ات جاراءواإل ،األنشطةعلى أنها: سلسلة من  (106:2011)الرب  جاد وقد عرفها       
، االساتعداد مة من مداخل ثالث هي: منع األزمةالعليا في المنظ دار المحدد  تقوم بها اإل

 .زمةات ما بعد األإجراءوقت حدوثها،  زمةلأل
وعملياااة مساااتمر  تتضااامن  ،( علاااى أنهاااا: عملياااة ديناميكياااة23:2015)أباااو فاااار  وعرفهاااا 
وتصارفات مساتجيبة،  ،تتضامن أفعااالً و مان الفاعلياة،  عالياةوتصرفات على درجة  ،أفعاالً 

 ، ومواجهتها.زمة، والتخطيط لألزمةويكون الهدف منها تحديد وتشخيص األ
ــــا ــــى أنه ــــاا عل ــــا الباحــــث إجرائي  ،: عمليااااة مسااااتمر  باسااااتخدام كافااااة االحتياطاااااتويعرفه

 ،ومواجهتهاااااا وقااااات حااااادوثها ،ات الوقائياااااة المناسااااابة لمناااااع حااااادوثها، واالساااااتعدادجاااااراءواإل
 الحد منها.  أو ،ليهاوالقضاء ع

 

 أو ،اخااتالف الكت اااب إلااىممااا ساابق أن اخااتالف التعريفااات يرجااع الباحااث ويالحااظ      
 ،، وتعاااادد وجهااااات النظاااار، ونااااواحي االهتمااااامهر  األزمااااةفين فااااي التعاماااال مااااع ظاااااالمااااؤل  

 واالختصاص.
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  األزمات: إدارة أهداف 6.1.2
(، عد  31:2007، ورفاعي، وجبريل )(55 - 51:2010) الحريريذكر كاًل من         

 وهي: ،األزمات دار أهداف إل

، والكوارث ،والسلبيات ،واكتشاف األخطار ،حساس بالمشكالتواإل، األزماتبالتنبؤ  .1
 والصدمات قبل وقوعها.

التحذير الحتمال وجود مخاطر محتملة الحدوث مع بيان كيفية  إشاراتوتوجيه  ،التنبيه .2
 ات االحتياطية للتصدي لألزمات.جراءوتدابير اتخاذ اإل ،الحل

 ووصفها بدراسة كاملة. ،عاليةة بدقة اليالحاألزمة تحديد  .3
العليا، ووضع  دار اإل مستويات إلىوالمعلومات المهمة بشكل مستمر  ،رفع التقارير .4

 .األزماتخطة مستقبلية متكاملة للتعامل مع 
وفي عالقاتهم مع  ،ن فيما بينهماأللفة بين الموظفي، ونشر ناو العمل على خلق روح التع .5

 والجديد . ،ودعم األفكار المبتكر  ،اإلبداعيواإلداريين، وتشجيع الفكر  ،المسؤولين
 ،المستمر  المتابعة طريق عن أزمات أو ،مخاطر لحدوث المصاحبة المفاجأ  تجنب .6

 ،المبكراإلنذار  إشارات واكتشاف ،المحتملة والمخاطر ،التهديد لمصادر والدقيقة
 .مضاد  اتإجراء التخاذ المناسب الوقت في القرار لمتخذ توصيلها وضمان

 حدوث منع محاولةل ؛الوقائية اتجراءواإل ،المبكر اإلنذار ونظم ،الطوار  خطط وضع .7
 النشاط استعاد  أساليبو  ،المعنية األطراف مع االتصاالت خطة وتحديد ،األزمات
 عملية في والضعف ،القو  نواحي وتحليل ،التعلم أساليبو  ،الطبيعية ضا و لأل والعود 
 .المختلفة األجهز  أداء لتقويم ؛والمواجهة ،المنع

 .المواجهة قرار التخاذ الالزم الوقت تقليلو  ،للمواجهة المتاح الوقت استغالل حسن .8
 .زمةاأل مع للتعامل توجيهها سرعة وضمان ،المتاحة للموارد الكفء االستغالل .9

 على والمحافظة ،الفعل برد وليس ،المبادر  بأسلوب زمةألا مع التعامل على القدر  .10
 .والمجتمع ،المعنية األطراف أمام المنظمة صور 

 .للمتضررين المعنوية الروح ورفع ،وعائالتهم ،الضحايا معاملة حسن .11
 .مستقبالً  مواجهتها طرق وتحسين ،السابقة األزمات من المستفاد  الدروس استخالص .12
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 والتي من أهمها: ،األزمات إدار حث مما سبق أهداف يستخلص البا          

وضمان  ،المبكر اإلنذار إشاراتوالمخاطر المحتملة، واكتشاف  ،وضع قائمة بالتهديدات .1
 توصيلها لمتخذ القرار في الوقت المناسب. 

 ووصفها بدراسة كاملة. ،عاليةبدقة  زمةتحديد األ .2
 .زمةوث األات الوقائية لمنع حدجراءواإل ،وضع خطط الطوار  .3
 .زمةاستغالل كفء لكافة الموارد للتعامل مع األ .4
 وليس بأسلوب رد الفعل. ،بأسلوب المبادر  زمةالتعامل مع األ .5

 

 للزمة: دارةالمراحل العامة إل 7.1.2
( 28:2015اختلاااااااف البااااااااحثون فاااااااي تقسااااااايم مراحااااااال األزماااااااات، فقاااااااد قس ااااااام أباااااااو فاااااااار  )

 ي:وهي كالتال ،مراحل األزمات إلى خمس مراحل
 والتخطيط لمواجهتها. ،زمةمرحلة التحذير من األ .1
  (.الخطر و  ،)المرحلة الحاسمة زمةمرحلة انفجار األ .2
 المزمنة. زمةمرحلة األ .3
 مرحلة استعاد  الثقة. .4
 انتظام العمل. إلىمرحلة العود   .5

 

 : كالتالي األزمات إدارة( مراحل 79:2006)هيكل وقّسم 
 :المبكراإلنذار  إشاراتمرحلة اكتشاف  .1

ومن ثم  ،عاد  بوقت كاف وبشكل متكررإشارات اإلنذار المبكر قبل وقو  األزمة تظهر 
 إشاراتوكيفية التعامل مع  ،الوقت المناسبوالوعي لها في  ،على المدير التنبهيجب 
عالجها، وال شك أن تجاهل  أسبابو  ،وتحليلها ،من خالل اكتشافهااإلنذار و  ،التحذير
  زمة.وقو  األ إلىؤدي حتمًا ألي سبب سيشارات هذه اإل

 مرحلة االستعداد والوقاية: .2
 ،زمةمنع وقو  األ محاولةو  ،الهدف من ذلك هو مواجهة عالمات الضعف في المنظمة

 والتدريب عليها. ،والوسائل ،دواتانتشارها بعد وقوعها، وذلك من خالل توفير األ أو
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 :األضرارمرحلة احتواء  .3
أثارها عن  أو ،زمةعزل األ محاولةو  ،واالحتواء ،سائرخلاذه المرحلة تقليل هالهدف من 
 وأنشطة المنظمة. ،بقية أجزاء

 مرحلة استعادة النشاط: .4
والعادية لما كانت تسير عليه المنظمة  ،ضا  الطبيعيةو الهدف من هذه المرحلة إعاد  األ

عاد  التوازن لها داخلياً  ،زمةقبل األ وقف على وخارجيًا، وال شك أن هذه المرحلة تت ،وا 
 والقدر  التي تتوفر في قاد  المنظمة. ،عنصري الرغبة

 مرحلة التعلم: .5
، لدى المنظمة زمةيقصد بهذه المرحلة هو الوقوف على الدروس المستفاد  من تجربة األ

ونقاط القو   ،والسلبية ،يجابيةاألخرى، من خالل التعرف على الجوانب اإلوالمنظمات 
 وعالجها. ،اتوسد الثغر  ،والضعف في المنظمة

 

والثانية سيوفر لها عنصر  ،ىاألوليتضح مما سبق أن قيام المؤسسة بتطبيق المرحلتين 
برد  دار والرابعة سيوفر لها عنصر اإل ،بالمبادر ، أما تطبيق المرحلتين الثالثة دار اإل

 الفعالة. دار سيوفر لها عنصر اإل سةالخامالفعل، وتطبيق المرحلة 
 

 في ثالث مراحل أساسية،( مراحل التعامل مع األزمات 59:2010)الحريري ذكر و 
 وهذه المراحل هي:

 :زمةمرحلة ما قبل حدوث األ  -1
الكارثة في أي  أو ،وهي مرحلة غير محدد  المد  التي تسبق انفجار الحدث األزموي    

 ،والشامل لألزمات ،والتي ينبغي أن يتم خاللها )االستعداد( الجاد ،منظمة من المنظمات
والتحليلية  ،والكوارث المحتمل أن تواجهها المنظمة، وذلك من خالل الدراسات الحصرية

يال لتحديد السيناريو األسوأ الذي يمكن لخاطالق عن إ تاريخ المنظمة األزموي، فضالً ل
للتقليل من حدوث  زمةات، والقيام باالستعدادات لألجراءأن تواجهه المنظمة، واتخاذ اإل

التدريب الشامل على عمليات  أيضاً كوارث المتوقعة، كما يشمل ذلك وال ،األزماتهذه 
، هذه هي االستعدادات الواجبة قبل يد أدوار كل فرد عند حدوث األزمةالمواجهة، وتحد

 .زمةحدوث األ
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 :زمةمرحلة انفجار األ  -2
هلع وال ،ه يجب التعامل مع حالة المفاجأ فإن، واستشرت آثارها زمةفإذا ما حدثت األ     

بعاد المختلفة المشار األذلك إال إذا أحسن االستعداد ب بترٍو ورشاد ولن يتأت   ،والرعب
 مع األزمةوخالل هذه المرحلة يتم التعامل  زمة،في مرحلة االستعداد قبل حدوث األ إليها

 أقل حد ممكن. إلىتها اوفقًا للتخطيط المسبق لتوقي آثارها، وتجنب تداعي
 :زمةمرحلة ما بعد األ  -3

في سواء أحسن التعامل معها  -تهاانقطة نهاية، تنتهى عند آثارها وتداعي أزمةلكل     
أساء التعامل معها. ويظل على المسؤولين واجب ومسؤولية  أو ،أثناء مرحلة المواجهة

ويتم  ،ى لتستمر الحيا  مر  أخرىاألولسيرتها  إلىإعاد  توازن المنظمة، والعود  بها 
ومسبباتها، وتحديد مواطن  ،زمةاأل اثأحدومدارسة  ،االجتماعيةو  ،عالج األثار المادية

 ن مع مثيالتها مستقبال.او واكتساب خبر  التع ،لللخا
 

 ،، وقد تبنىاألزمات إدار يتضح مما سبق اختالف الكت اب في تصنيف مراحل     
في دراسته كما هو موضح  األزمات إدار ( لمراحل 2006،هيكلواعتمد الباحث تصنيف)

 متغيرات الدراسة.    في
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ـــــدد المشـــــاكل 8.1.2                               الســـــليمة للزمـــــات دارةوتعرقـــــل اإل والصـــــعوبات التـــــي ته
 (:46:2011حّزه،)

بين داخل المنظمة، أو سواء  وتدفق المعلومات: ،مشكلة غياب االتصاالت .1
ما يهدد  أكثرلعكس، ذلك أن ا أو ،الجماهير إلىمن المنظمة  أوالمنظمات، 

أن تتركز المعالجة  أوأن يكون هناك مجال للشائعات،  زمةالسليمة لأل دار اإل
استخدام  أواإلعالمية على السلبيات فقط، وعر  الوقائع بصور  غير سليمة، 

 صاف غير دقيقة.أو 
 

 :ومنها مشكلة السلطة واتخاذ القرار .2
 .زمةواجهة تطورات األمتخذ قرار كفء لم أوغياب عنصر القياد   .أ 
 .زمةفي اختيار الوقت المناسب للتعامل مع األ الخطأ .ب 
 الصرا  على السلطة، والتضارب في االختصاصات. .ج 
طرح طة استراتيجية للتعامل مع األزمة، و الكفاء  في وضع خ إلى االفتقار  .د 

 .البدائل
 

، األزمةأثناء مواجهة في ت التي تظهر من أهم المشكال وهيمشكلة ضعف التنسيق:  .3
د المشاركون ين بها، وازداد عدأثر وكثر عدد المت ،زمةويالحظ أنه كلما اتسع نطاق األ

 نجاح التنسيق الشامل بين جهود تلك األطراف. حتمالفي إدارتها كلما قل ا

 

 

 

 

 

 



 للدراسة النظرياإلطار  – ثانيالفصل ال

 

33 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 اإلدارية: جودة القرارات المبحث الثاني 2.2
 :تمهيد 
والتنظيمات  ،ًا في حيا  األفرادتأثير ها كثر أو  ،ًا من أهم العملياتواحديعد اتخاذ القرار       
ن ، ألاإلداريةوالحكومات، ولهذا اعتبرت القرارات جوهر القياد   ،، وحتى في حيا  الدولاإلدارية

ات، اإلنجاز و  ،الخدماتو  ،وتوقف النشاطات ،تعطيل العمل إلىالتوقف عن اتخاذها يؤدي 
 (.57:2010ت)عليان،وتعرضها للكثير من المشكال ،ضعف المنظمة اليوبالت

هي قدرتها على اتخاذ القرارات  ،والمقياس الحقيقي لكفاءتها ،دار المسؤولية األساسية لإلإن      
 (.33:2011ها) تعلب،أهدافلمعالجة المشاكل التي تواجهها في سبيل تحقيق  ؛الالزمة اإلدارية

بمختلف وظائفها،  اإلداريةيات فالقرار اإلداري يمثل المحور األساسي التي تدور حوله العمل    
 ،وبناًء عليه يصير القرار اإلداري بمثابة نقطة االنطالق الفعلية بالنسبة لجميع نشاطات

 (.249:2007)الذنيبات وآخرون، اإلداريةوتصرفات المنظمة 

ومنطقية تتصف  ،وموضوعية ،ودقة ،كفاء  أكثريتضح مما سبق أن الوصول إلى قرارات     
ومناهج علمية، وهذا األمر يحت م  ،واالعتماد بشكل أساسي على أساليب ،بد من توافربالجود ، ال 

، للوصول إلى قرارات إلخوخصائصها... ،وأنواعها ،على الباحث توضيح مفهوم القرارات اإلدارية
 ناجحة تتصف بالجود .

من  ات اإلداريةوعليه قام الباحث في هذا المبحث بتوضيح األدبيات المتعلقة بجود  القرار      
، والتعرف على المؤثرات والعوامل وتعريفاتها تمهيد حول اتخاذ القرارات اإلدارية، ومفهومهاخالل 

التي تؤثر على جود  القرارات اإلدارية من خالل التطرق إلى أهمية القرارات اإلدارية، وأنواعها، 
والعوامل ، حلها، وخطواتهاوخصائصها، وكذلك التعرف على عناصر عملية اتخاذ القرارات، ومرا

 المؤثر  في اتخاذها.

 وكذلك التعرف على أهم القضايا رف على معايير اختيار أفضل بديل،التع تم  من ثم  و      
تحسين القرارات  أساليب إلىتم التطرق  يراً وسبل مواجهتها، وأخ ،والمشاكل التي تواجه المنظمات

 وزياد  فاعليتها. اإلدارية
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 قرار وتعريفاته:مفهوم ال 1.2.2
 :مفهوم القرار 

إن أهمية القرار اإلداري تنبع من حجم المسؤولية الملقا  على عاتق المدراء، فاتخاذ القرار      
ومتوافر  ُيرى فيه مصلحة، ويقصد به  ،يعني: اختيار بديل من بين مجموعة بدائل مختلفة

 ينة.االختيار الواعي لبديل من مجموعة من البدائل لحل مشكلة مع

وقف معين، ويعبر عن والقرار اإلداري هو ذلك االختيار الذي يفضله المدير بعد تحليله لم    
                  أفعال أو ،وما يجب تجنبه من مواقف ،محدد يختص بما يجب القيام بهتحديد سلوكي 

 (.114:2011عباس،)

جل تحقيق هدف البدائل من أ عملية مستمر  لتقييمنه "يمثل مرحلة ضمن ويوصف القرار بأ    
حيث  ؛حل قضية معينة أو ،وعاد  ما يكون المدير ملزمًا باتخاذ القرار لمواجهة مشكلة ما ،معين"

تتدرج عملية اتخاذ القرار من الحالة البسيطة التي تتعلق باتخاذ قرارات روتينية سهلة )مثل قرار 
اختيار المجهزين  أوت تسعير المنتجات )مثل قرارا تعقيداً  أكثرحاالت  إلى منح إجاز  لموظف(

 (.192:2008ية( ) النعيمي،األولوشراء المواد 

 :تعريفات القرار  

فيذه البدائل المتاحة وتن أحدالحلول المناسبة عن طريق اختيار وتقديم  ،عملية تحديد المشكلة     
من ( بأنه: عملية اختيار بين مجموعة 105:2006(، وعرفه حجازي )192:2008النعيمي،)

 أو موضو  معين. ،البدائل للتوصل إلى البديل المناسب بشأن مسألة

هو التعرف على البدائل المتاحة الختيار األنسب بعد التأمل  :(34:2011)تعلب وعرفه      
 عملية اتخاذ القرار على أنها:ف عر  كما وفي حدود الوقت المتاح.  ،حسب متطلبات الموقف

ر البديل األنسب للمشكلة على أساس مجموعة من نشاط فكري ذهني موضوعي يسعى الختيا
 .الخطوات

 :جودة القرار اإلداري  
وتحقيقاااه لألهاااداف بحياااث  ،ناااه: قااارار يقااااس بقااادر موضاااوعيته( بأ55:2012عرفاااه عباااد اهلل )    

 ، والفعاليااااااااة فااااااااي األداء. وعرفااااااااهوالعقالنيااااااااة لتحقيااااااااق الكفاااااااااء  ،تمتاااااااااز هااااااااذه القاااااااارارات بالرشااااااااد
وذات الصالة بالمشاكلة  ،والموثوق بها ،ستخدام المعلومات الدقيقة( على أنها: ا21:2008)انحس  
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اإلدارياااة فاااي المنظماااة، وذكااار ثاااالث  المساااتوياتللوصاااول إلاااى اتخااااذ القااارار الجياااد فاااي مختلاااف 
وشامولية  ،ونزاهاة القارار، وتكامال ،وهاي: تماساك واتسااق القارار، وشافافية ،خصائص للقرار الجياد

 القرار.
ألنه التعريف  (55:2012اهلل، عبد)يتبنى الباحث تعريف  اري إجرائياا:تعريف جودة القرار اإلد

 ،مةمهتناسبًا مع موضو  الدراسة من وجهة نظر الباحث العتماده على عد  عناصر  كثراأل
 وهي:

  والفاعلية. ،الكفاء  -والعقالنية ،الرشد -هدافتحقيقه لأل -موضوعية القرار -

 (:21:2008)حسان،خصائص جودة القرارات اإلدارية 2.2.2
 .تماسك واتساق القرار 
 .شفافية ونزاهة القرار 
 .تكامل وشمولية القرار 

 

 أهمية اتخاذ القرارات: 3.2.2
لبيان أهمية عملية اتخاذ القرارات كان من الضروري بيان دورها وارتباطها بجوانب 

 د حددهاورقابة، وق ،وتوجيه ،وتنسيق ،وتنظيم ،تخطيطن مالمختلفة  اإلداريةالعملية 
 :الي( على النحو الت230:2011) الشوابكة

واتخاذ القرار قبل تكوين  ،يصعب الفصل بين التخطيط اتخاذ القرار والتخطيط:  .1
عادً  ما هم فإناالستراتيجيات  الخططالمنشأ ، فعندما يضع المؤسسون مجموعة من 

ن تعدد البدائل كي يحدوا مغولين باتخاذ القرارات المناسبة يكونون في الوقت نفسه مش
ية موضع التنفيذ، األول الخططوبمجرد وضع  ،وغير المرغوب فيها، وبعد ذلك ،الوارد 

 طار اتخاذ القرارات.د على تكوين المحيط الذي يتم في إها تساعفإن
ترتبط عملية اتخاذ القرار بالتنظيم من زوايا متعدد  أهمها الهيكل  اتخاذ القرار والتنظيم: .2

اءات التنظيمية، وطبيعة العالقات بين العاملين، وتقسيم العمل التنظيمي، واإلجر 
ومسؤولية العاملين، والتنظيم اإلداري يؤثر في عملية اتخاذ القرار من خالل تقسيم العمل، 

واإلجراءات المفصلة التي تحكم سير  ،وتحديد االختصاصات للعاملين، وتحديد القواعد
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العكس،  أو ،أسفل إلىعلى من أ زاء التنظيم سواءً جميع أج إلىالعمل، ونقل اتخاذ القرار 
 على المستوى األفقي. أو
التنسيق، والذي يعمل على التنسيق بين  إلىيمتد اتخاذ القرارات  اتخاذ القرار والتنسيق: .3

الهيكل التنظيمي، والتنسيق بين النظم والعالقات  أو ،المختلفة في التنظيم اإلدارات
 ، وأخيرًا التنسيق بين إجراءات الرقابة ونظمها.دار ي تصدرها اإلوالتوجيهات الت ،ةاإلنساني

يمارس المدير التوجيه من خالل قرارات يتخذها عند مرؤوسيه،  اتخاذ القرار والتوجيه: .4
ثار  دوافعهم ،وتنسيق مجهوداتهم  الجيد، وحل مشكالتهم. األداءوتحفيزهم على  ،وا 

ية المسؤولة في المؤسسة بالعديد من القرارات في تقوم الجهة الرقاب اتخاذ القرار والرقابة: .5
 أوالتنظيم،  إدار والتعليمات التي تفرضها  ،حال وجود انحرافات معينة عن السياسات

طة لخاتطبيق  أو، األداءوجود اختالل في  أوالسائد ،  نظمةواأل ،وجود مخالفات للقوانين
 الموضوعة من قبل المؤسسة.

 
 اإلداريةخاذ القرارات بالعمليات ( يوضح ارتباط ات(3.2شكل 

 
 
 
 
  
 
 
 

د   (2010عليان،) بواسطة الباحث اعتمادًا على المصدر: جر 
 
 
 
 
 

اتخاذ  التنظيم

 القرارات

 التوجيه

 التخطيط

 الرقابة
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 أنواع القرارات: 4.2.2   
 المستوياتألنوا  القرارات تتناسب مع  مستويات( أن هناك 193:2008أشار النعيمي)

 كالتالي: المستوياتفي هذه  اإلدارية في المنظمة، ويمكن تصنيف القرارات

 تتصف بكونها:وهي  قرارات اعتيادية روتينية: -الا أو 

 ومعلومات كثير . ،وقت إلىوال تحتاج  ،ذات مواضيع بسيطة 
  اً كبير  اً وسبق اتخاذ قرارات مشابهة لها، لذلك فهي ال تتطلب جهد ،متكرر. 
  تخذ غالبًا في ظل وباإلمكان تأجيل البت فيها، كما أنها ت ،أهميتها تكون محدد

 ظروف التأكد.
  ومحدد . ،اتها واضحةإجراء ألنالمهيكلة"  أوالقرارات "المبرمجة يطلق عليها 

ر  غالبًا لمواجهة حاالت مميز ، وهي قرارات غير متكر  قرارات فريدة غير روتينية: -ثانياُ 
ل لها بوضوح، مما يجعبسبب صعوبة اإلحاطة بكل تفاصي أو ،ل مر و تحدث أل ألنها

 ويتصف هذا النو  من القرارات بكونه:ضمونة، منتائجها غير 

 .يتطلب جهدًا كبيرًا ومعلومات دقيقة 
 والبدائل المتوفر . ،ودراسة االحتماالت ،لتفهم الحالة المعروضة يستغرق وقتًا أطول 
   شح المعلومات. أوعاد  ما تتخذ في ظل ظروف المخاطر  وعدم التأكد بسبب ندر 
 غير المهيكلة" ألنها  أو ،يانًا تسمية القرارات "غير المبرمجةيطلق عليها أح
 وتختلف حسب كل حالة. ،اتها غير محدد إجراء

هي قرارات غير اعتيادية تفرضها ظروف معينة ) مثل قرارات طارئة استثنائية:  -ثالثاا 
ها نتيجة حدوث مشاكل غير إليوقد تبرز الحاجة  ،معاقبة موظف( أو ،قرار نقل
وغيرها، وتتميز هذ القرارات بكونها  ،كضرور  اتخاذ قرار تخفي  األسعارمتوقعة 

 وعادً  ما تتضمن درجة من المخاطر . ،مفاجئة، تتطلب السرعة
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، نت( أنواع 2010)والقرا  (،118:2011)وعباس  (،106:2011) تعلب وقد صنف
 القرارات كتالي:

أصعب أنوا  القرارات لندر   ويعتبر ،هو تخطيطي طويل المدى القرار االستراتيجي: .1
والتعامل مع المجهول، ونظرًا لطول  ،وازدياد المخاطر  ،وصبغتها بعدم التأكد ،المعلومات

دور  حياته تزداد فرصة تقلب العوامل التي يبنى عليها القرار، مع العلم أن صناعة القرار 
 .تكنولوجيا متقدمةو  ،حسابية متعدد ب اليوأس ،االستراتيجي يتطلب نظم معلومات متطور 

قيق القرار قصير ومتوسط المدى، وغالبًا ما يستخدم لتح ،هو تخطيطي القرار التكتيكي: .2
ويحتاج  ،ودقيقة نوعياً  ،ً ن المعلومات المطلوبة متوفر  نسبياويتميز بأ ،االستراتيجي

 ، نت(2010القرا،(ووصفها  وقواعد معلومات جيد . ،نظمب علمية بسيطة تدعم اليألس
ن كانت في مستوى أعلى من القرارات التنفيذية ،ا قرارات متكرر بأنه فنية  أكثرو  ،وا 

 .والمتخصصين ،الرؤساء الفنيين إلىوتفصياًل. ويوكل أمر مواجهتها 
ويعتمد على  ،سهل أنوا  القراروهو أ ،هو مبرمج متكرر شبه يومي القرار التشغيلي: .3

 أساليبيعتمد على أي  وال، ماته متوفر غالبًا ما تكون معلو وخبراتها، و  ،نضوج الشخصية
 حيانًا يخدم القرار التكتيكي.  وأ ،كمية كما أن دور  حياته قصير 

ن صناعة اتخاذه تكاد تكون صفرًا، وعلى المستوى الشخصي يتميز بأ األزمي:القرار  .4
المتوافر ، وعلى مستوى المنظمة فهو يعتمد على وجود مجموعة  الخبر و  ،بسرعة البديهة

 .السناريوهات الجاهز  التي تمثل الحلول التي تتوقع المشكلة من
 ،وهي تتعلق بالمشكالت البسيطة المتكرر  كتلك المتعلقة بالحضور: القرارات التنفيذية .5

. وهذا النو  الشكاوىجازات، وكيفية معالجة واإل ،والغياب ،وتوزيع العمل ،واالنصراف
 ،والتجارب التي اكتسبها المدير ،الخبراتجة من القرارات يمكن البت فيه على الفور نتي

 .، نت(2010القرا، ( والمعلومات التي لديه
 ،والمناقشة ،التفاهم إلىهي تتعلق بمشكالت حيوية يحتاج في حلها  :الحيويةالقرارات  .6

ا متخذ النو  من المشكالت يبادر المدير وتبادل الرأي على نطاق واسع، وفي مواجهة هذا
اجتما  يعقد  إلىوالقانونيين  ،والفنيين ،ومستشاريه من اإلداريين ،اعديهبدعو  مس القرار

كل من يعنيهم أمر القرار من  شراكإل، لدراسة المشكلة، وهنا يسعى المدير متخذ القرار
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 ،حرية المناقشة مع توضيح نقاط القو  اً طراف في مؤتمر، وأن يعطيهم جميعجميع األ
 )المصدر السابق(. والضعف

 

 : الفعالخصائص القرار  5.2.2
 ( عد  خصائص للقرار وهي:6:2015، وربايعة )(60:2010) ذكر كل من عليان

 مراعا  خطوات المنهج العلمي في اتخاذ القرار. .1
والعوامل  ،المتمثلة في قوى الضغط الخارجيةوالبيئة  ،مراعا  البيئة الداخلية للمنظمة .2

 والتكنولوجية. ،يةوالثقاف ،واالجتماعية ،والسياسية ،االقتصادية
 ون بالقرار.أثر الحرص على مشاركة العاملين الذين يت .3
الحديثة في عملية اتخاذ القرار من خالل  اإلداريةوالتقنيات  ،ساليباالستفاد  من األ .4

 .اإلداريةحوسبة المعلومات 
 وتنفيذه. ،تحديد الوقت المناسب التخاذ القرارو مراعا  شرعية القرار،  .5

 (.253:2007الذنيبات وآخرون،) :)األركان الموضوعية( ار الرشيدلقر معابير ا 6.2.2
 معيار الكفاء  والقدر  على تحقيق األهداف المطلوبة بأفضل الشروط. أوالا:
 معيار القبول، وله وجهان: ثانيا:
 علاااى وجاااه الخصاااوص( فاااالقبول يحقاااق  قباااول العااااملين والمعنياااين بتنفياااذ القااارار(

 اإللتزام والتأييد.
 المنتفعين أو المتأثرين(. جتمع صاحب المصلةقبول الم ( 
معيار السالمة واألمن، ان عدم االهتمام بهذا الشرط قد يؤدي إلى حوادث ال تحمد  ثالثاا:

عقباهااا، وهااو يركااز علااى الجوانااب الفنيااة التااي تمنااع أو تحااد ماان وقااو  الحااوادث وتحقااق 
 السالمة.
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 عناصر عملية اتخاذ القرار: 7.2.2
 وهي: ،( عد  عناصر التخاذ القرارات61:2010ن)ذكر عليا

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

اتخاذ قرار  أو ،هو المشكلة التي تتطلب من متخذ القرار البحث عن حل موضوع القرار: .2
 ما بشأنها.

رف معين من أجل تحقيق تص أو ،ار المتخذ عبار  عن سلوكفالقر والدافعية:  هدافاأل .3
، ووراء كل دافع حاجة دافعسلوك  أو ،ومن المعلوم أن وراء كل عملهدف محدد، 

 كان وراءه دافع لتحقيق هدف معين. إذامعينة يراد إشباعها، وبناًء عليه ال يتخذ قرار إال 
ومعلومات  ،د من جمع بياناتالتخاذ قرار إداري صائب؛ ال بالبيانات والمعلومات:  .4

 اتها.تأثير و  ،وأطرافها ،هاأسبابو  ،وأبعادها ،كافية عن طبيعة المشكلة
المعروف أن كثيرًا من القرارات تتعامل مع متغيرات مستقبلية مجهولة يجب التنبؤ التنبؤ:  .5

ع ما فالتنبؤ يساعد متخذ القرار في أن يستطل ؛هاتأثير و  ،وتحديد انعكاساتها ،وتقديرها ،بها
 سيحدث في المستقبل.

ومن  ،الحل مضمون القرار الذي سوف يتخذ لحل مشكلة ما أو ،يمثل البديل البدائل: .6
من حل  أكثرشكلة، وعلى األغلب أن يكون هناك للم واحدالنادر أن يكون هناك حل 

واألفضل من  ،متخذ القرار الجيد هو الذي يختار البديل األنسب فإن ؛اليللمشكلة، وبالت
 البدائل المتاحة لحل المشكلة. بين

يعني المناخ هنا الجو العام الذي يتم فيه اتخاذ المناخ الذي يتم فيه اتخاذ القرار:  .7
 ،القرار، وما يتضمنه هذا المناخ من اعتبارات خاصة عند متخذ القرار، وظروف داخلية

ه أمثلة هذقيود عند اتخاذه للقرار، ومن  أو ،وخارجية تضع أمام متخذ القرار معوقات
، وضعف مستوى كفاء  العاملين، والقيود الماليةات والقيود: ضعف اإلمكان ،المعوقات

 وغيرها. ،السياسية والقانونية
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 وهي: ،عناصر عملية اتخاذ القرار إلى( 131:2011)تعلب كما أشار
 المشكلة. أو ،الموقف .1
 متخذ القرار. .2
 الهدف. .3
 البدائل. .4
 قواعد االختيار. .5
 لحل األمثل بين البدائل.عملية اختيار ا .6

 مراحل عملية اتخاذ القرار: 8.2.2
علياااااان و (، 290 - 289:2011) وتعلاااااب ،(115:2011) عبااااااس ذكااااار كااااال مااااان     

 وهي: ،( عد  مراحل لعملية اتخاذ القرار21:2010)  وطعمة ،(62:2010)
 وتحديد الهدف. ،مرحلة تشخيص المشكلة .1
 والمعلومات. ،مرحلة جمع البيانات .2
 والمعلومات. ،بلور  البياناتمرحلة  .3
 وتحديد البدائل. ،مرحلة وضع .4
 واختيار البديل األفضل. ،مرحلة المفاضلة بين البدائل .5
عالن القرار. ،مرحلة صياغة .6  وا 
 ومتابعة القرار. ،مرحلة تنفيذ .7

 

 وهي: ،خطوات التخاذ القرار أو ،( عدة مراحل99-98: 2007)كتانه  ردأو و 
وتفحااص مساابباتها  ،دراسااة المشااكالت باسااتمرار دار يجااب علااى اإل تشــخيص المشــكلة: .1

المشاااكلة الحقيقياااة التاااي ينبغاااي التوجاااه لحلهاااا، ومماااا ال شاااك فياااه أن اإلدراك  إلاااىوصاااواًل 
 الصحيح للمشكلة من قبل المدير يلعب دورًا أساسيًا في بلور  الحلول البديلة لها.

 هي: أقسامثالث  إلى( المشكالت 84:2010وقد قسم )الفرا وآخرون،
وتتعلاق بمشاكالت  ،وتحادث بصاور  دائماة ،هي التي تتكرر المشكالت التقليدية: - أ

 وسيره. ،ومياليروتينية تعتر  شؤون العمل 
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 إشااراكوالسياسااات وهااي تتطلااب  ،الخططهااي التااي تتعلااق باا المشــكالت الحيويــة: - ب
 قرار سليم. إلىذوي االختصاص للوصول  أو ،العاملين

ث دون أن يكاااون هنااااك مؤشااارات بحااادوثها، هاااي التاااي تحاااد المشـــكالت الطارئـــة: - ت
 . ازمةوح ،وعالجها يعتمد على المدير باتخاذه قرارات سريعة

تلااااك التااااي اسااااتخدمت كحلااااول  أو ،البحااااث عاااان الباااادائل المعروفااااةالبحــــث عــــن بــــدائل:  .2
ق، ال  لخااااوالتفكيااار  ،وتتطلاااب القااارارات غياار الرتيباااة التصااور ،سااابقة أو ،لمشااكالت قائماااة

ات اإلمكاناا :العقبااات مثاال أو ،لااول يواجااه الماادراء عااددًا ماان القيااودوعنااد البحااث عاان الح
 ومصالح األفراد في المنظمة. ،وقابلية، والظروف االقتصادية، التكنولوجية

لنتاائج  مالياةوسالبيات كال باديل فيهاا بتوزياع النساب االحت ،اتإيجابياتقادير تقييم البـدائل:  .3
وياااؤثر  ،واالجتهاااادات الشخصاااية ،نباااؤاتوالت ،كااال باااديل باالساااتفاد  مااان التجاااارب الساااابقة

 ،الحدس في عملياة القارار، والحادس: هاو عملياة نفساية تنقال اإلدراكاات بشاكل ال شاعوري
ويجاب أن  ،وآثارهاا فاي المنظماة ،واالختالفاات ،واعيًا بالفروقاات ،ويجب أن يكون المدير

 يأخذ بعين االعتبار النزا  القوي بين أفراد المنظمة. 
أي اختياار الباديل الاذي يتوقاع أن ياأتي بأفضال النتاائج، والمعياار األفضل: اختيار البديل  .4

وفااااي حااااال وجااااود باااادائل متعاااادد  ماااان نفااااس درجااااة  ،هااااو تحقيااااق األمثليااااة للمنظمااااة ككاااال
منهاااا يعتماااد علاااى المااادير فاااي حسااام  واحااادصاااعوبة مضاااافة فاااي اختياااار  التفضااايل، يخلاااق

 واتخاذ القرار المناسب. ،األمور
وتكاون  ،اختياار الباديل األمثال ال باد أن يضاعه المادير موضاع التنفياذ بعادتنفيـذ البـدائل:  .5

وقااد تظهاار مجموعااة ماان  ،لعمليااة اتخاااذ القاارار تاادرس خاللهااا ردود الفعاال ؛هااذه اسااتكماالً 
 .المدروسة التي يطلع بها المدير الخطواتالنتائج غير المتوقعة بالرغم من كل 

والفاعلية وذلك من خالل قدرته علاى تحقياق  ،تحقق المدير من الكفاء المتابعة والتقييم:  .6
 يهمل تقييم نتائجه. أو ،أن يتخذ المدير القرار ثم ينساه الخطأالنتائج المرجو ، ومن 

 
 
 
 



 للدراسة النظرياإلطار  – ثانيالفصل ال

 

43 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار: 9.2.2
 وهي: ،( إلى عد  عومل تؤثر في عملية اتخاذ القرارات113:2011أشار تعلب)

ودون ذلك يتعار  مع  ،كبير في اتخاذ القرار تأثيروالمعتقدات  ،للقيم القيم والمعتقدات: .1
 وتفاعلها في الحيا . ،وطبيعة النفس البشرية ،حقائق

 ،والمعتقادات التاي يحملهاا ،لكال فارد شخصايته التاي تارتبط باألفكاار المؤثرات الشخصية: .2
 األفكااار، كيكااون القاارار متطابقااًا مااع تلاا اليعلااى القاارار الااذي ساايأخذه، وبالتاا أثروالتااي تاا

 والتوجهات الشخصية للفرد.
دور مهام فاي اتخااذ القارار لاذلك يتخاذ الفارد وميوله  ،لطموحات الفرد الميول والطموحات: .3

الحساااااابات  أو ،النتااااائج الماديااااة إلاااااىطموحاتااااه دون النظاااار و  ،القاااارار النااااابع ماااان ميولاااااه
 الموضوعية المترتبة على ذلك.

وصاااوابيته، فإزالاااة التاااوتر  ،ة علاااى اتخااااذ القااارارتاااوثر العوامااال النفساااي العوامـــل النفســـية: .4
 ،هدافتحقيق األكبير في إنجاز العمل، و  تأثيروالحير  والتردد لها  ،واالضطراب ،النفسي

 الفرد. إليهاواآلمال التي يسعى  ،والطموحات
 

 إلى( 97: 2007)انهوكتّ (، 6:2015)، وربايعة(60:2010)عليان كل من أشارو 
 ومن أهمها: ،ؤثر على القرارعدة عوامل ومتغيرات ت

  عوامل تتعلق باألبعاد الشخصية لمتخذ القرار )تحصيله الدراسي، ذكائه ، خبراته
 (.إلخعقالنيته......و  ،اتجاهاته ،فلسفته ، شجاعته ،

 اساتها، ظروفها، مناخها ها، تنظيمها، سيأهداف)طبيعتها،  دار عوامل تتعلق باإل
 (.إلخبشرية، .......اتها المادية وال، إمكانالتنظيمي

  تتعلق بالكوادر البشرية المتوفر  لتنفيذ والمتابعة ) طبيعتهم، خبراتهم، عوامل
 ( . إلخاتجاهاتهم، انتماءاتهم، والئهم للمؤسسة....

 .....(.إلخعوامل تتعلق بالمشكلة ) واضحة، محدد ، واقعية 
 للتنفيذ )ميزانية،  زمةعوامل تتعلق بدرجة توافر المعلومات المطلوبة والموارد األ

 (.إلخأفراد، أجهز ، تكنولوجيا .....
 ه.تناولوطبيعة الموضو  الذي ي ،وأهميته ،نو  القرار 
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 .الفتر  الزمنية المتاحة التخاذ القرار 
 وما يترتب عليها من ضغوط  ،الخارجيةو  ،الداخلية ة الظروف البيئةممدى مالئ

 متخذ القرار. أو ،على المدير
 ودرجة تأثيرها. ،راتدرجة تكرار القرا 

 

 لبديل:معايير اختيار ا 10.2.2
 

(، 25:2010(، وطعمااااااااااااااااااة)66:2010(، وعليااااااااااااااااااان)304:2011وأشااااااااااااااااااار تعلااااااااااااااااااب)
(، إلااااااى معااااااايير تحديااااااد أفضاااااال الباااااادائل فااااااي اتخاااااااذ 253:2007والااااااذنيبات وآخاااااارون)

 وهي: ،القرارات اإلدارية
تحقيق  يجب اختيار البديل الذي يساهم بأكبر قدر ممكن في معيار الهدف: .1

 .هدافالمنظمة، وترتيبها تنازليًا طبقًا لدرجة مساهمتها في تحقيق األ أهداف
ذا كان يل الذي يحقق نتائجه بسرعة خاصة إيفضل اختيار البد معيار الوقت: .2

 الموقف يتطلب التدخل السريع باتخاذ القرار لوقف حالة عدم التوازن.
والمنفعة المتوقعة منه،  ،فيذ البديلوفيه يتم المقارنة بين تكلفة تن معيار التكلفة: .3

 ف.اليويفضل البديل الذي يعطي أفضل النتائج بأقل التك
واحتماالت عدم  ،طور  المتوقعة من تنفيذ كل بديللخاأي درجة  :الخطرمعيار  .4

المنشود  لذا يعتبر البديل األمثل هو البديل الذي يقدم أكبر  هدافتحقيق األ
 النتائج بأقل خطور .

لتنفيذ كل  الالزمةوهي درجة توافر اإلمكانات  موارد المتاحة وقيودها:معيار ال .5
 وبشرية مع إمكانية استغاللها أحسن استغالل ممكن. ،بديل من موارد مادية

 يجابيةبناًء على النتائج اإليتم اختيار البديل المناسب  معيار النتائج العكسية: .6
 والنتائج السلبية لكل بديل.

المتخذ ال بد أن يتمش ى مع الفلسفة القرار  لسياسية:االعتبارات امعيار  .7
 ،والسياسية العامة للدولة خاصة تلك التي تتصل بمصالح الجماهير ،االقتصادية
 والرأي العام.
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 :والمشاكل التي تواجه المنظمات القضايا 11.2.2
           لمنظمات، ومن أهمها:  عد  قضايا ومشاكل ل (324:2011تعلب ) ذكر
وبدون ذلك  ،ن توقيت التعامل مع المشكلة لحظة إدراكها غاية في األهميةإ .1

 مشكلة معقد  زاحفة. إلىتتحول 
 إلىوتحديد الهدف يعتبر نصف الطريق  ،ودقة تعريفها ،دراك المشكلة نفسهاإن إ .2

العلمي المتبع لها ودرجة  األسلوبالحل، أما النصف اآلخر فيعتمد على 
 معها. اإلخالص في التعامل

رؤيتها( قبل حدوثها عن طريق ل المعقد  الزاحفة يمكن توقعها )إن معظم المشاك .3
سيناريوهات )بدائل(  إعداد ولوجيات قادر  على ذلك، ومن ثم فإنوتكن ،اتآلي

 إلىوتحولها  ،مختلفة جاهز  للتعامل معها سوف تساعد على حلها قبل تعقدها
 زاحفة.

ون من خالل منظور مفهوم النظم، أي إن التعامل مع المشاكل يجب أن يك .4
يجابًا، وعلى المدى القصير دراسة عالقاتها مع كل متداخالتها سلباً  والبعيد،  ،وا 

ومتابعة حتى  ،تبعات اتخاذ القرار يجب أن تكون مراقبة ومن جهة أخرى فإن
 ه.تأثير وتعديله خالل دور   ،يتم ضبطه

وفقير  المعلومات، وغنية ثالثة أنوا  رئيسة أزمية،  إلىتنقسم المشاكل  .5
يين أعقد أنوا  المشاكل، ولذا فطبقًا لدرجة األولالمعلومات، ويعتبر النوعيين 

، ومن لوجيا المستخدمة لدعمهاوالتكنو  ،ةليواألهمية تتحدد اآل ،طور لخاو  ،التعقيد
والتي تحقق أقل  ،ة والتكنولوجيا المناسبةلياآلصانع القرار اختيار  ثم فعلى

 عطي أفضل نتائج.وت ،تكلفة
القرار هو دعم وفر  الكفاءات المسلحة بعلوم صناعة  أزمةمن  يجزء رئيس .6

 والتكنولوجيا الحديثة المدعمة لصناعته. ،القرار
استمرارية  فإنإن أي قرار هو حلقة من سلسلة متصلة لقرار يسبقه، ومن ثم  .7

 التطور والتنمية. اثأحدجودته تساهم في 
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 (:77:2010)عليان،وزيادة فاعليتها ،ات اإلداريةأساليب تحسين القرار   12.2.2
 مما يساعد على إيجاد البدائل المناسبة لها.اإلدارية على نحو تام، فهم المشكلة  .1
لذا ينبغي األخذ بعين االعتبار درجة تأثير القرار على العاملين المنفذين له،  .2

للقرار  إشراك العاملين في عملية صنع القرار، مما يساعد على زياد  فهمهم
 .ودعمهم له، وعدم معارضته

أثناء اتخاذ القرار، مما يزيد من في واألهواء الشخصية ، العواطفتجنب  .3
 موضوعيته.

 قسامواأل، مدراء الدوائر إلىوالروتينية  ،تفوي  سلطة اتخاذ القرارات العادية .4
 والشعب، مما يساعد المدراء على التفرغ التخاذ القرارات المهمة والحساسة.

 للمؤسسة. الخارجيةو  ،بعة التغيرات والتطورات التي تحدث في البيئتين الداخليةمتا .5
والمبتكر  للمشكالت، وعدم االعتماد قدر  ،ةاإلبداعيإيجاد الحلول )القرارات(  .6

 سبق تبنيها في قرارات سابقة، إال عند الضرور . أو ،اإلمكان على حلول جاهز 
بمعني إمكانية تعديل القرار المتخذ عندما تبني مبدأ المرونة في اتخاذ القرارات،  .7

 تستجد أمور تقتضي ذلك.
إيجاد نظام معلومات إداري محوسب، يساعد على إمداد المديرين بالمعلومات  .8

 لهم إلتخاذ القرارات الصحيحة. الالزمة
 وعدم الوقو  فيها ثانية. ،فاد  من أخطاء الماضيستاال .9
 فيه إال في الحاالت الطارئة. وعدم االستعجال ،التروي في اتخاذ القرار .10
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 المبحث الثالث 3.2
 وزارتي العمل والتنمية االجتماعية

 
 
 
 .العمل وزارة 1.3.2

 
 

 وزارة التنمية االجتماعية. 2.3.2
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 وزارة العمل الفلسطينية 1.3.2

 تمهيد:

مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في  إنشاء إطارنشأت وزار  العمل الفلسطينية في     
ها، أهداف، وقد دأبت الوزار  ومنذ تأسيسها على تحديد رسالتها، ورؤيتها، و 1994لعام ا

والتطوير، على الصعيد الوطني  ،والتنمية ،ومشاريعها، بما ينسجم مع خطط اإلصالح
 (.: نت2017العام )موقع وزار  العمل الفلسطينية،

ي ظروف بالغة وصالحيتها في العمل وباشرت عملها ف ،وتسلمت الوزار  مهامها    
الصعوبة والتعقيد؛ بعدد قليل من الكادر البشري، وقد استطاعت الوزار  من إنجاز الهيكلية 

والمهام  ،وصياغة السياسة العامة لها، وتحديد االختصاصات ،2004العامة للوزار  عام 
 .(2004)وزار  العمل، الهيكل التنظيمي، بالوزار  داريةاإلالملقا  على الوحدات 

الاااااوزارتين، ومااااان ثااااام تعرياااااف بتمهياااااد حاااااول  الباحاااااث فاااااي هاااااذا المبحاااااث وقاااااد قاااااام     
كااااار وتحدياااااد  عاااااام باااااالوزارتين، ثااااام تطااااارق إلاااااى رؤياااااة، ورساااااالة، وأهاااااداف الاااااوزارتين، وذك

واإلجاااااااااراءات للااااااااوزارتين، وتحدياااااااااد الهيكااااااااال التنظيمااااااااي للاااااااااوزارتين، وأخيااااااااارًا  السياسااااااااات
 .التطرق للمشكالت، واألزمات التي تواجه الوزارتين

 

 :تعريف بالوزارة 1.1.3.2
وسياسة  ،المؤسسة الحكومية التي ُتعنى بمسائلالعمل الفلسطينية وزار   تبرعتُ     

العمل، مثل: التشغيل، تشريعات العمل، السالمة والصحة المهنية، التدريب المهني، 
، كما تعتبر الوزار  المسؤولة عن تنظيم سوق العمل إلخعالقات العمل والتعاونيات...

والقوانين واألنظمة لتوفير التدريب المهني  ،وتطوير التشريعات ،بر وضعالفلسطيني ع
موقع )وخدمات التشغيل التي تمك ن من التعامل مع التغيرات المستمر  في سوق العمل 

 : نت(.2017وزار  العمل الفلسطينية،
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 (:المصدر السابق)رؤية الوزارة   2.1.3.2

واالرتقاء بمستوى  ،ن االجتماعيامضلنظام متطور من ا إلىتوفر العمل الكريم المستند 
 وكفاءتها. ،إنتاجيتهاوتدريب العمالة لزياد   ،تأهيل

 )المصدر السابق(:رسالة الوزارة  3.1.3.2

والعدالة  ،المساهمة الفعالة في تحقيق النمو االقتصادي إلىتسعى وزار  العمل      
ناء  بين أطراف االجتماعية، من خالل تحديث تشريعات العمل، وترسيخ عالقات عمل ب

وتحسين شروطه وبيئته، واحترام الحرية  ،وتلبية احتياجاته ،وتنظيم سوق العمل ،اإلنتاج
نظام متطور من الضمان االجتماعي،  إلىالنقابية، وضمان توفر العمل الكريم المستند 

وكفاءتها، وتحرير الطاقة  ،وتدريب العمالة لزياد  إنتاجيتها ،واالرتقاء بمستوى تأهيل
مما  نياو التعوجني ثمار عملها بالكامل دون تمييز، وزياد  مساحة العمل  ،إلنتاجية للمرأ ا

وذوي االحتياجات  ،والجرحى ،تضررًا كاألسرى المحررين كثريساهم في إدماج الفئات األ
وبيئته، باعتبار العمل  نوتحسين شروطه ،وتلبية احتياجاته ،، وتنظيم سوق العملالخاصة

 ودولة ديمقراطية مستقلة. ،ن في مجتمع متكافلحقًا لكل مواط

 (:2008)وزارة العمل، تقرير نظام العمل، الوزارة هدافأ 4.1.3.2

  المساهمة في تنظيم سوق العمل عن طريق توفير المعلومات األساسية حول القوى
وتأهيل القوى العاملة المدربة حسب احتياجات سوق  ،وتحسين خدمات التشغيل ،العاملة
 .وذلك للحد من البطالة والفقر ،العمل

 ورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزار  ،تطوير. 
  وتفعيل دورها  ،نوني المنظم لعملهاامن خالل تهيئة المناخ الق نيةاو التعالنهو  بالحركة

وذلك للمساهمة في دور ناشط في التنموي االقتصادية  ،في الحركة اإلنتاجية في فلسطين
 .من الفقروالحد  ،االجتماعية

  المساهمة في تحقيق الحماية االجتماعية للطبقة العاملة من خالل تأسيس نظام عصري
 .للتأمينات االجتماعية لكفالة حيا  كريمة للعامل
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 وترسيخ عالقات عامة بناء  بين الشركاء االجتماعيين  ،وشروط العمل ،تحسين ظروف
 .الثالثي راو بالتش نهوضاً 

 )المرجع السابق(: ختصاصات الوزارةا 5.1.3.2

وتحسين خدمات التشغيل، وتحسين جود  مراكز  ،المساهمة في تنظيم سوق العمل .1
وذوي االحتياجات  ،تضررًا في المجتمع كثرالتدريب المهني، وخلق فرص عمل للفئات األ

 .الخاصة
وترسيخ عالقات عمل بناء  بين الشركاء االجتماعيين،  ،وشروط العمل ،تحسين ظروف .2

 وفقًا لقانون العمل. ةاليالعمفي تسوية النزاعات  والمساهمة
 وتفعيل دورها ،من خالل تهيئة المناخ القانوني المنظم لعملها نيةاو التعالنهو  بالحركة  .3

االقتصادية  وفي التنميةفي دور ناشط وذلك للمساهمة  ،نتاجية في فلسطينفي الحركة اإل
وتنشيط، ودمج  ،قة اإلنتاجية للمرأ سع للطاأو ومشاركة  ،الفقرواالجتماعية والحد من 

تعزيز الفكر وروح العمل الجماعي بين أفراد و  ،غير العاملة نيةاو التعوتصفية الجمعيات 
 المجتمع الفلسطيني.

المساهمة في تحقيق الحماية االجتماعية للطبقة العاملة من خالل تأسيس نظام عصري  .4
 ،العمل على تعزيز ورفع مستوى الثقافةو  ،للتأمينات االجتماعية لكفالة حيا  كريمة للعامل

أصحاب العمل وبين أفراد و  ،ينات االجتماعية لدى المشمولينوالوعي فيما يخص التأم
نشاءالمجتمع بشكل عام، و   قاعد  بيانات تخدم قطا  التأمينات االجتماعية. ا 

 ،ةدارياإلورفع وتحسين القدرات الداخلية للوزار  من خالل تطوير المنظمة تطوير  .5
وتطوير  ،لتحسين الالزمةوالمعدات  ،األجهز وتوفير  ،ات الداخليةجراءواإل ،الماليةو 

 ، ورفع مستوى الكادر البشري في مجاالت عمل الوزار .األداء
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 :الهيكل التنظيمي للوزارة 6.1.3.2

ل العم وزار ) التاليةيتألف الهيكل التنظيمي العام للوزار  من المكونات الرئيسية 
 (:2004،، الهيكل التنظيميالفلسطينية

 ديوان الوزير، ويرتبط به مكتب الوزير وعدد من الوحدات المتخصصة. .1
 العامة. داراتاإلالوكيل، ويرتبط به عدد من الوحدات و  .2
الوكالء المساعدون، ويشرفون على عدد من الملفات يكلفون بها بقرار من  .3

 الوزير.
 العامة: داراتاإل .4
 والقدرات البشرية ،الماليةو  ،داريةاإللشئون لالعامة  دار اإل. 
 لتدريب المهنيالعامة ل دار اإل. 
 لتشغيلالعامة ل دار اإل. 
 للتعاونالعامة  دار اإل. 
 وحماية العمل ،لتفتيشالعامة ل دار اإل. 
 والسياسات ،لتخطيطالعامة ل دار اإل. 
 عالقات العملالعامة ل دار اإل. 
 والعالقات العامة ،والدولي ،العربي للتعاونالعامة  دار اإل. 
 والتفتيش الداخلي ،العامة للرقابة دار اإل. 
 لتأمينات االجتماعيةالعامة ل دار اإل. 
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 بوزارة العمل اإلشرافية( يوضح عدد الموظفين الذين يشغلون الوظائف 2.2)جدول         

 وزارة العمل المسمى الوظيفي الرقم
 1 وكيل وزارة .1
 5 مدير عام .2
 0 نائب مدير عام .3
 21 مدير دائرة .4
 21 رئيس قسم .5
 7 رئيس شعبة .6

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

 (:2016المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة )وزارة العمل، التقريرالسنوي، 7.1.3.2

 وذلك لضيق مساحته مقارنة بعدد الموظفين. ،للعملعدم مالئمة مقر الوزار   .1
 .موظفينوعمل ال أداءالذي ينعكس سلبًا على  األمر، نموظفيالرواتب  أزمةاستمرار  .2
 وبين مؤسسات سوق العمل. ،ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية .3
 ، من لتلبية احتياجات الوزار  اليالمامر الصرف أو عدم انتظام في صرف موازنة الوزار ، و  .4

وأجهز  الحاسوب  دوات_ األثاث_ األالمكتبية)األساسية وتوفير االحتياجات  ،شراء
 لألنشطة(. ةاليموملحقاتها_ مخصصات 

 للوزار . ةاليععدم توفر مولد كهرباء بقدر  أزمة انقطا  الكهرباء، و  .5
 على صعيد موازنة الوزار . المالية زمةنتيجة األ الماليةتراكم مستحقات الموردين  .6
والوظيفي، وحاجة العديد من  ،الوزار  على توفير احتياجاتها من الكادر البشري  عدم قدر  .7

 موظفين جدد مؤهلين. إلى داراتاإل
والتنمية التي  ،امج التشغيلعدم توفر التمويالت الضرورية إلعاد  التوسع في تنفيذ بر  .8

لى صرف مستحقات الراهنة، وعدم القدر  ع ةاليالحسيما في ظل الظروف ال إليهاتشتد 
 والعاملين في البرامج من العائدين من دول عربية. ،عمال البطالة
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

والتدريب  ،وفي برامج التعليم ،والفني ،وجود خلل في بنية نظام التعليم والتدريب المهني .9
، وعدم مناسبتها مع الخاصةو  ،ومراكز التدريب الحكومية ،المقدمة من خالل مؤسسات

 احتياجات السوق.
واالرتباطات ذات الصلة بمتطلبات السوق  ةاليوالفعالكفاء   إلىنظام التدريب  افتقار .10

وظروف العر  والطلب ونقص التمويل الضروري في حده األدنى، إلعاد  منهجه 
علمية مخططة وحديثة وتطبيق البرامج المهنية التي تؤهل المتدربين  أساليبالنظام وفق 

 ني.لالنخراط الحقيقي بسوق العمل الفلسطي
في  الالزمةالتدريب  أدواتات و الخامنقص االحتياجات المادية وعدم توفر المواد و  .11

مراكز الوزار ، مما يجعل الوزار  غير قادر  على تطوير منظومة التعليم والتدريب والتركيز 
 فقط على بقاء الحيا  في عمل مراكز التدريب في نشاطها األساسي.

ات العمل بقانون العمل الفلسطيني والنصوص واللوائح إجراءعدم قدر  الوزار  على تفعيل  .12
 الحد األدنى لألجور في قطا  غز .المنبثقة عنه، خاصة فيما يتعلق بتطبيق 
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 وزارة التنمية االجتماعية  2.3.2

 تمهيد:

مؤسسات السلطة الوطنية  إنشاء إطارالفلسطينية في االجتماعية نشأت وزار  التنمية        
ومنذ تأسيسها على تحديد رسالتها، ورؤيتها،  ،، وقد دأبت الوزار 1994في العام الفلسطينية 

ها، ومشاريعها، بما ينسجم مع خطط اإلصالح والتنمية والتطوير، على الصعيد أهدافو 
 (.: نت2017الوطني العام )موقع وزار  التنمية االجتماعية،

والتنمية المستدامة من  ،مع السليمإرساء المجت إلىتسعى وزار  التنمية االجتماعية       
ورفع مستوى معيشته بديناميكية تؤدي  ،خالل ضمان الحيا  الكريمة لإلنسان الفلسطيني

وتنفيذ  ،النهو  بمسؤولياتهاالمنشود ، و  هدافيحقق األبما االعتماد على الذات  إلى
نة، وشرعت وبما يلبي متطلبات العمل بأقصى درجات الكفاء  والمرو  ،وسياستها ،خططها

 داراتاإلوتحديد  ،بالوزار  الخاصةالوزار  في وضع هيكلها التنظيمي وتحديد البنية الهيكلية 
 (. 2008وزار  التنمية االجتماعية، الهيكل التنظيمي،) العامة فيها

 قوانينها ضمن االجتماعية، الرعاية قانون بتطبيق االجتماعية التنمية وزار  قامت ولقد      
 ،إليها ماسة حاجة في هي المجتمع من شرائح إلى الرعاية لتوفير بها، الخاصة وأنظمتها
 األهلية المنظمات مع نهااو تع مع واألسر ، ،الفرد مكانة رفع في هإلي تهدف ما إلى إضافةً 

 االجتماعية، العالقات ترتيب إلعاد  نيةاو والتع ،والمهنية ،النقابية والتنظيمات ،واالتحادات
 العمل وقيم ،مفاهيم باستمرار فيها وتزدهر تنمو حيا  وخلق المجتمع، في الفرد ودمج

 (.ت: ن2017موقع الوزار ،)االجتماعي. 

 تعريف بالوزارة: 1.2.3.2
 والمؤسسات ،الوزارات مع والتنسيق وبالشراكة االجتماعية التنمية وزار  تسعى    

 توفير إلى الدولية والمنظمات ،اصإلخ والقطا  ،المدني المجتمع ومنظمات ،الحكومية
 والفئات الفقير  لألسر ةاإلنساني الخدمات الفلسطيني، وتوفير للمواطن اجتماعية حماية

 مع ناو بالتع الجهود واستمرار تكثيف يستدعي المتاحة، وهذا اتوفق اإلمكان المهمشة،
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 ،الالزمة الموارد وتوظيف ،والتواصل ،التنسيق تعزيز على القطا  في العاملة المؤسسات
عدادو   والضغط ،الفقر حالة ومعالجة ،التخفيف أجل من ،المستويات كل على الخطط ا 

 ووطنه ،أرضه في الفلسطيني الشعب صمود تعزيز بهدف ،الخدمات على المتزايد
 مرحلة إلى االحتالل مرحلة من لالنتقال الالزمة واالقتصادية ،االجتماعية التنمية وتحقيق

 : نت(.2017اعية،)موقع وزار  التنمية االجتم االستقالل
 

 :الوزارة رؤية 2.2.3.2
 ،االقتصادي النسيج قلب في االجتماعية الحماية لقطا  الرؤية بيان يضع    

 :اآلتيك وهي. فلسطين في والسياسي واالجتماعي
 ظل في المستدامة ةاإلنساني التنمية تحقيق طريق على الفلسطيني لإلنسان كريمة حيا “

وزار  التنمية موقع ) ”تمييز بدون والعدالة الحقوق على القائمة الفلسطينية الدولة
 (.ت: ن2017االجتماعية،

 

 )المصدر السابق(:الوزارة  رسالة  3.2.3.2
 ،وبالشراكة االجتماعية، الحماية قطا  قائد  االجتماعية؛ التنمية وزار  تسعى    

 والقطا  ،المدني المجتمع ومنظمات ،والمؤسسات الحكومية ،الوزارات مع والتنسيق
 خالل من الفلسطيني، للمواطن اجتماعية حماية توفير إلى الدولية، اتوالمنظم اصلخا

 على المبني نهجمال إلى المستند  والتوعية ،والتمكين ،والوقاية ،والرعاية ،الحماية برامج
 على والحفاظ المواطنين، صمود لتدعيم وذلك ؛والعدالة ،الشفافية يضمن وبما الحقوق،
 االجتماعي. والتضامن ،التماسك

 

 (:ت: ن2017التنمية االجتماعية، وزار )الوزارة  أهداف 4.2.3.2

 .االجتماعية التنمية بوزار  المالئمة القدرات وبناء ،المؤسسية البنية تطوير .1
 .المهمشة والفئات ،للفقراء وتمكينية ،اجتماعية مساعدات أنظمة تطوير .2
 .شةمهموال ،الضعيفة للفئات االجتماعية الخدمات تطوير .3
 .الهشة الفئات لصالح الجدوى تعظيم من يسهم بما المؤسساتي ناو لتعا تعزيز .4
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 الفلسطيني. المجتمع في شةمهمال للفئات صديقة قانونية بيئة تحقيق .5

 (:2008الجتماعية، الهيكل التنظيمي،)وزار  التنمية اختصاصات الوزارة ا 5.2.3.2

 ت.واالعتماد على الذا ،القضاء على التبعية االقتصادية القائمة .1
واألرياف  ،مشة في المدنالمساهمة في تحسين المستوى المعيشي للفئات المه .2

 المساهمة في تحقيق الحماية االجتماعية.والمخيمات، و 
 المساهمة في رفع الوعي المجتمعي لمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع. .3
وقدرات الوزار  للرقي بخدمات الرعاية  ،أداءالمساهمة في تحسين مستوى  .4

 مستوى ممكن. أفضل إلىجتماعية اال
 ،والحد من الفقر ،واالجتماعية ،المساهمة في دور ناشط في التنمية االقتصادية .5

 سع للطاقة اإلنتاجية للمرأ .أو ومشاركة 
وتماسكها باعتبارها اللبنة األساسية في بناء  ،المساهمة في دعم استقرار األسر  .6

 المجتمع.

 :الهيكل التنظيمي للوزارة 6.2.3.2

)وزار  التنمية  التاليةيتألف الهيكل التنظيمي العام للوزار  من المكونات الرئيسية      
 (:2008االجتماعية، الهيكل التنظيمي،

 وعدد من الوحدات المتخصصة. ،ديوان الوزير، ويرتبط به مكتب الوزير .1
 العامة. داراتاإلو  ،الوكيل، ويرتبط به عدد من الوحدات .2
 من الوزير. بتكليفون على عدد من الملفات الوكالء المساعدون، ويشرف .3
عامة، وتتكون  إدار واختصاصات كل  ،العامة: حددت الهيكلية مهام داراتاإل .4

ومهام الوزار  في شتى مجاالت  ،عامة، تتوز  عليها أنشطة إدارات( 4من )
والشعب التابعة  ،قسامواأل ،اختصاصاتها، من خالل مجموعة واسعة من الدوائر

وظيفي يكفل تأدية المهام المحدد  على الوجه  ،لعامة وفق تسلسلدارات الإل
 العامة من: داراتاإلالمناسب، وتتكون 

 االجتماعية. العامة للحماية دار اإل 
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 والتخطيط. ،العامة للتنمية دار اإل 
 االجتماعية. العامة للرعاية دار اإل 
 داريةاإلو  ،المالية العامة للشؤون دار اإل. 

 عدد الموظفين الذين يشغلون الوظائف اإلشرافية بوزارة التنمية االجتماعية يوضح( 3.2جدول )

 االجتماعية تنميةوزارة ال المسمى الوظيفي الرقم
 1 وكيل وزارة .1
 3 مدير عام .2
 3 نائب مدير عام .3
 22 مدير دائرة .4
 27 رئيس قسم .5
 10 رئيس شعبة .6

 66 المجموع
 م2017 التنمية االجتماعية لعامسجالت وزارة  إلى استناداا حث المصدر: جرد بواسطة البا

 

جراءو  سياساتأهم  7.2.3.2  :: نت(2017موقع الوزار ،) الوزارة اتا 

 .محد د  ومعايير ،شروط ضمن فقراً  الفئات ألشد االجتماعية المساعدات تقديم .1
الذات،  على ماداالعت من تمكينها بهدف المهمشة الفئات لبع  والتأهيل ،التدريب توفير .2

قين، األ وخصوصاً   .والجانحين ،المدراس من المتسربين اثحدالنساء، المعو 
 األهلية المؤسسات تقدمها التي االجتماعية الخدمات وتنظيم ،يريةلخا الجمعيات تسجيل .3

 من المؤسسات هذه برامجها، ودعم على والمهني ،اليالمو  ،اإلداري اإلشراف خالل من
 .فيها للعمل مهنية كوادر والمادية، وتوظيف ،ينيةالع المساعدات خالل

 في المتوفر  االجتماعية الخدمات على االجتماعية القضايا أفراد حصول تسهيل .4
 .التحويل نظام خالل من واألهلية ،الحكومية المؤسسات

 .األسرية الرعاية إلى يفتقدون الذين والمعوقين المسنين رعاية .5
 .واالحتياجات المشكالت بية، وتحديدالسل االجتماعية الظواهر دراسة .6
 .وحقوقهم ،والتوعية باحتياجاتهم ،المجتمع في والمسنين المعوقين لدمج السعي .7
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 .خطر  ظروف في يعيشون الذين واألسر ،لألطفال واالجتماعي ،النفسي اإلرشاد تقديم .8
 جتماعيةواال ،والمدنية ،السياسية المختلفة حقوقها على لألسر  والتوعية اإلرشاد توفير .9

 النو  دمج على الحفاظ ضمان الدولية، مع المواثيق لها وكفلتها القانون أقرها التي
 .الوزار  وبرامج سياسات جميع في االجتماعي

 مستوى الوزار ، وتحسين عليها تشرف التي والمؤسسات، المراكز تجهيزات تطوير .10
 .ممكن مستوى أفضل إلى خدماتها

 عليها الوزير توقيع بعد صدرت والتي ،الوزار  اخلد للعمل المنظمة نظمةاأل تطبيق .11
 .العالقة ذات األخرى والمؤسسات ،الوزار  بين للعالقة والمنظمة

 ةاليالفع هذه من والتحقق ،األصعد  جميع على بالوزار  داريةاإل والكفاء  ،ةاليالفع تحقيق .12
 ،الخطط وفق وزار ال في داريةاإل الوحدات لكافة اليوالم ،اإلداري األداء في والكفاء 

 .المرسومة هدافواأل
 االنحرافات وتحديد اطئ،لخا االستخدام من الوزار  ومقدرات ،العام المال على المحافظة .13

 .المسار وتصويب ،الضبط بهدف يجابيةاإل أو ،السلبية
 اتإجراء تحكم التي والتعليمات ،واللوائح ،نظمةواأل ،القوانين تطبيق سالمة من التأكد .14

 .األداء مستوى وتطوير ،األخطاء وتصويب ،المشكالت معالجة في يسهم بما العمل
 زاو تج يتم كي ؛لأو ب الً أو  الوضع بصور  بالوزار  العليا داريةاإل المستويات وضع .15

 .العمل طريق تعيق التي العقبات
 الخدمات أفضل لتقديم للوزار  العامة االستراتيجية وفق لها المخطط هدافاأل تحقيق .16

 .للجمهور
 العمل اتإجراء بشأن الوزار  وموظفي ،الجمهور من المقدمة الشكاوى ودراسة ،حصف .17

 ،التوصيات ورفع الوزار ، قبل من والتفتيش، ،الرقابة وحد  إلى تحال والتي الوزار ، في
 .الشأن بهذا واالقتراحات

 الداخلي، التفتيش أثناءفي  المكتشفة األخطاء وتصويب ،المشكالت معالجة متابعة .18
تقاريرها )موقع وزار  التنمية االجتماعية  في العامة الرقابة هيئة تقدمها التي كوتل

 .: نت(2017الفلسطينية،
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، التقرير الجتماعيةالتنمية ا )وزار كل والصعوبات التي تواجه الوزارة هم المشاأ 8.2.3.2
 (:2015السنوي،

 .الفلسطيني املالنقسقلة الكادر البشري، نتيجة لآلثار الكارثية  .1
 .الخاموالمعدات والمواد  األجهز نقص في  .2
 .داريةاإلوالمعرفة في بع  الجوانب  ،الخبر نقص  .3
وازدياد نسبة  ،تأخر صرف المساعدات النقدية لألسر المستفيد  عن المواعيد المحدد   .4

 وعدد األسر الفقير . ،الفقر
عمل، ونقص التمويل لمعظم وظهور مشاكل أساسية في ال ،تقليص في الميزانية للوزار  .5

تحويل المخصصات  تحويلية، وعدممن موازنة الوزار  هي  (%90)حيث أن  ؛البرامج
وتقليصها، وعدم االلتزام بصرف  ،ببند المساعدات الطارئة الخاصةو  ،الالزمة المالية

 .الماليةالمخصصات المتفق عليها حسب الموازنة مع وزار  
 وغيرها. ،الوزار  كالمساعدات الغذائية البرامج فيتراجع التمويل لبع   .6
 وغير الحكومية الشريكة. ،عدم وجود قواعد بيانات تكاملية مع المؤسسات الحكومية .7
 وتآكل بع  المقرات للمديريات والمراكز التابعة للوزار . ،ضعف البنية التحتية .8
تابعة مع ضعف التواصل في برامج الم إلىوكمًا مما يؤدي  ،نقص في وسائط النقل نوعاً  .9

 الميدان.
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 ملخص

تواجاااااااااه معظااااااااام المنظماااااااااات، أو المؤسساااااااااات تحاااااااااديات كبيااااااااار ، نتيجاااااااااة لألزماااااااااات المتعااااااااادد ، 
والمتنوعااااااااة عليهااااااااا بشااااااااكل كبياااااااار، وخاصااااااااة علااااااااى جميااااااااع المسااااااااتويات اإلداريااااااااة بالمنظمااااااااة، 
وقراراتهاااااا اإلدارياااااة وجودتهاااااا، لاااااذا أصااااابح مااااان الضاااااروري االلتااااازام باااااالخطوات العلمياااااة الحديثاااااة 

إدار  االزماااااااات لماااااااا تاااااااأثير مباشااااااار علاااااااى اتخااااااااذ القااااااارارات اإلدارياااااااة بجمياااااااع المساااااااتويات  فاااااااي
اإلداريااااااة  القااااااراراتتحسااااااين لإيجاااااااد الطاااااارق، والوسااااااائل الحديثااااااة؛ فكااااااان ال بااااااد ماااااان ، االداريااااااة

 المنظمة. وصواًل لجودتها، وتحقيق أهداف

سيم هذا الفصل الى ثالث تقب الباحث وللتعرف على الموضوعات المتعلقة بالدراسة وأهميتها قام
كتمهيد لموضو  إدار   وأدبياتها؛األزمات على  ملتشاو  األزماتإدارة مبحث ، أواًل: مباحث

ومفهومها، وتعريفاتها، والتعرف  تمهيد حول إدار  األزمات،ملت على تشااألزمات وأدبياتها التي 
ى المشاكل رق إلثم التطومن ثم تطرق الباحث إلى مراحلها العامة المختلفة، دافها، على أه

 وتعرقل اإلدار  السليمة لألزمات.والصعوبات التي تهدد 

قام الباحث في هذا المبحث بتوضيح األدبيات المتعلقة جود  اقرارات اإلدارية، ثانيًا: مبحث  
، وتعريفاتها تمهيد حول اتخاذ القرارات اإلدارية، ومفهومهامن خالل  بجود  القرارات اإلدارية

على المؤثرات والعوامل التي تؤثر على جود  القرارات اإلدارية من خالل التطرق إلى والتعرف 
أهمية القرارات اإلدارية، وأنواعها، وخصائصها، وكذلك التعرف على عناصر عملية اتخاذ 

التعرف على معايير اختيار أفضل و والعوامل المؤثر  في اتخاذها، ، القرارات، ومراحلها، وخطواتها
ذلك التعرف على أهم القضايا، والمشاكل التي تواجه المنظمات، وسبل مواجهتها، بديل، وك

 وأخيرًا تم التطرق إلى أساليب تحسين القرارات اإلدارية وزياد  فاعليتها.

، هاااااذا المبحاااااث بتمهياااااد قاااااام الباحاااااث فااااايوزارتاااااي العمااااال والتنمياااااة االجتماعياااااة، ثالثاااااًا: مبحاااااث 
كاااااروماااان ثااااام تعرياااااف عاااااا  م بااااالوزارتين، ثااااام تطااااارق إلاااااى رؤيااااة، ورساااااالة، وأهاااااداف الاااااوزارتين، وذك

وتحدياااااااد السياساااااااات، واإلجاااااااراءات للاااااااوزارتين، وتحدياااااااد الهيكااااااال التنظيماااااااي للاااااااوزارتين، وأخيااااااارًا 
التطااااااااااااااااااااااااااااااااااارق للمشاااااااااااااااااااااااااااااااااااكالت، واألزماااااااااااااااااااااااااااااااااااات التاااااااااااااااااااااااااااااااااااي تواجاااااااااااااااااااااااااااااااااااه الاااااااااااااااااااااااااااااااااااوزارتين.
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 الثالثلفصل ا .3
 الدراسات السابقة

 
 
 الدراسات الفلسطينية. 1.3
 

 لدراسات العربية.ا 2.3
 

 الدراسات األجنبية. 3.3
 

 لتعقيب على الدراسات السابقة.ا 4.3
 
 الفجوة البحثية. 5.3
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 الفصل الثالث: الدراسات السابقة.3
 

وكاااذلك  ؛والعملياااة ،تمثااال الدراساااات الساااابقة رافااادًا أساسااايًا مااان روافاااد المعرفاااة النظرياااة    
والتوصاايات  ،علااى أهاام إنجااازاتهم والنتااائجوتجااارب الباااحثين السااابقين، واالطااال   ،خباارات

ومعلوماات  ،اء معرفاةأثار الكبيار فاي  ثاراألوالتاي لهاا  ،وبحاوثهم ،التي خلصت لها دراساتهم
 ،وكذلك إنجازها بشاكل أفضال ؛الباحث، مما تساعده في تكوين خلفية عن موضو  دراسته

 ابقون.تجنب األخطاء التي وقع بها الباحثون الس، وشمواًل، و عمقاً  أكثرو 
 

 األزمااااات إدار ت موضاااوعي تناولاااوقاااد اساااتعر  الباحاااث أهااام الدراساااات الساااابقة التاااي   
وموضاااوعات ذات عالقاااة بموضااو  الدراساااة ساااواء كانااات بشاااكل ، اإلدارياااةوجااود  القااارارات 

هااااي: دراسااااات  أقسااااامثااااالث  إلااااىغياااار مباشاااار، حيااااث قااااام الباحااااث بتقساااايمها  أومباشاااار 
قساامين:  إلااىوكاال قساام منهااا تاام تقساايمها ، ات أجنبيااةفلسااطينية، ودراسااات عربيااة، ودراساا

ودراساات تتعلاق بجاود  القارارات ، ( دراساة25واحتوت على ) األزمات إدار دراسات تتعلق ب
األقااادم حساااب تااااريخ  إلاااىث حاااد، وتااام ترتيبهاااا مااان األ( دراساااة20واحتاااوت علاااى ) اإلدارياااة
 نشرها.

 

 لدراسات الفلسطينية:ا 1.3
 األزمات: إدارةة بالدراسات المتعلق 1.1.3
 األزمـات إدارةاتخـاذ القـرار فـي  أسـاليبسبل تطـوير ( بعنوان: 2016دراسة )البلبيسي، .1

 األمنية في فلسطين.
ذلااك ماان  إلااىتطااوير اتخاااذ القاارار األمنااي، ومااا  أساااليبتوضاايح  إلااىهاادفت الدراسااة     

اخلياااة األمااان التاااي تواجاااه وزار  الد األزماااات إدار واضاااحة فاااي عملياااات  ،انعكاساااات أمنياااة
الوطني، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطباق االساتبانة كاأدا  رئيساة لجماع 

( موظفاااًا، وأخاااذت عيناااة 1556البياناااات، حجااام مجتماااع الدراساااة الكلاااي التاااي بلاااغ عااادده )
 ( موظفًا تم اختيارهم بطريقة عشوائية.147الدراسة حجمها )
 :يةالتالأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 

  هااا فااي الدراسااةتناولالتقليديااة التااي تاام  ساااليبعلااى األ عاليااةوجااود اعتماااد بنساابة 
التجربااااة، البديهيااااة والحكاااام الشخصااااي( حيااااث بلااااغ  إجااااراء، راء، دراسااااة اآلالخباااار )

 (. %71.80) المتوسط الحسابي
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  تهاااا تناولأظهااارت النتاااائج أن هنااااك ضاااعف فاااي اساااتخدام األسااااليب الحديثاااة التاااي
العمليااات، شااجر  القاارارات، نظريااة المباريااات، بناااء السااناريوهات،  بحااوثالدراسااة )

 (.%52.07) حيث بلغ المتوسط الحسابي ؛نظم دعم القرار(
 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة 

  وباااقي  ،زمااةاأل إدار بتحقيااق التنساايق بااين فريااق  زمااةاأل إدار ضاارور  ضاابط عمليااة
 ،االسااتراتيجيات المتبعااة والساايناريوهات الممكنااةوذلااك بتوضاايح  ؛العاملااة اإلدارات

تماااامو   ،عملياااة التخطااايط المشاااترك بيااانهم لدراساااة كااال ماااا مااان شاااأنه تعزياااز العمااال ا 
 .زمةاأل دار في مسار القرار المتخذ إل تأثيروال
 دار و  ،فاي العمال األمناي بشاكل عاام الخباراتواالساتفاد  مان أصاحاب  ،االستعانة  ا 

اتخااااذ القااارار مااان خاااالل تااادريب متخاااذي  أسااااليببشاااكل خااااص بتطاااوير  األزماااات
 الحديثة. ساليبالقرار على بع  األ

 

( بعنوان: درجة ممارسة مديري وكالة الغوث الدولية بمحافظة 2016حجر، أبودراسة ) .2
 وعالقتها بالثقافة التنظيمية السائدة لديهم. ،األزمات دارةغزة إل
وكالااة الغااوث الدوليااة بمحافظااة غااز  قياااس درجااة ممارسااة مااديري  إلااىهاادفت الدراسااة     
الدراساااة اتبعااات  أهااادافوعالقتهاااا بالثقافاااة التنظيمياااة الساااائد ، ولتحقياااق  ،األزماااات دار إل

 دار الباحثاااة المااانهج الوصااافي التحليلاااي، وقامااات الباحثاااة بتصاااميم اساااتبانتين، اساااتبانة إل
فة التنظيمياة مكوناة ، واستبانة للثقاأربعة أبعاد( فقر  موزعة على 39مكونة من ) األزمات
حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع معلماي  ؛مجاالت أربعة( فقر  موزعة على 40من )

 ،ا التعليمياةالياوهاي مديرياة جب ،ومعلمات مدارس وكالة الغوث الدولية في ثالث ماديريات
( 2125ومديرياااة غااارب غاااز  التعليمياااة، والباااالغ عاااددهم ) ،ومديرياااة بيااات الهياااا التعليمياااة

م، وقاماات الباحثااة باختيااار عينااة طبقيااة عشااوائية  2015ومعلمااة للعااام الدراسااي  ،اً معلماا
وتاام  ،ومعلمااة ،اً ( معلماا425والبااالغ عااددهم ) ،( ماان مجتمااع الدراسااة%20بنساابة تمثاال )

( مااااان عيناااااة الدراساااااة، ولمعالجاااااة البياناااااات تااااام %82.3( اساااااتبانة بمعااااادل )350جماااااع )
 (.spssاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي )

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 األزماات دار درجة ممارسة مديري مادارس وكالاة الغاوث الدولياة بمحافظاة غاز  إل 

 (.%73.5)  وبوزن نسبي ،كانت بشكل مرتفع
  إدار وجااااود فااااروق جوهريااااة ذات داللااااة إحصااااائية فااااي الدرجااااة الكليااااة للممارسااااة 

 ؛لمتغياار الجاانس لصااالح المعلمااات وفااي درجااات األبعاااد الفرعيااة تعاازى ،األزمااات
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وكااااذلك المؤهاااال العلمااااي لصااااالح المعلمااااين الحاصاااالين علااااى درجااااة البكااااالوريوس 
 فأدنى.

 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة 
 وناااوابهم، وخاصاااة الماااديرين الجااادد لزيااااد   ،عقاااد دورات تدريبياااة لماااديري المااادارس

نوعااااة التااااي قااااد تصاااايب المدرسااااة، المدرسااااية المت األزمااااات إدار ات آلياااامعاااارفتهم ب
دخالو   ماد  الثقافة التنظيمية ضمن المواد التدريبية. ا 
 فاااي كااال مديرياااة، وقاعاااد   األزماااات إدار قاعاااد  بياناااات مركزياااة خاصاااة بااا إنشااااء

وربطهاا بجمياع ماارس وكالاة الغاوث الدولياة بغاز ،  ،بيانات فرعياة فاي كال مدرساة
ات التغلب عليهاا لتعزياز ثقافاة القاو  يآلو  ،التي مرت بها المدارس األزماتلتوثيق 

 داخل المدرسة ومديريات التعليم. األنشطةالمبنية على المعلومات الدقيقة لجميع 
  عقاااااد ورش عمااااال لجمياااااع ماااااديري مااااادارس وكالاااااة الغاااااوث الدلياااااة حاااااول الثقافاااااة

المحتملاااة، والتركياااز علاااى كااال نماااط مااان  األزماااات إدار وأهميتهاااا فاااي  ،التنظيمياااة
 التنظيمية لمدير المدرسة.الثقافة  أنماط

 

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

بار  الفلساطينية، الصاحة ر اباوز  الفكاري المال سأر  واقع عن الكشف إلي سةاالدر  هدفت  زاوا 
دار و  الفكري لمالا سأر  بين العالقة طبيعة وبيان فيها، األزمات إدار   ،الصحية األزمات ا 
 الماوظفين مان ساةاالدر  مجتماع وتكاون التحليلاي، الوصفي المنهج على الباحث اعتمد وقد

 ماان طبقيااة عشااوائية عينااة ماان سااةاالدر  عينااة تكونااتو  ،ر ابااالوز  العليااا الوظيفيااة بالاادرجات
 الفلسااطينية، الصااحة ر اوز  فااي باألزمااات اً أثر تاا كثااراأل والوحاادات ،العامااة تار اإلدا مااوظفي
 االستبانة. أدا  طريق عن البيانات بجمع الباحث قامو ، موظفاً  ( 274 ) عددهم والبالغ

 :التالية النتائج أهم إلى الدراسة وتوصلت
 المااااال رأس ) الثالثااااة بمكوناتااااه الفلسااااطينية الصااااحة بااااوزار  الفكااااري المااااال رأس 

 (،% 62.2) نسبي بوزن جاء العالقات( مال رأس الهيكلي، المال رأس البشري،
 وقااد ،المرتبااة األولااى البشااري المااال رأس محااور احتاال حيااث )جيااد (؛ بدرجااة وهااو
 المااااال رأس محااااور الثانيااااة المرتبااااة احتاااال فيمااااا ،(% 64.6) نساااابي بااااوزن جاااااء

 مااااااال رأس محااااااور الثالثااااااة المرتبااااااة واحتاااااال ،(% 60.6)نساااااابي بااااااوزن الهيكلااااااي
 (.%60.2 )نسبي بوزن جاء وقد ،العالقات
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 باااوزن الفلساااطينية الصاااحة ر اوز  فاااي األزماااات إدار  لمجاااال الكلياااة الدرجاااة ءتجاااا 
 ) متوسطة(. بدرجة وهو ،(% 61.8 ) نسبي

 :التالية التوصيات أهم إلى الدراسة وتوصلت
  ئهمابااآر  واالهتمااام ،البشارية المااوارد علااى الفلساطينية الصااحة ر اوز  حفاااظ ضارور، 

 .الوظيفي باألمان الشعور تعزيز بهدف ومقترحاتهم
 بهدف ومختصين ،ءاخبر  أيدي على تدريبية تادور  بعقد االهتمام بزياد  التوصية 

 االهتماام وهاذا العمال، مشاكالت بحال القياام من وتمكينهم ،دااألفر  معارف تطوير
 .ر االوز  داخل تتم التي تاوالدور  ،الفعاليات على يقتصر أال يجب

 

ــاع،دراســة ) .4 ــع 2015من ــوان: واق ــل زمــاتاأل  إدارة( بعن ــي وزارة النق ــي  ف والمواصــالت ف
 قطاع غزة من وجهة نظر العاملين.

 فاااي والمواصاااالت ،النقااال وزار  فاااي األزمااات إدار  جاااءت الدراساااة للتعااارف علاااى واقاااع    
واستخدم الباحث المتطلبات األساسية لدى الوزار ،  من خالل معرفة مدى توفرغز   قطا 

وتكونااات عيناااة الدراساااة مااان جمياااع أفاااراد مجتماااع  ،فاااي الدراساااة المااانهج الوصااافي التحليلاااي
( اساتبانة علاى أفاراد 129الدراسة بأسالوب الحصار الشاامل لمجتماع الدراساة، وتام توزياع )

 (.%86) ( استبانة بنسبة111واسترد منها ) ،العينة
 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 

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

   أفاااراد عينااة الدراساااة حااول مااادى تااوفر هاااذه  آراءعاادم وجاااود فااروق جوهرياااة بااين
 المتغيرات الديمغرافية الوارد  في الدراسة. إلىالمتطلبات تعزى 

 لى أهم التوصيات التالية:وتوصلت الدراسة إ
 وجعلااااه ضاااامن التخطاااايط االسااااتراتيجي  ،األزمااااات دار ضاااارور  تبنااااي التخطاااايط إل

 للوزار .
  ومنظماات  ،تضم عضوية تخصصاات الاوزار  األزمات دار تشكيل لجنة دائمة إل

جاراءو  ،االنقساام السياساي إنهاءالمجتمع المدني ذات العالقة بعمل الوزار  لحين   ا 
 في الهيكل التنظيمي للوزار  بعد إعاد  النظر فيه. زمةالالالتعديالت 

   قياادات الاوزار  لتطاوير قادراتهم فاي  إلاىبارامج تدريبياة موجهاة  إعدادالعمل على
 .األزمات إدار 
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 قااات أو وخاصااة فااي  ،االهتمااام بفاعليااة اتخاااذ قاارارات الااوزار  وفااق الماانهج العلمااي
 ،ر  فااااي الااااوزار  بشااااكل مسااااتمراالتصااااال المتااااوف أدوات عاليااااة، وتعزيااااز فاألزمااااات

 . األزمات دار إل الالزمة اإلداريةوتوفير المتطلبات 
 

 الثانويـة المـدارس مـديري لدى التنظيمي الوالء ( بعنوان: درجة2015دراسة )جحجوح، .5
 .نظرهم من وجهة األزمات إدارةب وعالقته ،غزة بمحافظات

 الثانوية المدارس يريمد لدى التنظيمي الوالء درجة إلى فالتعر  سةاالدر  دفته
 قام الدراسة أهداف ولتحقيق ،همنظر  ةوجه من األزمات إدار ب وعالقته غز ، بمحافظات

 المدارس مديري لدى التنظيمي الوالء لقياس درجة : األولىباستخدام استبانتين الباحث
 ر إدا ممارسة درجة لقياس فقر ، والثانية ( 22 من) تكونت وقد غز ، بمحافظات الثانوية
    من وتتكون ،نظرهم وجهة من غز  بمحافظات الثانوية المدارس مديري لدى األزمات

 تاومدير  ،مديري جميع من سةاالدر  مجتمع وتكون مجاالت، (4) على موزعة فقر  (42)
 المدارس في يعملون ممن غز  محافظات بمدارس الثانوية ةالمرحل في الحكومية المدارس

 أدا  توزيع مت وقد (،145) همعدد والبالغ (2014 -2013ي ) الثانوية في العام الدراس
 (% 89.7، أي بنسبة)استبانة (130وتم استرداد ) ،على جميع مجتمع الدراسة سةاالدر 
استخدم الباحث برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  وقد سة،االدر  مجتمع داأفر  من
(SPSS.) 

 الية:الت النتائجوتوصلت الدراسة إلى أهم 
 ةوجها مان غاز  بمحافظاات الثانوياة المادارس ماديري لدى التنظيمي الوالء مستوى 

 %(.79.64 ) بنسبة كبير  بدرجة جاء نظرهم
  فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوىال توجاااد(0.05 ≥α)  باااين متوساااطات

تقديرات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غز ، من وجهاة نظارهم لدرجاة الاوالء 
سااانوات و ي لاااديهم، تعااازى لمتغيااارات ) الجااانس، المؤهااال العلماااي ،العمااار، التنظيمااا
 (.الخدمة

 ةوجها مان غاز ، محافظات في األزمات إدار  ار هلم المدرسة مدير ممارسة درجة 
 %(.82.99 ) بنسبة كبير  بنسبة كانت ت،اوالمدير  ،المديرين نظر
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  ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ال توجااد فااروق(0.05 ≥α)، توسااطات بااين م
األزماااات لاااديهم، تعااازى لمتغيااارات ) الجااانس،  إدار تقاااديرات أفاااراد العيناااة لمساااتوى 

 (.الخدمةسنوات و المؤهل العلمي، العمر، 
 داأفاار  تاتقاادير  بااين إحصااائية، داللااة ذات متوسااطة طرديااة ارتباطيااة عالقااة وجااود 

 اتبمحافظاا الثانويااة الماادارس مااديري لاادى التنظيمااي، الااوالء لدرجااة سااةاالدر  عينااة
 الثانويااااة الماااادارس مااااديري لاااادى األزمااااات إدار  ممارسااااة لدرجااااةوتقااااديراتهم  غااااز ،

 .(α≤ 0.05) إحصائية داللة مستوى عند غز  بمحافظات
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 التنظيمي الوالء ر ظاه مقومات تعزيز. 
 ورش عقد) خالل من أدائه وتطوير ،األزمة دار إل مدرب فريق أعضاء اختيار 

 دورية، بصور  تدريبية تادور  عقد ،منها اءهاالنت بعد األزمة لمناقشة عمل
 .(األزمات ةمواجه في األخرى المدارس تجارب من االستفاد 

 مجالس مع ) التعاون:خالل من المدرسة وخارج ،داخلي اتصال قنوات توفير 
 تبني ،كالتهممش إلى للتعرف بةالطل يممثل مع لقاءاتم تنظي األمور، أولياء
 معالجة في المدرسة خارج من بالخبراء االستعانة ،الخارجية االتصاالت سياسة
  .(األزمات

 

المخــاطر  إدارةودورهــا فــي  ،( بعنــوان: القيــادة االســتراتيجية2014ر،حجّيــ أبــودراســة ) .6
 : دراسة تطبيقية على المؤسسات الحكومية الفلسطينية.األزماتو 

 إدار  فاااي ودورهاااا ،االساااتراتيجية رف علاااى ممارساااات القيااااد التعااا إلاااىهااادفت الدراساااة     
، واستخدم الباحث المنهج الوصافي التحليلاي، حياث تام تصاميم قائماة األزماتو  ،المخاطر

فاي المؤسساات  اإلدارياةاستقصاء كأدا  لجمع البيانات، وتمثل مجتمع الدراسة فاي القيااد  
( مفاارد ، 391، وبلغاات العينااة)ألزماااتاو  ،الحكوميااة الفلسااطينية التااي تعاااني ماان المخاااطر

 وكانت عينة طبقية عشوائية.
 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 

 وماااان قباااال قيااااادات  ،أن ممارسااااات القياااااد  االسااااتراتيجية مطبقااااة بنسااااب متوسااااطة
 المؤسسات الحكومية الفلسطينية.

  نية بنساب مطبقاة فاي المؤسساات الحكومياة الفلساطي األزمااتو  ،المخاطر إدار أن
 متوسطة.
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 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة 
  تعزياااااز مفهاااااوم القيااااااد  االساااااتراتيجية لااااادى القياااااادات فاااااي المؤسساااااات الحكومياااااة

 الفلسطينية من خالل الدورات التدريبية.
  العلماي فاي  األسالوبعلى تطبياق ممارساات القيااد  االساتراتيجية، واتباا  التركيز

 .ماتاألز و  ،المخاطر إدار 
 

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

وساااابل تطويرهااااا فااااي وزار   ،األزمااااات إدار التعاااارف علااااى واقااااع  إلااااىهاااادفت الدراسااااة     
 ر  تقدم الوزار .تعكشف عن العقبات التي تالداخلية األمن الوطني بقطا  غز ، وال

وتوزيعهاااا علاااى  ،اساااتخدم الباحاااث المااانهج الوصااافي التحليلاااي، حياااث تااام تصاااميم اساااتبانة
 (.%95.15وكانت نسبة االسترداد ) ،( فرداً 206مجتمع الدراسة البالغ عددهم )

 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 
  بنسبة جيد  األزمات إدار أن وزار  الداخلية في قطا  غز  لديها المقدر  على. 

 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة 
 وفاااتح قناااوات اتصاااال  ،تقاااوم باادورها بالتنسااايق األزماااات دار مساااتقلة إل إدار  إنشاااء

فااااي الااااوزار ، واالهتمااااام بااااالتخطيط  األزمااااات إدار المعنيااااة باااا اإلداراتمباشااار  مااااع 
 والتدريب لها. ،لألزمات

 

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

فااي جهاااز الشاارطة الفلسااطينية بقطااا   األزمااات إدار تحديااد معوقااات  إلااىهاادفت الدراسااة 
التي تواجه كبار  األزمات إدار غز ، واقتراح سبل لتحسين مستوى عملية مواجهة معوقات 

 الضباط في جهاز الشرطة.
وتسااؤالت الدراساة، كماا  ،أهادافنهج الوصافي التحليلاي لإلجاباة عان واستخدم الباحث الم

( 299واسااتخدم االسااتبانة كااأدا  للدراسااة لتوزيعهااا علااى مجتمااع الدراسااة والبااالغ عااددهم )
 ( استبانة.231وتم استرداد ) ،واستخدم أسلوب الحصر الشامل

 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة         
 بدرجاااة متوساااطة األزماااات إدار لشااارطة فاااي قطاااا  غاااز  علاااى أن قااادر  جهااااز ا، 

 %(.61.5وبنسبة )
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  فااي جهاااز الشاارطة بقطااا   األزمااات إدار وجااود بعاا  المعوقااات التااي تااؤثر فااي
 والبشرية(. ،غز ، ومن أهم هذه المعوقات )التدريب، اإلمكانات المادية

 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة          
 األزمات دار هتمام بوضع خطط مستقبلية إلزياد  اال 
 والبشرية وتكثيف التدريب المتخصص علاى  ،زياد  درجة توافر اإلمكانات المادية

 .األزمات إدار 
    األزمات دار مستقلة إل إدار  إنشاءضرور. 

 

التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في  أثر( بعنوان: 2012دراسة )زيادة، .9
 األزمات. دارةإلى غزة ع
 التخطيط) البشرية الموارد تنمية أهمية مدى على التعرف إلى الدراسة هذه هدفت

 القيادية المهاراتو  الفاعلة، االتصاالت نظم واستخدام ،تكوينال على القدر و لألزمات، 
 على ذلك أثرو  ،(الكفاء  من قدر على عمل فريق تكوين المقدر  علىو  األزمة، دار إل

 .األزمات إدار  على غز  قطا  في الدولية العاملة المؤسسات مقدر  تحسين
 على وتوزيعها ،استبانة تصميم تم حيث ؛التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد

 ماستخد وقد ،(% 83.6) االسترداد نسبة وكانت ،اً موظف (110) البالغ مجتمع الدراسة
 . اإلستبانة وتفسير ،لتحليل اإلحصائي (SPSS)برنامج  الباحث

 :التالية النتائجأهم  إلىوتوصلت الدراسة        
  وتعزيز مهارات القياد ، وتعزيز ،وتنمية واالتصاالت، ،التخطيط مهارات تنمية إن 

 المؤسسات" وكفاء  ،مقدر  على مباشرال ثراأل لهاالتي  العمل فريق مهارات
 عام. بشكل األزمات إدار  على" غز  قطا  في الدولية العاملة

  قادرتهم لرفاع لاديهم الالزماة المهاارات وتنمياة ،العااملين تهتم بتادريب المؤسسات أن 
 .األزمات إدار  على

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
   الخطاط المؤسساة إلعاداد في متخصصة وحد  بوجود أكبر بشكل االهتمام ضرور 

دار و  ،لمواجهة  .األزمات ا 
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   التفاااو ، ومهااارات العصااف الااذهني، مهااارات علااى ريبيااةتد باارامج تااوفير ضاارور 
 إدار  يسااااعد علااااى بشاااكل المشاااكالت لحااال الحلاااول ووضاااع ،اإلباااداعي والتفكيااار
 . الفاعلية من درجة بأعلى األزمات

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

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

 

فـي وزارة الصـحة الفلسـطينية فـي  األزمات إدارة(: معوقات 2010عزيز، أبودراسة ) .10
 لحصار دراسة حالة قطاع غزة.ظل ا
والصعاب التي واجهت وزار  الصاحة  ،التعرف على أهم المعوقات إلىهدفت الدراسة     

هاذه المعوقاات علاى  تأثيرومدى  ،خالل إدارتها لألزمات في قطا  غز  في ظل الحصار
ونقاااط الضااعف لاادى  ،والكشااف عاان الثغاارات ،األزماااتجاهزيااة وزار  الصااحة للتعاماال مااع 

 األدا و  ،، واساتخدم الباحاث المانهج الوصافيهادافزار  في هذا المجال، لتحقيق هذه األالو 
 ،وتطبيقهااا علااى عينااة تاام اختيارهااا بطريقااة العينااة العشااوائية البساايطة ،البحثيااة االسااتبانة

 ( فردًا.920( فردًا من مجتمع دراسة مكون من )320ومقدارها )
 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 

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

غز  في ظل الحصار معوقات تنظيمية أهمها ازدواجية الاوالء الاوظيفي، معوقاات 
 .األزماتخاصة ب ماليةمادية أي عدم توفر مخصصات 

 ز الحاااد و ابدرجاااة تتجااا األزماااات دار يتاااوفر لااادى وزار  الصاااحة هيكااال تنظيماااي لاااإل
 المطلوب بنسبة قليلة جدًا.

 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة 
  األزماتتطبيق المنهج العلمي المتكامل للتعامل مع. 
  وجاهزيااااة العاااااملين بااااالوزار  ماااان خااااالل تزوياااادهم بالمعرفااااة الفنيااااة ،رفااااع كفاااااء، 

 .األزمات إدار ومع تدريبهم العملي على  ،اإلداريةو 
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 لدراسات المتعلقة بجودة القرارات اإلدارية:ا  2.1.3
 جودة تحسين في التنظيمية الهياكل تصميم محددات ( بعنوان: دور2016دراسة )حماد، .1

 .الفلسطينية الشرطة جهاز في اإلدارية اتخاذ القرارات
 تحسين في التنظيمية الهياكل تصميم داتمحد دور على لتعرفا الدراسة هذه هدفت

 عينة وتكونت ،غز  بقطا  الفلسطينية الشرطة جهاز في اإلدارية القرارات جود  اتخاذ
 الوظيفية المسميات حملة الفلسطينية الشرطة جهاز في العاملين من الضباط الدراسة
 الباحث امق الدراسة هدف ولتحقيق غز ، قطا  في العمل مناطق مستوىعلى  المحورية
 تحسين في التنظيمية الهياكل تصميم محددات دور على للتعرف أدا  الدراسة باستخدام

، ( مفرد  183 بلغت) طبقية عشوائية عينة اختيار وتم اإلدارية اتخاذ القرارات جود 
، القرارات )اتخاذ: محاور ستة على موزعة ( فقر 58)من  االستبانة وتكونت

، والسيطر ( القو ، واستخداماتها التكنولوجيا، المنظمة حجم، األهداف، االستراتيجية
 الدراسة أسئلة عن ولإلجابة الدراسة، أهداف التحليلي لتحقيق الوصفي المنهج استخدم
 أدا  االستبانة.استخدام  جرى فرضياتها وفحص

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 واتخاذ  ،التنظيمية الهياكل تصميم محددات بين إحصائية داللة ذات عالقة يوجد

 .غز  قطا  في الفلسطينية الشرطة جهاز في اإلدارية القرارات
 دور  في ضئيلة وبفروق ،متقاربة بنسب بفاعلية تسهم المحددات عناصر جميع

 الشرطة جهاز في اإلدارية القرارات اتخاذ جود  بتحسين التنظيمي الهيكل
 .الفلسطينية

 التالية: التوصياتم وتوصلت الدراسة إلى أه
  الشرطة  جهاز في التنظيمية الهياكل تصميم محددات بتطبيق االهتمام زياد

 .الشأن بهذا بير لخا الطواقم وزياد  ،الفلسطينية
   لها،  متطور  تدريبية برامج إعداد مع عملها تطور لتواكب الشرطة أعداد زياد

 نقص لب على مشكلةللتغ المسؤولية وتكثيف ،المركزية تقليص على والعمل
 .العدد

  من  التنظيمي الهيكل يشمله ما كل مع دوري بشكل التنظيمية الهياكل مراجعة
 .الخارجيةو  ،الداخلية والظروف العمل واقع مع يتالءم بما محددات
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 مستوى تحسين في العمل فرق إدارة أسلوب ممارسة ( بعنوان: دور2016دراسة )حميد، .2
 المدني. الشق – الوطني واألمن ،الداخلية ارةبوز  القرارات واتخاذ ،األداء

 تحسين في العمل فرق إدار  أسلوب ممارسة دور على التعرف إلى سةاالدر  هذه هدفت
 استخدمت وقد غز ، بقطا  المدني الشق الداخلية ر ابوز  تاراالقر  واتخاذ ،األداء مستوى

 أهداف ولتحقيق ،سةاالدر  موضو  مع يتناسب كونه ؛التحليلي الوصفي المنهج سةاالدر 
 رئيسية محاور أربعة على موزعة فقر  ( 51 ) من تتكون استبانة تصميم تم سة،االدر 

 المسميات يحملون الذين الموظفين على االستبانة توزيع تم وقد ،البيانات جمع بغر 
 وقد وموظفة، موظفاً  ( 220 ) عددهم والبالغ عام، مدير إلى شعبة رئيس من فية،اشر اال
            استرداد بنسبة استبانة (179)استرداد وتم الشامل، المسح أسلوب خداماست تم
 .( SPSS ) اإلحصائي البرنامج باستخدام المحصلة البيانات تحليل وتم (،% 81.36 )

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 نسبي  حسابي متوسط على حصل العمل فرق إدار  بأسلوب العليا دار اإل اهتمام         

 (58.68.)% 
  (64.47) نسبي حسابي متوسط على حصل ر ابالوز  العمل فرق أسلوب ممارسة%. 
  (69.63) نسبي حسابي متوسط على حصل ر ابالوز  الوظيفي األداء مستوى%. 
  (60.22) نسبي حسابي متوسط على حصل ر ابالوز  اإلدارية تاراالقر  اتخاذ عملية%. 
  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة وجود (0.05 ≥ a) إدار  أسلوب بين 

 .القرارات واتخاذ ،األداء مستوى وتحسين ،العمل فرق
  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال (0.05 ≥ a) متوسطات بين 

 تار راالق واتخاذ ،األداء مستوى وتحسين العمل فرق دور حول المبحوثين استجابات
 الوظيفي، المسمى ،الخبر  سنوات العلمي، المؤهل الجنس،) فيةاالديمغر  تار للمتغي تعزى

 (.المهني الكادرو 
 التالية: التوصياتوتوصلت الدراسة إلى أهم 

  ر ابالوز  العمل فرق إدار  بأسلوب العليا دار اإل اهتمام زياد  على العمل. 
  على  والعمل وزار ،ال مجاالت جميع في العمل فرق أسلوب ممارسة زياد  على العمل

 .العمل فرق أهمية تبين عمل وورش ،دورات إعداد
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  الوصف  وتوزيع السنوي، األداء تقييم نتائج من االستفاد  خالل من األداء مستوى رفع
 .والمكافآت ،العقوبات بين ما والتوازن الوظيفي،

   المعلومات، و  البيانات تجميع المشكلة، تحديد) من القرارات اتخاذ عملية عناصر اتبا
 االنحرافات(. تصحيحو  القرارات، متابعة المناسب، البديل اختيار البدائل، وضع

 

 -اإلداريـةوعالقتهـا بفاعليـة القـرارات  ،( بعنوان: نظم دعـم القـرارات2015تيم، أبودراسة ) .3
 محافظات غزة. -دراسة ميدانية على العاملين اإلداريين في الجامعات الفلسطينية

وفاعليااة القاارارات  ،سااة علااى التعاارف علااى العالقااة بااين نظاام دعاام القااراراتهاادفت الدرا    
(، األقصااى -اإلسااالمية -األزهاارمحافظااات غااز  )  - فااي الجامعااات الفلسااطينية اإلداريااة

واساااتخدم المااانهج الوصااافي التحليلاااي، واساااتخدم الباحاااث االساااتبانة لجماااع البياناااات، وقاااام 
وماان ثاام تاام اختيااار عينااة عشااوائية ماان كاال  ،طبقااات إلااىالباحااث بتقساايم مجتمااع الدراسااة 

حياث تام  ؛( مفارد ، وتام جماع البياناات بواساطة االساتبانة240طبقة، حيث بلغت العيناة )
 (.%93( مفرد  أي بنسبة )223استرداد )

 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة        
 دراك نحاو إ وتقاارب فاي آرائهام ،الجامعاات أن هناك توجاه جياد لادى العااملين فاي

 العليا ألهمية استخدام نظم دعم القرارات. دار اإل
 ومتخصصااين ذوي كفاااء  ،أن الجامعااات تقااوم باسااتقطاب طااواقم وأفااراد مااؤهلين، 

واالستفسااارات التااي تواجااه العاااملين فااي اسااتخدام هااذه  ،وخباار  يعااالجون المشاااكل
 البرامج.

 القرارات. تتمتع الجامعات بوجود هيكل تنظيمي واضح يدعم نظم دعم 
  التخااااذ القااارارات  الالزماااةاساااتخدام نظااام دعااام القااارارات يزياااد مااان دقاااة المعلوماااات

 .اإلداريةوالذي بدوره يزيد من فاعلية القرارات  ،اإلدارية
  التكااليفوالمدعوماة مان نظام دعام القارارات تعمال علاى تقليال  ،القرارات المتخذ، 

 فر الوقت والجهد.ويترتب عليها منع وجود نزاعات بين العاملين وتو 
 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة 

 للتغلاب  الالزماةالعليا والذي يكون من خالل تقاديم االحتياجاات  دار زياد  دعم اإل
 على المعيقات التي تعتر  نظم دعم القرارات.

  تشاااجيع العااااملين وتحفيااازهم وتكثياااف الااادورات التدريبياااة والتاااي تتعلاااق بااانظم دعااام
 جعلها بصفة دورية.القرارات و 
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  إشااااراكالعمااال علااااى تبناااي أساااالوب الالمركزياااة عنااااد اتخااااذ القاااارارات ماااع ضاااامان 
 الموظفين بشكل أكبر عند اتخاذ القرارات.

  ضرور  اتخاذ القرارات في الوقت المناسب ودون أي تأخير للوصاول بشاكل أكبار
 لقرارات فعالة.

 
، اإلداريـةبجـودة القـرارات  اإلداريـة ( بعنوان: عالقة نظـم المعلومـات2015دراسة )الوادية،  .4

 بقطاع غزة. اليدراسة حالة: وزارة التربية والتعليم الع
وجااود  القاارارات  اإلداريااةالعالقااة بااين نظاام المعلومااات  إلااىالتعاارف  إلااىهاادفت الدراسااة     

بقطااا  غااز ، وقااد اسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي  اليفااي وزار  التربيااة والتعلاايم العاا اإلداريااة
لتحليلاااي، واساااتخدم االساااتبانة كاااأدا  لجماااع البياناااات، وقاااام الباحاااث باساااتخدام أسااالوب العيناااة ا

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

 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة     
  في وزار  التربياة والتعلايم  اإلداريةونظم المعلومات  داريةاإلوجود عالقة بين القرارات

 (.0.744) يساويبمعامل ارتباط  العالي
  مطبقااااااة بنساااااابة العاااااااليفااااااي وزار  التربيااااااة والتعلاااااايم  اإلداريااااااةأن نظاااااام المعلومااااااات 

(67.47%.) 
  فاي قطاا  غاز  كاان  العااليفاي وزار  التربياة والتعلايم  اإلدارياةأن واقع جاود  القارارات

 (.%63.09بنسبة ) ابيإيج
 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة 

 بتشااااغيل نظاااام  الخاصااااةالعليااااا علااااى زياااااد  دعاااام وتااااوفير المسااااتلزمات  دار حااااث اإل
 في الوزار . اإلداريةالمعلومات 

 اإلداريةالعليا على توفير البدائل المتعدد  عند اتخاذ القرارات  دار حرص اإل. 
 باالغ فاي  أثارائر الوزار  المختلفة لماا لاه مان ودو  أقساميق بين العمل على زياد  التنس

 ها.أهدافنجاح الوزار  في تحقيق 
 باقتراحاااتهم حااول النظااام لمااا لااه ماان  األخااذأي تغيياار و  اثأحاادالعاااملين عنااد  إشااراك

 ه.أهدافالبالغ في نجاح النظام في تحقيق  ثراأل
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 اتخـــاذ وعالقتهـــا بعمليـــة ،رســـميةال غيـــر ( بعنـــوان: التنظيمـــات2015عطـــا، أبـــودراســـة ) .5
 .غزة بقطاع الحكومية غير الجامعات في العاملين نظر وجهة من اإلدارية القرارات

التعرف العالقة بين التنظيماات غيار الرسامية، وعملياة اتخااذ القارارات  إلىهدفت الدراسة     
 من وجهة نظر العاملين في الجامعات غير الحكومية بقطا  غز . اإلدارية

اعتمااااد الباحااااث علااااى الماااانهج الوصاااافي التحليلااااي، وتاااام اسااااتخدام االسااااتبانة كااااأدا  للدراسااااة و 
( موظفاًا 309عينة الدراساة والمكوناة مان ) آراءمستخدمًا العينة العشوائية الطبقية الستطال  
فااي ثااالث جامعااات غياار حكوميااة بقطااا   اإلداريااةوموظفااة ماان أعضاااء الهيئتااين األكاديميااة و 

جامعة فلسطين(، وقد بلغ عدد االساتبانات و ، اإلسالمية، جامعة األزهرعة ) جام :غز . وهي
 (.%91.38( بنسبة مقدارها )297المسترد  )
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسة وتوصلت
  وجااود درجااة مرتفعااة ماان الموافقااة ماان قباال أفااراد عينااة الدراسااة علااى المجااال المتعلااق

 (.%71)  قدره، بوزن نسبي اإلداريةباتخاذ القرارات 
 المتعلااق المجااال علااى الدراسااة عينااة أفااراد قباال ماان الموافقااة ماان مرتفعااة درجااة وجااود 

 (.%72 ) قدره نسبي بوزن بالتنظيمات غير الرسمية،
  وجود عالقة ذات داللاة إحصاائية باين أبعااد التنظيماات غيار الرسامية وعملياة اتخااذ

 غز . في الجامعات غير الحكومية بقطا  اإلداريةالقرارات 
 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسة وتوصلت
  الجامعات باالهتمام بإيجااد حالاة مان التاوازن والتوافاق باين التنظايم  إدار ضرور  قيام

الرساامي وغيااار الرساامي، مااان خاااالل إشاابا  الحاجاااات النفسااية والوظيفياااة للتنظيماااات 
 والقوانين. نظمةغير الرسمية بما يتالءم مع األ

   يقادمها العااملون فاي والمقترحاات التاي  ،راءاالهتماام بااآل جامعاات إلاىإدارات الدعو
تاحااة الفرصااة أمااامهم للمشاااركة فااي عمليااة اتخاااذ  ،واإلداري ،كاااديميين األمسااتويال وا 

 القرار.
 

 األزمـــات إدارة فـــي الحكوميـــة المـــدارس مـــديري ( بعنـــوان: دور2015دراســـة )أبوشـــعيرة، .6
 غزة. بمحافظات

 إدار المااادارس الحكومياااة فاااي محافظاااات غاااز  فاااي  يعااان أدوار مااادير هااادفت الدراساااة للكشاااف 
كاااذلك الكشاااف عااان صااايغة مقترحاااة مااان وجهاااة نظااار و ؛ األزماااات مااان وجهاااة نظااار الماااديرين

 زمات بمحافظات غز .ألمديري المدارس ل دار المشرفين التربويين إل
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المادارس  ن مجتماع الدراساة مان جمياع ماديريتكاو  حيث  ؛واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي
       مااااديرًا   (175)مااااديرًا وماااادير ، ماااانهم  (395)الحكوميااااة فااااي محافظااااات غااااز  البااااالغ عااااددهم 

       وماااادير  بنساااابة مااااديراً  (242)ماااادير ، أخاااادت ماااانهم عينااااة عشااااوائية طبقيااااة عااااددها ( 180)و
 من المجتمع األصلي.( % 60 )

األزمااات تكوناات فقراتهااا ماان   إدار ببناااء اسااتبانة عاان دور ماادير المدرسااة فااي وقاماات الباحثااة 
وبعااا   ،وكاااذلك مقابلاااة ماااع المشااارفين الترباااويين؛ فقااار  موزعاااة علاااى خمساااة مجااااالت (47)

تحليااااال اساااااتجابات أفاااااراد العيناااااة باساااااتخدام برناااااامج الااااارزم  وتااااام ؛مااااديري وماااااديرات المااااادارس
 (.(spssاإلحصائية 
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسة وتوصلت

 األزمات كانت بوزن  إدار مديري المدارس الحكومية في مراحل  الدرجة الكلية ألدوار
وهي درجة كبير  حيث كان أعالها المجال األول دور مدير المدرسة في ( %80) نسبي

وهو  سالخاموأدناها المجال ( %86.4) مرحلة اكتشاف اإلنذار المبكر لألزمة بنسبة
 .(%81.5) دور مدير المدرسة في مرحلة التعليم بنسبة

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة لواقع دور ال 
األزمات بمحافظات غز  لمتغير )الجنس، المؤهل  إدار مديري المدارس الحكومية في 

 العلمي، المرحلة التعليمية(.
  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة(α≤0.05 ) بين مجموعتي سنوات

من  أكثر( سنوات، و 10-5قل من خمس سنوات من ناحية، ومجموعتي ))أ الخدمة
عشر سنوات( على مجال دور مدير المدرسة في اكتشاف اإلنذار المبكر لألزمة والدرجة 

من عشر سنوات، أما بالنسبة  أكثر( سنوات و 10-5الكلية لالستبيان لصالح مجموعتي )
 من عشر سنوات. أثرلمرحلة استعاد  النشاط فكانت لصالح مجموعة 

 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسة وتوصلت
  دار األزمات لمديري المدارس، و  إدار ضرور  إعطاء دورات تدريبية في الوقت للحد من  ا 

 األزمات.
  بين مديري المدارس في التعامل مع األزمات، واالستفاد  من خيرات  الخبراتتبادل

 الدول المتقدمة.
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 القــرار دراســة اتخــاذ بعمليــة وعالقتهــا المعرفــة إدارة نــوان: أبعــاد( بع2015دراســة )عبيــد، .7
 غزة. قطاع في التجارية البنوك على ميدانية
 المااوارد المعلومااات، تكنولوجيااا ) المعرفااة إدار  أبعاااد بااين العالقااة كشااف إلااى سااةاالدر  هاادفت

 اإلدارياة الفئاة لادى تاراالقار  اتخااذ عملياات و (التنظيمياة الثقافاة التنظيمية المشاركة البشرية،
 الباحثاااة اساااتخدمت المرجاااو  األهاااداف تحقياااق بغياااة، و غاااز ، قطاااا  فاااي التجارياااة البناااوك فاااي

 ( 80 ) علااى اشااتملت حيااث سااةاللدر   كااأدا االسااتبانة مسااتخدمة التحليلااي، الوصاافي الماانهج
 يضااام يالاااذ ساااةاالدر  مجتماااع مااان بسااايطة عشاااوائية عيناااة علاااى ساااةاالدر  تطبياااق تااام وقاااد، فقااار 
 (100) اساترداد وتام اساتبانة، ( 120 ) توزياع تم حيثبنوك(  8) قطا  في التجارية كالبنو 
 %(.83.3)  استرداد بنسبة منها

 :أهم النتائج التالية إلى الدراسة وتوصلت
 إدار  ألبعاد المبحوثين تاتصور  أن الحسابية المتوسطات خالل من النتائج بينت 

 اإلدارية الفئة كاإدر  مدى على إيجابي ؤشرم هذا ويعتبر مرتفعة بدرجة جاءت المعرفة
 هذه توظيف وبالتالي وأبعادها المعرفة إدار  لمفهوم القطا  في التجارية البنوك في

 .تاراالقر  اتخاذ عملية في المفاهيم
  وعملية المعرفة إدار  أبعاد بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود إلى النتائج أشارت 

 .غز  قطا  في التجارية البنوك في تاراالقر  اتخاذ
  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج بينت (0.05 ≥ α) في 

 غز  قطا  في العاملة التجارية البنوك في تاراالقر  اتخاذ عمليةل المبحوثين استجابات
 المسمى المنظمة، في الخدمة سنوات عدد العمر،) فيةاالديموغر  تاللمتغير  تعزى

 تاللمتغير  الفروق هذه وجود عدم سةار الد بينت بينما (،المنظمة مروع الوظيفي
 (.التعليمي والمستوى الجنس ) فيةاالديموغر 

 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسة وتوصلت

  المعرفة وتفعيلها بالبنوك ودفعها نحو اتخاذ قرارات سليمة. إدار زياد  االهتمام بأبعاد 
 مية والعملية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمصير ومستقبل اتبا  األساليب والوسائل العل

 منظمة األعمال للوصول للقرار األمثل.
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الكميـــة وعالقتهـــا بجـــودة  ســـاليب( بعنـــوان: معوقـــات اســـتخدام األ2013دراســـة )حســـونة، .8
 دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين. – اإلداريةالقرارات 

الكمية وعالقتها بجود   ساليبأهم معوقات استخدام األالتعرف على  إلىهدفت الدراسة     
بنوك العاملة في فلسطين من خالل التعرف على مستوى معرفة لفي ا اإلداريةالقرارات 

ودرجة تطبيقهم لها في  ساليبالكمية، ومدى حاجاتهم الستخدام تلك األ ساليبالمديرين باأل
( 11الكمية، وشملت الدراسة عدد) ساليب، كما تعرف على مدى استخدام أهم األأعمالهم

(، وتم تصميم استبانة 1034بنكًا من البنوك العاملة في فلسطين، وبلغ عدد مجتمع الدراسة)
( استبانة من أصل 300لهذا الغر  أجابت عليها عينة طبقية عشوائية والبالغ عددها)

البنوك العاملة في  ( استبانة تم توزيعها على عدد من المدراء والمسؤولين العاملين في380)
االستبيانات التي تم توزيعها، وقد استخدم الباحثون  إجمالي( من %79فلسطين بنسبة )

 المنهج الوصفي التحليلي.
 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة     

  اإلداريةوجود عالقة طردية بين المتغيرات المستقلة وبين جود  القرارات. 
 وبين  اإلداريةفي اتخاذ القرارات  الخطأسلوب التجربة و وجود عالقة عكسية بين أ

 .اإلداريةجود  القرارات 
 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة     

 .االهتمام بالبعد التعليمي والتدريبي وتكثيف تدريب مدراء المصارف 
 الكميااة بمااا يتوافااق مااع القطااا   ساااليبمراكااز بحااوث مختصااة لتطااوير األ إنشاااء

 في.المصر 
 

المتــوازن وعالقتهــا بعمليــة اتخــاذ القــرارات  األداء( بعنــوان: بطاقــة 2011األســطل،ســة )درا .9
 دراسة تطبيقية على المصارف الوطنية بقطاع غزة. -اإلدارية
ربعاااة      المتاااوازن بأبعادهاااا األ األداءالتعااارف علاااى العالقاااة باااين بطاقاااة  إلاااىهااادفت الدراساااة     
فاااي  اإلدارياااةالداخلياااة، الاااتعلم والنماااو( وعملياااة اتخااااذ القااارارات  ، العماااالء، العمليااااتالماااالي) 

المصاااارف الوطنياااة بقطاااا  غاااز ، وقاااد اساااتخدم الباحاااث المااانهج الوصااافي التحليلاااي، وتكاااون 
( فاردًا، 78بالمصاارف الوطنياة والباالغ عاددهم ) اإلدارياةمجتمع الدراسة من متخذي القرارات 

صغر حجم مجتمع الدراسة، واعتماد الباحاث علاى وقد استخدم أسلوب الحصر الشامل نظرًا ل
 االستبانة كأدا  رئيسية لجمع البيانات.
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 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة     
   بالمصارف الوطنياة الفلساطينية بقطاا   اإلداريةعلى اتخاذ القرارات  عاليةوجود قدر

 غز  ووفق المنهجية العلمية.
  لتشاخيص مشااكل العمال  ماليةوأخرى غير  ماليةييس تقوم المصارف باستخدام مقا

 واتخاذ القرارات. األداءوتحديد االنحرافات في 
   اإلداريةالمتوازن وعملية اتخاذ القرارات  األداءبين تطبيق  إيجابيةوجود عالقة. 
  أفراد مجتمع الدراسة حول تطبيق بطاقاة  آراءال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في

      تعااازى لمتغيااارات اإلدارياااةوعملياااة اتخااااذ القااارارات  ربعاااةزن بأبعادهاااا األالمتاااوا األداء
 ، الدورات التدريبية(.الخبر )التخصص العلمي، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، 

 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة     
  مكااان المتاااوازن وفاااق المنهجياااة الصاااحيحة، كماااا ي األداءضااارور  تبناااي تطبياااق بطاقاااة

 اإلدارياةواالساتفاد  منهاا لتطاوير نظام المعلوماات  األداءاعتماد البطاقة كأدا  لقيااس 
 وترشيدها. اإلداريةوذلك بهدف اتخاذ القرارات 

  المتوازن. األداءضرور  استغالل الحلول التكنولوجية الحديثة في تطبيق بطاقة 
   ارف الوطنياة علاى كيفياة المزيد من الدورات التدريبية للعاملين بالمص إجراءوضرور

شااراكالحديثااة، والعماال علااى دمااج العاااملين و  اإلداريااة دواتتطبيااق األ  أكثاارهم بشااكل ا 
 .اإلداريةفي العملية  عاليةف
 

 لدراسات العربية:ا 2.3
 األزمات: إدارةالدراسات المتعلقة ب 1.2.3
 إدارةحل ه في مراأثر بعنوان: نجاح نظم المعلومات المحاسبية و ( 2015)زويلف، دراسة .1

 .األزمات
 إدار نجاااح نظاام المعلومااات المحاساابية فااي  أثاار إلااىالتعاارف  إلااىهاادفت هااذه الدراسااة     

وشملت الدراسة عينة مكوناة مان وك التجارية العاملة في األردن. التي تواجه البن األزمات
 وزعات علاى أفاراد عيناة الدراساة اساتبانةتام تصاميم  الالزماة البياناات ( بنوك، ولجمع10)

( اساااتبانة، اعتماااد منهاااا لغاياااات 120لهاااذه البناااوك. وقاااد تااام توزياااع )العاماااة  اإلداراتفاااي 
 من االستبانات الموزعة.   (%90( استبانات؛ أي ما نسبته )108البحث والتحليل )
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 : التاليةأهم النتائج  إلىتوصلت الدراسة و 
  ؤشاراته( فاي لنجااح نظام المعلوماات المحاسابية )مجمال م دال إحصائياً  أثروجود

 .(األزمات إدار )مراحل  األزمات إدار كل بعد من أبعاد 
  فااي كاال مرحلااة  التاليااةذي داللااة إحصااائية لكاال مؤشاار ماان المؤشاارات  أثاارهناااك

: جااود  المعلومااات، وجااود  النظااام، واسااتخدام النظااام، األزمااات إدار ماان مراحاال 
 في هذه المراحل. لمؤشر رضا المستخدم  دال إحصائياً  أثربينما لم يكن هناك 

 : التاليةأهم التوصيات  إلىتوصلت الدراسة و     
  زياد  االهتمام بمؤشرات نجاح نظم المعلومات المحاسبية وتحسين درجة وجودها

 نظماةفي البنوك قيد الدراسة لالرتقاء بمستوى نجاح هذه النظم، باعتبارهاا مان األ
 بقاءها واستمرارها.التي تهدد  األزماتالتي تدعم المنظمات في مواجهة 

  وتاوفيره بدرجاة  األزماات إدار قيام البنوك التجارية فاي األردن بتعزياز وجاود نظاام
أكباار، حيااث يكتسااب هااذا النظااام أهميااة خاصااة فااي البنااوك المااذكور  نظاارًا لعملهااا 

تعرضااها  ماليااةفااي بيئااة ديناميكيااة سااريعة التطااور وحاااد  المنافسااة ممااا يزيااد احت
 لألزمات.

 

بـالتطبيق علـى  األزمات دارة( بعنوان: تقييم مستوى االستعداد إل2014مري،دراسة )الع .2
 جهاز شرطة عمان السلطانية.

باااالتطبيق علاااى جهااااز  األزماااات دار تقيااايم مساااتوى االساااتعداد إل إلاااىهااادفت الدراساااة     
 شرطة عمان السلطانية وفقًا التجاهات الضباط العاملين به.

القصير ، حيث استخدم قائمة استقصااء علاى عيناة تام استخدم الباحث المقابلة الشخصية 
 . اً ( ضابط400اختيارها عشوائيًا من الضباط العاملين في الجهاز وعددهم )

 : التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 
  مستوى االستعداد لألزمات مع عوامل توفر: تأثيروجود عالقة ارتباط قوية بين 
( علاى عكااس مشاااركة العاااملين الخباار رياق لألزمااات، و المعلوماات، باارامج التاادريب، ف)

 على االستعداد لألزمات. تأثيرفي اتخاذ القرار والرتبة التي ليس لها 
 : التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة 

  زيااااد  مساااتوى االساااتعداد لألزماااات مااان خاااالل االرتقااااء ببااارامج التااادريب لمواجهاااة
 لسابقة، واالهتمام بالتخطيط لألزمات.ا الخبرات، واالستفاد  من األزمات
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نمط شخصـية متخـذ القـرار علـى أسـلوب مواجهـة  أثر( بعنوان: 2013دراسة )الحجار، .3
: دراسة تطبيقية على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة األزمات
 الغربية.

 األزمات قياس نمط شخصية متخذ القرار على أسلوب مواجهة إلىهدفت الدراسة     
( مفارد  265واستخدمت الباحثة المنهج االستنباطي، وطبقت الدراسة على عيناة قوامهاا )

العلياا والوساطى فاي الشاركة، وبلاغ عادد االساتمارات المساتوفا   دار مان متخاذي القارار بااإل
 ( استمار .254)

 :التاليةأهم النتائج  إلىتوصلت الدراسة 
  رار وباين أسالوب مواجهاة صاية متخاذ القامعنوي إيجابي بين نماط شخ تأثيروجود

 ن واالحتواء(.او أسلوب المواجهة والتعاألزمات )
 ًا علاااااى أسااااالوب مواجهاااااة تاااااأثير  كثااااارأن الشخصاااااية ذات الضااااامير الحاااااي هاااااي األ

تليها العصابية ثم الشخصية ذات القبول ثم االنبسااطية وأخيارًا المنفتحاة  األزمات
 .الخبراتعلى 

 

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

في دعم  األزمات إدار م الذي تلعبه توضيح الدور المه إلىهدفت الدراسة     
االستراتيجية التسويقية بالقطا  السياحي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وتم 

تلفة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مخ إداراتاستقصاء عينة من مسؤولي 
وتكون مجتمع الدراسة من رؤساء القطا  ومديرين العموم والمديرين بالهيئة المصرية 

 ها المختلفة.إداراتالعامة للتنشيط السياحي ب
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 

 تواجه التي ألزماتل التصدي في األزمات إدار  لدور الحقيقي المفهوم غياب 
 إدار  أن حيث التسويقية االستراتيجية دعم في الدور هذا وأهمية السياحي، القطا 
 والتي ،اإلنذار إشارات باكتشاف تبدأ مراحل بعد  تمر الحقيقي بمفهومها األزمات
 المعوقات من كثير على والقضاء المشاكل احتماالت من التقليل في أهميتها تكمن
  ظهر.ت أن يمكن التي
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 دورها غياب اليوبالت وقوعها، قبل زمةباأل التنبؤ في التسويقية البحوث دور غياب 
 لمواجهة منها المستفاد  الدروس خالل من زمةاأل من التعلم إمكانية تسهيل في

 .المشابهة األزمات
 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 

 السياحي للقطا  اإلداري كوينالت ضمن موقعها األزمات إدار  تأخذ بضرور  أن 
 في الفعال دورها لها التي اإلدارات باقي شأن شأنها دائمة مستقلة إدار  باعتبارها

 السياحي. بالقطا  التسويقية االستراتيجية دعم
  شأنها من التي والدراسات األبحاث إجراءب تسمح مناسبة ميزانية تخصيص ضرور 

 يحقق الذي بالشكل ،زمةاأل إدار  مراحل يعجم في األزمات إدار  أداء وتحسين دعم
 حيث السياحي، بالقطا  التسويقية االستراتيجية دعم في األزمات إدار  دور تفعيل
 للوقاية استثمار الحقيقة في هي زمةلأل الفعالة دار اإل أجل من تنفق التي التكلفة أن
 .المستقبل أزمات من

 

فـي وزارتـي الصـحة  األزمـات إدارةلواقـع ( بعنوان: دراسة تحليلية 2011)جاسم، دراسة .5
 دراسة مقارنة. -والداخلية في العراق

في المؤسسات الحكومية في  األزمات إدار معرفة واقع  إلىهدفت هذه الدراسة     
العراق من خالل دراسة هذا الواقع وتحليله في وزارتي الصحة والداخلية. وتم استخدام 

وكيل وزار ، ) جتمع الدراسة من المديرين والمديراتتكون ميالمنهج الوصفي التحليلي، و 
         ات الرئيسية ما يعادلها( الذين يعملون في المقار  أومدير عام، مدير ونائب مدير 

( وجرى اختيار 197( وفي وزار  الداخلية )224الفرعية، وبلغ عددهم في وزار  الصحة)و 
 ( من وزار  الداخلية.139( من وزار  الصحة و)161عينة عشوائية قوامها )

 :التاليةأهم النتائج  إلىوتوصلت الدراسة 
  قبل وقوعها غير كافية وغير مناسبة لكلتا  األزماتأن االستعدادات لمواجهة

فكانت أفضل ولكن بنسب متوسطة،  األزماتالوزارتين، أما االستعدادات حال وقو  
 زمةاألما في مرحلة ما بعد منها وقائية، بين أكثرمما يعني أن الجهود كانت عالجية 
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أنها كانت  إلىالدراسة  أشارتكانت سلبية في وزار  الصحة بينما  فاالستعدادات
 متوسطة في وزار  الداخلية.

 :التاليةأهم التوصيات  إلىوتوصلت الدراسة 
  بمراحلها الثالث وطرحت مجموعة من  األزماتضرور  االهتمام في التعامل مع

 تي تساعد على ذلك.ات الليات واآلجراءاإل
  دار تشجيع القيادات النقابية لعقد دورات تخصص في القياد  و وكيفية  األزمات ا 

فتح قنوات مع  إلىضافة أثناء وقوعها، باإلها وبعدها وفي قبل زمةالتصرف حيال األ
العاملين الذين تمثلهم القيادات النقابية من خالل لقاءات واجتماعات دورية لالستما  

 هم.آراءواالستئناس ببع  لمطالبهم 
 

فــي اتخــاذ القــرارات فــي  اإلداريــة( بعنــوان: دور نظــم المعلومــات 2010دراســة)العماج، .6
 بالمديرية العامة لحرس الحدود. األزماتأثناء 
في اتخاذ القرارات في  اإلداريةهدفت الدراسة في التعرف على دور نظم المعلومات      
حرس الحدود، ويتكون مجتمع الدراسة من جميع الضباط بالمديرية العامة ل األزماتأثناء 

العاملين في المديرية العامة لحرس الحدود، واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج 
 الوصفي، واعتمد على االستبيان كأدا  لجمع بيانات الدراسة. 

  :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  هناك أزمات تواجه المديرية العامة لحرس أن أفراد الدراسة موافقين على أن

 الحدود.
 قد تواجه  أزمة دار أن أفراد الدراسة موافقين بشد  على االحتياجات المعلوماتية إل

 حرس الحدود.
  لترشيد عملية اتخاذ  اإلداريةأن أفراد الدراسة موافقين على أهمية نظم المعلومات

 .األزماتأثناء في القرارات 
 موافقين على أن هناك معوقات تحد من دور نظم المعلومات  أن أفراد الدراسة

 .األزماتأثناء في في اتخاذ القرار  اإلدارية
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 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  األنشطةالعمل على تفعيل وتحسين مستوى التخطيط والتنسيق والرقابة على 

 حدود.المتعلقة باستخدام التقنية بالمديرية العامة لحرس ال
  أن تقوم وزار  الداخلية بوضع سياسة لتقنية المعلومات موحد  للجهات األمنية

لتمكين جميع القطاعات األمنية المرتبطة بالوزار  من الحصول على معلومات 
 .ومعايير محدد  ،ضمن ضوابط األزماتأثناء في 

  عامة لحرس لتنفيذ تبادل المعلومات بالمديرية ال اإلداراتإيجاد سياسة موحد  بين
 الحدود مع احتفاظ كل جهة بخصوصية معلوماتها.

 

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

األمنية بأجهز   األزمات إدار التعرف على فاعلية االتصال في  إلىهدفت الدراسة     
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم استبانة  وزار  الداخلية بالريا ،

لجمع البيانات ووزعت على جميع العاملين من ضباط وصف الضباط في غرف 
( مفرد ، وكانت عينة الدراسة 850العمليات بأجهز  وزار  الداخلية والبالغ عددهم )

 ( مفرد .270عشوائية بلغ حجمها )
 :ئج التاليةأهم النتا إلى الدراسةوتوصلت 
  هو االتصال الشفوي  األزمات إدار أن أهم وسائل االتصال التي تستخدم في

 عبر أجهز  االتصال المختلفة.
  هو عدم تدريب  األزمات إدار فاعلية االتصال في  إتمامأن أهم معوقات

 العاملين على مجال االتصال األمني.
 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
 ث وسائل االتصال أحدهيز غرف العمليات في أجهز  وزار  الداخلية بضرور  تج

 االختراق. أوتشفير تضمن عدم التداخل  أنظمةالفعال، مع تبني 
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 لدراسات المتعلقة بجودة القرارات اإلدارية:ا  2.2.3
 اإلبـداعي بـالتفكير وعالقتـه اإلداري القـرار ( بعنوان: جودة اتخاذ2016دراسة )ناصر، .1

 في مديرية تربية بابل. التربويين االختصاصين ينلدى المشرف
التعارف علاى جااود  اتخااذ القارار اإلداري لاادى المشارفين التربااويين  إلااىيهادف البحاث     

لدى المشرفين التربويين االختصاصيين،  اإلبداعياالختصاصيين. والتعرف على التفكير 
لااادى  اإلباااداعيي والتفكيااار وكاااذلك التعااارف علاااى العالقاااة باااين جاااود  اتخااااذ القااارار اإلدار 

المشاارفين التربااويين االختصاصاايين، واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافي لمالئمتااه لطبيعااة 
ين فاااي مديرياااة مشاااكلة البحاااث. وتحااادد مجتماااع البحاااث بالمشااارفين الترباااويين االختصاصاااي

ختياااارت عينااااة بالطريقااااة ًا ومشاااارفة وأ( مشاااارف267والبااااالغ عااااددهم )تربيااااة محافظااااة باباااال 
 ( مشرفًا ومشرفة.177ة بعدد )العشوائي

 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
 اإلبداعي التفكير ومهارات القرار صناعة مهار  البحث عينة أفراد يمتلك جميع. 
  أن وجاااااود صاااااناعة القااااارار تعتماااااد علاااااى مهاااااارات متعااااادد  ومنهاااااا مهاااااار  التفكيااااار

 .اإلبداعي
  ارسات منها صناعة القرار.ينتج عنها مم اإلبداعيالقدر  على التفكير 
  لعيناااة  اإلباااداعيموجباااة باااين جاااود  القااارار اإلداري والتفكيااار توجاااد عالقاااة ارتبااااط

 البحث.
 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
 في الميدان التربوي لما له  تنمية القدر  على صناعة القرارات لدى جميع العاملين

 ر كبير على المؤسسات التربوية.من أث
 .تصميم برامج تدريبية لتنمية القدر  على صناعة القرار وحل المشكالت 
 اإلبادا  لادى العااملين فاي المؤسساات مج تدريبية لتنمية التفكير وخلاق تصميم برا

 التربوية.
 

المعرفــة فــي دعــم عمليــات اتخــاذ القــرارات  إدارة( بعنــوان: دور 2014دراســة )الشــمري، .2
 بشركة أرامكو السعودية.

المعرفااة فااي دعاام عمليااات اتخاااذ  إدار الكشااف عاان دور تطبيااق  إلااىالدراسااة  هاادفت     
المعرفااااة ودعاااام عمليااااات اتخاااااذ  إدار القااارارات، والتعاااارف علااااى أهاااام العواماااال الماااؤثر  فااااي 

المعرفااة، واسااتخدمت الباحثااة  إدار ة تطبيااق آليااالقارارات، وتقااديم دلياال إرشااادي مقتاارح عاان 
اللقااااءات  إجاااراء إلاااى ضاااافةً لكترونياااة باإلإانة المااانهج الوصااافي المساااحي، وصاااممت اساااتب
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ومتابعااة الموقااع  اإللكترونيااةواالتصاااالت مااع المسااؤولين فااي القطااا  والمشاااركة بالرسااائل 
اإللكترونااي للشااركة واالطااال  علااى األدلااة التنظيميااة الصااادر  ماان القطااا  وتكوناات عينااة 

( اسااتبانة 146تاام اسااترجا )( مهندسااًا تاام اختااارهم بالطريقااة العمديااة، و 180الدراسااة ماان )
 ( من عينة الدراسة.%81وكانت نسبتها)

  :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
   الهندسااية يزيااد علااى عاادد اإلناااث  الخاادماتعاادد الكااوادر البشاارية للااذكور بقطااا

 ( من أفراد عينة الدراسة.%99) حيث بلغت نسبتهم
  ت اتخااذ القارارات علاى الترتياب المعرفة في عملياا إدار حصل محور دور تطبيق

الستجابات  وفقاً  عالية( وهو يمثل درجة %83.45) الثالث وكانت نسبته المئوية
 أفراد العينة.

   الهندساية  الخادماتالهياكل التنظيمية في الشركة ال تسهل تدفق المعرفة، وقطاا
 الزمااةالالمعرفااة  إدار عملياات  إجااراءتمكان موظفيهااا مان  عاليااةيمتلاك بنيااة تقنياة 

 لعمليات اتخاذ القرارات.
  :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  يجااب إيجاااد حااوافز ماديااة لتشااجيع المهندسااين علااى المشاااركة بالمعرفااة وتقياايمهم

 عليها.
  المعرفاااة التاااي تحااادد  إدار تعزياااز السااايطر  علاااى المعرفاااة الداخلياااة بتطبياااق نمااااذج

ساااااات العلياااااا لتنمياااااة مصاااااادر المعرفاااااة مصاااااادر المعرفاااااة، والتوساااااع ببااااارامج الدرا
 الداخلية.

 

ــة( بعنــوان: دور نظــم المعلومــات فــي ترشــيد القــرارات 2013دراســة )المطيــري، .3  اإلداري
 لضباط المديرية العامة لحرس الحدود.

لضاباط  اإلدارياةقارارات ى دور نظم المعلومات فاي ترشايد الهدفت الدراسة للتعرف عل    
ود وقاد اساتخدم الباحاث المانهج الوصافي التحليلاي عان طرياق المديرية العامة لحرس الحد

 المدخل المسحي باستخدام االستبانة كأدا  لجمع البيانات.
  :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  اإلداريةالتقارير الدورية تساهم بشكل كبير في ترشيد اتخاذ القرارات. 
  اإلدارياااةم فاااي ترشااايد القااارارات ات اساااتخدام نظااام المعلوماااات التاااي تساااهإيجابيااأن 

لضباط المديرية العامة لحرس الحدود بدرجة مرتفعة هي: تبصاير متخاذي القارار 
كسااب منساوبيه   الخبار بآثاره الجانبية على الجهات المتعاملة مع حرس الحادود وا 
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الكافياااة فاااي اساااتخدام نظااام المعلوماااات فاااي ترشااايد القااارارات، وتاااوفير المعلوماااات 
 القرارات.لترشيد  الالزمة

  إلاااىأن المعوقااات هاااي: نقاااص الكااوادر الفنياااة المتخصصاااة فااي تحويااال البياناااات 
الحااااارس فاااااي تباااااادل  إداراتمعلوماااااات مفياااااد ، وغيااااااب السياساااااة المشاااااتركة باااااين 

 المعلومات.
 الساتخدام نظاام  الالزماةالبنياة التحتيااة  إنشااء للتغلاب علاى المعوقاات مهنيااًا ينبغاي

 .داريةاإلالمعلومات في ترشيد القرارات 
 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  الستخدام نظم المعلومات في ترشيد اتخاذ القرارات. الالزمةتدعيم البنية التحتية 
  للمسااااعد  فاااي اتخااااذ القااارارات  الالزماااةتزوياااد المديرياااة العاماااة بااانظم المعلوماااات

 التقليدية والطارئة.
 متقدمة في استخدام نظم المعلومات  لحاق ضباط الحرس الحدود بدورات تدريبيةإ

 في ترشيد اتخاذ القرارات.
 

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

المعرفاااة فاااي عمليااة صااانع القااارار  إدار الوقاااوف علاااى دور أهميااة  إلااىهاادفت الدراساااة     
 دار مستوى منظمة األعمال. والغاية الرئيسية هي التركيز على المفاهيم األساسية إل على

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

 بانة. ( است80والبالغة )
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
   أن القاااااارارات لمنظمااااااة األعمااااااال )عينااااااة الدراسااااااة( ياااااادركون أهميااااااة اسااااااتخدام

 المعلومات وتوظيفها في عملية بناء واتخاذ القرارات.
  فااااااي القطااااااا   اإلداريااااااةاالسااااااتثمار األمثاااااال للمعرفااااااة  أوأن االسااااااتخدام الفعلااااااي

بب وجاااود معيقاااات ومحاااددات تتعلاااق بالمااادراء االقتصاااادي ال يااازال محااادودًا بسااا
 والقيادات واإلمكانات البشرية والتقنية والمعلوماتية والمادية المتاحة.

 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  دارتها كونهاا اإلدارية وعملياتها و االهتمام الجدي من قبل  المنظمات  بالمعرفة ا 

الفنيااة منبااع األساسااي لمواردهااا الماديااة و الراس المااال  الحقيقااي و  ومالياات أصاابح
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لدعم الميز  التنافسية في ظل التحديات والتغيرات المساتمر  فاي بيئاة  مهماً ورافدًا 
 األعمال.

 لايس  المهامالقرار في عينه البحث أن يراعوا الدور  نعومدراء صاال يتوجب على
نظمة األعمال معارف تمتلكها مالمعلنة وما تحتويه من معلومات و فقط للمعرفة 

المهاااااارات والمعاااااارف و  الخبااااراتن يراعااااوا وال يهملاااااوا باااال يجاااااب علاااايهم أيضاااااا أ
دور فاعاال فااي مااا لهااا ماان أهميااة و بالمعرفااة الكامنااة ألفااراد منظماااتهم و  الخاصااة

 ديمومتها.ير مصير منظمة األعمال وبقاءها و تقر 
 

، سـاليباألمنيـة: )األ األجهـزة( بعنوان: صنع القرار اإلداري في 2011دراسة )الزهراني، .5
 المشاركة(. أنماطالمعوقات، 

والكميااااة فااااي صاااانع القاااارارات  اإلداريااااة ساااااليبالتعاااارف علااااى األ إلااااىهاااادفت الدراسااااة     
والتنظيميااااااة  اإلداريااااااةكشااااااف العوائااااااق المشاااااااركة فيهااااااا و  واألمنيااااااة، والتعاااااارف علااااااى نماااااا

القااارارات  واالجتماعياااة والذاتياااة، التاااي تحاااول دون مشااااركة المرؤوساااين فاااي عملياااة صااانع
الدراساااة المختلفاااة،  خاااتالف رؤياااة أفاااراد عيناااة الدراساااة، إزاء محااااوروالكشاااف عااان مااادى ا

 باختالف خصائصهم الديمغرافية.
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  هناك قدر محدود من المشااركة فاي صانع القارارات األمنياة، ولام يظهار أن هنااك

 قنيات الحديثة في عملية صنع القرارات.في عملية صنع استخدام الت اهتماماً 
  أن أهاااام العوائااااق التااااي تقااااف دون التفعياااال للمشاااااركة فااااي عمليااااة اتخاااااذ القاااارارات

 األمنية، هي عوائق: ذاتية واجتماعية وتنظيمية.
  أن أهم المقترحات التي تزيد من فرصة تفعيل المشاركة في صناعة القرار تتمثال

روح الفريااااق، والعماااال علااااى تنميااااة الثقافااااة فااااي: تفعياااال الااااواز  الااااديني، والعماااال باااا
 التنظيمية بين الرؤساء والمرؤوسين، ثم تعزيز االستقرار الوظيفي.

 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  أكثااراألمنيااة  األجهااز توجيااه القيااادات األمنيااة السااتخدام التقنيااات الحديثااة داخاال 

 ات األمنية.مما هي عليه في الوقت الراهن في صنع القرار 
 ة في صنع القارارات األمنياة ليالتدريب المستمر على كيفية استخدام الحاسبات اآل

واتخاذهااااا، وتنميااااة مهااااارات مسااااتخدميها لمواكبااااة التطااااور التكنولااااوجي فااااي وقتنااااا 
 الحاضر.
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  األجهااز العماال علااى إيجاااد نظااام فعااال يتضاامن االسااتقرار الااوظيفي للعاااملين فااي 
 األمنية.

 

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

المعرفاااة فاااي فاعلياااة اتخااااذ القااارار فاااي  إدار  أثااارعلاااى التعااارف  إلاااىهااادفت الدراساااة      
الشااااااركات االسااااااتخراجية األردنيااااااة، والتعاااااارف علااااااى تصااااااورات العاااااااملين فااااااي الشااااااركات 

المعرفااة، والتعارف علااى فاعلياة اتخاااذ القارار ماان وجهااة  إدار ألبعااد االساتخراجية األردنيااة 
 نظر العاملين في الشركات االستخراجية األردنية.

 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  المعرفااااة علااااى عمليااااة اتخاااااذ القاااارارات الساااايما  إدار مباشاااار ألبعاااااد  تااااأثيروجااااود

 االستراتيجي منها.
   باين اساتخدام تكنولوجياا المعلوماات وعملياة اتخااذ القارارات وجود عالقة قوية ماا

واتخاااااذ بضاااارور  العماااال وأثبتاااات وجااااود عالقااااة طرديااااة مااااا بااااين المااااورد البشااااري 
 .القرارات

 .وجود عالقة طردية ما بين الثقافة التنظيمية وعملية اتخاذ القرارات 
 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  المعرفة وفاعلية اتخاذ القارار مان خاالل إيجااد  إدار عاد ضرور  تعزيز توظيف أب

قاعد  بيانات ونظم للمعلومات قادر  على تزويد إدارتها بما تحتاجه من معلومات 
 المساااتوياتكمياااة ونوعياااة فاااي الوقااات المناساااب والشاااكل المناساااب وعلاااى جمياااع 

 المعرفة. إدار المكونات األساسية في  أحدفيها باعتبارها  اإلدارية
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 :  األجنبيةلدراسات ا 3.3
 األزمات: إدارةالدراسات المتعلقة ب 1.3.3

على  األزمات دارةاالستراتيجي إل تأثيرلبعنوان: ا (Mwaiwa & Odiyo, 2015) دراسة .1
 .كينيالة من بنك إكيتول ،حا .الشركاتاستمرارية األعمال في  إدارة

The Strategic Effect of Crisis Management on Business Continuity 
Management in Corporate Organizations: A Case of Equitol Bank. 
Kenya. 

، في المنظمات التجارية األزمات إدار التعرف على استراتيجيات إلى هدفت الدراسة 
، البنوكفي  األداءاستمرارية العمل و  إدار على  األزمات إدار استراتيجية  أثرالكشف عن و 

 مت الدراسة المنهج التحليلي، واالستبانة أدا  للدراسة.واستخد
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسة وتوصلت
  األداءاستمرارية العمل و  إدار على  األزمات إدار ذو داللة الستراتيجية  تأثيريوجد 

 للمنظمة.
 ألن  ،زمةيتم وضع استراتيجيات مالئمة التخاذ قرارات وحلول مناسبة في مكان حدوث األ

كل ذلك  تأثيرالسابقة ومدى  األزماتوالتعلم من  األزمات إدار المنظمة تدرك أهمية 
 على عمالئها.

 ها ؤ يكون أدا األزمات دار أن المنظمات التي يوجد لديها خطط متقنة ومعد  مسبقًا إل
 ل مع استمرارية العمل لديها.مأفضل في التعا

  ارية العمل وهياكل وبرامج االتصاالت يوجد معرفة سابقة لدى الموظفين بخطط استمر
 .زمةالمناسبة عند حدوث األ

 

دارةو  األزماتالتنظيمية لمنع  ستراتيجياتاالبعنوان: (Taneja, 2014) سةدرا .2 ، األزمات ا 
 جامعة التجارة. A  &Mسونيا تانيجا. تكساس 

Strategic Crisis Management: A Basis for Renewal and Crisis 
Prevention. Sonia Taneja. Texas A&M University-Commerce.  

دار و  األزماااتاالسااتراتيجيات التنظيميااة لمنااع  إلااىالتعاارف  إلااىهاادفت الدراسااة   األزمااات ا 
لتوقاع  يمكان اتباعهااالتاي  سااليبالطارق واأل إلاىالتعارف  إلاى إضافةً التي تحدث بكفاء  وفاعلية، 
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دمت الدراسااااة الماااانهج التحليلااااي، واالسااااتبانة ، واسااااتخهااااذه المنظماااااتالتااااي قااااد تواجهااااا  األزمااااات
  .والمقابلة
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسة وتوصلت
 المتوقعااة بصااور   األزماااتضاارور  كبياار  جاادًا لمنااع ومواكبااة  أصاابح زمااةأن االسااتعداد لأل

 فاعلة ومتميز .
 ؤدي ومنعهااا ماان الحاادوث سااوف ياا األزمااات دار أن تااوافر اسااتراتيجيات وخطااط تنفيذيااة إل

 قل التخفيف من حدتها حال وقوعها.على األ أو األزماتحماية المنظمة من  إلى
 

في العالقات  األزماتاالستقرار و  إدارة: بعنوان( 3Anna Bengtson.201) دراسة .3
 .الثابتة األسواقالتجارية: دراسة حالة شركة اريكسون في 

Managing stability and crises in business relationships: The 
case of Ericsson in an emerging market. 

تطوير نظرية التغيرات على نحو سلس في تنمية العالقات  إلىهدفت الدراسة     
لها الشركات  التي قد تتعر  األزماتالتجارية لالستفاد  منها في حاالت االستقرار و 

شركة السويدية، وجمع استخدم الباحث منهج دراسة الحالة على الوالمؤسسات التجارية، و 
بيانات الدراسة عن عالقة الشركة في األسواق الناشئة في األرجنتين من أرشيف الشركة 

 والصحف واإلنترنت.
  :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  وجود ضعف حقيقي في العالقات التجارية للشركة بسبب سلوكها القائم مع

ي حاالت االستقرار وعدم االستقرار، رغم العمالء والشركات األخرى المحلية ف
شيوعًا في العالقات التجارية بسبب  أكثر أصبح األزماتواقع االضطراب و  أن

 األسواق غير مستقر . إلىدخول الشركات الكبرى 
  :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
 المتبادل  أن إعاد  تنشيط العالقات التجارية يتطلب بشكل متزايد دراسة السلوك

 بين الشركات والعمالء والشركات األخرى في األسواق.
   تتبعها الشركة في  أساليبضرور  إيجاد نموذج موحد للشركة يضمن تحديد

 ( في العالقات التجارية.األزماتحاالت االستقرار وعدم االستقرار)
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 شهد بايران.بمدينة م األزمات إدارة في البلدية دور بعنوان: (Rahim, 2012) دراسة  .4

"The Role of Municipality in Crisis Management".in Mashad 

municipality- Iran. 

أثنااء وبعاد( مان في )قبل و  األزمات إدار  في البلدية لتعرف على دورا إلىهدفت الدراسة 
عااااد  والمحلياااة، الدولياااة الخبااار و  الجدياااد  التكنولوجياااا اساااتغالل لتحساااين أجااال التخطااايط  وا 

 ضااوابط ووضااع المشااكالت األزمويااة بالبلااديات، حاال أساااليب لتحسااين قواعاادال فااي النظاار
دار و  ،لتخطاايط الحلااول واقتااراح أيضااًا، الخاادمات تسااهيل أجاال ماان  ماان األزمااات ومراقبااة ،ا 
التحليلاااي، واالساااتبانة والمقابلاااة أدا   باااراء، واساااتخدمت الدراساااة المااانهجلخاو  الماااديرين قبااال

 للدراسة.
 :أهم النتائج التالية ىإل الدراسةوتوصلت 
   للحااد  األزماااتقباال حاادوث  األنشااطةأن بلديااة مشااهد محاال الدراسااة تقااوم باابع

لتحساااين إدارتهاااا لألزماااات، وكاااذلك تقاااوم  األنشاااطةمااان حااادوثها، وتقاااوم بااابع  
 زمااةبعااد انتهاااء األ األنشااطة، وتقااوم باابع  األزماااتأثناااء فااي  األنشااطةباابع  
  بلديات.ن بين القاد  في مختلف الاو مثل التع

 تجنااااب فااااي خاصااااة اسااااتراتيجية وتحديااااد األزمااااات، دار إل ضاااارور  وجااااود خطااااة 
 سارعة والحاد منهاا وزيااد  العاملاة والقاوى واألفاراد بالمعدات لحقت التي األضرار
 زمة.األ حالة وتحليلها في المعلومات إلى الوصول

 

 إللكترونــيامــن خــالل الموقــع زمــة اتصــاالت األ  إدارة( بعنــوان: 2010رضــوان،دراســة ) .5
 .2010استدعاء السيارات لشركة " تيوتا" خالل عام  أزمةللمنظمة: دراسة على 

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

يااف الموقااع اإللكترونااي هاادفت الدراسااة التعاارف علااى الكيفيااة التااي يااتم ماان خاللهااا توظ   
المنظماة لالتصااالت  إدار المتاحة علاى شابكة األنترنات فاي  االتصاليةللمنظمة والوسائل 

 زماةالتي تواجههاا، وقاد اعتمادت الدراساة علاى أسالوب دراساة الحالاة لأل األزماتأثناء في 
ي بظهااور عيااوب فنيااة فاا الخاصااةابانيااة لصااناعة الساايارات و اليتااا" التااي واجهاات شااركة" توي

ممااا تطلااب معااه القيااام بعمليااة ( 2010)بعاا  أنااوا  الساايارات التااي تنتجهااا خااالل عااام 
 الموجود  في عدد من الدول. الخدمةاستدعاء للسيارات المعيبة إلصالحها في مراكز 
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 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
 موقعها تا لإلمكانات التفاعلية لألنترنت بصور  واضحة عبر توظيف شركة توي

 كتروني للتواصل مع العمالء.اإلل
  من وسيلة  أكثرالعمالء ب إلىظفت الشركة الوسائط المتعدد  لنقل رسائلها و

 المشترك.  تأثيرتحقيقًا للتكامل وال
  وظفت الشركة استراتيجيات  زمةأثناء األفي وفيما يتعلق باستراتيجيات االتصال

لها المتنوعة بهدف حماية سمعتها ات التصحيحية بأشكاجراءواتخاذ اإل اإلعتذار
 وصورتها لدى العمالء. 

 دواتوفيما يتعلق بمركزها اإلعالمي على الموقع وظفت الشركة العديد من األ 
المدعمة لالستراتيجيات المستخدمة  االتصاليةالتقليدية والتفاعلية لنقل الرسالة 

لمباشر والروابط مثل البيانات الصحفية والملفات المرئية والتقارير والحوار ا
 الفعالة.

 

 في تركيا". األزماتالكوارث و  إدارة( بعنوان:" Ali unlu.2010دراسة)ِ  .6
Disaster and crisis Management  in Turkey: a need for a 
unified crisis Management system.  

تي ال األزماتالكوارث و  إدار التعرف على كيفية تطوير نظام  إلىهدفت الدراسة     
جراءتتعر  لها الحكومة التركية، و  في تركيا  األزماتالكوارث و  إدار تقييم نوعي لنظام  ا 

ية التي لها البالد، وقام الباحث بجمع بيانات الدراسة من خالل الوثائق او للحاالت المأس
 وية التي تعرضت لها تركيا.االحكومية وبينات األرشيف الحكومي عن الحاالت المأس

 :أهم النتائج التالية إلى سةالدراوتوصلت 
 ويقع  الخبراتالذي يعتمد على  األزماتالكوارث و  دار تركيا عدت نظامها إل أن

غير  الخاصةعلى عاتق الوزارات الحكومية المختلفة بينما مشاركة المنظمات 
ن هذا النظام ضعيف وأ األزماتالكوارث و  إدار الربحية محدود  المشاركة في 

 جدًا.
 :أهم التوصيات التالية إلى اسةالدر وتوصلت 
 تطوير  إلىوالكوارث ويحتاج  األزمات دار إل اليإعاد  النظر في النظام الح

 األزماتالكوارث و  دار العمليات وتصميم هيكل إل إدار ليصبح مميز في تنسيق 
 غير الربحية فيه. الخاصةالمنظمات  إشراكتوحدًا ومرونة مع  أكثر
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 تايوان. .األزماتقات أو ي المعرفة ف إدارةن: اعتماد بعنوا :(Wang،2009)دراسة .7
  Knowledge management adoption in time of crisis. Taiwan. 
 األداءالمعرفة في رفع  إدار تحسين الفهم للدور الذي تلعبه  إلىهدفت الدراسة     

يمية، وبيانات ، ولقد تم جمع البيانات الثانوية من الوثائق التنظاألزماتالتنظيمي خالل 
عشر من المختصين، واستخدمت  أربعةمقابلة شبه مقننة مع  إجراءاألرشيف، وتم 

 الدراسة المنهج التاريخي المكتبي. 
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  األزمات إدار المعرفة تؤدي دورًا مهمًا في  إدار. 
 معرفة مختلفة  إدار يجيات المؤسسات لها احتياجات معرفية مختلفة تتطلب استرات

 .األزمات إدار في كل مرحلة من مراحل 
 تقود  التاليتجعل المؤسسات تعرف نقاط ضعفها وب األزماتفي مواجهة  الخدمة

 مبادرات تعلم المؤسسة مما يسهل امتالك ومشاركة ومؤسسية المعرفة. إلى
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسة وتوصلت

  من خالل زمة بشكل فوري وسريع فور وقو  األ زماتاألضرور  التعامل مع
 المواد والوسائل الممكنة.

 

 األزمات في المنظمات. إدارةبعنوان:  :(Baltown & Flin،2009) دراسة .8
Crisis Management in Organization"." 

من  األزماتالتعرف على مصادر العوائق التي تعيق مديري  إلىهدفت الدراسة      
كانت  أو، الخطرله، سواء كانت العوائق بيئية مثل: ضغط الوقت، ودرجة االستجابة 

 إلى ضافةً العوائق تنظيمية مثل: البيروقراطية، تأييد القرارات، واالتصال والمعلومات باإل
دار واتخاذ القرارات و  اثحدالعوائق العلمية مثل: السيطر  على األ  ، ممازمةفريق األ ا 

بعين االعتبار لهذه العوائق في حالة التعامل  األخذور  ضر  األزماتيتطلب من مديري 
 .األزماتمع 

 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  أثبتاااات الدراسااااة أن الاااادور الوساااايط للشخصااااية والعواماااال الفيزيقيااااة مثاااال: التعااااب والراحااااة

العوائاق  يجابًا علاى هاذهعمل، لها دور في التأثير سلبًا وا  والعوامل النفسية مثل: ضغوط ال
 في المنظمات. األزماتالتي تواجه مديري 

 دار وزهاا بااإلاالعوائق التي تم تحديدها هي البيئة منها والتنظيمية والعملياة، ويمكان تج أن 
الجياااد  والحكيماااة لألزماااات، والقااادر  علاااى اتخااااذ القااارار، مماااا ياااؤدي إلاااى تحساااين فاعلياااة 
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ا، وتقلياال العوائااق التااي تواجههااا للمسااتجدات مهمااا صااغر أو كباار حجمهاا دار اسااتجابة اإل
 المنظمات عند التعامل مع األزمات. 

 
 :اإلداريةالدراسات المتعلقة بجودة القرارات   5.3.1
في القدرة على اتخاذ  اإلدارية( بعنوان: دور نظم المعلومات Nowduri.2011)دراسة .1

 .بنسلفانيا والية في بلومزبورغ جامعة القرار.
Management Information system and Business Decision Making: 
Review . Analysis. And Recommendations. Bloomsburg 
University of Pennsylvania  ،  

في القدر  على اتخاذ القرار،  اإلداريةدور نظم المعلومات  تهدف الدراسة التعرف على
األعمال  المستوى األعلى في تنظيم إدار ها على أثر حيث أن عملية صنع القرار و 

التجارية يفسر من خالل التركيز على اتخاذ القرارات، وتناقش هذه الدراسة القيود 
 في عملية صنع القرار. اإلداريةوالتحديات التي تواجه نظم المعلومات 

 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  لبع  تجعل من الصعب بالنسبة  اإلداريةالطبيعة الديناميكية لنظم المعلومات

 المنظمات القدر  على مواكبة المباد  واالستراتيجيات والمقترحات.
  اإلداريةالحاالت المختلفة لعملية اتخاذ القرار تفر  تحديات لنظم المعلومات 

 في قدرتها على التكيف والوفاء بالمتطلبات.
  متطلبات مادية مكلفة يصعب على بع   إلىبحاجة  اإلداريةنظم المعلومات

 تحمل تلك المتطلبات.المنظمات 
  ه العديد إليالذي تفتقر  األمر، الخبراتحاجة لكثير من ب اإلداريةنظم المعلومات

 من المنظمات.
 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  لتوخي الدقة في  اإلداريةيكون هناك زياد  في متابعة نظم المعلومات  أنينبغي

 العمل.
  ألعمال إيجاد طريقة لتنظيم المعلومات مع على المدراء وأصحاب اينبغي

 تناسب مع عمليات صنع القرار.
 .اهتمام المدراء بالموظفين من خالل إعطاء دورات تساعد في عملية التطوير 
  اإلداريةينبغي إيجاد وسيلة للمتابعة بشكل مستمر لتطورات نظم المعلومات. 



 دراسات السابقةال – ثالثالفصل ال

 

96 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

في عملية اتخاذ القرار المعرفة  إدارة( بعنوان: دور نظم Citroen.2011دراسة) .2
 بالمؤسسات األلمانية.

 The role of Information  and Knowledge Management in 
strategic- making .(Germany). ، 

ها في عملية اتخاذ القرار أثر دراسة دور المعرفة والمعلومات و  إلىهدفت الدراسة       
لمعرفة كمصدر أساسي للمعرفة الشاملة ا إدار تبيان حيثيات وأبعاد  إلىوتطرقت الدراسة 

الشركات في عملية صنع القرارات وقامت بتغطية مجموعة من  الالزمةوالمعلومات 
 لمانيا.العاملة في أ
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  نه البد من توافر المعرفة يتجزأ من عملية اتخاذ القرارات وأأن المعرفة جزء ال

 رارات الفعالة في المؤسسات.لتتم هيكلة الق
  حريصة على تنفيذ العاملين للقرارات المتخذ  بالشكل المطلوب، بينما  دار أن اإل

 بالعدالة. اإلداراتات المتخذ  من قبل جراءاتسمت اإل
  أن مشاركة المعرفة تعتبر غاية في األهمية وهي األساس في تسهيل وتسريع

 وارد  سابقًا.اتخاذ قرارات سليمة وتفادي األخطاء ال
  كما بينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة في

استجابات المبحوثين عملية اتخاذ القرارات للمتغيرات الديمغرافية )العمر، عدد 
الفروق  ، المسمى الوظيفي، عمر المنظمة( وعدم وجود هذهالخدمةسنوات 

 تعليمي(.النو ، المستوى الللمتغيرات الديمغرافية )
 

تطبيق تكنولوجيا المعلومات على  :( بعنوانPilepic and others،2009دراسة ) .3
 اتخاذ القرارات التجارية في الشركات الفندقية.

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

 إلاىكة يعتمد على صانع القارار، وتساعى الدراساة أي شر  أداءنجاح  أنضحت الدراسة أو     
جاال ضاامان نجاااح الشااركة، وكمااا التااي تحكاام عمليااة صاانع القاارار ماان أ الكشااف عاان األسااس

مهمااا للتغيياار،  تطورهااا السااريع باعتبارهااا مصاادراً تساالط الضااوء علااى تكنولوجيااا المعلومااات و 
الغار  منهاا هاو تقاديم  نتركاز علاى نظام دعام القارار، وذلاك ألالدراسة  فإنذلك  إلى إضافةً 

( 124المساعد  للمدراء في اتخاذ القرارات المناسبة، أجريات الدراساة علاى عيناة تتاألف مان )
 ا لجمهورية كرواتيا.اليفندقا في قاطعة بريمورسكو وقاطعة أستر 
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 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
 نجاح أي شركة يعتمد على اتخاذ وتنفيذ القرارات بشكل جيد. 
  أن الماادراء هاام المسااؤولون عاان اتخاااذ جميااع أنااوا  القاارارات  إلااىتوصالت الدراسااة

الااااااذي ال يصاااااادر قاااااارارات ذات أهميااااااة  دار باسااااااتثناء المسااااااتوى األدنااااااى ماااااان اإل
 استراتيجية.

  يااة ممااا يجعاال معظاام األول اإلداريااةضااحت الدراسااة أن الماادراء يهملااون القاارارات أو
 هذه القرارات تكتيكية.

  أناء علاااااى معلوماااااات اساااااتراتيجية ماااااوجز  ومساااااتقبلية، فاااااي حاااااين اعتمااااااد المااااادر 
علاااى معلوماااات مفصااالة  األولتعتماااد فاااي المقاااام  دار األدناااى مااان اإل المساااتويات

 ودقيقة وقصير  األجل.
 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  شاراكو  دار المساتوى األدناى مان اإل إلىإسناد المسؤوليات واالختصاصات هم فاي ا 

 لية صنع القرار.عم
 الدنيا. المستوياتفضل بين التنسيق بشكل أ 
 

في  اإلدارية( بعنوان: استخدام نظم المعلومات Ajayi and others.2007دراسة)  .4
 ": جامعة نيجريا.اإلداريةعملية صنع القرارات 

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

في عملية صنع  اإلداريةعالقة نظم المعلومات  إلىالتعرف  إلىهدفت الدراسة     
على المدى البعيد، وقد استخدم في الدراسة المنهج الوصفي، وقد  اإلداريةالقرارات 

، إدارية( عضو ممن يشغلون مناصب 400منهم ) اً ( عضو 600تكونت العينة من)
كبار الموظفين اإلداريين، وقد استخدمت في الدراسة التكرارات من  اً ( عضو 200و)

 والنسب المئوية.
 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةتوصلت و 

  ال تستخدم بالشكل المطلوب في عملية صنع القرار  اإلداريةأن نظم المعلومات
 في عملية التخطيط على المدى طويل األجل والميزانية.

 بين ن الميزانية التخاذ القرارات بشأ اإلداريةمعلومات وجود اختالف في نظم ال
 لصالح الجامعات.الجامعات والدولة االتحادية 
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 :أهم التوصيات التالية إلى الدراسة توصلتو  
  بجميع  بشكل كاٍف حتى تفك  اإلداريةينبغي أن تمول وحدات نظم المعلومات

 االحتياجات.
 على توفير دورات تدريبية للموظفين  العليا هذا التوجه وتعمل دار أن تدعم اإل

 بالشكل المطلوب. اإلداريةللتعامل مع نظم المعلومات 
 

عملية صنع القرارات االستراتيجية والسلوك بعنوان:  ((Philbin.2007دراسة .5
 يكية.األمر التنظيمي واستراتيجيات العالقات العامة: جامعة ميرالند بالواليات المتحدة 

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

دراسة العالقة بين السلوك التنظيمي وعملية صنع القرارات  إلىهدفت الدراسة     
ربطها باستراتيجيات العالقات العامة للمؤسسات وقد تم استخدام  إلى إضافةً االستراتيجية 
 ت الشخصية لصنا  القرارات.طريقة المقابال

 :أهم النتائج التالية إلى الدراسةوتوصلت 
  أنلها: أو هناك مجموعة من القوالب المتعلقة بفاعلية اتخاذ القرارات االستراتيجية 

مهمة  أهدافالمنظمات التي كانت تنظر للقرارات كعملية استمرارية مرتبطة ب
الشفافية هي عنصر غاية في  أنفاعلية، ثانيًا:  أكثركانت تتوصل لقرارات 

تزايد الثقة بين  إلىاألهمية في عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية حيث تؤدي 
 العاملين.

  القرارات كما وجد  عاليةفي زياد  ف ثراألإن مشاركة الرؤساء مرؤوسيهم لها بالغ
زياد   إلىتؤدي كلها  دار أن كل من المعرفة وااللتزام والوالء والتصميم ووحد  اإل

 القرارات االستراتيجية. عاليةف
 المعرفة النتائج المرجو   دار العلمية الحديثة إل ساليبتحقق القرارات المتخذ  باأل

وتتم مشاركة الموظفين المعنيين في عملية اتخاذ القرارات واالختيار ما بين 
 لدى هؤالء الموظفين. الخبر البدائل اعتمادًا على مستوى 
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 :ب على الدراسات السابقةالتعقي 4.3
 أثارالسابقة الحظ الباحث قلة الدراسات السابقة التي درست  الدراسات استعرا  خالل من     
، وعلاااى الااارغم مااان ذلاااك الحاااظ الباحاااث أن معظااام اإلدارياااةعلاااى جاااود  القااارارات  األزماااات إدار 

، اإلدارياةالقارارات وأخارى أكادت علاى أهمياة جاود   األزمات إدار الدراسات قد أكدت على أهمية 
والدراسااات السااابقة مدعمااًة  الحاليااةجااه التشااابه واالخااتالف بااين الدراسااة أو وفيمااا يلااي اسااتعرا  

 تغطيتها. إلىبالفجو  البحثية التي تسعى 

 من حيث الموضوع: 

الدراسااة الحاليااة تشااترك مااع الدراسااات  أن الباحااث الحااظ السااابقة الدراسااات اسااتعرا  خااالل ماان
( 2015( ودراسااة )زويلااف،2015مثاال دراسااة )منااا ، األزمــات إدارةموضااو   ولتنااا السااابقة فااي

موضاو   تنااولتشاترك أيضاًا فاي (، و Baltown&Flin.2009( ودراساة )2014ودراسة )نصار،
( ودراساااااة 2015( ودراساااااة )الوادياااااة، 2016مثااااال دراساااااة )ناصااااار، اإلداريـــــةجـــــودة القـــــرارات 

فاعلية اتخـاذ القـرار موضو   تتناول ابقة التيختلفت مع الدراسات السبينما ا (.2013)حسونة،
فاعليـة موضاو   تنااولمان (، ومنها 2011( ودراسة )النبيه،2015تيم، أبومثل دراسة ) اإلداري
   مثاال دراسااة  المعرفــة إدارةموضااو   تناااولماان (، ومنهااا 2010مثاال دراسااة )الحمياادي،  االتصــال

 تناااااولماااان (، ومنهااااا Citroen، 2011( ودراسااااة )2013( ودراسااااة )نااااوري،2014) الشاااامري،
( 2010( ودراسااااة )العماااااج،2013مثاااال دراسااااة )المطيااااري، اإلداريااااةموضااااو  نظاااام المعلومااااات 

 (.Nowduri.2011ودراسة )
 

 من حيث الزمان: 

 م. 2016 إلىم  2007جميع الدراسات السابقة حديثة نسبيًا، فقد تم إجراؤها في الفتر  ما بين 

 من حيث المكان: 

دراساة ، و (2016)البلبيساي، راساة، فمنهاا الفلساطينية  كدطبياق الدراساات الساابقةاكن تتنوعت أم
السااعودية، ساالطنة  ( ومنهاا العربيااة )األردن، مصاار،2015،ودراسااة )الواديااة، (2015، تاايم أباو)

    ( ودراسااة2014الشاامري،(، ودراسااة )2012(، ودراسااة )علااي،2011زريقااات،عمااان( كدراسااة )
السااااويدية، الوالياااات المتحااااد  (، ومنهااااا األجنبياااة )2014)العماااري،(، ودراسااااة 2010الحميااادي،)

 ، ودراساااة    (Anna Bengtson.2013)ك وناااان، نيجرياااا، تركياااا( كدراساااة الييكياااة، ألمانياااا، األمر 
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(Philbin.2005( ودراسااة ،)Citroen.2011 ،)( ودراسااةAjayi and others.2007 ،)
 (.Ali unlu.2010ودراسة )ك 

 نهجمن حيث الم : 

ي، إال أن معظاام الدراساااات فااي اساااتخدامها الماانهج الوصااافي التحليلاااة ماااع الياااتفقاات الدراساااة الح 
( اساااتخدمت 2014اساااتخدمت المااانهج االساااتنباطي ودراساااة )الشااامري،( 2013دراسااة )الحجاااار، 
( 2010رضاااوان،) ودراساااة (AnnaBengtson.2013)ك مساااحي، أماااا دراساااة المااانهج الوصااافي ال

 استخدمت المنهج التاريخي. (Wang،2009) ودراسةة، استخدمت منهج دراسة الحال

 من حيث األدوات : 

ة كاأدا  للدراساة، ة مع معظم الدراساات الساابقة فاي اساتخدامها االساتبانالياتفقت الدراسة الح     
   سةدراو  (Wang،2009) ودراسة( 2014 الشمري،( ودراسة )2014إال أن دراسة )العمري،
 (Taneja, 2012) لمقابلة الشخصية.استخدمت ا 

 من حيث العينات: 

     تكوناات عينااات الدراسااات السااابقة ماان العاااملين فااي المؤسسااات الحكوميااة وغياار الحكوميااة مثاال
(، ولكاااان تنوعاااات طبيعاااااة العاااااملين فماااانهم :) المااااادراء زارات الحكوميااااة، الشااااركات، البناااااوكالااااو )

، ماااادير إدار ء مجلااااس وأعضاااااوالمعلمااااات، ضااااباط األماااان، مهندسااااين، والمسااااؤولون، المعلمااااين 
داري(.و نائب مدير، مدير دائر ، مهندس، قائد فريق، مشرف،  منظمة،  ا 

 منها الباحث استفادة حيث من : 

 :أهمها من أمور عدة في السابقة الدراسات من الباحث استفاد
 االطال  على تجارب الباحثين في دراساتهم محليًا وعربيًا وأجنبيًا. -
 .للدراسة المناسبة المتغيرات تحديد -
 المساعد  في تعزيز مشكلة الدراسة بشكل واضح. -
 .التحليلي الوصفي المنهج وهو، الدراسة منهج اختيار -
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 منها يتناسب ما انتقاء اليوبالت، السابقة الدراسات في المستخدمة دواتاأل على االطال  -
 .االستبانة في والمتمثلة، أداتها لبناء تمهيداً  ةاليالح الدراسة موضو  مع

 .للدراسة المناسبة اإلحصائية المعالجات نو  إلى تعرفال -
 االطال  على تحليل وتفسير نتائج الدراسات السابقة. -
 الدراسة هذه به تميزت ما : 

 علااى الضااوء ألقاات التااي - علااى حااد علاام الباحااث-القالئاال  الدراسااات ماان الدراسااة هااذه تعااد    
 الوزارات والمؤسسات الحكومية بقطا  غز .ب اإلداريةها على جود  القرارات أثر و  األزمات إدار 
 :يأتي بما عليها االطالع تم التي السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تميزتو 

مراحاااال المتغياااار  أوعاااان الدراسااااات السااااابقة ماااان حيااااث أبعاااااد  الحاليااااةتختلااااف الدراسااااة  .1
ث أن ، التااابع( حيااالديمغرافيااةالعالقااة بااين متغياارات الدراسااة )المسااتقل، المسااتقل، وفااي 

 دون األخرى. المتغيرات أحدمعظمها اعتمدت على 
 عن الدراسات السابقة من حيث الهدف ومجال التطبيق. الحاليةتختلف الدراسة  .2
عاان الدراسااات السااابقة علااى حااد علاام الباحااث؛ فااي أنهااا ركاازت  الحاليااةاختلفاات الدراسااة  .3

العماال والتنميااة مجتمعااة )متغياارات الدراسااة( فااي وزارتااي  الحاليااةعلااى مواضاايع الدراسااة 
 االجتماعية.
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 ( : يوضح الفجوة البحثية1.3ول رقم )جد

 احلاليةالدراسة  الفجوة البحثية الدراسات السابقة
  كمتغيرررر  اَلزمرررات إدارةركرررزت علرررى

مسررتقل فرري بعررا الدراسررات وكمتغيررر 
سررات أخرررا وكرران مجررال تررابع فرري درا

اَلمررن ووزارة الداخليررة التطبيررف فرري )
ارة النقرررل والمواصررر ت، ، وزالرروطني

وزارة الصرررحة، المررردارو الحكوميرررة، 
، المستشرييات الحكوميرة، الماليةوزارة 
 (.إلخ...الشركات

 
  اإلداريرةركرزت علرى اتخراذ القررارات 

كمتغيررر مسررتقل فرري بعررا الدراسررات 
وكمتغيرررر ترررابع فررري دراسرررات أخررررا 

الجامعررات، ) ل التطبيررف فرريوكرران مجررا
كات، وزارة التربيررررة والتعلرررريم، الشررررر

 (.إلخ...البنوك، المؤسسات اَلهلية
 

  إدارةارتبطرررت بمتغيررررات أخررررا مرررع 
 اإلداريرررةواتخررراذ القررررارات  اَلزمرررات
القيررررادة االسررررتراتيجية، فاعليررررة مثررررل )

القياديررررة، بطاقررررة  نمرررراطاالتصررررال، اَل
المعلومررررات  أنظمررررةالمترررروازن،  اَلداء

 إدارة، التطرررروير التنظيمرررري، اإلداريررررة
 المعرفة(.

 

 عرن  الحاليرةراسرة تختلرف الد
الدراسات السرابقة مرن معظم 
المتغيرررررررر  مراحرررررررلحيرررررررث 

الع قررة بررين المسررتقل، وفرري 
متغيرات الدراسة )المسرتقل، 
الديموغرافيررة، التررابع( حيررث 

اعتمررردت علرررى أن معظمهرررا 
دون  المتغيررررررررررررات أحرررررررررررد

 .خرااَل
 
  عرن  الحاليرةتختلرف الدراسرة

ابقة مررن حيررث الدراسررات السرر
، الهررررردف ومجرررررال التطبيرررررف

ث ال يوجد دراسة ركزت حي
علررى الع قررة بررين متغيرررات 

 إدارة) معرررررررررررراً  الدراسررررررررررررة
، وجررودة القرررارات اَلزمررات
 (.اإلدارية
 

 توجررررررد دراسررررررة محليررررررة  ال
وعربيرررة وأجنبيرررة علرررى حرررد 
علررررم الباحررررث ومررررن خرررر ل 
دراسرررة مواضررريع الدراسرررات 
السررررررررابقة ركررررررررزت علررررررررى 

 الحاليررررةمواضرررريع الدراسررررة 
مجتمعرررة فررري وزارة العمرررل 

 االجتماعية.والتنمية 
 

  اهتمرررررت الدراسرررررة بدراسرررررة
هررا علررى أثرو اَلزمررات إدارة

 اإلداريررررةجررررودة القرررررارات 
برررروزارتي العمررررل والتنميررررة 
االجتماعيرررررة بقطرررررا  غرررررزة 

 وذلك من خ ل:
  إدارةعلررررى واقررررع التعرررررف 

في وزارتري العمرل  اَلزمات
 والتنمية االجتماعية.

  الكشررف عررن مسررتوا جررودة
فرررررري  اإلداريررررررةالقرررررررارات 
لعمرررررل والتنميرررررة وزارتررررري ا
 االجتماعية.

  اختبرررار الع قرررة االرتباطيرررة
 اَلزمرررات إدارة مرحرررلبرررين 

 اإلداريرررةوجرررودة القررررارات 
برررروزارتي العمررررل والتنميررررة 

 االجتماعية.
  إدارة مراحررررررل أثررررررربيرررررران 

مجتمعررة معرراً علررى  اَلزمررات
 اإلداريررررةجررررودة القرررررارات 

برررروزارتي العمررررل والتنميررررة 
 االجتماعية.

 ن تحديررررد أهررررم اليررررروف برررري
اسررررررررررتجابات متوسررررررررررطات 

 إدارةالمبحررررررررروثين حرررررررررول 
وجرررودة القررررارات  اَلزمرررات
تبعررررراً للمتغيررررررات  اإلداريرررررة

)الجرنو،  :التاليةالديمغرافية 
العمرررر، المسرررمى الررروظييي، 

مررررري، سرررررنوات المؤهرررررل العل
عمرل ، الروزارة التري تالخدمة
 بها(.

  تقديم نتائج وتوصريات يمكرن
 إدارةاالسرررررتيادة منهرررررا فررررري 
ي جررودة اَلزمررات وكررذلك فرر
 القرارات اإلدارية.

 الدراسات السابقة. إلى استناداً الباحث  جر د بواسطةالمصدر: 
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 ملخص
 

والتااااااي  ،المتعلقااااااة بموضااااااو  الدراسااااااةد ماااااان الدراسااااااات السااااااابقة هااااااذا الفصاااااال عااااااد تناااااااول
وتجاااااارب  ،وكاااااذلك خبااااارات ،والعملياااااة ،تمثااااال رافااااادًا أساسااااايًا مااااان روافاااااد المعرفاااااة النظرياااااة

والتوصاااااااايات التااااااااي  ،والنتااااااااائج ،واالطااااااااال  علااااااااى أهاااااااام إنجااااااااازاتهم الباااااااااحثين السااااااااابقين،
عرفااااااااة اء مأثاااااااار الكبياااااااار فااااااااي  ثااااااااراألوالتااااااااي لهااااااااا  ؛وبحااااااااوثهم ،خلصاااااااات لهااااااااا دراساااااااااتهم

وكاااااذلك إنجازهاااااا  ؛تكااااوين خلفياااااة عاااان موضاااااو  دراسااااتهومعلومااااات الباحاااااث، ماااان خاااااالل 
 تجنااااااب األخطاااااااء التااااااي وقااااااع بهااااااا الباااااااحثون، و وشااااااموالً  ،عمقاااااااً  أكثاااااارو  ،بشااااااكل أفضاااااال

 السابقون.
 

 إدار ت موضاااااااوعي تناولاااااااوقاااااااد اساااااااتعر  الباحاااااااث أهااااااام الدراساااااااات الساااااااابقة التاااااااي     
، وموضااااااااوعات ذات عالقااااااااة بموضااااااااو  الدراسااااااااة اإلداريااااااااةوجااااااااود  القاااااااارارات  ،األزمااااااااات

ثااااالث  إلااااىحيااااث قااااام الباحااااث بتقساااايمها  ؛غياااار مباشاااار أو ،سااااواء كاناااات بشااااكل مباشاااار
ة، ودراسااااات أجنبيااااة، وكاااال قساااام منهااااا هااااي: دراسااااات فلسااااطينية، ودراسااااات عربياااا أقسااااام

ودراساااااات تتعلااااااق بجااااااود   ،األزمااااااات إدار قساااااامين: دراسااااااات تتعلاااااق باااااا إلاااااىتااااام تقساااااايمها 
إلااااااى األقاااااادم حسااااااب تاااااااريخ نشاااااارها، ثاااااام ث حااااااد، وتاااااام ترتيبهااااااا ماااااان األاإلداريااااااةالقاااااارارات 

عق ااااب الباحااااث علااااى الدراسااااات السااااابقة، وأخياااارًا تاااام تصااااميم جاااادول يوضااااح فيااااه الفجااااو  
 البحثية.
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 . الفصل الرابع: منهجية الدراسة4

 تمهيد:
جراءو  ،تعتباار منهجيااة الدراسااة نجاااز الجانااب التطبيقااي إيااتم ماان خاللااه  رئيسااياً  تهااا محااوراً اا 

التحليااال اإلحصاااائي  جاااراءإل ؛وعااان طريقهاااا ياااتم الحصاااول علاااى البياناااات المطلوباااة ،مااان الدراساااة
 ،النتاااائج التاااي ياااتم تفسااايرها فاااي ضاااوء أدبياااات الدراساااة المتعلقاااة بموضاااو  الدراساااة إلاااىللتوصااال 

 قيقها.تح إلىالتي تسعى  هدافتحقق األ التاليوب

وكاذلك أدا  الدراسااة  ؛الدراساةوعيناة ومجتمااع  ،متباعنهج الللما هاذا الفصاال وصافاً  تنااولحياث      
 كما يتضمن وصافاً  ؛ومدى صدقها وثباتها ،وتطويرها ،وكيفية بنائهاها إعدادوطريقة  ،المستخدمة

دمت لجماع التاي اساتخ دواتواأل ،أدا  الدراسة وتقنينها تصميمفي  الباحث ابهم ات التي قاجراءلإل
لبياناااات وينتهاااي الفصااال بالمعالجاااات اإلحصاااائية التاااي اساااتخدمت فاااي تحليااال ا ،بياناااات الدراساااة

 ات:جراءيلي وصف لهذه اإل اوفيم ؛واستخالص النتائج

 منهجية وأسلوب البحث:  1.4
التااي تسااعى لتحقيقهااا فقااد اسااتخدم الباحااث الماانهج  هاادافواأل ،بناااًء علااى طبيعااة الدراسااة        
ويهاتم بوصافها وصافًا  ،والاذي يعتماد علاى دراساة الظااهر  كماا توجاد فاي الواقاع حليلي،التالوصفي 

كماا ال يكتفاي هاذا المانهج عناد جماع المعلوماات المتعلقااة  ؛وكميااً  ،ويعبار عنهاا تعبيارًا كيفيااً  ،دقيقااً 
 ،والااااربط ،التحلياااال إلااااىباااال يتعاااداه  المختلفااااة،بالظااااهر  ماااان أجاااال استقصاااااء مظاهرهاااا وعالقاتهااااا 

عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصايد المعرفاة عان  ىاستنتاجات يبن إلىتفسير للوصول وال
 الموضو .

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

ـــة:( 1) والمراجاااع العربياااة واألجنبياااة ذات العالقاااة،  ،الكتاااب إلاااىاتجاااه الباحاااث  المصـــادر الثانوي
موضااو  البحااث،  تتناولااوالدراسااات السااابقة التااي  حاااثاألبوالاادوريات والمقاااالت والتقااارير، و 

 والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

جمااااع  إلاااىلمعالجاااة الجواناااب التحليلياااة لموضاااو  البحاااث لجاااأ الباحاااث  يـــة:األولالمصـــادر ( 2)
 كأدا  رئيسة للبحث، صممت خصيصاً لهذا الغر . ستبانةاالية من خالل األولالبيانات 
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 الدراسة: معجتم 2.4
ميااة والتن ،بااوزارتي العماال اإلشاارافيةيتكااون مجتمااع الدراسااة ماان جميااع مااوظفي الوظااائف      

، وتاام اختياارهم كااونهم أهاام الحلقاات التااي تشارف علااى سااير االجتماعياة بالمحافظااات الجنوبياة
جميعاًا كاٌل فاي مجاال اختصاصاه، وعاددهم  إدارياةوما يرتبط بها من قارارات  ،داريةاإلالعملية 

ماااع الدراساااة كماااا هاااو ( فاااردًا، وتااام اساااتخدام أسااالوب الحصااار الشاااامل لصاااغر حجااام مجت116)
 :(1.4)اليالتموضح بالجدول 

 (1.4جدول )

 يوضح عدد الموظفين الذين يشغلون الوظائف االشرافية بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية

وزارة التنمية  وزارة العمل المسمى الوظيفي الرقم
 االجتماعية

 المئويةالنسبة 

 1.72 1 1 وكيل وزارة .1
 6.89 3 5 مدير عام .2
 2.58 3 0 نائب مدير عام .3
 35.34 20 21 مدير دائرة .4
 38.79 24 21 رئيس قسم .5
 14.65 10 7 رئيس شعبة .6

 100 61 55 المجموع
  116 المجموع الكلي
 م 2017والتنمية االجتماعية لعام سجالت وزارتي العمل إلى استناداا بواسطة الباحث  المصدر: جّرد

 داة الدراسة:أ 3.4
اسااااتخدمت االسااااتبانة أداً  لجمااااع البيانااااات والمعلومااااات المتعلقااااة بهااااذه الدراسااااة، وذلااااك     

لتناسابها ماع طبيعااة الدراساة مان حيااث أهادافها، ومنهجهاا، ومجتمعهااا؛ حياث ُتعاد االسااتبانة 
ات البحااث شاايوعًا واسااتخدامًا ( أنهااا ماان أكثار أدو 145:2007كماا يشااير عبياادات وآخارون)

في مجال العلوم اإلنسانية، للحصول علاى معلوماات وبياناات وحقاائق مرتبطاة بواقاع معاين 
وفي وقت قصير نسبيًا، كما أنها قد تكاون الوسايلة األنساب للحصاول علاى المعلوماات مان 



 منهجية الدراسة  – رابعالفصل ال

 

107 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

يااة مصاادرها البشارية بسااهولة وبسارعة، إضاافًة إلااى أنهاا تعطاي المسااتجيب أو المبحاوث حر 
 أفضل في إبداء رأيه واختيار اإلجابة التي تناسبه.  

بوزارتي العمل  داريةاإلها على جود  القرارات أثر و  األزمات إدار  استبانة إعدادتم وعليه   
 :الدارسة من قسمين رئيسين استبانةتتكون و ، بالمحافظات الجنوبيةوالتنمية االجتماعية 

، العمر، المسمى الجنسشخصية عن المستجيب )عبار  عن البيانات ال وهو: األولالقسم 
 .الوزار (، اليالحفي مجال العمل  الخدمةعدد سنوات  ،المؤهل العلميالوظيفي، 

بوزارتي العمل والتنمية  داريةاإلها على جود  القرارات أثر و  ،األزمات إدار  محاور القسم الثاني:
ما هو موضح في ك فقر  (59)ويتكون من االجتماعية بمحافظات قطا  غز ، 

 (:2.4جدول رقم )

 ستبانةاال( توزيع معايير 2.4جدول )

 

 

 م

 

 المعايير
 عدد

 الفقرات

1.  

 إدارةمراحل 
 األزمات 

 7 مرحلة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر

 7 مرحلة االستعداد والوقاية  .2

 9 األضرارمرحلة احتواء   .3

 7 مرحلة استعادة النشاط  .4

 7 مرحلة التعلم   .5

 37 األزمات  إدارةلي مجال مراحل إجما 

 22  داريةإجمالي مجال جودة القرارات اإل 

 59  االستبانةإجمالي مجاالت  
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 التالي:جدول ال( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب 5-1تم استخدام التدرج )

  (3.4)جدول رقم 

 ماسيإلخ ليكرتدرجات مقياس 

غري موافق  االستجابة
 موافق بشدة موافق ال أدري غري موافق بشدة

 
 5 4 3 2 1 المقياس

علاااى الموافقاااة  تدلااا (5مااان ) اإلجاباااةوكلماااا اقتربااات  ،( لالساااتجابة5-1)الباحاااث التااادرج  اختاااار
 ).%20) على ما ورد في الفقر  المعنية وكل تدرج له وزن نسبي عاليةال

  االستبانة:خطوات بناء 

لقاارارات اإلداريااة بااوزارتي إدار  األزمااات علااى جااود  اأثاار ة لمعرفااة أدا  الدراساا إعاادادقااام الباحااث ب
 :االستبانة لبناء التالية الخطوات، واتبع الباحث المحافظات الجنوبيةوالتنمية االجتماعية بالعمل 

 والدراسات السابقة ذات الصلة بموضو  الدراسة ،اإلطال  على األدب اإلداري، 
 وصياغة فقراتها. ،انةاالستبواالستفاد  منها في بناء 

  استشار الباحث عددًا من أساتذ  الجامعات الفلسطينية والمشرفين اإلداريين في تحديد
 وفقراتها. ،االستبانةأبعاد 

  االستبانةتحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها. 
 .تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال 
  قبل المشرف. مع المشرف وتنقيحها من االستبانةتم عر  ومراجعة 
  أساسيين محورينوقد تكونت من  ،يةاألولفي صورتها  االستبانةتم تصميم. 
   في المجاالت األكاديمية الخبر ( من المحكمين ذوي 10على ) االستبانةتم عر 

 (2)واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية. والملحق رقم  اإلداريةو 
 .يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم
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  ضافةاإل أومن حيث الحذف  االستبانةالمحكمين تم تعديل بع  فقرات  آراءفي ضوء 
كما هو موضح في  ،( فقر 59في صورتها النهائية على ) االستبانةلتستقر  ،والتعديل
 (.3رقم )ملحق 

 :ستبانةاالصدق  4.4

 (،105: 2010ي،و ايعني " أن يقيس االستبيان ما وضع لقياسه" )الجرج ستبانةاالصدق     
كما يقصد بالصدق "شمول االستقصاء لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من 
ناحية، ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمها" 

 بطريقتين: ستبانةاال(. وقد تم التأكد من صدق 179:2009)عبيدات وآخرون، 

 :الصدق الظاهري -أوالا 

 مجال في المتخصصين مينالمحك   من عدًدا الباحث يختار أن هو" الظاهري صدقاليقصد ب     
على  ستبانةاالحيث تم عر   ؛(107: 2010ي،و ا" )الجرجالدراسة موضو  المشكلة أو الظاهر 

( محكمًا من المتخصصين في المجاالت األكاديمية 10مين تألفت من )مجموعة من المحك  
 راء(، وقد استجاب الباحث آل2مين بالملحق رقم )سماء المحك  والمهنية واإلحصائية وأ داريةواإل

وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج  ،المحكمين
 (.3الملحق رقم ) انظر - االستبيان في صورته النهائية

 المقياس:صدق  -ثانياا 

 Internal Validityاالتساق الداخلي  .1

مع المجال الذي  ستبانةاالساق الداخلي مدى اتساق كل فقر  من فقرات يقصد بصدق االت     
وذلك من خالل حساب  ستبانةاالهذه الفقر ، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي  هإليتنتمي 

 والدرجة الكلية للمجال نفسه. ستبانةاالمعامالت االرتباط بين كل فقر  من فقرات مجاالت 
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 اخلي:الدنتائج االتساق  -

 :األزمات إدارة: مراحل األول المجال

 (4.4جدول رقم )

 " والدرجة الكلية للمحور.إشارات اإلنذار المبكرمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مرحلة "اكتشاف 

 م
 إشارات اإلنذار المبكر: مرحلة اكتشاف األولالمحور 

 

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

*0.766 .زمةاأل تحديد مؤشرات حدوث  تدعم الوزارة مادياا عمليات 1  0.000 

*0.842 .باستمرار زمةاأل تهتم الوزارة برصد مؤشرات حدوث  2  0.000 

خاصة، من مهامها الرئيسة رصد ومتابعة مؤشرات  إداريةيتوفر لدى الوزارة وحدة  3
 .األزماتوقوع 

0.808*  0.001 

من الممكن أن تكون مؤشر  ، التيالخطرتعمل الوزارة على جمع واكتشاف عالمات  4
 .زمةاأل لحدوث 

0.825*  0.000 

تسعى الوزارة لدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية باستمرار للتعرف على  5
 .زمةاأل مؤشرات احتمال حدوث 

0.825*  0.003 

ن التي من الممكن أ اثحديتوفر لدى الوزارة نظام إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األ 6
 .أزمة تسبب حدوث

0.831*  0.000 

*0.821 األزمة.تهتم الوزارة بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث  7  0.000 

 0.349 تساويقيمة االرتباط الجدولية .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

 إشاراتمرحلة اكتشاف  ( معامل االرتباط بين كل فقر  من فقرات محور "4.4يوضح جدول رقم )
 مستوى" والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند المبكر اإلنذار
 لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المحور صادق (α≤ 0.05) معنوية
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 (5.4جدول رقم )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مرحلة االستعداد والوقاية والدرجة الكلية للمحور.

 لثاني: مرحلة االستعداد والوقايةالمحور ا #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

*0.791 المحتملة مستقبالا. األزماتتضع الوزارة خطة شاملة للتعامل مع  1  0.000 

*0.789 المحتملة. األزماتللتعامل مع  األزمات إدارةتشكل الوزارة فريق  2  0.000 

م الدعم المالئم للفريق الذي يقوم بالتشخيص والتخطيط للزمات تقدي إلىتسعى الوزارة  3
 المحتملة.

0.828*  0.000 

المادية والبشرية في  اإلمكاناتالوزارة للتبادل  أقسامو  إداراتيسهل حدوث تفاعل متبادل بين  4
 األزمة.حال وقوع 

0.850*  0.000 

التقنية والمعلوماتية في حال  اإلمكانات الوزارة للتبادل أقسامو  إداراتيوجد تفاعل متبادل بين  5
 األزمة.وقوع 

0.745*  0.000 

حال  األزماتتعقد الوزارة االجتماعات وورش العمل المختلفة للتعرف على كيفية التعامل مع  6
 وقوعها.

0.737*  0.000 

*0.682 المحتملة. األزماتتنفذ الوزارة استمرار برامج تدريبية للتعامل مع  7  0.000 

 0.349 تساويقيمة االرتباط الجدولية .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

د مرحلة االستعدا "رتباط بين كل فقر  من فقرات محورمعامل اال (5.4)يوضح جدول رقم 
 مستوى" والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند والوقاية
 يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه. ( وبذلكα≤ 0.05) معنوية
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 (6.4جدول رقم )

والدرجة الكلية للمحور األضرارمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور مرحلة احتواء   

 األضرارالمحور الثالث: مرحلة احتواء  #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

*0.700 حدوثها. حال زمةاأل طريقة علمية دقيقة عند التعامل مع الوقت ب إدارةتقوم الوزارة ب 1  0.000 

تستخدم الوزارة جميع قنوات االتصال المتاحة ونظم االتصال المختلفة للسيطرة على  2
 من انتشارها. والحد زمةاأل 

0.774*  0.000 

*0.877 عليها. والسيطرة زمةاأل الحتواء  الالزمةتستخدم الوزرة الموارد البشرية  3  0.000 

*0.820 عليها. والسيطرة زمةاأل الحتواء  الالزمةتستخدم الوزرة الموارد المادية  4  0.000 

*0.813 عليها. والسيطرة زمةاأل الحتواء  الالزمةتستخدم الوزرة النظم المعلوماتية  5  0.000 

ما هو ومساعدتهم بكل  وعائالتهم زمةاأل تقوم الوزارة بدورها تجاه المتضررين من  6
 متاح

0.788*  0.000 

*0.752 تعليمات السالمة. تتضمن زمةاأل توجه الوزارة رسالة لجمهور  7  0.000 

*0.755 الحتواء الشائعات. الالزمةتتخذ الوزارة التدابير  8  0.000 

*0.698 ويات واألهمية.األولسلم  وفق زمةاأل تتعامل الوزارة مع  9  0.000 

 0.349 تساويقيمة االرتباط الجدولية .α≤0.05داللة  مستوىد االرتباط دال إحصائيًا عن *

مرحلة احتواء  معامل االرتباط بين كل فقر  من فقرات " (6.4)يوضح جدول رقم 
 مستوى" والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  األضرار
 وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه. (α≤ 0.05)معنوية 
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 (7.4جدول رقم )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور مرحلة استعادة النشاط والدرجة الكلية للمحور

 المحور الرابع: مرحلة استعادة النشاط #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

اطات االعتيادية للوزارة في ظروف لممارسة النش الالزمةات جراءتسارع الوزارة التخاذ اإل 1
 .األزمات

0.800*  0.000 

*0.865 .عالية بدقة زمةباأل ت أثر للمواقع التي ت الالزمةتحدد الوزارة االحتياجات  2  0.000 

*0.809 نشاطها الطبيعي بسرعة وفاعلية. واستعادة زمةاأل ات تأثير تسعى الوزارة لمعالجة  3  0.000 

*0.832 األزمة.للمتضررين من حدوث  والمكافآت الالزمةالمناسبة، التعويضات تقدم الوزارة الرعاية  4  0.000 

ومكافحة استمرار  زمةللتعامل مع أثار األ  الالزمةات جراءتتجه الوزارة بسرعة نحو تنفيذ اإل 5
 حدوثها.

0.813*  0.000 

لتوضيح مدى واسعة تستهدف المواطنين ووسائل اإلعالم  تقوم الوزارة بحمالت إعالمية 6
 التي حدثت. زمةاستجابة الوزارة في تفاعلها مع األ 

0.625*  0.000 

*0.776 ألنشطة استعادة النشاط في المؤسسة. مالياا تخصص الوزارة مبلغاا  7  0.000 

 0.349 تساويقيمة االرتباط الجدولية .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

مرحلة استعادة  معامل االرتباط بين كل فقر  من فقرات " (7.4)يوضح جدول رقم 
 مستوى" والدرجة الكلية للمحور، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  النشاط
 لما وضع لقياسه. يعتبر المحور صادق ( وبذلكα≤ 0.05) معنوية
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 (8.4جدول رقم )

والدرجة الكلية للمحورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور مرحلة التعلم   

 : مرحلة التعلمسالخامالمحور  #

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

حدثت الستخالص الدروس والعبر  التي زمةاأل مع  الالزمةتقوم الوزارة بجمع المعلومات  1
 منها مستقبال. واالستفادة زمةاأل من 

0.779*  0.000 

أثناء في لومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي سبق وعدهم بها تقوم الوزارة بتوصيل المع 2
 األزمة.حدوث 

0.840*  0.000 

 الخططوعالجها وعمليات الفحص والتفتيش ضمن  األضرارتضع الوزارة مقاييس تصحيح  3
 .األزمات دارةالمستقبلية إل

0.888*  0.000 

*0.757 السابقة. األزمات إدارةخطط وبرامج  عاليةتقّيم الوزارة كفاءة وف 4  0.000 

 الخبرةللتعلم وزيادة  األزماتأثناء في  تعمل الوزارة على تحليل المجهودات التي بذلت 5
 للمنظمة.  األزمات إدارةودمجها مع نظم 

0.918*  0.000 

تقوم الوزارة بتجديد المواد الصحفية السترداد موقعها واتخاذ الممارسات المصححة للخطاء  6
 األزمة.أثناء ي فالتي وقعت 

0.690*  0.000 

*0.624 .األزمات إدارةالبحوث والدراسات في مجال  إجراءتشجع الوزارة موظفيها على  7  0.000 

 0.349 تساويقيمة االرتباط الجدولية .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

"  مرحلة التعلم عامل االرتباط بين كل فقر  من فقرات "م (8.4)يوضح جدول رقم 
 0.05) معنوية مستوىوالدرجة الكلية للمحور، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند 

≥α) .وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه 
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 : داريةاإلجودة القرارات  الثاني:المجال 

 ( 9.4جدول )

 والدرجة الكلية للمجال داريةقرات مجال جودة القرارات اإلمعامل االرتباط بين كل فقرة من ف

 داريةمجال جودة القرارات اإل م

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

1-  
*0.743 والسياسية العامة للوزارة. داريةيوجد انسجام بين جودة القرارات اإل  0.000 

2-  
*0.814 رة.الوزا أهدافالمتخذة  داريةتحقق القرارات اإل  0.000 

3-  
*0.735 المتخذة كافة جوانب العمل بالوزارة. داريةتشمل القرارات اإل  0.000 

4-  
**0.802 يوجد تكامل وترابط بين القرارات التي يتم اتخاذها.  0.000 

5-  

سرعة اتخاذ القرارات  إلىتمتاز المعلومات المتوفرة بالمرونة مما يؤدي 
 الرشيدة.

0.780*  0.000 

6-  
*0.754 د كبير من البدائل المتاحة أمام متخذي القرارات في الوزارة.يتوفر عد  0.000 

7-  
*0.796 يتم تصنيف البدائل حسب أهميتها النسبية.  0.000 

8-  
*0.771 الوزارة. أقسامتعتمد القرارات المتخذة على شبكة معلومات تشمل كافة دوائر و   0.000 

9-  
*0.792 للوزارة.تحقق القرارات المتخذة عامل التميز اإلداري   0.000 

10-  
*0.785 تتمتع القرارات بعامل اإلقناع والرضا للعاملين المنفذين بالوزارة.  0.000 

11-  

قرار تحديداا واضحاا مما يمّكن من اتخاذ  إلىيتم تحديد المشكلة التي تحتاج 
 القرار السليم بشأنها.

0.878*  0.000 

12-  

لفة عند اتخاذ القرار في يتم استخدام أسلوب المفاضلة بين البدائل المخت
 الوزارة.

0.651*  0.000 
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13-  

التخاذ القرارات  الالزمةتحرص الوزارة على الحصول على كافة المعلومات 
 لضمان فاعلية القرارات المتخذة 

0.787*  0.000 

14-  
*0.766 التقنية الحديثة في اتخاذ القرار. ساليبتستعين الوزارة باأل  0.000 

15-  
*0.820 في صنع القرار. داريةاإل المستوياتة جميع تعمل الوزارة على مشارك  0.000 

16-  
*0.800 يهتم المدراء في الوزارة بدوافع واحتياجات العاملين عند اتخاذ القرار.  0.000 

17-  

يتوفر لدى الوزارة المرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتالءم مع التطورات 
 المختلفة.

0.625*  0.000 

18-  
*0.696 والداخلية عند اتخاذ القرارات الفعالة. الخارجيةف تراعي المدراء الظرو   0.000 

19-  
*0.720 واالختصاصات القادرة على اتخاذ القرارات الفعالة. الخبراتتتوفر لدى الوزارة   0.000 

20-  

يتم اتخاذ القرارات في الوزارة بشكل موضوعي بعيداا عن االعتبارات 
 الشخصية.

0.710*  0.000 

21-  
*0.727 وسلبياتها. إيجابياتهاوتقييم  داريةرات اإليتم مراجعة القرا  0.000 

22-  
*0.722 .األزمات إدارةاالختصاص عند اتخاذها قرارات تتعلق ب الوزارة ذوي راو تش  0.000 

 0.349 تساويقيمة االرتباط الجدولية .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

جـــودة القـــرارات  معامااال االرتبااااط باااين كااال فقااار  مااان فقااارات مجاااال " (9.4)رقااام  جااادوليوضاااح       
 معنوياة مساتوى" والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معاامالت االرتبااط المبيناة دالاة عناد  داريةاإل
(0.05 ≥α) .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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 Structure Validityالصدق البنائي . 2

التي تريد  هدافالذي يقيس مدى تحقق األ األدا مقاييس صدق  أحديعتبر الصدق البنائي       
ارتباط كل مجال من مجاالت الدراسة بالدرجة الكلية لفقرات  ى، ويبين مدإليهاالوصول  األدا 
 .ستبانةاال

 (10.4جدول رقم )

( والدرجة داريةجودة القرارات اإل)األزمات( ومجال  إدارةمجال )مراحل من  محورمعامل االرتباط بين درجة كل 
 .ستبانةالكلية لال

 

 

# 

 

 المعايير

 معامل

 بيرسون

 لالرتباط

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

1.  

 إدارةمراحل 
  األزمات

 0.000 *0.820 إشارات اإلنذار المبكرمرحلة اكتشاف 

 0.000 *0.776 مرحلة االستعداد والوقاية  .2

 0.000 *0.823 األضرارمرحلة احتواء   .3

 0.000 *0.888 مرحلة استعادة النشاط  .4

 0.000 *0.890 مرحلة التعلم   .5

 0.000 *0.940  األزمات إدارةمراحل مجال  

 0.000 *0.944  داريةمجال جودة القرارات اإل 

 0.349 تساويقيمة االرتباط الجدولية .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

لة إحصائيًا دا ستبانةاالأن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت  (10.4)يبين جدول رقم 
 صادقه لما وضع لقياسه. ستبانةاالوبذلك يعتبر جميع مجاالت ( α≤0.05) معنوية مستوىعند 
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 :Reliability ستبانةاالثبات  5.4
، ةاليامتت مارات عاد  تطبيقاه أعياد إذا النتاائج نفاس ساتبانةاال عطايت أنهاو  ساتبانةااليقصاد بثباات 

هاي  أو ،أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كال مار  يساتخدم فيهاا إلىويقصد به أيضا 
: 2010ي،و اقااات مختلفااة )الجرجااأو درجااة اتساااقه وانسااجامه واسااتمراريته عنااد تكاارار اسااتخدامه فااي 

97  .) 

 الدراسة من خالل: استبانةوقد تحقق الباحث من ثبات 

وطريقااة التجزئااة النصاافية وكاناات  Cronbach's Alpha Coefficientكرونباااخ لفااا معاماال أ
 نتائج كما هي مبينة في الجدول التالي:ال

 ستبانةاالمعامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات  (11.4جدول رقم )

 

 

# 

 

 المعايير
 عدد

 الفقرات

 معامل ألفا

 كرونباخ
 التجزئة النصفية

1.  

 إدارةمراحل 
  األزمات

 *0.925 *0.912 7 إشارات اإلنذار المبكرمرحلة اكتشاف 

 *0.904 *0.900 7 مرحلة االستعداد والوقاية  .2

 *0.922 *0.915 9 األضرارمرحلة احتواء   .3

 *0.827 *0.899 7 مرحلة استعادة النشاط  .4

 *0.826 *0.893 7 مرحلة التعلم   .5

 *0.971 *0.971 37  األزمات إدارةمجال مراحل  إجمالي 

 *0.967 *0.967 22  داريةمجال جودة القرارات اإل إجمالي 

 *0.981 *0.981 59  ستبانةاالمجاالت  إجمالي 
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( أن قيمااااة معاماااال ألفااااا كرونباااااخ مرتفعااااة 11.4ماااان النتااااائج الموضااااحة فااااي جاااادول رقاااام ) يتضااااح
يقااة التجزئااة النصاافية ، بينمااا بطر (0.981) حيااث بلغاات بطريقااة ألفااا كرونباااخ سااتبانةاال جماااليإل

 إدارةمراحــل  محاااورقيمااة معاماال ألفااا كرونباااخ ل حااتاو تر  سااتبانةاال محاااورأمااا (، 0.984 ) فبلغاات
(، أمااا حسااب طريقااة 0.971)المجااال( )محاورال جمااالي( بينمااا إل0.915 -0.899بااين ) األزمــات

( 0.925 -0.826ن )بي حاو تتر نباخ حيث و التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابهة لطريقة ألفا كر 
 (. 0.971بلغت ) محاورال جماليبينما إل

(، 0.967حياث بلغات ) داريـةاإلجـودة القـرارات أما قيمة معامل ألفاا كرونبااخ كانات مرتفعاة لمجاال 
بلغااات  نبااااخ حياااثو أماااا حساااب طريقاااة التجزئاااة النصااافية فكانااات النتاااائج مشاااابهة لطريقاااة ألفاااا كر 

(0.981  .) 

( قابلااة للتوزيااع. ويكااون 3ورتها النهائيااة كمااا هااي فااي الملحااق رقاام )فااي صاا سااتبانةاالوبااذلك تكااون 
 سااااتبانةاالالدراسااااة ممااااا يجعلااااه علااااى ثقااااة بصااااحة  اسااااتبانةالباحااااث قااااد تأكااااد ماااان صاااادق وثبااااات 

 وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 لمعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:ا 6.4
 Statistical Package من خالل برنامج التحليل اإلحصائي ستبانةااليغ وتحليل تم تفر 

for the Social Sciences (SPSS). 

   اختبار التوزيع الطبيعي Normality Distribution Test: 

 K-S) )Kolmogorov-Smirnov Testساامرنوف-اختبااار كولمجااوروف تاام اسااتخدام
فاي ، وكانات النتاائج كماا هاي مبيناة التوزيع الطبيعي من عدمهالختبار ما إذا كانت البيانات تتبع 

 الجدول التالي:
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 (12.4)رقم جدول 

 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار 

 

 

# 

 

 المعايير
 عدد

 الفقرات

-كولمجوروف
 ((K-Sسمرنوف

 المعنوية

Sig. 

1.  

 إدارةمراحل 
  األزمات

 0.240 1.030 7 إشارات اإلنذار المبكرمرحلة اكتشاف 

 0.850 0.611 7 مرحلة االستعداد والوقاية  .2

 0.104 1.216 9 األضرارمرحلة احتواء   .3

 0.782 0.657 7 مرحلة استعادة النشاط  .4

 0.610 0.766 7 مرحلة التعلم   .5

 0.731 0.688 37  األزمات إدارةمجال مراحل  إجمالي 

 0.943 0.529 22  داريةمجال جودة القرارات اإل إجمالي 

 0.911 0.561 59  ستبانةاالمجاالت  ماليإج 

 

جمياع ل (.Sig) مالياة( أن القيماة االحت12.4)رقام من النتائج الموضحة فاي جادول  يتضح
ه المجاالت هذتوزيع البيانات ل فإنوبذلك ( 0.05) مستوى الداللةمن  أكبرت الدراسة كانت مجاال

 لية لإلجابة على فرضيات الدراسة. ممعلاسيتم استخدام االختبارات  حيثيتبع التوزيع الطبيعي، 
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 اإلحصائية المستخدمة: دواتاأل 7.4
بشااكل أساسااي ألغاارا   األماارالنسااب المئويااة والتكاارارات والمتوسااط الحسااابي: يسااتخدم هااذا  -1

 . معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفاد  منها في وصف عينة الدراسة

 .ستبانةااللمعرفة ثبات فقرات  ،(Cronbach's Alpha)كرونباخ اختبار ألفا  -2

 .ستبانةاال( لمعرفة ثبات فقرات split halfاختبار التجزئة النصفية ) -3
يساتخدم   K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-اختبار كولمجوروف استخدام -4

 .ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه هذا االختبار لمعرفة

( لقياااس درجااة االرتباااط: Pearson Correlation Coefficientون )معاماال ارتباااط بيرساا -5
. وقاااد تااام اساااتخدامه لحسااااب االتسااااق يقاااوم هاااذا االختباااار علاااى دراساااة العالقاااة باااين متغيااارين

 ، والعالقة بين المتغيرات.ستبانةالداخلي والصدق البنائي لال

مان داللاة المتوساط لكال ولقاد تام اساتخدامه للتأكاد ( T-Test)  واحادفي حالة عيناة  Tاختبار  -6
 .ستبانةاالفقر  من فقرات 

( لمعرفة ما إذا كاان هنااك Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  -7
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تفروقا

( لمعرفاة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختباار تحليال التبااين األحاادي  -8
 من البيانات. أكثر أوما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات 

 .Multiple Regression لمتعدداختبار االنحدار ا -9
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 ملخص
 

جراءاسااااااتعر  الباحااااااث فااااااي هااااااذا الفصاااااال منهجيااااااة الدراسااااااة و  الباحااااااث  أشاااااااراتهااااااا، و ا 
هج اساااااتخدامًا فاااااي دراساااااة الظاااااواهر المناااااا أكثاااااراعتمااااااد المااااانهج الوصااااافي التحليلاااااي ألناااااه  إلاااااى

ضااااااح الباحااااااث مصااااااادر أو ، كمااااااا لموضااااااو  الدراسااااااة هااااااا مناساااااابةً أكثر ة، و اإلنسااااااانياالجتماعيااااااة و 
ياااااااااة، األولجماااااااااع البياناااااااااات والمعلوماااااااااات التاااااااااي اساااااااااتخدمها فاااااااااي الدراساااااااااة بنوعيهاااااااااا الثانوياااااااااة و 

بااااااااوزارتي العماااااااال  اإلشاااااااارافيةواسااااااااتعر  مجتمااااااااع الدراسااااااااة المكااااااااون ماااااااان مااااااااوظفي الوظااااااااائف 
( مفاااااااارد ، واسااااااااتخدم الباحااااااااث أساااااااالوب المسااااااااح 116تنميااااااااة االجتماعيااااااااة والبااااااااالغ عااااااااددهم )وال

علااااااى أفااااااراد  اسااااااتبانة( 116توزيااااااع )تاااااام  حيااااااث ،الشاااااامل نظاااااارًا لصااااااغر حجاااااام مجتمااااااع الدراسااااااة
مااااااان عااااااادد أفاااااااراد  (%81.03)بنسااااااابة اساااااااترداد  اساااااااتبانة( 94مجتماااااااع الدراساااااااة وتااااااام اساااااااترداد )

بشاااااكلها النهاااااائي، ومااااان  ساااااتبانةاال عااااادادتبعهاااااا إلالتاااااي ا الخطاااااواتضاااااح الباحاااااث أو المجتماااااع، و 
، وأخياااارًا سااااتبانةاالضااااح الباحااااث الطاااارق التااااي تاااام اسااااتخدامها للتحقااااق ماااان صاااادق وثبااااات أو ثاااام 

 اإلحصائية المستخدمة في هذه الدراسة. دواتتم عر  األ
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 الفصل الخامس.5

 التحليل والمناقشة

 تمهيد. 
 
 وفق البيانات الشخصية.الوصف االحصائي لمجتمع الدراسة  1.5

 

 .الوزن النسبي لفقرات المجاالت 2.5

 

 ختبار الفرضيات ومناقشتها.ا 3.5
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 التحليل والنقاش :سالخامالفصل .5
 :تمهيد 

، وذلك من خالل واختبار فرضيات الدراسة ،تحليل البياناتيتضمن هذا الفصل عرضًا ل
من خالل  إليهاوالتي تم التوصل  ،ستبانةاالواستعرا  أبرز نتائج  ،أسئلة الدراسةاإلجابة عن 
الجنس، العمر، المسمى والوقوف على متغيرات الدراسة التي اشتملت على ) ،تحليل فقراتها

 إجراءلذا تم  الوزار (و ، اليالحفي مجال العمل  الخدمةالوظيفي، المؤهل العلمي، عدد سنوات 
م إذ تم استخدام برنامج الرز  ،الدراسة استبانةحصائية للبيانات المتجمعة من المعالجات اإل

 ،للحصول على نتائج الدراسة التي سيتم عرضها (SPSS) اإلحصائية للدراسات االجتماعية
 وتحليلها في هذا الفصل. 

 :المحك المعتمد في الدراسة 

يارات والفئات في المقيااس، لخاعلى عدد ًء يتم تفسير قيمة المتوسط الحسابي بعد حسابه بنا     
 ماسي:لخاوفيما يلي وصفًا لخطوات التفسير في حالة استخدام مقياس ليكرت 

يتم حسااب طاول الفئاة مان خاالل تقسايم المادى و ،  4=1-5 من خالليتم حساب المدى، و       
  0.80 .=  54/ نإذيارات(، لخاعلى عدد الفئات)

، وهكاذا بالنسابة لبقياة 1.80+ إلاى 1مان  :هايى لقيم المتوسط الحسابي األولفتكون الفئة        
 .طريقة تفسير قيم المتوسطات الحسابية (1.5)يبين الجدول و  الحسابية،قيم المتوسطات 
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 ( 1.5)جدول 

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة

 درجة القوة الوزن النسبي % درجة الموافقة المتوسط الحسابي قيمة

 ضعيف جداا  36-20ن م بشدة موافق غير 1.80 إلى 1 من

 ضعيف 52-36أكبر من  موافق غير 2.60 إلى 1.81 من

 متوسط   68-52أكبر من  محايد 3.40 إلى 2.61 من

 مرتفع 84 -68أكبر من  موافق 4.20 إلى 3.41من 

 مرتفع جداا  100 - 84أكبر من  بشدة موافق 5.00 إلى 4.21 من

 

 الشخصية.انات الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البي 1.5

 :صيةوفق البيانات الشخ ،وفيما يلي عر  لخصائص عينة الدراسة           

 (2.5جدول )

 نسبة االستمارات المستردة والمفقودة

 النسبة المئوية % التكرار 
 81.1 94 )مستردة(استمارات مكتملة

 18.9 22 استمارات مفقودة )لم يتم اإلجابة عليها(
 100.0 116 المجموع

 

من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة من ( %81.1) أن( 2.5)وليتضح من خالل جد    
 عدم جدية إلىذلك  ويعزو الباحثتم اعتبارها استمارات مفقود ،  ،(%(18.9بينما المبحوثين 

 يجابي، وعدم االكتراث بالمردود اإلستبانةاالواهتمام بع  الموظفين في الوزارتين بتعبئة 
 وزارتين.للدراسات على ال
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 ( 3.5جدول )

 توزيع عينة الدراسة وفقاا لمتغير الجنس

 النسبة المئوية % التكرار الجنس
 75.5 71 ذكر
 24.5 23 أنثى

 100.0 94 جمالياإل
  

         ، بينماااامااان الاااذكور % ( مااان أفاااراد العيناااة هااام75.5أن )  يتضاااح( 3.5مااان خاااالل جااادول )    
ألن المجتماااع يااااد  نسااابة الاااذكور عااان نسااابة اإلنااااث ويعااازو الباحاااث ز % ( مااان اإلنااااث، 24.5) 

معظاااام طبيعااااة األعمااااال المطلااااوب القيااااام بهااااا فااااي أن  إلااااى إضااااافةً  ،الفلسااااطيني مجتمااااع ذكااااوري
تفضاال عماال الماارأ  باتجاااه  داليااوالتقالقاايم والعااادات  أيضاااً و  ،المؤسسااات والااوزارات هااي ماان الااذكور
ماع ماا أثبتاه توزياع القاوى العاملاة فاي فلساطين وهذا يتوافق  ،مجال التعليم عن غيره من المجاالت

وأن الفجاو  فاي المشااركة فاي القاوى ، من زياد  عدد العاملين من الذكور على العاملين من اإلناث
( % 19.1)للااذكور مقاباال ( % 71.9)واإلناااث مااا زالاات كبياار  حيااث بلغاات  ،العاملااة بااين الااذكور

 .(2015لإلناث )دائر  اإلحصاء الفلسطسني،

 

 ( 4.5) جدول

 المسمى الوظيفي توزيع عينة الدراسة وفقاا لمتغير

 النسبة المئوية % التكرار المسمى الوظيفي
 1.1 1 وكيل وزارة
 5.3 5 مدير عام

 1.1 1 نائب مدير عام
 34.0 32 مدير دائرة
 42.6 40 رئيس قسم
 16.0 15 رئيس شعبة

 100.0 94 جمالياإل
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ماادير دائاار ، ( %34)م مسااماهم الااوظيفي رئاايس قساا( %42.6) ( أن4.5يتضااح ماان جاادول )    
وكيااال وزار ، %( 1.1 )نائاااب مااادير عاااام،%( 1.1)مااادير عاااام،  (%5.3)رئااايس شاااعبة،  (16%)
وتقسااايماته  ،عااان غيرهاااا لطبيعاااة الهيكااال التنظيماااي قساااامارتفاااا  عااادد رؤسااااء األ يعـــزو الباحـــثو 

 .اإلشرافيةللوظائف 

 (5.5جدول )

 متغير العمرتوزيع عينة الدراسة وفقاا ل

 المئوية % النسبة التكرار العمر
 1.1 1 سنة 25أقل من 

 19.1 18 سنة 35أقل من  – 25
 47.9 45 سنة 45أقل من  – 35

 31.9 30 سنة فأكثر 45من 
 100.0 94 اإلجمالي

 

أقل من -35فئة العمرية من أعمارهم تقع في ال%( 47.91) ( أن5.5يتضح من جدول )     
          ،سنة 35أقل من -25%( من 19.1)،أكثرفسنة  45ي الفئة العمرية من ( ف%31.9) ،سنة 45
-35أعمارهم بين  حاو تتر ارتفا  نسبة الموظفين الذين  يعزو الباحثو سنة،  25أقل من %( 1.1)

 أكثرتشترط امتالك المتقدم لها لخبر  عملية  اإلشرافيةأن أغلب المناصب  إلى ؛سنة 45أقل من 
ضافًة إلى أن قو  إ ،أكثركلما كان المنصب اإلشرافي أعلى تطلب سنوات خبر  من ثالث سنوات و 
وهذا يتالئم مع الفئات العمرية  ،مباشر  2007اث أحدمستوفا  بشكل كبير بعد العمل الحقيقية 

 ،أن أصحاب هذه الفئة العمرية هم الشباب الذين يمتازون بالحيوية إلى ضافةً باإل المذكور ،
 ومهام الوظيفة. ،وتحمل ضغوطات ،والتطوير ،والتدريب ،لية في العملوالفاع ،والنشاط
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 ( 6.5جدول )

  الحاليفي مجال العمل  الخدمةعدد سنوات  توزيع عينة الدراسة وفقاا لمتغير

 المئوية % النسبة التكرار الحالي العمل مجال في الخدمة سنوات عدد
 9.6 9 سنوات 5أقل من 

 26.6 25 تسنوا 10أقل من – 5من 
 26.6 25 سنة 15أقل من -10من 

 37.2 35 أكثرسنة ف15من 
 100.0 94 جمالياإل

 

        بينما، أكثرسنة ف 15سنوات خدمتهم في العمل من %( 37.2) ( أن6.5يتضح من جدول )    
،أقل  (%9.6)سنة ،  10أقل من -5من  (%26.6)سنة ،  15أقل من  -10من %( 26.6)

 15من  أكثرارتفا  نسبة عدد الموظفين الذين عدد سنوات خدمتهم  الباحثيعزو و سنوات،  5من 
أن الوزارات الحكومية ومعظم المؤسسات تم إنشائها منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام  إلىسنة 
وظفين الذين سنوات خدمتهم كبير ، ، فمن الطبيعي أن تكون غالبية هذه الفئة من الم1994
بقي عدد كبير من الموظفين  من الوزارات التيوالتنمية االجتماعية  ،عملأن وزارتي ال إلىإضافًة 
 والتعليم. ،ية األخرى كالصحةالخدماتس عملهم، شأنهما شأن الوزارات على رأ

 

 ( 7.5جدول )

 المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة وفقاا لمتغير

 المئوية % النسبة التكرار المؤهل العلمي
 9.6 9 دبلوم
 69.1 65 وسبكالوري

 21.3 20 دراسات عليا
 100.0 94 جمالياإل
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 (%21.3)، بينما سمؤهلهم العلمي بكالوريو %( 69.1) ( أن7.5يتضح من جدول )      
الزياد  في المؤهل العلمي بكالوريوس  ويعزو الباحثدبلوم متوسط، %( 9.6) دراسات عليا،

، من بكالوريوس أكثرال تشترط غالبًا والتي  ؛لطبيعة الوظائف في المؤسسات والوزارات الحكومية
من المعرفة في مجال  عاليةدرجة  وعلى ؛ومتخصصةوهذه الزياد  تدل على توفر كوادر متعلمة 
التعامل مع المواقف الصعبة  أيضاً و  ،المحتملة األزماتعملها، وكذلك قدرتها على التعامل مع 

 وكفاء . ،بكل دقة

 

 ( 8.5جدول )

 الوزارة التي تعمل بها اا لمتغيرتوزيع عينة الدراسة وفق

 المئوية % النسبة التكرار الوزارة 
 45.7 43 وزارة العمل

 54.3 51 وزارة التنمية االجتماعية
 100.0 94 جمالياإل

 

 االجتماعية،يعملون في وزار  التنمية  (%54.3)( أن 8.5يتضح من جدول )      
 اإلشرافيةأن عدد الوظائف  إلىذلك  يعزو الباحثو يعملون في وزار  العمل،  (%45.7)بينما

%( من المجتمع ككل، وهي 52.59( وظيفة أي بنسبة كلية )61االجتماعية )الكلية بوزار  التنمية 
ة كلية ( وظيفة أي بنسب55الكلية بوزار  العمل والتي عددها ) اإلشراقيةأكبر من عدد الوظائف 

كبير مع الهيكل التنظيمي لوزارتي  %( من المجتمع ككل، بالتالي هذا يتوافق بشكل47.41)
  العمل والتنمية االجتماعية.
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  :الوزن النسبي لفقرات المجاالت 2.5 

  ستبانةاالتحليل فقرات: 

 ( لمعرفة متوسطات واحدلعينة  T)اختبار المعمليةتم استخدام االختبارات  ستبانةااللتحليل فقرات 
 على مقياس الدراسة. %(60)وهي تمثل  ؛حيادال ( هي3)واعتبرت الدرجة درجات االستجابة. 

 على تساؤالت الدراسة: اإلجابة 
 والتنمية العمل وزارتي في داريةعلى جودة القرارات اإل هاأثر و  األزمات إدارة: الرئيس السؤال

 االجتماعية؟
  األزمات إدارة: مراحل األولالمجال: 

 والتنمية االجتماعية؟في وزارتي العمل  األزمات إدارة: ما واقع األولالسؤال 

  (9.5جدول )

 المبكر اإلنذار إشاراتمرحلة اكتشاف  الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور

 المبكر اإلنذار إشارات: مرحلة اكتشاف األولالمحور  الأو
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 3 1.00 0.00 60.00 1.12 3.00 .زمةلوزار  ماديًا عمليات تحديد مؤشرات حدوث األتدعم ا

2-  
 2 1.00 0.00 60.00 1.00 3.00 باستمرار. زمةتهتم الوزار  برصد مؤشرات حدوث األ

3-  

خاصة، من مهامها الرئيسة  إداريةيتوفر لدى الوزار  وحد  
 .األزماترصد ومتابعة مؤشرات وقو  

2.73 1.24 54.68 -2.08 0.04 

5 

4-  

، التي من الخطرتعمل الوزار  على جمع واكتشاف عالمات 
 .زمةالممكن أن تكون مؤشر لحدوث األ

2.99 1.08 59.79 -0.10 0.92 

4 

5-  

تسعى الوزارة لدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية 
 .زمةباستمرار للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األ 

3.04 1.13 60.85 0.37 0.71 

1 
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6-  

يتوفر لدى الوزارة نظام إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات 
 .أزمةالتي من الممكن أن تسبب حدوث  حداثاأل

2.48 1.04 49.57 -4.80 0.00 

7 

7-  

تهتم الوزار  بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث 
 .زمةاأل

2.70 0.98 54.04 -2.94 0.00 

6 

  0.10 1.64- 57.01 0.88 2.85 المبكر نذاراإل  إشاراتمحور مرحلة اكتشاف  إجمالي 

 

 إشااااراتمحاااور مرحلاااة اكتشااااف  جمااااليإلالاااوزن النسااابي أن يتضاااح ( 9.5مااان خاااالل جااادول)    
، بينماااا (0.88 )( وانحاااراف معيااااري بلاااغ2.85وبمتوساااط بلاااغ )%( 57.01)المبكااار بلاااغ  اإلناااذار
تساعى الاوزار  لدراساة ) ساةخامالكانات الفقار   المبكار اإلناذار إشااراتمرحلة اكتشاف  محورلفقرات 

( احتلات زماةكافة متغيرات بيئة العمل الداخلية باستمرار للتعرف على مؤشارات احتماال حادوث األ
يتاوفر لادى الاوزار  نظاام ) السادساة، بينما كانت الفقر  (%60.85) بوزن نسبي بلغ ىاألولالمرتبة 

( احتلات المرتباة أزماةتسبب حادوث التي من الممكن أن  اثحدإنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األ
 .(%49.57)األخير  بوزن نسبي

احتلت المرتبة ( 5أن الفقر  ) رالمبك اإلنذار اكتشاففقرات محور يتضح من خالل تحليل 
أن الوزار  : إلىويعزو الباحث ذلك ، وهي نسبة متوسطة( %60.85)بوزن نسبي بلغ ىاألول

يئة الداخلية في تحديد نقاط الضعف والتي من الممكن تبدي نوعًا من االهتمام بدراسة وتحليل الب
كما أن  قبل عالجها، وكذلك في تحديد نقاط القو  وتعزيزها، األزماتأن تكون مؤشرًا لحدوث 

وبشكل متواصل إلى  ،الوزارتين حالهما كحال كافة الوزارات العاملة في قطا  غز  تحاول جاهد 
وما يطرأ عليهما من  ،لتي قد تحدث في القطا بذل جهود كبير  لمحاولة توقع األزمات ا

 وتغيرات. ،مستجدات

 أظهاارتحيااث  %(،58.0( حيااث بلااغ الااوزن النساابي لهااا )2013ركبااة، أبااومااع دراسااة ) واتفقــت
 داخلية.وتحليل البيئة ال ،دراسةدرجة متوسطة من الموافقة على النتائج أن هناك 

%(، كماا 72( حياث بلاغ الاوزن النسابي لهاا )2014ماع دراساة )المازين، الحاليةالدراسة  واختلفت 
( باااوزن 2012يااااد ،)ز  ودراساااة %(،79.38) نسااابي( باااوزن 2015،)جحجاااوح دراساااةواتفقااات ماااع 
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ومساح  ،دراساةفاع فاي جااء بشاكل مرتالوزن النسابي النتائج أن  أظهرتحيث %(، 77.83نسبي )
 .األزماتالبيئة الداخلية للتعرف على مؤشرات حدوث 

وهي نسبة  (%49.57) األخيرة بوزن نسبياحتلت المرتبة ( والتي 6)رة لفقأما بالنسبة ل
المبكر الحديثة المالئمة مع  اإلنذار أنظمة أو: لقلة االهتمام بنظام ويعزو الباحث ذلك ضعيفة

 المالية زمة، وقد يكون ذلك بسبب األأزمةالتي من الممكن أن تسبب حدوث  اثحدمؤشرات األ
 المستخدمة بالوزار . نظمةواأل ،ألجهز االتي تحول دون استحداث 

%( 67.9( حيااث بلااغ الااوزن النساابي لهااا )2013ركبااة، أبااومااع دراسااة ) الحاليااةالدراسااة  واختلفــت
نسااااابي ( باااااوزن 2015سااااالوت،%(، ودراساااااة )أبو 59.6)نسااااابي ( باااااوزن 2011ودراساااااة )العماااااار،

ج أن هنااااك النتااائ أظهااارت%(، حيااث 80.22)نساابي ( باااوزن 2012)زياااد ، %(، ودراسااة59.4)
 اثحاادالمبكاار الحديثااة المالئمااة مااع مؤشاارات األ اإلنااذار أنظمااةب بدرجااة متوسااطةواهتمااام  ،فراتااو 

 .أزمةالتي من الممكن أن تسبب حدوث 

 للمحور أن الوزن النسبي الكلي المبكر اإلنذار اكتشافمحور  إجماليتبين من تحليل و 
في  األزمات إدار  في نظام: لضعف ويعزو الباحث ذلك وهي نسبة متوسطة،%( 57.01)

 .والتنمية االجتماعية بمحافظات قطا  غز  ،المبكر في وزارتي العمل اإلنذار اكتشافمرحلة 

، وقلة زمةلقلة دعم الوزار  ماديًا عمليات تحديد مؤشرات حدوث األ أيضاً يعزو الباحث ذلك كما  
خاصة بالوزر  من  إداريةباستمرار، وعدم توفر وحد   زمةاالهتمام برصد مؤشرات حدوث األ

، وكذلك قلة االهتمام بجمع واكتشاف األزماتمهامها الرئيسة رصد ومتابعة مؤشرات وقو  
، وقلة االهتمام بدراسة متغيرات زمةالتي من الممكن أن تكون مؤشر لحدوث األ الخطرعالمات 

دم توافر نظام ، وعزمةبيئة العمل الداخلية باستمرار للتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األ
عدم  أيضاً ، و أزمةالتي من الممكن أن تسبب حدوث  اثحدإنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األ

إلى ضعف  أيضاً ، وهذا يعود زمةوتحليل مؤشرات حدوث األ ،وتبويب ،االهتمام بعمليات تصنيف
واالنقسام  ،والبشرية التي تعاني منها الوزارتين نتيجة للحصار ،والمالية ،المادية اإلمكانات
 الفلسطيني.
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 أظهاارتحيااث %(، 54.8بااوزن نساابي ) (2010أبااو عزيااز،)دراسااة مااع  الحاليااةالدراسااة  واتفقــت 
المبكار، والاذي قاد  اإلناذارمرحلاة اكتشااف  إجمااليالنتائج وجاود نوعاًا مان الضاعف فاي االهتماام ب

 مفاجئة تكون عاقبتها غير محمود . أزمةلحدوث أي  يعر  الوزار 

 ةودراساااااا %(،68.0)نساااااابي بااااااوزن  (2015)جحجااااااوح، دراسااااااةمااااااع  الحاليااااااةاسااااااة الدر  واختلفــــــت
(، 2015(، ودراساة )زويلاف،2015حجير،أباو %(، ودراسة )72.0)نسبي ( بوزن 2014)المزين،
مرحلاة اكتشااف  إجمااليب اهتماام إيجاابيالنتاائج وجاود  أظهارتحياث (Rahim, 2012)  ودراساة
 المبكر. اإلنذار

 ،من أزمات متعدد  والوزارتين خصوصاً  ،تعيشه الوزارات عموماً الذي ومما سبق يتضح أن الواقع 
عدادو  ،والدراسات ،البحوث إجراءومتنوعة يفر  عليهم االستعداد دائمًا لها من خالل   الخطط ا 

ات المبكر . وقد اإلنذار الحديثة الكتشاف  نظمةواأل ،األجهز واستخدام كافة  ،األزماتلمواجهة 
 ،فالمبكر للتنبؤ بالمتغيرات المستجد  من ضع اإلنذار أنظمةجمة عن قلة نا األزماتتكون هذه 
 وتهديدات.
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 (10.5جدول )

 مرحلة االستعداد والوقاية الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور 

 الثاني: مرحلة االستعداد والوقاية المحور الأو
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمة 

 الختبارا

 املعنوية

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 4 0.00 3.07 66.60 1.04 3.33 المحتملة مستقباًل. األزماتتضع الوزار  خطة شاملة للتعامل مع 

2-  
 6 0.01 2.53 65.32 1.02 3.27 المحتملة. األزماتللتعامل مع  األزمات إدار تشكل الوزار  فريق 

3-  

ئم للفريق الذي يقوم تقديم الدعم المال  إلىتسعى الوزارة 
 بالتشخيص والتخطيط للزمات المحتملة.

3.06 1.08 61.29 0.58 0.57 

7 

4-  

الوزار  للتبادل  أقسامو  إداراتيسهل حدوث تفاعل متبادل بين 
 .زمةالمادية والبشرية في حال وقو  األ اإلمكانات

3.34 1.03 66.81 3.20 0.00 

3 

5-  

 اإلمكاناتالوزارة للتبادل  أقسامو  إداراتيوجد تفاعل متبادل بين 
 .زمةالتقنية والمعلوماتية في حال وقوع األ 

3.51 0.99 70.21 4.99 0.00 

1 

6-  

تعقد الوزار  االجتماعات وورش العمل المختلفة للتعرف على كيفية 
 حال وقوعها. األزماتالتعامل مع 

3.47 1.01 69.36 4.48 0.00 

2 

7-  
 5 0.01 2.72 65.81 1.03 3.29 المحتملة. األزماتتعامل مع تنفذ الوزار  استمرار برامج تدريبية لل

 0.00 3.96 66.53 0.80 3.33 مرحلة االستعداد والوقايةمحور  إجمالي 
 

 

 مرحلاة االساتعداد والوقاياةمحاور  جمااليإلالوزن النسابي أن يتضح ( 10.5من خالل جدول )    
       مرحلة محورلفقرات ( بينما 0.80) ( وانحراف معياري بلغ3.33وبمتوسط بلغ ) (%66.53) بلغ

الااوزار  لتبااادل  أقسااامو  ،إداراتيوجااد تفاعاال متبااادل بااين ) سااةالخامكاناات الفقاار   االسااتعداد والوقايااة
       بااوزن نساابي بلااغ ىاألولاا( احتلاات المرتبااة زمااةوالمعلوماتيااة فااي حااال وقااو  األ ،التقنيااة اإلمكانااات

تقاديم الادعم المالئام للفرياق الاذي يقاوم  إلاىتساعى الاوزار  ) ثاةالثالبينماا كانات الفقار  ، (70.21%)
 .(%61.29)األخير  بوزن نسبي( احتلت المرتبة والتخطيط لألزمات المحتملة ،بالتشخيص
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بوزن  ىاألولاحتلت المرتبة ( 5أن الفقر  ) فقرات مرحلة االستعداد والوقايةيتضح من تحليل 
أن الوزار  تهتم بشكل كبير : إلىيعزو الباحث ذلك و ، مرتفعةوهي نسبة  (%70.21)نسبي بلغ

 أزمةوتنسيق الجهود للتغلب على أي  ،تظافر من خاللوعدم انتشارها،  ،زمةفي مواجهة األ
داراتو  ،أقساموسينعكس ذلك على كافة  ،سوءاً  األمرن تفاقمها سيزيد محتملة، أل الوزار  بشكل  ا 

 وعلى الوزار  ككل بشكل عام. ،خاص

%(، 70.6(، حيااث بلااغ الااوزن النساابي لهااا )2013ركبااة، أبااومااع دراساة ) الحاليااةلدراسااة ا واتفقــت
لك اتفقات ماع ذ%(، وكا75( باوزن نسابي قاوي بلاغ )2014كما اتفقت الدراساة ماع دراساة )المازين،

سااااتخدام وا ،النتاااائج االهتماااام أظهااارت حيااااث %(،80.92)نسااابي ( باااوزن 2015)جحجوح،دراساااة
 لمواجهتها بنسبة قوية. زمةبين الموظفين عند حدوث األوالمشاركة  ،ناو التع أسلوب

 %( وهي نسبة متوسطة55.9بي )بوزن نس (2010،عزيزأبو )دراسة الدراسة الحالية مع  واختلفت
، مماااا يضاااع الاااوزار  فاااي وتبادلهاااا دل علاااى ضاااعف االهتماااام بوساااائل الحصاااول علاااى المعلومااااتتااا

 .  زمةموضع حرج عند حدوث األ

 ( وهي نسبة متوسطة،61.29نسبي ) األخيرة بوزن( واحتاللها المرتبة 3ة )أما بالنسبة للفقر 
ومادي للفريق الذي  ،لقلة االهتمام في تقديم الدعم المالئم من دعم معنوي ويعزو الباحث ذلك:

 والتخطيط لألزمات المحتملة.  ،يقوم بالتشخيص

 الدراساة أظهارت%(، حياث 71( بوزن نسابي )2014مع دراسة )المزين، الحاليةالدراسة  واختلفت

الااااذي يقااااوم  هناااااك اهتمااااام فااااي هااااذه المرحلااااة ماااان خااااالل تقااااديم الاااادعم الااااالزم لفريااااق العماااالأن 
 زمات المحتملة.والتخطيط لأل ،بالتشخيص

وهي  %(66.53أن الوزن النسبي الكلي ) االستعداد والوقايةمحور  إجماليتبين من تحليل و 
، االستعداد والوقايةفي مرحلة  بدرجة متوسطة اهتمام وجودل ويعزو الباحث ذلك:نسبة متوسطة، 

 ،هناك استعداد متواصل لمواجهة األزماتأن و  ،ومتنوعة ،زمات متعدد تعر  القطا  ألنتيجة 
المتواضعة من جهة ومن شد  األزمات التي  اإلمكانات نتيجةولكنه ليس بالشكل المطلوب 
 تتعر  لها من جانب آخر.
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     ودراساة  %(،66.58)نسابي ( باوزن 2015حجيار، أباوماع دراساة ) ةالحالياالدراساة  واتفقـت
(Rahim, 2012)،  دراساة و(Taneja, 2014)  دعام و  ،النتاائج أن هنااك اهتماام أظهارتحياث
 .بدرجة متوسطة والوقاية ،في مرحلة االستعداد

 

( باوزن نسابي 2014،)زويلاف%(، ودراساة 73( بوزن نسابي )2014،)المزين دراسةمع  واختلفت
 ،دعاام ماان قباال الااوزار  فااي مرحلااة االسااتعدادو  ،أظهاارت النتااائج أن هناااك اهتمااامحيااث  ،%(72)

النتااائج أن  أظهاارت(، حيااث 2013،)جاساامدراسااة بدرجااة متوسااطة، وكااذلك اختلفاات مااع  والوقايااة
والوقايااة بالشااكل  ،والاادعم ماان قباال الااوزار  فااي مرحلااة االسااتعداد ،هناااك نوعااًا ماان ضااعف االهتمااام

زماااات التاااي قاااد تحااادث افياااة وغيااار مناسااابة، مماااا يعرضاااها لألاساااتعدادات غيااار ك وأنهااااالمطلاااوب، 
 مستقباًل.

 مما قد يعر  الوزارتينة المهموالدعم لهذه المرحلة الوقائية  ،االهتمام قلة يتضحومما سبق 
وليس  ،الفعل  برد دار اإلستخدام ال كما يتضح لجوء الوزارتين، في المستقبل أزمةلحدوث أي 

 لمبادر .با دار اإل
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  (11.5دول )ج

 األضرارمرحلة احتواء  الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور

 األضرارالمجال الثالث: مرحلة احتواء  الأو
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  

لمية دقيقة عند التعامل مع الوقت بطريقة ع إدارةتقوم الوزارة ب
 حال حدوثها. زمةاأل 

3.33 1.01 66.60 3.17 0.00 

9 

2-  

تستخدم الوزارة جميع قنوات االتصال المتاحة ونظم االتصال 
 والحد من انتشارها. زمةالمختلفة للسيطرة على األ 

3.61 0.89 72.13 6.57 0.00 

1 

3-  

والسيطر   زمةالحتواء األ الالزمةتستخدم الوزر  الموارد البشرية 
 عليها.

3.56 0.95 71.28 5.78 0.00 

2 

4-  

والسيطر   زمةالحتواء األ الالزمةتستخدم الوزر  الموارد المادية 
 عليها.

3.46 1.07 69.25 4.17 0.00 

5 

5-  

والسيطر   زمةالحتواء األ الالزمةتستخدم الوزر  النظم المعلوماتية 
 عليها.

3.50 0.94 70.00 5.18 0.00 

3 

6-  
وعائالتهم  زمةلوزار  بدورها تجاه المتضررين من األتقوم ا

 ومساعدتهم بكل ما هو متاح

3.49 1.07 69.79 4.45 0.00 

4 

7-  
 7 0.00 3.93 68.09 1.00 3.40 تتضمن تعليمات السالمة. زمةتوجه الوزار  رسالة لجمهور األ

8-  
 8 0.00 3.79 67.96 1.01 3.40 الحتواء الشائعات. الالزمةتتخذ الوزار  التدابير 

9-  
 6 0.00 4.13 68.60 1.00 3.43 ويات واألهمية.األولوفق سلم  زمةتتعامل الوزار  مع األ

 األضرارمرحلة احتواء محور  إجمالي 
3.46 0.77 69.26 5.83 0.00 

 

 

            بلغ األضرارمرحلة احتواء محور  جماليإلالوزن النسبي  أن( 11.5من جدول )يتضح     
مرحلة  محورلفقرات ، بينما (0.77 )( وانحراف معياري بلغ3.46سط بلغ )وبمتو  (69.26%)

ونظم  ،تستخدم الوزار  جميع قنوات االتصال المتاحة) الثانيةكانت الفقر   األضراراحتواء 
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ى بوزن نسبي األول( احتلت المرتبة والحد من انتشارها ،زمةاالتصال المختلفة للسيطر  على األ
الوقت بطريقة علمية دقيقة عند  إدار تقوم الوزار  ب) ىاألولكانت الفقر  بينما  ،(%72.13)بلغ 

 .(%66.6) نسبياألخير  بوزن ( احتلت المرتبة حال حدوثها زمةالتعامل مع األ

بوزن نسبي  ىاألولاحتلت المرتبة ( 2أن الفقر  ) األضرارفقرات مرحلة احتواء يتضح من تحليل 
ولديها  ،أن الوزار  تهتم بشكل كبير: إلىيعزو الباحث ذلك و ، مرتفعةوهي نسبة ( %72.13)بلغ

للسيطر   زمةونظم االتصال المختلفة في حالة حدوث األ ،القدر  على االستخدام األمثل لقنوات
 والحد منها.  ،عليها

 أبااااوودراسااااة )(، 75.08)نساااابي ( بااااوزن 2015ح،دراسااااة )جحجااااو مااااع  الحاليااااةالدراسااااة  واتفقــــت
%(، حياااث 75)نسااابي ( باااوزن 2014%(، ودراساااة )المااازين،69)سااابي ن( باااوزن 2015السااالوت،
ونظام االتصاال المختلفاة للسايطر   ،واساتخدامها جمياع قناوات ،نتائج الدراسة اهتمام الوزار  أظهرت
 والحد من انتشارها. ،زمةعلى األ

حياااث جااااءت النتاااائج بدرجاااة  %(،61.8( باااوزن نسااابي )2013ركباااة، أبااو) دراساااةماااع  واختلفـــت 
 .األزماتواستخدامها للسيطر  على  ،ونظم االتصاالت ،في االهتمام بقنواتمتوسطة 

%( وهي نسبة 66.6( واحتاللها المرتبة األخيرة بوزن نسبي )1أما بالنسبة للفقرة ) 
نسبي ليس بالشكل المطلوب من قبل اهتمام أن هناك  إلى متوسطة، ويعزو الباحث ذلك:

وتحمل ضغوط العمل عند  ،الوقت إدار يب الموظفين على الحاجة الملحة لعملية تدر بالوزارتين 
بعد وتنوعت  ،وتعددت ،وزادت ،األزمات اشتدت، خاصة أن وقت حدوثها ،األزماتالتعامل مع 

 .2007عام اث أحد

 أظهااارت%(، حياااث 66.8( باااوزن نسااابي )2013ركباااة، أباااودراساااة )ماااع  الحالياااةالدراساااة  واتفقـــت
 األزمات عند حدوثها جاءت بدرجة متوسطة.للسيطر  على  الوقت إدار االهتمام ب أنالنتائج 

( باوزن 2014)المازين، ودراساة %(،86.31)نسابي ( باوزن 2015مع دراساة )جحجاوح، واختلفت
المشااارفة تقاااوم باالساااتجابة الفورياااة الحتاااواء  دار النتاااائج أن اإل أظهااارتحياااث  %(،77.0)نسااابي 
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ومناسابة عناد حادوث  ،ت بفتار  زمنياة قصاير وتحدياد الصاالحيا ،األدوارمن خالل توزيع  األضرار
 .زمةاأل

 %(69.26)للمحورأن الوزن النسبي الكلي  األضراراحتواء محور  إجماليتبين من تحليل و 
 دار إل مرتفعةودعم بدرجة  ،اهتماموجود  إلى ويعزو الباحث ذلك:، مرتفعة نسبياً وهي نسبة 

والتنمية االجتماعية بمحافظات قطا   ،في وزارتي العمل األضراراحتواء في مرحلة  األزمات
في التعامل مع رد  الفعل التي تنتج عن األزمات التي تتعر   الخبر إضافًة إلى توافر  ،غز 

 زمةالوقت بطريقة علمية عند التعامل مع األ إدار قيام الوزار  ب وذلك من خالل ؛لها الوزارتين
ونظم االتصال المختلفة للسيطر  على  ،ةواستخدام جميع قنوات االتصال المتاح ،حال حدوثها

 ،زمةوالنظم المعلوماتية الحتواء األ ،والحد من انتشارها، وكذلك استخدام البشرية المادية ،زمةاأل
  الالزمة، واتخاذ التدابير واألهمية ،وياتاألولوفق سلم  األزماتوالسيطر  عليها، والتعامل مع 

 وتعليمات السالمة.  ،تتضمن االطمئنان زمةر األوتوجيه رسالة لجمهو  ،الحتواء الشائعات

%(، 68.63( حيث بلاغ الاوزن النسابي لهاا )2015حجير، )أبومع دراسة  الحاليةالدراسة  واتفقت
%(، 77)نساابي ( بااوزن 2014،)الماازين%(، ودراسااة 99( بااوزن نساابي )2014،)زويلاافودراسااة 
النتاائج أن  أظهارتياث ح(Rahim, 2012) ، ودراساة (Mwaiwa & Odiyo, 2015)ودراساة 

فاااي مرحلاااة احتاااواء  ةإيجابيااا قوياااة المتاحاااة بدرجاااة اإلمكانااااتودعااام وتوظياااف لكااال  ،هنااااك اهتماااام
 .األضرار

حياث أظهارت النتاائج أن هنااك %(، 63.4)نسابي ( باوزن 2010،أباو عزيازمع دراسة ) واختلفت
 طلوب.بمرحلة احتواء األضرار بالشكل الم والدعم ،ي االهتمامنوعًا من الضعف ف

باستخدام كافة الموارد البشرية والمادية  إيجابييتضح مما سبق حرص واهتمام الوزار  بشكل 
ومنع  ،زماتحد من األتبطريقة  الحتواء األضرارالمتاحة المتواضعة  اإلمكاناتوب ،المختلفة

 انتشارها.  
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  (12.5جدول )

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مرحلة استعادة النشاط

 المجال الرابع: مرحلة استعادة النشاط الأو
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  

لممارسة النشاطات  الالزمةات جراءتسارع الوزارة التخاذ اإل
 .األزماتاالعتيادية للوزارة في ظروف 

3.56 0.89 71.28 6.17 0.00 

1 

2-  

بدقة  زمةت باألأثر للمواقع التي ت الالزمةتحدد الوزار  االحتياجات 
 .عالية

3.39 1.05 67.87 3.64 0.00 

2 

3-  

واستعاد  نشاطها الطبيعي  زمةات األتأثير تسعى الوزار  لمعالجة 
 بسرعة وفاعلية.

3.32 1.06 66.38 2.92 0.00 

3 

4-  

 الالزمةت تقدم الوزار  الرعاية المناسبة، التعويضات والمكافآ
 .زمةللمتضررين من حدوث األ

2.94 1.07 58.72 -0.58 0.56 

5 

5-  

للتعامل مع أثار  الالزمةات جراءتتجه الوزارة بسرعة نحو تنفيذ اإل
 ومكافحة استمرار حدوثها. زمةاأل 

2.69 1.29 53.83 -2.32 0.02 

6 

6-  

واسعة تستهدف المواطنين ووسائل  تقوم الوزار  بحمالت إعالمية
التي  زمةم لتوضيح مدى استجابة الوزار  في تفاعلها مع األاإلعال
 حدثت.

3.16 0.97 63.19 1.60 0.11 

4 

7-  
 7 0.08 1.75- 56.17 1.06 2.81 ألنشطة استعاد  النشاط في المؤسسة. مالياً تخصص الوزار  مبلغًا 

 مرحلة استعادة النشاط محور إجمالي 
3.12 0.82 62.49 1.48 0.14 

 

 

            بلغ مرحلة استعاد  النشاطمحور  جماليإلالوزن النسبي ( أن 12.5ل )من جدو يتضح      
مرحلة  محورلفقرات ، بينما (0.82 ) ( وانحراف معياري بلغ3.12وبمتوسط بلغ ) (62.49%)

لممارسة النشاطات  الالزمةات جراءتسار  الوزار  التخاذ اإل) ىاألولكانت الفقر   استعاد  النشاط
بينما  ،(%71.28)بوزن نسبي بلغ ىاألول( احتلت المرتبة األزماتللوزار  في ظروف االعتيادية 
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 زمةللتعامل مع أثار األ الالزمةات جراءتتجه الوزار  بسرعة نحو تنفيذ اإل) سةالخامكانت الفقر  
 .(%53.83)األخير  بوزن نسبي( احتلت المرتبة ومكافحة استمرار حدوثها

بوزن نسبي  ىاألولاحتلت المرتبة ( 1أن الفقر  ) استعادة النشاط فقرات مرحلةيتضح من تحليل 
هناك اهتمام بشكل أن : إلىويعزو الباحث ذلك ، مرتفعة نسبياً وهي نسبة  (،%71.28)بلغ

للممارسة النشاطات  الالزمةات جراءا القدر  على اتخاذ اإلملديهأن و  ،إيجابي من قبل الوزارتين
 .األزماتاالعتيادية للوزار  في ظروف 

النتااائج  أظهاارت، حيااث %(78)نساابي ( بااوزن 2014)الماازين،مااع دراسااة  الحاليااةالدراسااة  واتفقــت
ات ممارساااة النشااااطات االعتيادياااة للاااوزار  فاااي ظاااروف جاااراءوالفعاااال إل ،واالهتماااام الكبيااار ،القااادر 

 .األزمات

اهتمااام هناااك أن النتااائج  أظهاارت(، حيااث 2010،)أبااوعزيزمااع دراسااة  الحاليااةالدراسااة  واختلفــت 
 .األزماتممارسة النشاطات االعتيادية للوزار  في ظروف ل الالزمةات جراءباإلبدرجة متوسطة 

%( وهي نسبة 53.83ي )( واحتاللها المرتبة األخيرة بوزن نسب5أما بالنسبة للفقرة ) 
عامل مع للت الالزمةات جراءالبطء في تنفيذ اإلو  ،قلة االهتمام :إلى، ويعزو الباحث ذلك متوسطة
 ومكافحة استمرارها. ،زمةأثار األ

 أظهااارت%(، حياااث 61.9( باااوزن نسااابي )2013ركباااة، أباااوماااع دراساااة ) الحالياااةالدراساااة  واتفقـــت
 . زمةالحتواء أضرار األ االحتياجاتتحديد  فيبدرجة متوسطة كانت سرعة الو  ،قدر الالنتائج أن 

 أظهااارتحياااث  %(،80.22)نسااابي ( باااوزن 2012)زيااااد ،ماااع دراساااة  الحالياااةالدراساااة  واختلفـــت
وتحدياد احتياجاتهاا  ،والمادياة ،علاى تحرياك الماوارد البشارية مرتفعاةبدرجاة سارعة الو  ،قادر الالنتائج 
 . ومنع انتشارها ،زمةاأل أضرارالحتواء 

 %(62.49)للمحورأن الوزن النسبي الكلي  استعادة النشاطمحور  إجماليتبين من تحليل و 
 دار اهتمام ودعم بدرجة متوسطة إلوجود  إلى الباحث ذلك: ويعزووهي نسبة متوسطة، 

، وزارتي العمل والتنمية االجتماعية بمحافظات قطا  غز استعاد  النشاط بفي مرحلة  األزمات
لممارسة النشاطات االعتيادية للوزار   الالزمةات جراءاتخاذ اإلقيام الوزارتين بوذلك من خالل 
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ات تأثير ، ومعالجة زمةت باألأثر للمواقع التي ت الالزمةتياجات ، وتحديد االحاألزماتفي ظروف 
ومكافحة  زمةللتعامل مع أثار األ الالزمةات جراء، وتنفيذ اإلواستعاد  نشاطها الطبيعي زمةاأل

 .استمرار حدوثها

النتااائج أن هناااك اهتمااام  أظهاارتحيااث (Rahim, 2012)  الحاليااة مااع دراسااةالدراسااة  واتفقــت
 في مرحلة استعاد  النشاط. األزمات إدار ب سطةمتو ودعم بدرجة 

 أباااااودراساااااة )و %(، 78)نسااااابي ( باااااوزن 2015)زويلاااااف،ماااااع دراساااااة  الحالياااااةالدراساااااة  واختلفـــــت
%(، حيااث 75( بااوزن نسابي )2014،)المازين%(، ودراسااة 68.63نسابي )( بااوزن 2015حجيار،
 مرحلة استعاد  النشاط.  األزمات في إدار ب مرتفعةالنتائج أن هناك اهتمام ودعم بدرجة  أظهرت

من خالل  زمةالوزار  تواصل عملها بشكل طبيعي بعد االنتهاء من األأن يتضح مما سبق 
 زمةاأل أسباباالستفاد  من نقاط الضعف وعالجها ومن نقاط القو  وتعزيزها، والوقوف على اهم 

خطيط والمتابعة ات العالجية ووضع الحلول المناسبة لها من خالل اتبا  التجراءاإل جراءإل
 .األزماتلمواجهة 
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  (13.5جدول )

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمحور مرحلة التعلم

 : مرحلة التعلمالخامسالمجال  الأو
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  

التي حدثت  زمةمع األ الالزمةتقوم الوزار  بجمع المعلومات 
 واالستفاد  منها مستقبال. زمةالستخالص الدروس والعبر من األ

3.25 

 

1.07 64.95 2.23 0.03 

3 

2-  

تقوم الوزارة بتوصيل المعلومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي 
 .زمةأثناء حدوث األ في سبق وعدهم بها 

3.30 0.94 66.02 3.08 0.00 

1 

3-  

وعالجها وعمليات الفحص  األضراراييس تصحيح تضع الوزار  مق
 .األزمات دار المستقبلية إل الخططوالتفتيش ضمن 

3.26 1.00 65.16 2.49 0.01 

2 

4-  
 6 0.48 0.72 61.51 1.01 3.08 السابقة. األزمات إدار خطط وبرامج  عاليةتقي م الوزار  كفاء  وف

5-  

 األزماتثناء أفي تعمل الوزار  على تحليل المجهودات التي بذلت 
 للمنظمة.  األزمات إدار ودمجها مع نظم  الخبر للتعلم وزياد  

3.14 0.97 62.80 1.38 0.17 

4 

6-  

تقوم الوزار  بتجديد المواد الصحفية السترداد موقعها واتخاذ 
 .زمةأثناء األفي الممارسات المصححة لألخطاء التي وقعت 

3.11 0.94 62.15 1.11 0.27 

5 

7-  

البحوث والدراسات في مجال  إجراءموظفيها على تشجع الوزارة 
 .األزمات إدارة

2.80 1.20 56.09 -1.57 0.12 

7 

 مرحلة التعلممحور  إجمالي 
3.13 0.82 62.67 1.58 0.12 

 

 

 (،%62.67)بلغ مرحلة التعلممحور  جماليإلالوزن النسبي  أن( 13.5من جدول )يتضح     
كانت  مرحلة التعلم محورلفقرات ، بينما (0.82)( وانحراف معياري بلغ3.13وبمتوسط بلغ )

في تقوم الوزار  بتوصيل المعلومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي سبق وعدهم بها ) الثانيةالفقر  
بينما كانت الفقر   ،(%66.02)ى بوزن نسبي بلغاألول( احتلت المرتبة زمةأثناء حدوث األ
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( احتلت األزمات إدار البحوث والدراسات في مجال  إجراءتشجع الوزار  موظفيها على ) السابعة
 .(%56.09)األخير  بوزن نسبيالمرتبة 

        بوزن نسبي بلغ ىاألولاحتلت المرتبة ( 2أن الفقر  ) فقرات مرحلة التعلميتضح من تحليل 
ولكن  إيجابيأن الوزار  تهتم بشكل : إلىويعزو الباحث ذلك ، وهي نسبة متوسطة (،66.02%)

المعنية في توصيل المعلومات  الخارجيةفي االتصال والتواصل مع الجهات  ة متوسطةبدرج
وقت حدوثها، وهذا يتوافق مع طبيعة عمل الوزارتين والذي يتطلب وعي  األزماتعن  الالزمة

 وتعلم كبيرين ذات صلة بالتعامل مع األزمات ومع جمهور المتضررين.

ـــت  فاااي االهتماااام باالتصاااال  متوساااطة بدرجاااةاءت ( حياااث جااا2010،)أباااوعزيزماااع دراساااة  واتفق
 المعنية. الخارجيةوالتواصل مع الجهات 

ـــــت %( ودراساااااة 70.4نسااااابي )( باااااوزن 2014ركباااااة، أباااااوماااااع دراساااااة ) الحالياااااةالدراساااااة  واختلف
فاي  بدرجاة قوياةالنتاائج القادر  واالهتماام  أظهارت%(، حياث 78.24( بوزن نسابي )2012)زياد ،

 المعنية. الخارجيةت االتصال والتواصل مع الجها

%( وهي نسبة 56.09ي )( واحتاللها المرتبة األخيرة بوزن نسب7أما بالنسبة للفقرة ) 
 إجراءموظفيها على  في حث إهمال الوزارتين بهذا الجانب :إلى، ويعزو الباحث ذلك متوسطة

 ن.بالوزارتي األزماتفي وقت تعددت وتنوعت  األزمات إدار البحوث والدراسات في مجال 

النتائج  أظهرتحيث  %(،72.0نسبي )( بوزن 2012مع دراسة )المزين، الحاليةالدراسة  اختلفت
تااااوفير الاااادعم المعنااااوي بدرجااااة مرتفعااااة للقيااااام بالدراسااااات والبحااااوث، و تشااااجع موظفيهااااا أن الااااوزار  

بحاث باساتخدام ال األزماات إدار الاوزار  فاي  أداءوالمادي لهم الذي من شاأنه أن يعازز قادر  وكفااء  
 العلمي. 

وهي نسبة  %(62.67)للمحورأن الوزن النسبي الكلي  التعلممحور  إجماليتبين من تحليل و 
في مرحلة  األزمات دار إل متوسطةاهتمام ودعم بدرجة وجود  إلى ويعزو الباحث ذلك:متوسطة، 
على  تينيؤكد حرص الوزار مما  ،وزارتي العمل والتنمية االجتماعية بمحافظات قطا  غز التعلم ب

 وذلك من خالل ، المتاحة لالستفاد  والتعلم منها اإلمكاناتوب األزماتتقييم سير العمل في ظل 
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وعالجها،  األضرارلتصحيح  الالزمةووضع المقاييس  زمةعن األ الالزمةجمع المعلومات 
ي ف، والعمل على تحليل المجهودات التي بذلت األزمات دار المستقبلية إل الخططووضعها ضمن 

 .الخبر وتقييمها للتعلم وزياد   األزماتأثناء 

 أبااو%(، ودراسااة )86.62نساابي )( بااوزن 2015،)جحجااوحمااع دراسااة  الحاليااةالدراسااة  واختلفــت
%(، ودراسة 84نسبي )( بوزن 2014،)زويلف%(، ودراسة 69.79نسبي )( بوزن 2015حجير،
(، 85.22نسابي )( باوزن 2012%(، وكذلك مع دراسة )زيااد ،75( بوزن نسبي )2014،)المزين
ماان قباال الااوزار  لموظفيهاااا  بدرجااة مرتفعااةنتااائج الدراسااات أن هناااك اهتمااام ودعااام  أظهاارتحيااث 

 .األزمات إدار والدراسات المتعلقة ب األبحاث جراءإل

 زمةاتهم التصحيحية بعد انتهاء األإجراءن يبدؤو  اإلشرافيةموظفي الوظائف  بق أنويتضح مما س
وكل ما يترتب عليها، وذلك  األزموية الخططات والموارد و جراءمعلومات واإلمن خالل تقييم ال
 لالستفاد  والتعلم.

  (14.5جدول )

 األزمات إدارةمراحل  لمجالالوسط الحسابي والوزن النسبي 

  األزمات إدارةمحور مراحل  الأو
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

 0.10 1.64- 57.01 0.88 2.85 المبكر اإلنذار إشاراتمرحلة اكتشاف   -1
5 

 0.00 3.96 66.53 0.80 3.33 مرحلة االستعداد والوقاية  -2
2 

 0.00 5.83 69.26 0.77 3.46 األضرارمرحلة احتواء   -3
1 

 4 0.14 1.48 62.49 0.82 3.12 مرحلة استعاد  النشاط  -4

 0.12 1.58 62.67 0.82 3.13 علممرحلة الت  -5
3 

 0.02 2.43 63.58 0.71 3.18  األزمات إدارةمراحل  إجمالي 
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         بلغ األزمات إدار مراحل  مجال جماليإلالوزن النسبي  أنيتضح ( 14.5)جدول من خالل      
مرحلة  ( بينما احتل محور0.71( وانحراف معياري بلغ )3.18وبمتوسط بلغ ) (،63.58%)

( وانحراف 3.46وبمتوسط بلغ ) (،%69.26)ى بوزن نسبي بلغاألولالمرتبة  األضرارواء احت
المبكر المرتبة األخير   اإلنذار إشاراتمرحلة اكتشاف  احتل محوربينما  (،0.77معياري بلغ )

 (.0.88( وانحراف معياري بلغ )2.85وبمتوسط بلغ ) (،%57.01)بوزن بلغ

       بوزن نسبي بلغ ىاألولاحتل المرتبة ( 3)المحور أن  زماتاأل  إدارة محاوريتضح من تحليل 
اهتمام ودعم بدرجة وجود  إلى: إلىويعزو الباحث ذلك ، وهي نسبة مرتفعة نسبياً  (،69.26%)

وزارتي العمل والتنمية االجتماعية ب األضراراحتواء في مرحلة  األزمات دار إل مرتفعة نسبياً 
 دار رد  الفعل وليس اإل إدار باستخدام نظام  على قيام الوزارتينمما يدل . بمحافظات قطا  غز 

في المرحلتين السابقتين مما سيؤثر على  ا يدل على وجود ضعف بقدر  الوزارتينبالمبادر  وهذ
 المراحل التي تليها ولو بشيء من الضرر.

%(، 68.63ا )( حيث بلاغ الاوزن النسابي لها2015حجير، )أبومع دراسة  الحاليةالدراسة  واتفقت
%(، 77نساابي )( بااوزن 2014،)الماازين ة%(، ودراساا99( بااوزن نساابي )2014،)زويلاافودراسااة 
مان  مرتفعاةالمتاحاة بدرجاة  اإلمكانااتالنتائج أن هناك اهتمام ودعام وتوظياف لكال  أظهرتحيث 

 .األضرارقبل الوزار  في مرحلة احتواء 

%( وهي نسبة 57.01ي )وزن نسبالمرتبة األخيرة ب ( واحتالله1للمحور )أما بالنسبة 
في  األزمات دار إل بالشكل المطلوب فعالغير وجود نظام  :إلى، ويعزو الباحث ذلك متوسطة

ن، وذلك لقلة دعم الوزار  ماديًا لعمليات تحديد مؤشرات وزارتيبالالمبكر  اإلنذارمرحلة إكتشاف 
 إداريةار، وعدم توفر وحد  باستمر  زمة، وقلة االهتمام برصد مؤشرات حدوث األزمةحدوث األ

، وكذلك قلة االهتمام األزماتخاصة بالوزر  من مهامها الرئيسة رصد ومتابعة مؤشرات وقو  
، وقلة االهتمام زمةلحدوث األ اً التي من الممكن أن تكون مؤشر  الخطربجمع واكتشاف عالمات 

، زمةحتمال حدوث األبدراسة متغيرات بيئة العمل الداخلية باستمرار للتعرف على مؤشرات ا
التي من الممكن أن تسبب حدوث  اثحدوعدم توافر نظام إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األ

، فكان ال زمةعدم االهتمام بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث األ أيضاً ، و أزمة



 التحليل والمناقشة -الفصل الخامس

 

147 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

جي وما يترتب بد من التركيز على الجانب الوقائي بداًل من االهتمام والتركيز على الجانب العال
 عليه.

حياااث أظهااارت %(، 68.0( باااوزن نسااابي )2015دراساااة )جحجاااوح،ماااع  الحالياااةالدراساااة  واتفقـــت
 أوالمبكاار، والااذي قااد يعاار  الااوزار   اإلنااذارضااعف االهتمااام فااي محااور مرحلااة اكتشاااف  النتااائج

 مفاجئة تكون عاقبتها غير محمود . أزمةالمؤسسة لحدوث أي 

ــــــت ودراسااااااة %(، 72.0) ( بااااااوزن نساااااابي2014ع دراسااااااة )الماااااازين،ماااااا الحاليااااااةالدراسااااااة  واختلف
محور مرحلاة  جماليفي أن هناك اهتمام واضح إل(، 2015،)زويلف، ودراسة (2015حجير،أبو )

هذه الدراسات بنسابة متوساطة وبعضاها اآلخار  االهتمام لبع المبكر حيث كان  اإلنذاراكتشاف 
 بنسبة قوية.

للمحور أن الوزن النسبي الكلي  األزمات إدارةمراحل محاور  إجماليتبين من تحليل و 
 األزمات إدار قلة االهتمام في نظام  إلى، ويعزو الباحث ذلك: متوسطةوهي نسبة  %(63.58)

وقد يكون ذلك لقلة الموارد المادية وما بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية،  الخمسةككل بمراحله 
 إدار مختصة ب إداريةعدم وجود وحد   أوالحديثة،  نظمةواأل األجهز يترتب عليها من نقص في 

 األزمات.

ـــــت %(، ودراساااااة 68.33( باااااوزن نسااااابي )2015حجير،أباااااو ماااااع دراساااااة ) الحالياااااةالدراساااااة  واتفق
نسااااااابي ( باااااااوزن 2015سااااااالوت، أباااااااو%( ودراساااااااة )82.99( باااااااوزن نسااااااابي )2015)جحجاااااااوح،

( بااوزن 2010كبااة،ر  )أبااو%(، ودراسااة 79.6( بااوزن نساابي )2012%(، ودراسااة )زياااد ،61.8)
ومراحلهااا،  األزمااات إدار النتااائج أن هناااك اهتمااام واضااح فااي نظااام  أظهاارت%(، و 61.5نساابي )

 هذه الدراسات بنسبة متوسطة وبعضها اآلخر بنسبة قوية. االهتمام لبع حيث كان 

 وجود ضعف في إدار  األزمات.( حيث أظهرت النتائج Ali unlu.2010ودراسة )ك مع  واختلفت
 

المبكر احتلت المرتبة األخير  من بين المراحل  اإلنذارمرحلة اكتشاف  أنتبين بق ومما س
داراتهتمام من قبل الوزار  و االوهذا يدل على ضعف وقلة  الخمسة  أيضاً ها بهذه المرحلة، ويدل ا 

داراتعلى تركيز الوزار  و  وهذا ها على الجانب العالجي بداًل من التركيز على الجانب الوقائي، ا 
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يتطلب استخدام وتأثيرها على باقي المراحل التي تليها، مما  على مدى خطور  هذه المرحلة يدل
تتفاقم وقبل أن يدق ناقوس  أنبرد الفعل؛ لمواجهة المشكالت قبل  دار بالمبادر  وليس اإل دار اإل

 .الخطر

  داريةاإلالمجال الثاني: جودة القرارات 

 في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية؟ داريةاإل السؤال الثاني: ما مستوى جودة القرارات
 

  (15.5جدول )

 اإلداريةجودة القرارات  لمجالالوسط الحسابي والوزن النسبي 

الا أو  اإلداريةجودة القرارات  
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

الوزن 

 النسبي %

قيمة 

 االختبار

 املعنوية

p- 

value 

ترتيب 

 الفقرة

1-  
 0.01 2.75 65.74 1.01 3.29 والسياسية العامة للوزار . اإلداريةجود  القرارات  يوجد انسجام بين

5 

2-  
 0.00 4.37 68.30 0.92 3.41 تحقق القرارات اإلدارية المتخذ  أهداف الوزار .

1 

3-  
 0.01 2.78 66.24 1.08 3.31 المتخذ  كافة جوانب العمل بالوزار . اإلداريةتشمل القرارات 

4 

4-  
 0.59 0.53 61.08 0.97 3.05 ترابط بين القرارات التي يتم اتخاذها.يوجد تكامل و 

15 

5-  
سرعة اتخاذ  إلىتمتاز المعلومات المتوفر  بالمرونة مما يؤدي 

 القرارات الرشيد .

3.06 0.90 61.11 0.58 0.56 

12 

6-  
 1.00 0.00 60.00 0.98 3.00 يتوفر عدد كبير من البدائل المتاحة أمام متخذي القرارات في الوزار .

17 

7-  
 0.31 1.01 61.94 0.92 3.10 يتم تصنيف البدائل حسب أهميتها النسبية.

11 

8-  
 أقسامتعتمد القرارات المتخذ  على شبكة معلومات تشمل كافة دوائر و 

 الوزار .

3.23 0.98 64.52 2.22 0.03 

7 

9-  
 0.59 0.54 61.08 0.96 3.05 تحقق القرارات المتخذ  عامل التميز اإلداري للوزار .

14 

10-  
 1.00 0.00 60.00 0.99 3.00 تتمتع القرارات بعامل اإلقنا  والرضا للعاملين المنفذين بالوزار .

18 

11-  
قرار تحديدًا واضحًا مما يمك ن من  إلىيتم تحديد المشكلة التي تحتاج 

 اتخاذ القرار السليم بشأنها.

3.15 1.07 62.98 1.35 0.18 

9 
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12-  
ضلة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ القرار يتم استخدام أسلوب المفا

 في الوزار .

3.39 1.02 67.74 3.65 0.00 

3 

13-  
التخاذ  الالزمةتحرص الوزار  على الحصول على كافة المعلومات 

 القرارات لضمان فاعلية القرارات المتخذ  

3.40 0.91 68.04 4.22 0.00 

2 

14-  
 0.83 0.21- 59.57 0.97 2.98 اتخاذ القرار.التقنية الحديثة في  ساليبتستعين الوزار  باأل

20 

15-  
 0.27 1.11- 57.33 1.14 2.87 اإلدارية في صنع القرار. المستوياتتعمل الوزار  على مشاركة جميع 

22 

16-  
 0.37 0.90- 58.00 1.05 2.90 يهتم المدراء في الوزار  بدوافع واحتياجات العاملين عند اتخاذ القرار.

21 

17-  
ر  المرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتالءم مع يتوفر لدى الوزا

 التطورات المختلفة.

3.23 1.04 64.62 2.11 0.04 

6 

18-  
والداخلية عند اتخاذ القرارات  الخارجيةالظروف  تراعي المدراء

 الفعالة.

3.22 0.97 64.35 2.15 0.03 

8 

19-  
ارات واالختصاصات القادر  على اتخاذ القر  الخبراتتتوفر لدى الوزار  

 الفعالة.

3.10 1.17 62.00 0.81 0.42 

10 

20-  
يتم اتخاذ القرارات في الوزار  بشكل موضوعي بعيدًا عن االعتبارات 

 الشخصية.

3.05 1.13 61.09 0.46 0.65 

13 

21-  
 0.84 0.20 60.43 1.05 3.02 وسلبياتها. ايجابياتهاوتقييم  اإلداريةيتم مراجعة القرارات 

16 

22-  
 إدار الختصاص عند اتخاذها قرارات تتعلق بر الوزار  ذوي ااو تش

 .األزمات

2.99 1.18 59.78 -0.09 0.93 

19 

 اإلداريةمحور جودة القرارات  إجمالي 
3.12 0.76 62.42 1.56 0.12 

 

 

 داريةاإلمجال جود  القرارات  جماليإلالوزن النسبي أن يتضح ( 15.5)جدول من خالل      
جود   مجاللفقرات بينما  ،0.76( وانحراف معياري بلغ 3.12وبمتوسط بلغ ) (،%62.42) بلغ

( احتلت الوزار  أهدافالمتخذ   داريةاإلتحقق القرارات )الثانية كانت الفقر   داريةاإلالقرارات 
تعمل الوزار  على ) عشر  سةالخامبينما كانت الفقر   ،(%68.3)ى بوزن نسبي بلغاألولالمرتبة 

           األخير  بوزن نسبي( احتلت المرتبة في صنع القرار داريةاإل المستوياتمشاركة جميع 
(57.33%). 
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بوزن  ىاألولالمرتبة  تاحتل( 2أن الفقر  ) داريةاإلفقرات مجال جودة القرارات يتضح من تحليل 
اهتمام بدرجة وجود  إلى: إلىويعزو الباحث ذلك ، وهي نسبة مرتفعة نسبياً % 68.3نسبي بلغ 

على سير  إيجابي تأثيرالمتخذ  بحيث تكون قرارات ذات فاعلية وذات  داريةاإلرارات بالق ةإيجابي
وزارتي العمل والتنمية االجتماعية لالعامة  هدافلتحقيق األ المستوياتفي كافة  داريةاإلالعملية 

 ، إضافًة إلى دقة البيانات ووضوح األهداف. بمحافظات قطا  غز 

ــــــت %(، ودراسااااااة 74نساااااابي )( بااااااوزن 2015العطااااااا، )أبااااااوسااااااة مااااااع درا الحاليااااااةالدراسااااااة  واتفق
المتخاذ  مان قبال  دارياةاإلالقارارات  النتاائج أن أظهارت%(، حيث 87نسبي )( بوزن 2015،)عبيد

 .ة ومرتفعةإيجابيبدرجة  هدافتحقق األ داريةاإل المستويات

%(، 62.46( حيااث بلااغ الااوزن النساابي لهااا )2016مااع دراسااة )حماااد، الحاليااةالدراسااة  واختلفــت
( بااااااوزن نساااااابي 2015،)الواديااااااة%(، ودراسااااااة 60.51( بااااااوزن نساااااابي )2016،)حمياااااادودراسااااااة 

النتااائج أن هناااك ضااعف بدرجااة متوسااطة فااي درجااة موافقااة القاارارات  أظهاارت%(، حيااث 65.52)
 العامة. هدافباأل داريةاإل

ة %( وهي نسب57.33( واحتاللها المرتبة األخيرة بوزن نسبي )15أما بالنسبة للفقرة )
 المستوياتبمشاركة  اهتمام الوزار قلة  :إلىالضعف، ويعزو الباحث ذلك  إلىمتوسطة أقرب 

نظرًا لتركيز السلطات والقرارات في أيدي اإلدارات العليا من بعملية صنع القرار،  داريةاإل
جانب، ومن جانب آخر وجود القوانين واللوائح التي قد تؤدي إلى تقييد المشاركة الفعلية 

وانعكاس ذلك ، هدافضعف نسبي في فهم طبيعة األ إلى أدىالذي  األمرظفين بالوزارتين. للمو 
 .هدافالمتخذ  وطبيعة األ داريةاإلاالنسجام بين القرارات على 

%(، 58.78( حياااث بلاااغ الاااوزن النسااابي لهاااا )2016ماااع دراساااة )حمااااد، الحالياااةالدراساااة  واتفقـــت
( بااااااوزن نساااااابي 2015،)الواديااااااةودراسااااااة %(، 56.69( بااااااوزن نساااااابي )2016،)حمياااااادودراسااااااة 

موافقة  أنالنتائج  أظهرت%(، حيث  65)( بوزن نسبي 2015العطا، أبو%(، ودراسة )66.67)
 .كانت بدرجة متوسطة العامة هدافباأل داريةاإلالقرارات 

ـــــــت ودراساااااااة %(، 74.0( باااااااوزن نسااااااابي )2015)عبياااااااد، ماااااااع دراساااااااة الحالياااااااةالدراساااااااة  واختلف
%(، 80.03نسبي )( بوزن 2011،)االسطل%(، ودراسة 80.94بي )نس( بوزن 2012)حسونة،
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 داريااااةاإلالنتااااائج أن القاااارارات  أظهاااارت%(، حيااااث 82.2نساااابي )( بااااوزن 2011ودراسااااة )قاساااام،
مماا يادل علاى وجاود ومرتفعة،  ةإيجابيبدرجة  هدافتحقق األ داريةاإل المستوياتالمتخذ  من قبل 

 .داريةاإلالقرارات  واتخاذ هدافترابط وانسجام بين طبيعة األ

وهي  %(62.42)للمجال الوزن النسبي الكلي  أن داريةمجال جودة القرارات اإلتبين من تحليل و 
على اتخاذ قرارات  االهتمام والقدر نسبي في درجة  لقصور: ويعزو الباحث ذلك، ةنسبة متوسط

 .افظات قطا  غز وزارتي العمل والتنمية االجتماعية بمحفعالة ومنسجمة ومترابطة ب إدارية

والسياسة العامة  داريةاإلنسبي في االنسجام بين القرارات  لقصور أيضاً ويعزو الباحث ذلك  
الوزار ،  أهدافنفسها وبين  داريةاإلللوزار ، وضعف في االنسجام والترابط والتكامل بين القرارات 

زار ، وقلة توافر المعلومات المتخذ  لكافة جوانب العمل بالو  داريةاإلوضعف في شمولية القرارات 
، وسلبياتها ايجابياتهاوتقييم  داريةاإل، وضعف في مراجعة القرارات التخاذ قرارات رشيد  الالزمة
 أيضاً المتخذ ، ويعود ذلك  داريةاإلضعف في كفاء  وفاعلية القرارات  إلىالذي سيؤدي  األمر

 ال سيما في وزار  التنمية االجتماعية.إلى حالة االنقسام بين غز  والضفة وتناق  بع  القرارات 

%(، ودراساااااااة 61.84( باااااااوزن نسااااااابي )2016ماااااااع دراساااااااة )حمياااااااد، الحالياااااااةالدراساااااااة  واتفقـــــــت
%(، 63.09نسااابي )( باااوزن 2015%( ودراساااة )الوادياااة،60.22( باااوزن نسااابي )2016،حمااااد)

 .داريةاإلفي مجال جود  القرارات  قصورالنتائج أن هناك  أظهرتحيث 

( 2015العطااا،أبو %(، )83.0( بااوزن نساابي )2015)عبيااد،مااع دراسااة  الحاليااةاسااة الدر  واختلفــت
 أظهااارت%(، حياااث 81.56( باااوزن نسااابي )2013)حساااونة،ودراساااة %(،  71.0باااوزن نسااابي )

 . داريةاإلالنتائج أن هناك اهتمام في مجال جود  القرارات 

اصة في وقت حدوث وخ داريةاإلفي مستوى جود  القرارات قصور هناك  أنومما سبق يتبين 
مكانياتيتطلب قدرات  مما، األزمات  ماليةكبير  من كفاء  وخبرات وتدريب وتوفير موارد  وا 

وما يترتب عليها  األزمات إدار مختصة ومدربة يلقى على عاتقها  إداريةومادية، واستحداث وحد  
 رشيد .  إداريةمن اتخاذ قرارات 
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 الفرضيات:اختبار  3.5

 .ى(األولالعالقة بين متغيرين من متغيرات الدراسة )الفرضية الرئيسية اختبار الفرضيات حول 
  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة الصفرية:الفرضية 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة. البديلة:الفرضية 

ه ال يمكن رف  الفرضية فإن ،(a ≤ 0.05)مستوى الداللة  أكبر من Sig.(P-value)إذا كانت 
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الدراسة، أما إذا  اليوبالتالصفرية 
فيتم رف  الفرضية الصفرية  ،(a ≤ 0.05)الداللة أقل من مستوى  Sig.(P-value)كانت 

جد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات بأنه تو  ؛وقبول الفرضية البديلة القائلة
 الدراسة.

 داريــةاإلوجــودة القــرارات  األزمــات إدارة مراحــلالســؤال الثالــث: هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين 
 بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية؟

 ى:األولعلى السؤال الثالث سيتم اختبار الفرضية الرئيسة  ولإلجابة

 ى:األول ةسيالرئي الفرضية

 إدارةبين مراحل ( α≤0.05مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 
 بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية. داريةاإلوجودة القرارات  األزمات

 (16.5جدول )
 االجتماعية بوزارتي العمل والتنمية اإلداريةوجودة القرارات  األزمات إدارةمراحل  بين معامل االرتباط 

 الفرضية

 معامل بيرسون

 لالرتباط

 ماليةالقيمة االحت

(Sig.) 

( α≤0.05مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 
بوزارتي العمل والتنمية  اإلداريةوجودة القرارات  األزمات إدارةبين مراحل 
 االجتماعية.

0.765* 0.000 

 .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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 مالية، وأن القيمة االحت(0.765 )يساوي( أن معامل االرتباط 16.5جدول رقم ) يتبين من      
(Sig. )الداللة مستوىمن  أقلوهي  ،(0.00 )تساوي(0.05 ≥ α)،  وهذا يدل على وجود عالقة

رتي العمل والتنمية بوزا داريةاإلوجود  القرارات  األزمات إدار بين مراحل ذات داللة إحصائية قوية 
مجتمعة كلما  األزمات إدار  كلما زاد االهتمام بمراحل أيفي محافظات قطا  غز ،  االجتماعية

رفع مستوى  داريةاإل المستوياتبالوزارتين، وهذا يحتم على جميع  داريةزادت جود  القرارات اإل
قبل  الخارجيةالداخلية و الجيد لها ودراسة ومسح للبيئة  عداداالستعداد لالزمات من خالل اإل

؛ الكتشاف نقاط الضعف وعالجها زمة، وبعد حوث األزمة، وأثناء حدوث األزمةحدوث األ
 وفق منهج علمي. اإلداريواكتشاف نقاط القو  وتعزيزها، لرفع كفاء  القرار 

 

(، علااى وجاااود 2013ركباااة، أبااو(، ودراسااة )2016مااع دراسااة )البلبيساااي، الحالياااةالدراسااة  واتفقــت
 اتخاذ القرارات. أساليبووجود تنو  في استخدام  األزمات إدار ر  على مقد

 

هناااك ضااعف  أنالدراسااة  أظهاارت(، حيااث 2010عزيااز، أبااودراسااة )مااع  الحاليااةالدراسااة  واختلفــت
كمااااا اختلفاااات مااااع دراسااااة ، األزماااااتفااااي وقاااات  إداريااااةفاااي قاااادر  وزار  الصااااحة علااااى اتخاااااذ قاااارارات 

فاي  دارياةدراسة وجود معوقات تحاد مان دور نظام المعلوماات اإلال أظهرت(، والتي 2010)العماج،
 . األزماتوقت  داريةاتخاذ القرارات اإل

 

جماالً   كلما نهبين المتغيرين عالقة طردية قوية، أي أ العالقة أن على التأكيد يمكن سبق ومما وا 
 بالوزارتين المتخذ  ريةاإلدا بالقرارات الجود  تحقيق زاد كلما لمرحلةا لهذه والتطوير االهتمام زاد

 والعكس صحيح.
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 :التاليةالفرضيات الفرعية  الفرضية الرئيسة السابقة ويتفرع من

  مستوى داللة ى: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند األولالفرضية الفرعية
(0.05≥α ) داريةاإلالمبكر ومجال جودة القرارات  اإلنذار إشاراتبين مرحلة اكتشاف. 

 
 (17.5جدول )

 اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر وجودة القرارات اإلدارية معامل االرتباط بين

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

 ماليةالقيمة االحت

(Sig.) 

( α≤0.05مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 
 0.033 *0.599 .اإلداريةالقرارات اإلنذار المبكر وجودة  إشاراتبين مرحلة اكتشاف 

 .α≤0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

، وأن القيمة (0.599)يساوي ( أن معامل االرتباط 17.5جدول رقم ) يتبين من      
وهذا يدل على  (α ≤ 0.05)الداللة  مستوىوهي أقل من  (0.00) تساوي( .Sig) ماليةاالحت

المبكر  اإلنذار إشاراتبين مرحلة اكتشاف متوسطة طردية ية وجود عالقة ذات داللة إحصائ
 إلىذلك  أدىالمبكر  اإلنذار، أي كلما زادت عملية اكتشاف داريةاإلومجال جود  القرارات 

بوزارتي العمل والتنمية  اإلشرافيةلدى موظفي الوظائف  داريةاإلزياد  في عملية جود  القرارات 
جود  القرارات  أنأن النتيجة سليمة كون  و الباحثويعز االجتماعية، والعكس صحيح. 

قدر من النتائج  أكبرضا  المستقبلية، وتحقيق و وتصوراتها لأل زمةمرتبطة بحقائق األ داريةاإل
ينعكس ذلك على جود   اليوبالت ،اثحداألوتوقع  والمستقبلبالتصور الدقيق للواقع  يجابياإل

 .إيجابيبشكل  داريةاإلالقرارات 
بين مرحلة اكتشاف اإلنذار المبكر طردية لباحث أنه وعلى الرغم من وجود عالقة ويعزو ا

قدر  موظفي الوزارتين على اكتشاف اإلنذار المبكر هي قدر   أن إال داريةوجود  القرارات اإل
 .كبير  في هذه المرحلة متوسطة نتيجة عدم االهتمام بدرجة

 
حيااث أظهاارت النتااائج وجااود عالقااة قويااة  (،2015،منااا دراسااة )مااع  الحاليااةالدراسااة  واختلفــت

دار بين اتخاذ القرارات   (.0.724)االرتباط حيث بلغ معامل  األزمات وا 
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جماالً   اكتشااف اإلناذار المبكار علاى الاوزارتين ماوظفي قادر  أن على التأكيد يمكن سبق ومما وا 
 االهتمااام زاد كلمااا وانااه المرحلااة، هااذه فااي كبياار  بدرجااة االهتمااام لقلااة نتيجااة متوسااطة قاادر  هااي

 نظاااراً  باااالوزارتين، المتخاااذ  دارياااةاإل باااالقرارات الجاااود  تحقياااق زاد كلماااا لمرحلاااةا لهاااذه والتطاااوير
 .صحيح والعكس المتغيرين، بين الطردية العالقة لوجود

 

  مستوى داللة الفرضية الفرعية الثانية: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند
(0.05≥α )داريةاإلاالستعداد والوقاية وجودة القرارات  بين مرحلة. 
 

 ( 18.5جدول )
 اإلداريةالمحتملة وجودة القرارات  األزماتاالستعداد والوقاية من  معامل االرتباط بين

 الفرضية

 معامل بيرسون

 لالرتباط

 ماليةالقيمة االحت

(Sig.) 

  مستوى داللة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند
(0.05≥α ) المحتملة        األزماتبين مرحلة االستعداد والوقاية من

 .اإلداريةوجودة القرارات 
0.573* 0.000 

 .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

 مالية، وأن القيمة االحت(0.573)يساوي( أن معامل االرتباط 18.5يبين جدول رقم )     
(Sig. )الداللة ىمستو من  أقلوهي  (،0.00)تساوي (0.05 ≥ α ،)يدل على وجود  وهذا

جود  القرارات متوسطة بين مرحلة االستعداد والوقاية و ذات داللة إحصائية طردية عالقة 
زياد  في عملية جود  القرارات  إلىذلك  أدى والوقاية االستعدادأي كلما زادت عملية ، داريةاإل
لعمل والتنمية االجتماعية، والعكس صحيح. بوزارتي ا اإلشرافيةلدى موظفي الوظائف  داريةاإل

مرتبطة بكافة االستعدادات  داريةالقرارات اإلجود   أنأن النتيجة سليمة كون  ويعزو الباحث
وضع خطة شاملة وتشكيل فريق حال حدوثها والوقاية منها من خالل  األزماتالمناسبة لمواجهة 

الدعم المالئم للفريق الذي يقوم بالتشخيص  المحتملة مستقباًل وكذلك تقديم األزماتللتعامل مع 
يجاد تفاعل متبادل بين   اإلمكاناتالوزار  للتبادل  أقسامو  إداراتوالتخطيط لألزمات المحتملة وا 
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االجتماعات وورش العمل ، وعقد زمةماتية في حال وقو  األالمادية والبشرية والتقنية والمعلو 
 حال وقوعها.  األزمات ومواجهةة التعامل المختلفة وبرامج تدريبية للتعرف على كيفي

(، حياث أظهارت النتاائج وجاود عالقاة قوياة باين 2015الدراسة الحالية مع دراساة )مناا ، واختلفت
دار و اتخااااذ القااارارات  (، كماااا اختلفااات الدراساااة ماااع 0.724)االرتبااااط حياااث بلاااغ معامااال  األزماااات ا 
تأثير مستوى االستعداد لالزمات واتخااذ ( في عدم وجود عالقة ارتباط بين 2014دراسة )العمري،

 القرارات.
جمااًل ومما سبق يمكن التأكيد على         قدر  موظفي الوزارتين على االستعداد والوقاية  أنوا 

 ،نه كلما زاد االهتمامأنتيجة لقلة االهتمام بدرجة كبير  في هذه المرحلة، و  ؛هي قدر  متوسطة
المتخذ  بالوزارتين،  داريةاإلا زاد تحقيق الجود  بالقرارات كلم ؛والوقاية والتطوير لمرحلة االستعداد

 نظرًا لوجود العالقة الطردية بين المتغيرين، والعكس صحيح. 
 
  مستوى داللة الفرضية الفرعية الثالثة: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند

(0.05≥α ) ودة القرارات ( ومجال جزمةأثناء حدوث األ ) األضراربين مرحلة احتواء
 .داريةاإل

 ( 19.5جدول )
 اإلدارية( وجودة القرارات زمةأثناء حدوث األ ) األضراراحتواء  معامل االرتباط بين

 الفرضية

 معامل بيرسون

 لالرتباط

 ماليةالقيمة االحت

(Sig.) 

  مستوى داللة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند
(0.05≥α ) ( وجودة زمةأثناء حدوث األ ) راألضرابين مرحلة احتواء

 .اإلداريةالقرارات 

0.679* 0.033 

 .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

 مالية، وأن القيمة االحت(0.679)يساوي( أن معامل االرتباط 19.5يبين جدول رقم )     
(Sig. )الداللة مستوىمن  أقلوهي  (،0.00)تساوي(0.05 ≥ α،) د عالقة يدل على وجو  وهذا

جود  و ( زمةأثناء حدوث األ) األضرارمتوسطة بين مرحلة احتواء ذات داللة إحصائية طردية 
كلما زاد تحقيق الجود  في  األضرار، أي كلما زاد االهتمام بمرحلة احتواء داريةاإلالقرارات 

، والعكس بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية اإلشرافيةلدى موظفي الوظائف  داريةالقرارات اإل
مرتبطة بشكل مباشر  داريةالقرارات اإلجود   أنأن النتيجة سليمة كون  ويعزو الباحثصحيح. 
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 زمةالوقت بطريقة علمية عند التعامل مع األ إدار قيام الوزار  بمن خالل  األضراربعملية احتواء 
لسيطر  على ونظم االتصال المختلفة ل ،واستخدام جميع قنوات االتصال المتاحة ،حال حدوثها

المادية والنظم المعلوماتية الحتواء و البشرية الموارد والحد من انتشارها، وكذلك استخدام  زمةاأل
، واتخاذ التدابير واألهميةويات األولوفق سلم  األزماتوالسيطر  عليها، والتعامل مع  ،زمةاأل

 ان وتعليمات السالمة. تتضمن االطمئن زمةالحتواء الشائعات وتوجيه رسالة لجمهور األ الالزمة

(، حيااث أظهاارت النتااائج وجااود عالقااة قويااة 2015الدراسااة الحاليااة مااع دراسااة )منااا ، واختلفــت
دار و  ،بين اتخاذ القرارات  (.0.724)االرتباط حيث بلغ معامل  األزمات ا 

 

جماالً        األضراراحتواء  على الوزارتين موظفي قدر  أن على التأكيد يمكن سبق ومما وا 
 االهتمام زاد كلما وانه المرحلة، هذه في كبير  بدرجة االهتماملقلة  نتيجة متوسطة قدر  هي

 المتخذ  داريةاإل بالقرارات الجود  تحقيق زاد كلما ،األضراراحتواء  لمرحلة والتطوير
 .صحيح والعكس المتغيرين، بين الطردية العالقة لوجود نظراً  بالوزارتين،

 
 مستوى داللة د عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند الفرضية الفرعية الرابعة: توج

(0.05≥α ) داريةاإلبين مرحلة استعادة النشاط وجودة القرارات. 
 

 ( 20.5جدول )
 اإلداريةاستعادة النشاط وجودة القرارات معامل االرتباط بين 

 الفرضية
 معامل بيرسون

 لالرتباط

 ماليةالقيمة االحت

(Sig.) 

 مستوى داللة ة ذات داللة إحصائية عند توجد عالقة ارتباطي
(0.05≥α ) اإلداريةبين مرحلة استعاد  النشاط وجود  القرارات. 

0.716* 0.033 

 .α≤0.05داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *

 مالية، وأن القيمة االحت(0.716)يساوي( أن معامل االرتباط 20.5يبين جدول رقم )     
(Sig. )0.05الداللة  مستوىمن  أقلوهي  (،0.00)تساوي ≥ α يدل على وجود عالقة  وهذا

، أي داريةجود  القرارات اإلو  ،بين مرحلة استعاد  النشاط بدرجة قويةذات داللة إحصائية طردية 
لدى  داريةكلما زاد تحقيق الجود  في القرارات اإل ؛كلما زاد االهتمام بمرحلة استعاد  النشاط
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ويعزو والتنمية االجتماعية، والعكس صحيح.  ،وزارتي العملب اإلشرافيةموظفي الوظائف 
مرتبطة بشكل مباشر بمتطلبات  داريةالقرارات اإلجود   أنأن النتيجة سليمة كون  الباحث

لممارسة النشاطات االعتيادية  الالزمةتسار  الوزار  التخاذ اإلجراءات استعاد  النشاط من خالل 
، عاليةبدقة  زمةت باألأثر للمواقع التي ت الالزمةاالحتياجات  ، وتحديداألزماتللوزار  في ظروف 

واستعاد  نشاطها الطبيعي بسرعة وفاعلية، وتقديم الرعاية المناسبة  زمةات األتأثير ومعالجة 
 الالزمة، وتنفيذ اإلجراءات زمةللمتضررين من حدوث األ الالزمةوالتعويضات والمكافآت 

استمرار حدوثها، والقيام بحمالت إعالمية واسعة تستهدف ومكافحة  زمةللتعامل مع أثار األ
التي حدثت،  زمةالمواطنين ووسائل اإلعالم لتوضيح مدى استجابة الوزار  في تفاعلها مع األ

 ألنشطة استعاد  النشاط في الوزار . مالياً وتخصيص مبلغًا 

ود عالقااة قويااة بااين (، حيااث أظهاارت النتااائج وجاا2015الدراسااة الحاليااة مااع دراسااة )منااا ، واتفقــت
 (.0.724)االرتباط حيث بلغ معامل  األزمات إدار مراحل و اتخاذ القرارات 

 

جماالً       هي استعاد  النشاط على الوزارتين موظفي قدر  أن على التأكيد يمكن سبق ومما وا 
هذه ل والتطوير االهتمام زاد كلما وانه المرحلة، هذه في كبير  بدرجة هتماملال نتيجة مرتفعة قدر 
 الطردية العالقة لوجود نظراً  بالوزارتين، المتخذ  داريةاإل بالقرارات الجود  تحقيق زاد كلما ؛لمرحلةا

 .صحيح والعكس المتغيرين، بين
  
  مستوى داللة : توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند سةالخامالفرضية الفرعية

(0.05≥α ) داريةاإلجودة القرارات ( و زمةحدوث األ  بعد)التعلم بين مرحلة. 
 

 ( 21.5جدول )
 اإلدارية( وجودة القرارات زمةبعد حدوث األ )مرحلة التعلم معامل االرتباط بين 

 الفرضية

 معامل بيرسون

 لالرتباط

 ماليةالقيمة االحت

(Sig.) 

  مستوى داللة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند
(0.05≥α ) ( ومجال جود  زمةث األبعد حدو )بين مرحلة التعلم

 .اإلداريةالقرارات 
0.718* 0.033 

 .(α≤0.05)داللة  مستوىاالرتباط دال إحصائيًا عند  *
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 مالية، وأن القيمة االحت(0.781) يساوي( أن معامل االرتباط 21.5يبين جدول رقم )      
(Sig. )الداللة مستوىمن  أقلوهي  (،0.033) تساوي ( 0.05 ≥ α  ،)جود يدل على و  وهذا

( وجود  القرارات زمةحدوث األ )بعد قوية بين مرحلة التعلمذات داللة إحصائية  طردية عالقة
، أي كلما زاد االهتمام بمرحلة استعاد  النشاط كلما زاد تحقيق الجود  في القرارات داريةاإل
حيح. بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية، والعكس ص اإلشرافيةلدى موظفي الوظائف  داريةاإل

مرتبطة بشكل مباشر بمتطلبات  داريةالقرارات اإلجود   أنأن النتيجة سليمة كون  ويعزو الباحث
لتصحيح  الالزمةووضع المقاييس  زمةعن األ الالزمةجمع المعلومات مرحلة التعلم من خالل 

، والعمل على تحليل األزمات دار المستقبلية إل الخططوعالجها، ووضعها ضمن  األضرار
العمل على تشجيع  أيضاً ، و الخبر وتقييمها للتعلم وزياد   األزماتهودات التي بذلت أثناء المج

 .األزمات إدار في مجال  الالزمةالبحوث والدراسات  إلجراءوتقديم الدعم من قبل الوزار  لموظفيها 

ين (، حيااث أظهاارت النتااائج وجااود عالقااة قويااة باا2015الدراسااة الحاليااة مااع دراسااة )منااا ، واتفقــت
 (.0.724)االرتباط حيث بلغ معامل  األزمات إدار مراحل و اتخاذ القرارات 

 

جماالً         األزماتالتعلم من  على الوزارتين موظفي قدر  أن على التأكيد يمكن سبق ومما وا 
 لهذه والتطوير االهتمام زاد كلما وانه المرحلة، هذه في كبير  بدرجة لالهتمام نتيجة قوية قدر  هي

 الطردية العالقة لوجود نظراً  بالوزارتين، المتخذ  داريةاإل بالقرارات الجود  تحقيق زاد ماكل المرحلة
 .صحيح والعكس المتغيرين، بين
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 :الثانيةالفرضية 

عند مستوى داللة  داريةاإلمجتمعة معاا على جودة القرارات  األزمات إدارةلمراحل  أثريوجد 
(0.05 ≥α )عمل والتنمية االجتماعية؟بوزارتي ال 

 (22.5جدول )
 داريةفي جودة القرارات اإل األزمات إدارةمراحل  تأثيرنتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد ل 

المتغير 
 التابع

(R) 
 االرتباط

(R²) 
معامل 
 التحديد

F 
 المحسوبة

DF  درجات
 الحرية

Sig. 
مستوى 
 الداللة

ß  معامل االنحدار T 
 المحسوبة

Sig. 
توى مس

 الداللة

جودة 
القرارات 

 داريةاإل
0.794* 0.630 76.64 

 1 االنحدار

0.000 

المقدار 
 الثابت

.587 2.600 .011 

مرحلة 
 التعلم

.574 6.353 .000 

احتواء  91 البواقي
 األضرار

.214 2.240 .028 

 

المبكر،  نذاراإل إشارات)مرحلة اكتشاف  األزمات إدار مرحل  تأثيرللوقوف على مستوى     
ُمجتمعة  ، مرحلة استعاد  النشاط، مرحلة التعلم(األضراراحتواء  والوقاية، مرحلةمرحلة االستعداد 

، استخدم الباحث اختبار االنحدار المتعدد باستخدام طريقة داريةاإلجود  القرارات على 
Stepwise  :ويمكن استنتاج ما يلي 

وهو  داريةاإلان جود  القرارات  Stepwiseريقة النهائي باستخدام ط نموذج االنحداريبين  - أ
مرحلة المتغيرات )داللة إحصائية بكل من  بصور  جوهرية وذات أثرالتابع يتيمثل المتغير 

 (.األضرارالتعلم، مرحلة احتواء 
المبكر، مرحلة االستعداد والوقاية، مرحلة  اإلنذار إشاراتمرحلة اكتشاف )المتغير تم استبعاد  - ب

مع جود   Stepwiseطريقة حسب  إحصائيةذا داللة  تأثيرشاط( لعدم وجود استعاد  الن
 .داريةاإلالقرارات 



 التحليل والمناقشة -الفصل الخامس

 

161 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

    ، بينما بلغ معامل التحديد المعدل(0.794)معامل االرتباط بلغ أننتائج التحليل  أظهرت - ت
 تأثير إلىيعود  داريةاإلمن التغير في جود  القرارات  (،%63.0)أنهذا يعني (، و 0.630)

يعود  (،% 37.0) ( والباقياألضرار)مرحلة التعلم ،احتواء  التاليةات  المستقلة المتغير 
، ويعزو الباحث ذلك داريةاإلللعوامل األخرى التي تؤثر على المتغير التابع جود  القرارات 

من قبل الوزارتين للمراحل الثالثة؛ مرحلة االكتشاف المبكر ومرحلة  يجابياإللالهتمام 
اية ومرحلة استعاد  النشاط والتي ال تشكل عائقًا في تحقيق جود  القرار االستعداد والوق

مباشر  تأثير( والذي كان لهما األضرار، واحتواء التعلم، بينما قل  االهتمام بمرحلتي )اإلداري
 . داريةاإلعلى جود  القرارات 

تين من خالل وهذا يدعو الجهات المعنية من الوزارتين باالهتمام والتطوير لهاتين المرحل
السابقة  األزماتتعزيز القدر  على استخدام قنوات ونظم االتصاالت الحديثة واالستفاد  من 

ومعالجة نواحي القصور ونقاط الضعف  األزماتالستخالص الدروس والعبر من تلك 
 .اإلداريللتحقيق الجود  في القرار 

 

، ودراسة (Mwaiwa & Odiyo, 2015) )مع دراسة  الحالية الدراسة واختلفت
 المعلومات والقرارات  دجو على  األزمات إدار مراحل بين  أثروجود في (، 2015)زويلف،
صية متخذ بين نمط شخ أثر( في وجود 2013،)الحجارمع دراسة  ، واختلفت أيضاً واألداء

مع دراسة  أيضاً والتعاون واالحتواء(، واختلفت  )المواجهةسلوب القرار على أ
الحديثة التخاذ القرارات  ساليبهناك ضعف في استخدام األ أني ( ف2016البلبيسي،)

 .األزماتفي ظل  األمنية
 
  التأثير:معادلة  

 ( األضراراحتواء ) 0.214( + مرحلة التعلم) 0.574+  0.587= داريةاإلجودة القرارات 

 إلى  يؤدي واحد( وعند زياد  )مرحلة التعلم( بمقدار وحد  األضرارفي حالة تثبيت قيمة )احتواء 
 (.0.574( بمقدار )داريةاإلجودة القرارات المتغير التابع ) زياد 
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 إلى  يؤدي واحد( بمقدار وحد  األضراراحتواء ( وعند زياد  )مرحلة التعلمفي حالة تثبيت قيمة )
 (.0.214بمقدار ) داريةجود  القرارات اإلالمتغير التابع  زياد 

مرحلة احتواء ) :محاوراالهتمام ب إلىل والتنمية االجتماعية وهذا ما يدعو المعنيين بوزارتي العم
 .(، ومرحلة التعلم،األضرار

: هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطات اســتجابات المبحــوثين سالخــامالسـؤال 
)الجـنس، العمـر،  :التاليةتبعاا للمتغيرات الديمغرافية  داريةاإلوجودة القرارات  األزمات إدارةحول 

 ، الوزارة التي يعمل بها(؟الخدمةمسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات ال
 :التاليةة يسيتم اختبار الفرض سالخامعلى السؤال  ولإلجابة

 

 الثالثة:الفرضية 
باين متوساطات اساتجابات  (a ≤ 0.05توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة )

)الجاانس، العماار، المساامى  :التاليااةبعااًا للمتغياارات الديمغرافيااة ت األزمااات إدار المبحااوثين حااول 
 ، الوزار  التي يعمل بها(.الخدمةالوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات 

 

 (a ≤ 0.05ى: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )األولالفرضية الفرعية 
 .الجنس(متغير )ل تبعاا  األزمات إدارةمراحل  إجماليبين متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 ( 23.5جدول رقم )

 الجنس –ت( لعينتين مستقلتيناختبار ) نتائج

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t االختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

 أنثى ذكر

 0.356 0.927 2.7 2.9 المبكر اإلنذار إشاراتمرحلة اكتشاف 

 0.946 0.068- 3.34 3.32 مرحلة االستعداد والوقاية

 0.294 1.055- 3.61 3.42 األضرارمرحلة احتواء 
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 0.741 0.332- 3.17 3.11 مرحلة استعادة النشاط

 0.851 0.188- 3.16 3.12 مرحلة التعلم

 0.892 0.136- 3.2 3.17  األزمات إدارةمراحل  محاور إجمالي

 

اختبار  )ت(  نتائج ختبارال المقابلة (.Sig) ماليةاالحت القيمة أن( 23.5) رقم من جدول تبين    

 إدارةمراحل ) جماليبالنسبة إل، (α ≤ 0.05)الداللة مستوى من اكبر  لعينتين مستقلتين
ذات داللة وجود فروق  عدم مما يوضح(، 0.892) حيث كانت قيمة المعنوية (األزمات
 تغيرلمتعزى  األزمات إدار  مراحل إجماليحول استجابات المبحوثين متوسطات بين  إحصائية
الموظفين  أن جميع  ويعزو الباحث ذلك:، ومما سبق يمكن رف  الفرضية السابقة، الجنس

المتنوعة والمتعدد  وما يترتب عليها من  األزماتيعيشون ويتعرضون لنفس الظروف تقريبًا من 
دارتها األزماتنتائج، وأن كال الجنسين له دور ومساهمة فعالة في التعامل مع  ن ، وهذا يتولد موا 

 .لمسؤولية لكافة الموظفين بالوزارتينمبدأ ا

 أظهااارت(، حياااث 2015(، ودراساااة )مناااا ،2015جحجاااوح،ماااع دراساااة ) الحالياااةالدراساااة  واتفقـــت
 إدارة حااولاسااتجابات المبحااوثين متوسااطات بااين  ذات داللااة إحصااائيةوجااود فااروق  عاادمالنتااائج 
 .الجنس لمتغيرتعزى  األزمات

(، ودراساااة 2014(، ودراساااة )المااازين،2015سااالوت، أباااودراساااة )ماااع  الحالياااةالدراساااة  واختلفـــت 
استجابات متوسطات بين  ذات داللة إحصائيةوجود فروق النتائج  أظهرت(، حيث 2014)نصر،

 .الجنس لمتغيرتعزى  األزمات إدارة حولالمبحوثين 
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 (a ≤ 0.05: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الفرعية الثانية
 العمر(.متغير)ل تبعاا  األزمات إدارةمراحل بين متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 ( 24.5جدول رقم )

 العمر –ت( لعينتين مستقلتيناختبار ) نتائج

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 tاالختبار 

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

 25اقل من 
 سنة

اقل – 25من
 سنة 35من 

اقل -35من 
 سنة 45من 

سنة  45من 
 أكثرف

 0.242 1.420 3.02 2.67 2.99 3.57 اإلنذار المبكر إشاراتمرحلة اكتشاف 

 0.429 0.932 3.46 3.18 3.45 3.57 مرحلة االستعداد والوقاية

 0.233 1.454 3.6 3.3 3.67 3.33 األضرارمرحلة احتواء 

 0.204 1.562 3.21 2.97 3.29 4.29 مرحلة استعادة النشاط

 0.391 1.013 3.27 2.99 3.23 3.71 ة التعلممرحل

 0.210 1.538 3.31 3.02 3.33 3.7  األزمات إدارةمجال مراحل 

 

اختباار  )ت(  نتاائج الختباار المقابلاة (.Sig) مالياةاالحت القيماة نأ (24.5جادول رقام )مان  تباين    

 إدارةمراحـــــل ) جماااااليبالنسااااابة إل، (α ≤ 0.05 )الداللاااااة مسااااتوى مااااان اكبااااار  لعينتااااين مسااااتقلتين
ذات داللااااة وجااااود فااااروق عاااادم  ممااااا يوضااااح(، 0.210)ماليااااةحيااااث كاناااات قيمااااة االحت (األزمــــات
 لمتغياارتعازى  األزمـات إدارةمراحــل  إجمااليحاول اساتجابات المبحااوثين متوساطات باين إحصاائية 

لااديهم نفااس  أعمااارهمبااالوزارتين باااختالف  اإلشاارافيةمااوظفي الوظااائف  أنالعماار، ممااا ياادل علااى 
العماار ال يااؤثر فااي رؤيااة مجتمااع  أن، وهااذا مؤشاار علااى األزمااات إدار سااتجابات حااول مراحاال اال

 اإلشاارافيةادراك كافااة المااوظفين بالوظااائف  إلااى ويعــزو الباحــث ذلــك:الدراسااة لمتغياارات الدراسااة، 
 إليهااابغاا  النظاار عاان الفئااة العمريااة التااي ينتمااي  داريااةوجااود  القاارارات اإل األزمااات إدار لمراحاال 

 موظف.ال
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(، حياااث 2013ركباااة، أباااو(، ودراساااة )2015)جحجاااوح،ماااع دراساااة كااااًل  الحالياااةالدراساااة  واتفقـــت
 حاولاساتجابات المبحاوثين متوساطات باين  ذات داللاة إحصاائيةوجود فروق النتائج عدم  أظهرت
 العمر. لمتغيرتعزى  األزمات إدارة

وجااود النتااائج  أظهاارتث (، حياا2012(، ودراسااة )زياااد ،2015ساالوت، )أبااومااع دراسااة  واختلفــت
 لمتغيارتعازى  األزمات إدارة حولاستجابات المبحوثين متوسطات بين  ذات داللة إحصائيةفروق 
 العمر.
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 (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الثالثة الفرعية الفرضية
المسمى )متغير ل تبعاا  األزمات إدارةمراحل  إجماليبين متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 .الوظيفي(

 ( 25.5جدول رقم )

 نتائج اختبار "التباين األحادي" المسمى الوظيفي

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

وكيل 
 مدير عام وزارة

نائب 
مدير 
 عام

مدير 
 دائرة

رئيس 
رئيس  قسم

 شعبة

 0.165 1.612 3.25 2.76 2.66 3 3.49 3.29 نذار المبكراإل  إشاراتمرحلة اكتشاف 

 0.631 0.692 3.58 3.26 3.25 3.17 3.71 3 مرحلة االستعداد والوقاية

 0.029 2.625 3.76 3.28 3.39 4.89 4.11 3.89 األضرارمرحلة احتواء 

 0.039 2.458 3.62 2.9 3.1 3.57 3.63 2.43 مرحلة استعادة النشاط

 0.162 1.625 3.4 3.03 3.02 3.43 3.91 2.71 مرحلة التعلم

 0.094 1.951 3.52 3.05 3.08 3.61 3.77 3.06  األزمات إدارةمراحل  إجمالي

 

"  األحادي التباين" الختبار " المقابلة (.Sig) ماليةاالحت القيمة أن( 25.5جدول رقم )من  تبين   
( حيااث كاناات األزمــات إدارةمراحــل ) جماااليإلبالنساابة (،  α ≤ (0.05 الداللااة مسااتوى ماان اكباار

 باااينذات داللاااة إحصاااائية وجاااود فاااروق عااادم مماااا يوضاااح (،  0.094) مالياااةقيماااة مساااتوى االحت
المساااامى  لمتغياااارتعاااازى  األزمــــات إدارةمراحــــل  إجمااااالياسااااتجابات المبحااااوثين حااااول  متوسااااطات
 إدار مراحاااال ل اإلشاااارافيةإدراك كافااااة المااااوظفين بالوظااااائف  إلااااىويعاااازو الباحااااث ذلااااك: الااااوظيفي، 
بغا  النظار به العمل والمهام التاي تاؤدى فيهاا، تشا إلى إضافةً ، داريةاإلوجود  القرارات  األزمات

 للموظفين في الوزار  بمحافظات قطا  غز . الخدمةعن سنوات 
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ـــت (، 2014ودراساااة )نصااار،(، 2015،مناااا ) ماااع دراساااة كااااًل مااان دراساااة الحالياااةالدراساااة  واتفق
بااااين  ذات داللااااة إحصااااائيةوجااااود فااااروق النتااااائج عاااادم  أظهاااارتحيااااث (، 2012ودراسااااة )زياااااد ،

 المسمى الوظيفي. لمتغيرتعزى  األزمات إدارة حولاستجابات المبحوثين متوسطات 

باين  ذات داللاة إحصاائيةوجاود فاروق النتاائج  أظهارتحياث  (،2014،دراسة)المزينمع  واختلفت
 المسمى الوظيفي. لمتغيرى تعز  األزمات إدار  حولاستجابات المبحوثين متوسطات 

 

 (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الرابعة الفرعية الفرضية
المؤهل متغير )ل تبعاا  األزمات إدارةمراحل  إجماليبين متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 .العلمي(

 ( 26.5جدول رقم )

 لعلمينتائج اختبار "التباين األحادي" المؤهل ا

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 F االختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 
دراسات  بكالوريوس دبلوم

 عليا

 0.299 1.225 3.09 2.76 2.98 اإلنذار المبكر إشاراتمرحلة اكتشاف 

 0.231 1.491 3.56 3.23 3.49 مرحلة االستعداد والوقاية

 0.456 0.793 3.66 3.41 3.41 األضرارمرحلة احتواء 

 0.342 1.086 3.27 3.04 3.38 مرحلة استعادة النشاط

 0.636 0.455 3.27 3.11 2.98 مرحلة التعلم

 0.351 1.059 3.37 3.11 3.25  األزمات إدارةمحور مراحل 
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 التبااين" الختباار " الختباار المقابلاة (.Sig) مالياةاالحت القيماة أن( 26.5جدول رقم )من  تبين    
( حيااث األزمــات إدارةمراحــل ) جماااليإلبالنساابة ( α ≤ 0.05)الداللااة مسااتوى ماان اكباار"  األحاادي

بااااين ذات داللااااة إحصااااائية وجااااود فااااروق عاااادم ممااااا يوضااااح  (،0.351) ماليااااةكاناااات قيمااااة االحت
المؤهال العلماي،  لمتغيارتعزى  األزمات إدارةمراحل  إجمالياستجابات المبحوثين حول متوسطات 

 إدار بااالوزارتين لديااه نفاااس االسااتجابات حااول مراحااال  شاارافيةاإلوهااذا يعنااي أن مااوظفي الوظاااائف 
، وعاادم التحصاايل العلمااي لاادى المبحااوثين مسااتوياتنتيجااة تقااارب ، ويعاازو الباحااث ذلااك: األزمااات

 تشابه العمل والمهام التي تؤدى فيها. إلى إضافةً ، ير  في المؤهالت العلميةوجود فجو  كب

النتااائج عاادم وجااود فااروق  أظهاارت(، حيااث 2013ركبااة، وأباامااع دراسااة ) الحاليااةالدراسااة  واتفقــت
دار و  األزمااات إدار فااي درجااات معوقااات  إحصااائيةذات داللااة  لاادى كبااار ضااباط جهاااز  األزمااات ا 

(، 2015دراساة)جحجوح،ماع  أيضااً الشرطة في قطا  غاز  تعازى لمتغيار المؤهال العلماي، واتفقات 
(، ودراسااااااااااااة 2014)نصاااااااااااار، (، ودراسااااااااااااة2015(، ودراسااااااااااااة )منااااااااااااا ،2014ودراسااااااااااااة)المزين،

النتاائج عاادم وجااود فاروق بااين اسااتجابات المبحاوثين تعاازى لمتغياار  أظهاارتحيااث (، 2012،)زيااد 
 المؤهل العلمي.

ذات وجود فروق النتائج  أظهرت(، حيث 2010،عزيز أبومع دراسة ) الحاليةالدراسة  واختلفت
المؤهل  لمتغيرتعزى  زماتاأل  إدارة حولاستجابات المبحوثين متوسطات بين  داللة إحصائية

 العلمي.
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 (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): سةالخامالفرضية الفرعية 
سنوات متغير )ل تبعاا  األزمات إدارةمراحل  إجماليبين متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 .(الخدمة

 ( 27.5جدول رقم )

 الخدمةي" سنوات نتائج اختبار "التباين األحاد

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 F االختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

اقل من 
5 

 سنوات

-5من 
اقل من 

10 
 سنوات

-10من 
اقل من 

 سنة 15

 15من 
 أكثرسنة ف

 0.354 1.099 2.83 2.75 2.81 3.35 اإلنذار المبكر إشاراتمرحلة اكتشاف 

 0.267 1.337 3.21 3.36 3.28 3.8 مرحلة االستعداد والوقاية

 0.133 1.913 3.3 3.51 3.46 3.98 األضرارمرحلة احتواء 

 0.352 1.103 3.03 3 3.25 3.48 مرحلة استعادة النشاط

 0.880 0.223 3.07 3.14 3.15 3.32 مرحلة التعلم

 0.326 1.170 3.09 3.15 3.19 3.58  األزمات إدارةمحور مراحل 

 

 التبااين" الختبار " الختبار المقابلة (.Sig) ماليةاالحت القيمة أن( 27.5جدول رقم )من  تبين     
( حياث األزمـات إدارةمراحـل ) جمااليإلبالنسابة  α) ≤ 0.05) الداللاة مستوى من اكبر"  األحادي

 متوساااطات باااينذات داللاااة إحصاااائية وجاااود فاااروق عااادم مماااا يوضاااح  (0.326)مالياااةكانااات االحت
، وهاذا يادل الخدماةسانوات  لمتغيارتعازى  األزمـات إدارةحل مرا إجماالي استجابات المبحوثين حول

ويعازو الباحاث باالوزارتين،  األزماات إدار ن المبحوثين لديهم نفس االستجابات حول مراحال على أ
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 دارياةاإلوجود  القرارات  األزمات إدار لمراحل  اإلشرافيةإدراك كافة الموظفين بالوظائف  إلىذلك: 
 للموظفين في الوزار  بمحافظات قطا  غز . ةالخدمبغ  النظر عن سنوات 

ـــــت ودراساااااة (، 2014،)المااااازين (، ودراساااااة2010عزيز،أباااااو )ماااااع دراساااااة  الحالياااااةالدراساااااة  واتفق
(، 2012(، ودراساااة )زياااااد ،2014،(، ودراساااة )نصااار2015ودراساااة )مناااا ،(، 2013،ركباااةأبو )

اساتجابات المبحاوثين متوساطات باين  ذات داللاة إحصاائيةوجود فروق النتائج عدم  أظهرتحيث 
 .الخدمةلسنوات  لمتغيرتعزى  األزمات إدارة حول

 أظهارت(، حياث 2015(، ودراساة)جحجوح،2015سالوت،أبو مع دراساة ) الحاليةالدراسة  واختلفت
 األزمـات إدارة حاولاستجابات المبحوثين متوسطات بين  ذات داللة إحصائيةوجود فروق النتائج 
 .الخدمةسنوات  لمتغيرتعزى 
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الفرضية الفرعية السادسة
الوزارة متغير )ل تبعاا  األزمات إدارةمراحل  إجماليبين متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 .بها(التي تعمل 

 (28.5جدول رقم )

 الوزارة  –ت( لعينتين مستقلتيناختبار ) نتائج

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 tاالختبار 

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 
 وزارة العمل

وزارة التنمية 
 االجتماعية

 0.000 3.815- 3.15 2.50 اإلنذار المبكر إشاراتمرحلة اكتشاف 

 0.000 5.099- 3.67 2.92 مرحلة االستعداد والوقاية

 0.000 4.052- 3.74 3.14 األضرارمرحلة احتواء 

 0.002 3.211- 3.36 2.84 عادة النشاطمرحلة است

 0.006 2.812- 3.34 2.88 مرحلة التعلم

 0.000 4.413- 3.45 2.86  األزمات إدارةمراحل  محاور إجمالي

 

)ت( اختباار  نتاائج الختباار المقابلاة (.Sig) مالياةاالحت القيماة أن (28.5جادول رقام )مان  تباين   
 إدارةمراحـــــل ) جمااااااليبالنساااابة إل ،( α ≤ 0.05 )الداللااااة مساااااتوى ماااان اقااااال  لعينتااااين مسااااتقلتين

باين ذات داللاة إحصاائية وجاود فاروق  مماا يوضاح) 0.00(مالياةحيث كانت قيماة االحت (األزمات
الاوزار ، وكانات  لمتغيارتعازى  األزماات إدار مراحال  إجمااليحول استجابات المبحوثين متوسطات 

الوظااائف أن عاادد مااوظفي  إلااى باحــث ذلــك:ويعــزو ال، الفااروق لصااالح وزار  التنميااة االجتماعيااة
أكباااار منااااه بااااوزار  العماااال وذلااااك لطبيعااااة الهيكاااال التنظيمااااي  وزار  التنميااااة االجتماعيااااةباااا اإلشاااارافية

 بشكل طبيعي. اإلجابةعلى  تأثيروتقسيماته مما سيكون ال
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 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

األزمات  إدار دور مديري المدارس الحكومية في (، في 2015مع دراسة )أبو شعير ، واختلفت
 محافظات غز  تعزى لمتغير المنطقة التعليمية.ب
 

 الرابعة:الفرضية 
باين متوساطات اساتجابات  (a ≤ 0.05توجد فاروق ذات داللاة إحصاائية عناد مساتوى الداللاة )

)الجاانس، العماار،  :التاليااةتبعااًا للمتغياارات الديمغرافيااة  داريااةاإلالمبحااوثين حااول جااود  القاارارات 
 ، الوزار  التي يعمل بها(.الخدمةهل العلمي، سنوات المسمى الوظيفي، المؤ 

 
 (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): ىاألولالفرضية الفرعية 

 .الجنس(متغير )ل تبعاا  داريةبين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة القرارات اإل

 ( 29.5جدول رقم )

 الجنس –قلتينت( لعينتين مستاختبار ) نتائج

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t االختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

 انثى ذكر

 0.671 0.426- 3.18 3.1  داريةجودة القرارات اإل

 

)ت( اختبار  نتائج الختبار المقابلة (.Sig) ماليةاالحت القيمة أن( 29.5جدول رقم )من  تبين    
جااااود  ) مجااااال جماااااليبالنساااابة إل ،( a ≤ 0.05) لااااةالدال مسااااتوى ماااان اكباااار  لعينتااااين مسااااتقلتين

وجود فروق معنوية بين  عدم مما يوضح  )0.671 (حيث كانت قيمة المعنوية (داريةاإلالقرارات 
ويعـزو الباحـث  ،الجانس لمتغيارتعازى  دارياةاإلجاود  القارارات  إجمااليحاول استجابات المبحوثين 

، وخصوصاًا اإلنااثالاذكور عان  شاروط يمتااز بهاا ال تتطلب اإلشرافية داريةإلأن الوظائف ا ذلك:
وقادرتها  دارياةفاي الكثيار مان الوظاائف والمناصاب اإل وكفاءتهاامسااهمتها ودورهاا  أثبتات المرأ أن 

 على اتخاذ القرارات الرشيد .
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النتائج عدم وجود فروق  أظهرت(، حيث 2016كاًل من )حماد،دراسة مع  الحاليةالدراسة  واتفقت
 واتفقاااات مااااع دراسااااةلمتغياااار الجاااانس،  داريااااةفااااي تحسااااين اتخاااااذ القاااارارات اإل ائيةإحصااااذات داللااااة 

 (. Citroen، 2011ودراسة)، (2015)الوادية، (، ودراسة2015)عبيد، (، ودراسة2016)حميد،
 

النتاااائج وجاااود فاااروق حاااول  أظهاارت، حياااث (2012ماااع دراسة)حساااونة، الحاليااةالدراساااة  واختلفـــت
( حيااث 2015العطااا، )أبااومااع دراسااة  أيضاااً تغياار الجاانس. واتفقاات تعاازى لم داريااةجااود  القااارات اإل

فاااي الجامعاااات غيااار حكومياااة  دارياااةالنتاااائج وجاااود فاااروق تجااااه عملياااة اتخااااذ القااارارات اإل أظهااارت
 بقطا  غز  تعزى لمتغير الجنس.

 

 (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الفرضية الفرعية الثانية
 .العمر(متغير )ل تبعاا  داريةسطات استجابات المبحوثين حول جودة القرارات اإلبين متو 

 ( 30.5جدول رقم )

 العمر –ت( لعينتين مستقلتيناختبار ) نتائج

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 t االختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

 25اقل من 
 سنة

اقل – 25من
 35من 
 سنة

اقل -35من 
 45من 
 سنة

 45من 
 أكثرسنة ف

 0.026 3.245 3.38 2.88 3.29 3.27  داريةجودة القرارات اإل

 

)ت( اختباار نتاائج الختباار المقابلة (.Sig) ماليةاالحت القيمة أن( 30.5جدول رقم )من  تبين    
) جاود  القارارات  مجال جماليبالنسبة إل ،( a ≤ 0.05) الداللة مستوى من اقل لعينتين مستقلتين

وجاود فاروق معنوياة باين اساتجابات  مماا يوضاح،  )0.026( ت قيمة المعنوياةحيث كان (داريةاإل
العمار، وكانات الفاروق لصاالح الفئاة  لمتغيارتعزى  داريةاإلجود  القرارات  إجماليحول المبحوثين 
أن معظام أصاحاب هاذه الفئاة العمرياة هام  إلاى ويعـزو الباحـث ذلـك: ،أكثرسانة فا 45العمرية من 
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والرؤياااة  الخبااار  أوفاااي اتخااااذ قااارارات فعالاااة ورشااايد  بسااابب اماااتالك الحكماااة  وقااادر ً  إدراكااااً  كثاااراأل
 .داريةاتخاذ هذه القرارات اإل إليهاالستشرافية الشمولية وما ستؤول 

 ( Citroen، 2011ودراساة ) (، 2015سالوت، أباوماع كااًل مان دراساة ) الحالياةالدراساة  واتفقـت
واتفقاات  تعاازى لمتغياار العماار. داريااةرارات اإلالنتااائج وجااود فااروق حااول فاعليااة القاا أظهاارتحيااث 
النتائج وجود فروق تجاه عملياة اتخااذ القارارات  أظهرتحيث  (2015العطا، )أبومع دراسة  أيضاً 
مااع دراسااة  أيضاااً فااي الجامعااات غياار حكوميااة بقطااا  غااز  تعاازى لمتغياار العماار. واتفقاات  داريااةاإل

فاي البناوك  دارياةعملياة اتخااذ القارارات اإلالنتائج وجود فروق تجاه  أظهرتحيث  (2015)عبيد ،
 غز  تعزى لمتغير العمر. التجارية بقطا 

 

النتاائج عادم  أظهرت(، حيث 2015)الوادية، (، ودراسة2016مع كاًل من دراسة )حماد، واختلفت
 لمتغير العمر. داريةفي تحسين اتخاذ القرارات اإل إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

 

 (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): ثالثةالفرضية الفرعية ال
المسمى متغير )ل تبعاا  داريةاإلبين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة القرارات 

 .الوظيفي(

 ( 31.5جدول رقم )
 نتائج اختبار "التباين األحادي" المسمى الوظيفي

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

  Fاالختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 
وكيل 
 وزارة

 مدير عام
نائب 
مدير 
 عام

مدير 
 دائرة

رئيس 
رئيس  قسم

 شعبة

 0.078 2.063 3.31 2.95 3.12 3.75 3.93 2.73  داريةجودة القرارات اإل

 

 التبااين" الختباار " الختباار المقابلاة (.Sig) مالياةاالحت القيماة أن( 31.5جادول رقام )مان  تبين    
( دارياةاإل)جاود  القارارات  مجاال جمااليإلبالنسبة  (α ≤ 0.05)الداللة مستوى من راكب"  األحادي
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وجود فاروق معنوياة باين اساتجابات عدم مما يوضح (،  0.078) حيث كانت قيمة مستوى الداللة
ويعــزو الباحــث  المساامى الااوظيفي، لمتغياارتعاازى  داريااةاإلجااود  القاارارات  إجماااليالمبحااوثين حااول 

بشكل  داريةاإلجود  القرارات ومتطلبات  أهمية اإلشرافيةكافة الموظفين بالوظائف إدراك  إلى ذلك:
أن هناااك  إلااى إضااافةً وانعكاااس ذلااك علااى سااير العماال بااالوزار ،  األزماااتعااام وخاصااة فااي وقاات 

 مما أزالت الفجو  بين المسميات الوظيفية. داريةاإل المستوياتبه في العمل والمهام في مختلف تشا

ودراسااة  (،2012،)حسااونةدراسااة و (، 2016)حميااد،مااع كاااًل ماان دراسااة  الحاليااةدراسااة ال واتفقــت
النتااائج  أظهاارت(، حيااث 2013حالسااة،)(، ودراسااة 2015العطااا، )أبااو (، ودراسااة2015)الواديااة،

 تعزى لمتغير المسمى الوظيفي. داريةوجود فروق تجاه عملية اتخاذ القرارات اإلعدم 
 

ودراسااة  ،داريااةاإلالقاارارات  درجااة تحسااينفااي (، 2015ساالوت، أبااومااع كاااًل ماان دراسااة ) واختلفــت
النتاااائج  أظهااارتحياااث  ( Citroen، 2011ودراساااة )  (،2015،)عبياااد ودراساااة(، 2016)حمااااد،

تعااازى لمتغيااار المسااامى  دارياااةفاااي تحساااين اتخااااذ القااارارات اإل إحصاااائيةوجاااود فاااروق ذات داللاااة 
 الوظيفي.

 

 (a ≤ 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توجد فروق: الفرضية الفرعية الرابعة
 .العلمي(المؤهل متغير )ل تبعاا  داريةبين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة القرارات اإل

 ( 32.5جدول رقم )

 نتائج اختبار "التباين األحادي" المؤهل العلمي

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 F االختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 
دراسات  بكالوريوس دبلوم

 عليا

 0.448 0.810 3.31 3.08 3.01  داريةجودة القرارات اإل
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 التبااين" الختبار " الختبار المقابلة (.Sig) ماليةاالحت القيمة أن( 32.5جدول رقم )من  تبين    
جااااود  القاااارارات ) مجااااال جماااااليإلبالنساااابة  (a ≤ 0.05) الداللااااة مسااااتوى ماااان أكباااار"  األحااااادي

وجاود فاروق معنوياة باين عادم مماا يوضاح  (،0.448) ( حياث كانات قيماة مساتوى الداللاةداريةاإل
ويعــزو  ،المؤهال العلماي لمتغيارتعازى  دارياةاإلجاود  القارارات  إجماالياساتجابات المبحاوثين حاول 

، وعادم التحصايل العلماي لادى الكثيار مان المبحاوثين مساتوياتوتشاابه تقارب نتيجة  الباحث ذلك:
 ير  في المؤهالت العلمية.  كبوجود فجو 

(، 2016(، دراساااة )حمياااد،2015دراساااة )حمدوناااة،ماااع دراساااة كااااًل مااان  الحالياااةة الدراسااا اتفقـــت
(، ودراساااااة 2015لعطاااااا،ا أباااااو)ودراساااااة (، 2015(، ودراساااااة )الوادياااااة،2012ودراساااااة )حساااااونة،

باااين النتاااائج عااادم وجاااود فاااروق  أظهااارتحياااث  ( Citroen، 2011ودراساااة ) (، 2013)حالساااة،
 تعزى للمتغير المؤهل العلمي. داريةاستجابات المبحوثين حول فاعلية اتخاذ القرارات اإل

 

(، حياث 2015(، ودراساة )عبياد،2016(، ودراساة )حمااد،2015سالوت، )أباوماع دراساة  اختلفت
تعازى  دارياةاتخااذ القارارات اإل النتائج وجود فاروق باين اساتجابات المبحاوثين حاول فاعلياة أظهرت

 ير المؤهل العلمي.متغل
 

 (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :سةالخامالفرضية الفرعية 
 .(الخدمةسنوات )متغير ل تبعاا  داريةبين متوسطات استجابات المبحوثين حول جودة القرارات اإل

 ( 33.5جدول رقم )

 الخدمةنتائج اختبار "التباين األحادي" سنوات 

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 F االختبار

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 

اقل من 
5 

 سنوات

-5من 
اقل من 

10 
 سنوات

-10من 
اقل من 

 سنة 15

 15من 
 أكثرسنة ف

 0.582 0.655 3.03 3.09 3.17 3.41  داريةجودة القرارات اإل
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 الختبااااار " الختبااااار المقابلااااة (.Sig) ماليااااةاالحت القيمااااة أن (33.5جاااادول رقاااام )ماااان  تبااااين     
جاود  القارارات  مجاال) جمااليإلبالنسابة  (a ≤ 0.05) الداللاة مساتوى من أكبر" األحادي التباين"

وجاود فاروق معنوياة باين عادم مماا يوضاح (، 0.582) ( حياث كانات قيماة مساتوى الداللاةداريةاإل
ويعــزو ، الخدماةسانوات  لمتغياارتعازى  دارياةاإلجااود  القارارات  إجماالي اساتجابات المبحاوثين حاول

جاااود  القااارارات ومتطلباااات  ألهمياااة اإلشااارافيةإدراك كافاااة الماااوظفين بالوظاااائف  إلاااى ذلـــكالباحـــث 
 للمبحوثين. الخدمةبغ  النظر عن سنوات  العمل بالوزار  أداءوانعكاس ذلك على  داريةاإل

(، ودراساااااااة 2015(، ودراساااااااة )حمدوناااااااة،2016)حمااااااااد،ماااااااع دراساااااااة  الحالياااااااةالدراساااااااة  اتفقـــــــت
(، ودراسااااااااااااة 2015العطااااااااااااا، أبااااااااااااو)(، ودراسااااااااااااة 2012(، ودراسااااااااااااة )حسااااااااااااونة،2016)حمياااااااااااد،
 وجاود فاروق معنوياة باين اساتجابات المبحاوثين حاولعادم النتاائج  أظهرت( حيث 2013)حالسة،

 .الخدمةسنوات  لمتغيرتعزى  داريةاإلجود  القرارات 

(، 2015(، ودراسااااة )الواديااااة،2015(، ودراسااااة )عبيااااد،2015ساااالوت، أبااااو) مااااع دراسااااة اختلفــــت
وجاااااود فاااااروق معنوياااااة باااااين اساااااتجابات النتاااااائج  أظهااااارتحياااااث  ( Citroen، 2011) ودراساااااة 

 .الخدمةسنوات  لمتغيرتعزى  داريةاإلجود  القرارات  المبحوثين حول

 (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الفرعية السادسة:
الوزارة التي متغير )ل تبعاا  داريةل جودة القرارات اإلبين متوسطات استجابات المبحوثين حو

 .بها(تعمل 
 

 ( 34.5جدول رقم )

 الوزارة  –ت( لعينتين مستقلتيناختبار ) نتائج

 المجال

 المتوسطات
 قيمة

 tاالختبار 

 القيمة

 ماليةاالحت

(Sig.) 
 وزارة العمل

وزارة التنمية 
 االجتماعية

 0.139 1.493- 3.23 3.00  داريةجودة القرارات اإل
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)ت( اختباار  نتاائج الختباار المقابلة (.Sig) ماليةاالحت القيمة أن( 34.5جدول رقم )من  تبين   
جود  القرارات )  مجال جماليبالنسبة إل ،(a ≤ 0.05) الداللة مستوى من اقل  لعينتين مستقلتين

بااين اسااتجابات وجااود فااروق معنويااة  ممااا يوضااح 0.139 حيااث كاناات قيمااة المعنويااة (داريااةاإل
أن  إلاى ويعزو الباحث ذلـك: الوزار ، لمتغيرتعزى  داريةاإلجود  القرارات  إجماليحول المبحوثين 

أكباار منااه بااوزار  العماال وذلااك لطبيعااة  وزار  التنميااة االجتماعيااةباا اإلشاارافيةالوظااائف عاادد مااوظفي 
لصاالح وزار  التنمياة  يبشاكل طبيعا اإلجاباةعلاى  تاأثيرالهيكل التنظيماي وتقسايماته مماا سايكون ال

  .االجتماعية

النتائج وجود فروق  أظهرت( حيث 2015العطا، )أبومع كاًل من دراسة  الحاليةالدراسة  اتفقت
تعزى لمتغير الجامعة. واتفقت  داريةفي تقديرات استجابات المبحوثين حول جود  القرارات اإل

تعزى لمتغير قطا   داريةالقرارات اإل(، في وجود فروق حول اتخاذ 2016،)حمادمع دراسة  أيضاً 
 العمل.
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 ملخص

اساااتعر  الباحاااث فاااي هاااذا الفصااال تحليااال خصاااائص مجتماااع الدراساااة، والتاااي تضااامنت 

)الجاااانس، العماااار، والتااااي تمثلاااات فااااي  ،وفقااااًا لسااااماتهم الشخصااااية ،الوصااااف اإلحصااااائي للمجتمااااع

ثاام تطاارق الباحااث  التااي تعماال بهااا(.الااوزار  و ، الخدمااةالمساامى الااوظيفي، المؤهاال العلمااي، ساانوات 

، والتااابع المتمثاال فااي األزمااات إدار والمتمثاال فااي مراحاال  ،تحلياال فقاارات المتغياارين؛ المسااتقل إلااى

وكااذلك تفسااير نتااائج  ؛ضااح الباحااث تفسااير نتااائج تساااؤالت الدراسااةأو ، ثاام داريااةجااود  القاارارات اإل

واالخاااتالف ماااع الدراساااات الساااابقة.  ،جاااه االتفااااقأو اختباااار الفرضااايات ومناقشاااتها، ومااان ثااام ذكااار 
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 لفصل السادس. ا6

 نتائج وتوصيات الدراسة

 

 تمهيد. 

 .نتائج الدراسة 1.6

 .توصيات الدراسة 2.6

  .خطة عمل نموذج 3.6

 .دراسات مستقبلية 4.6
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 النتائج والتوصيات: الفصل السادس. 6

 تمهيد:

مات بالنتائج، كما ترتبط فيه النتائج متماسكة، تتصل فيه المقد البحث العلمي ذو طبيعةإن 
والتفسير ألسئلة الدراسة  ،بعد عملية التحليلنتائج الدراسة  إلىالباحث ل توص  ولقد  بالمقدمات،

 :كالتاليوهي  ،ومناقشتها ،واختبار الفرضيات

 نتائج الدراسة: 1.6

 جتماعية؟في وزارتي العمل والتنمية اال األزمات إدارة واقعما : األولإجابة السؤال 
 (:الخمسةومراحله  األزمات إدارة)نتائج المتغير المستقل  -الا أو 
  دار وجااود موافقااة بدرجااة متوسااطة ماان قباال المبحااوثين علااى تااوافر نظااام إلضااحت النتااائج أو 

والتنميااة االجتماعيااة فااي محافظااات قطااا  غااز ، حيااث بلااغ المتوسااط  ،لألزمااات بااوزارتي العماال
 دار والتاااي تمثااال النظاااام المتكامااال إل ،األزماااات إدار مراحااال  محااااور جمااااليالحساااابي العاااام إل

 %(. 63.58وبوزن نسبي مقداره ) ،(3.18) األزمات

 :أن األزمات إدارةنتائج مراحل  أظهرتو 

 بمرحلة لألزمات إدار  على توافر المبحوثينمن قبل  بدرجة متوسطة موافقة وجود 
محور  جماليتوسط الحسابي العام إلحيث بلغ الم ؛مبكر بالوزارتينال اإلنذاراكتشاف 
 %(. 57.01)وزن نسبي (، وب2.85)المبكر  اإلنذاراكتشاف 

  بمرحلة لألزمات إدار  على توافر المبحوثينمن قبل  بدرجة متوسطة موافقةوجود 
مرحلة محور  جماليحيث بلغ المتوسط الحسابي العام إل ؛بالوزارتين االستعداد والوقاية

 %(. 66.53)نسبي (، وبوزن 3.33) والوقاية ،االستعداد
  احتواء  بمرحلة لألزمات إدار  على توافر المبحوثينمن قبل  مرتفعةبدرجة  موافقةوجود

مرحلة احتواء محور  جماليحيث بلغ المتوسط الحسابي العام إل ؛بالوزارتين األضرار
 %(. 69.26) (، وبوزن نسبي3.46) األضرار
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  بمرحلة لألزمات إدار  على توافر المبحوثين من قبل بدرجة متوسطة موافقةوجود 
مرحلة محور  جماليحيث بلغ المتوسط الحسابي العام إل ؛بالوزارتين استعاد  النشاط

 %(. 62.49)(، وبوزن نسبي 3.12) األضراراحتواء 
  التعلم بمرحلة لألزمات إدار  على توافر المبحوثينمن قبل  بدرجة متوسطة موافقةوجود 

 األضراراحتواء مرحلة محور  جمالييث بلغ المتوسط الحسابي العام إلح ؛بالوزارتين
 %(. 62.67(، وبوزن نسبي )3.13)

 (:داريةاإلالقرارات  )جودةنتائج المتغير التابع  -انياا ث
 في وزارتي العمل والتنمية االجتماعية؟ داريةاإلما مستوى جودة القرارات إجابة السؤال الثاني: 

 دارياةاإلجاود  القارارات لبدرجاة متوساطة  مساتوى وجاودعلاى  المبحاوثين مان قبال موافقة وجود .1
والتنمية االجتماعية في محافظات قطا  غز ، حيث بلغ المتوسط الحسابي  ،في وزارتي العمل

لجااود  القااارارات والتااي تمثاال النظااام المتكاماال  ،داريااةاإلجااود  القاارارات مجااال  جماااليالعااام إل
 %(. 62.42ي مقداره )وبوزن نسب ،(3.12) اإلدارية

 

 الفرضيات:نتائج  -ثالثاا 
 ( 1.6)جدول 

 فرضيات الدراسةتلخيص لنتائج اختبار 

بــوزارتي العمــل والتنميــة  داريــةاإلوجــودة القــرارات  األزمــات إدارةهــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين أبعــاد إجابــة الســؤال الثالــث: 
 االجتماعية؟

 إدارةمراحل  إجماليبين ( α≤0.05مستوى داللة )رتباطية ذات داللة إحصائية عند توجد عالقة ا ى:األولالفرضية الرئيسة 
 بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية. داريةاإلومجال جودة القرارات  األزمات

 النتيجة الفرضية م

بين ( α≤0.05مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند  1/1
 .اإلداريةومجال جود  القرارات  ،المبكر اإلنذار إشاراتمرحلة اكتشاف 

داللة ات ذ متوسطةعالقة وجد ي
حيث بلغ معامل االرتباط  إحصائية

(0.559.) 

بين ( α≤0.05مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند  1/2
 .داريةاإلومجال جود  القرارات  ،المحتملة األزماتمرحلة االستعداد والوقاية من 

داللة ات ذ عالقة متوسطةوجد ي
حيث بلغ معامل االرتباط إحصائية 
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(0.573.) 

1/3 
بين ( α≤0.05مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 

 .اإلداريةومجال جود  القرارات  ،(زمةأثناء حدوث األ) األضرارمرحلة احتواء 
داللة ات ذمتوسطة  عالقةوجد ي

يث بلغ معامل االرتباط حإحصائية 
(0.679.) 

بين ( α≤0.05مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند  1/4
 .اإلداريةومجال جود  القرارات  ،مرحلة استعاد  النشاط

 إحصائية داللة ذات قوية عالقة يوجد
 (.0.716حيث بلغ معامل االرتباط )

1/5 
بين ( α≤0.05مستوى داللة )إحصائية عند توجد عالقة ارتباطية ذات داللة 

 اإلداريةومجال جود  القرارات  ،(زمةحدوث األ بعد)التعلم مرحلة 
. 

 إحصائية داللة ذات قوية عالقة يوجد
 (.0.781حيث بلغ معامل االرتباط )

 والتنمية ،العمل زارتيبو  داريةاإل القرارات جودة على معاا  مجتمعة األزمات إدارة مراحل أثر ما: الرابع السؤال إجابة
 االجتماعية؟

 0.05عند مستوى داللة ) داريةاإلمجتمعة معاا على جودة القرارات  األزمات إدارةلمراحل  أثريوجد  الفرضية الرئيسة الثانية:
≥α ).بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية 

 النتيجة الفرضية م

عند  داريةاإلجود  القرارات المبكر على  اإلنذارلمرحلة اكتشاف  أثريوجد  2/1
 والتنمية االجتماعية. ،بوزارتي العمل( α≤ 0.05مستوى داللة )

 ذو داللة إحصائية أثرال يوجد 

عند مستوى  داريةاإللمرحلة االستعداد والوقاية على جود  القرارات  أثريوجد  2/2
 بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية.( α≤ 0.05داللة )

 داللة إحصائية ذو أثرال يوجد 

عند مستوى  داريةاإلعلى جودة القرارات  األضرارلمرحلة احتواء  أثريوجد  2/3
 والتنمية االجتماعية. ،بوزارتي العمل( α≤ 0.05داللة )

 ذو داللة إحصائية أثريوجد  

2/4 
عند مستوى داللة  داريةاإللمرحلة استعاد  النشاط على جود  القرارات  أثريوجد 

(0.05 ≥α )والتنمية االجتماعية. ،بوزارتي العمل 
 ذو داللة إحصائية أثرال يوجد 

2/5 
عند مستوى داللة  داريةاإللمرحلة التعلم على جودة القرارات  أثريوجد 

(0.05 ≥α )والتنمية االجتماعية. ،بوزارتي العمل 
 ذو داللة إحصائية أثريوجد  

على جودة  %63تي )احتواء األضرار والتعلم( حيث بلغ حللمر  أثرد يوجتبين من اختبار الفرضية الرئيسة الثانية أنه 
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 بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية.( α≤ 0.05عند مستوى داللة ) اإلداريةالقرارات 

وجـودة  األزمـات إدارة: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحوثين حول سالخامإجابة السؤال 
، الخدمــة)الجــنس، العمـر، المســمى الـوظيفي، المؤهــل العلمـي، ســنوات  :التاليــةتبعـاا للمتغيــرات الديمغرافيـة  اإلداريــةالقـرارات 

 الوزارة التي يعمل بها(؟
بين متوسطات استجابات  (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الرئيسة الثالثة:

)الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات  :التاليةتبعاا للمتغيرات الديمغرافية  زماتاأل  إدارةالمبحوثين حول 
 ، الوزارة التي يعمل بها(.الخدمة

 النتيجة الفرضية م

بين  (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 3/1
 (. الجنسمتغير )ل تبعاً  األزمات إدار متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 

 توجد فروف ذات داللة إحصائية ال 

بين  (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) 3/2
 (. العمرمتغير )ل تبعاً  األزمات إدار متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 

 داللة إحصائيةال توجد فروف ذات 

بين  (a ≤ 0.05عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  3/3
المسمى )لمتغير  تبعاً  األزمات إدار متوسطات استجابات المبحوثين حول 

 (. الوظيفي

 

 داللة إحصائيةال توجد فروف ذات 

3/4 
بين  (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

المؤهل متغير )ل اً تبع األزمات إدار متوسطات استجابات المبحوثين حول 
 (. العلمي

 

 داللة إحصائيةال توجد فروف ذات 

3/5 
بين  (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

سنوات متغير )ل تبعاً  األزمات إدار متوسطات استجابات المبحوثين حول 
 (.الخدمة

 

 داللة إحصائيةال توجد فروف ذات 

3/6 
بين  (a ≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة

 الوزارة(.متغير )ل تبعاا  األزمات إدارةمتوسطات استجابات المبحوثين حول 

 توجددد فددروت ذات داللددة إحصددائية

وكانددددددت لصددددددالح وزارة التنميددددددة 

 االجتماعية.

وجـودة  األزمـات إدارةوثين حول : هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المبحسالخامإجابة السؤال 
، الخدمــة)الجــنس، العمـر، المســمى الـوظيفي، المؤهــل العلمـي، ســنوات  :التاليــةتبعـاا للمتغيــرات الديمغرافيـة  اإلداريــةالقـرارات 

 الوزارة التي يعمل بها(؟
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توسطات استجابات بين م (a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الرئيسة الرابعة:
)الجنس، العمر، المسمى الوظيفي، المؤهل  :التاليةتبعاا للمتغيرات الديمغرافية  اإلداريةالمبحوثين حول جودة القرارات 

 ، الوزارة التي تعمل بها(.الخدمةالعلمي، سنوات 

 النتيجة الفرضية م

4/1 
ين ( بa ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متغير ل تبعاً  اإلداريةمتوسطات استجابات المبحوثين حول جود  القرارات 

 الجنس(.)

 

 داللة إحصائيةال توجد فروف ذات 

4/2 
( بين a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
      متغير ل تبعاا  اإلداريةمتوسطات استجابات المبحوثين حول جودة القرارات 

 ر(.العم )

 توجددد فددروت ذات داللددة إحصددائية

 45وكانددت لصددالح الفئددة العمريددة 

 .أكثرسنة ف

4/3 
( بين a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متغير ل تبعاً  اإلداريةمتوسطات استجابات المبحوثين حول جود  القرارات 

 (.المسمى الوظيفي)

 

 داللة إحصائيةال توجد فروف ذات 

4/4 
( بين a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متغير ل تبعاً  اإلداريةمتوسطات استجابات المبحوثين حول جود  القرارات 

 (.المؤهل العلمي)

 

 داللة إحصائيةال توجد فروف ذات 

4/5 
( بين a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

متغير ل تبعاً  اإلداريةستجابات المبحوثين حول جود  القرارات متوسطات ا
 (.الخدمةسنوات )

 

 داللة إحصائيةال توجد فروف ذات 

4/6 
( بين a ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
متغير ل تبعاا  اإلداريةمتوسطات استجابات المبحوثين حول جودة القرارات 

 (. الوزارة)

 فددروت ذات داللددة إحصددائيةتوجددد 

وكانددددددت لصددددددالح وزارة التنميددددددة 

 االجتماعية.

 الباحث إعدادالمصدر: من 
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 علـى النحـو  الدراسـة أهـدافالنتـائج تحقيـق  أظهـرت: الدراسـة أهـدافتحقيـق النتائج المتعلقـة ب
 : اليالتالجدول  الموضح في

  (2.6جدول رقم )

 الدراسة أهدافالنتائج المتعلقة بتحقيق 

 مجال تحققه دفاله م

1 
في وزارتي العمل  األزمات إدارةالتعرف على واقع 
 والتنمية االجتماعية.

رقم الجدول  إلى( 9)رقم الجدول  النتائج منتم تحليل -
(14 .) 

 دارةيتضح من نتائج التحليل على وجود نظام إل -
 %(63.58بدرجة متوسطة بلغت ) بالوزارتين األزمات

2 
في  داريةاإلالقرارات الكشف عن مستوى جودة 

 وزارتي العمل والتنمية االجتماعية.

 (.15الجدول رقم ) النتائج منتم تحليل  -

مستوى لجودة يتضح من نتائج التحليل على وجود  -
متوسطة بلغت  بدرجةاإلدارية بالوزارتين القرارات 

(63.58)% 

3 
 األزمات إدارةاختبار العالقة االرتباطية بين مراحل 

بوزارتي العمل والتنمية  داريةاإلقرارات وجودة ال
 االجتماعية.

 ،(16)رقم تم تحليل نتائج اختبار الفرضية، من جدول  -
 .(21جدول رقم ) إلى

بين عالقة قوية يتضح من نتائج التحليل على وجود  -
 (0.765حيث بلغ معامل االرتباط )المجالين 

4 

جودة  مجتمعة معاا على األزمات إدارةأبعاد  أثربيان 
 بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية. داريةاإلالقرارات 

 

تم استخدم اختبار االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  -
Stepwise. 

باختبار االنحدار المتعدد من  الفرضيةنتائج تم تحليل  -
 .(22جدول رقم )ال

%( 63)بلغ  أثريتضح من نتائج التحليل على وجود  -
%( لباقي 37، و)ضرار، التعلم(األ احتواء)لمرحلتي 
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 المراحل على جودة القرارات اإلدارية.

5 

تحديد أهم الفروق بين متوسطات استجابات 
وجودة القرارات  األزمات إدارةالمبحوثين حول 

)الجنس،  :التاليةتبعاا للمتغيرات الديمغرافية  داريةاإل
العمر، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات 

 لوزارة التي يعمل بها(.، االخدمة

رقم ، من جدول T تم تحليل نتائج الفرضية باختبار -
 .(28جدول رقم ) إلى ،(23)

 إدارةفروق حول يتضح من نتائج التحليل على وجود  -
وكانت لصالح وزارة التنمية  الوزارة(تعزى للمتغير ) األزمات

 االجتماعية.

جودة فروق حول يتضح من نتائج التحليل على وجود و  -
لمتغير)العمر( وكانت لصالح الفئة  اإلدارية تعزىالقرارات 
 الوزارة() ، وفروق تعزى لمتغيرأكثرفسنة  45العمرية 

 وكانت لصالح وزارة التنمية االجتماعية.

 

6 
تقديم نتائج وتوصيات يمكن االستفادة منها في 

 .داريةاإلوكذلك في جودة القرارات  األزمات إدارة
 218 – 214صفحة  فيكما هو موضح 

 الباحث إعدادالمصدر: من 
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 توصيات الدراسة: 2.6
 الباحث في دراسته: إليهاالتوصيات لكافة متغيرات الدراسة في ضوء النتائج التي توصل     

 (:األزمات إدارة)المستقل الا: التوصيات المتعلقة بالمتغير أو 
 لماا لاه مان أهمياة كبيار  الخمساةمراحلاه بو  ،ككال األزماات إدار نظاام ام بضرور  زياد  االهتما، 

 ويتم ذلك من خالل: المتخذ  بالوزارتين، داريةاإلمباشر على جود  القرارات  تأثيرو 

 واتخاذ  األزمات إدار يلقى على عاتقها  األزمات إدار مستقلة مختصة ب إداريةوحد   إنشاء
 القرارات المناسبة.

   األزمات. إدار رد الفعل في نظام  إدار من المبادر  بداًل  إدار تبني ضرور 

 باستمرار للتعرف على  الخارجيةو  ،االهتمام بدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية
 .زمةمؤشرات احتمال حدوث األ

 ورصد مؤشراتها باستمرار. ،زمةتوفير الدعم المادي لعمليات تحديد مؤشرات حدوث األ 

 زمةوتحليل مؤشرات حدوث األ ،وتصنيف وتبويب ،زياد  االهتمام بعمليات اكتشاف. 

  التي من الممكن أن تسبب حدوث  اثحدمبكر يتالءم مع مؤشرات األ إنذار أنظمةتوفير
 .أزمة

  المحتملة. األزماتللتعامل مع  اإلشرافيةتنفيذ برامج تدريبية للموظفين بالوظائف 

 حال حدوثها. زمةاأل الوقت بطريقة علمية عند التعامل مع إدار ب زياد  االهتمام 

 زمةللمتضررين من حدوث األ الالزمةالتعويضات والمكافآت و م الرعاية المناسبة، يتقد. 

 السابقة. األزمات إدار خطط وبرامج  عاليةوف ،كفاء  ضرور  القيام بتقييم 

 ودمجها  ،الخبر وزياد   ،للتعلم األزماتتحليل المجهودات التي بذلت أثناء ب زياد  االهتمام
 .للوزار  األزمات إدار نظم  مع

   األزمات إدار البحوث والدراسات في مجال  إجراءعلى  الموظفينع يتشجزياد، 
 .ومجاالت أخرى
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 (:داريةاإلالقرارات  )جودةالمتغير التابع ب التوصيات المتعلقة -انياا ث
   علااى كافااة  يرتااأث، لمااا لهااا بااالوزارتين داريااةبمسااتوى جااود  القاارارات اإل زياااد  االهتمااامضاارور

ويـتم المتعدد  والمتنوعة التي تواجاه الاوزارتين،  األزماتوخاصة في ظل  ،داريةاإل المستويات
 ذلك من خالل:

  في صنع القرار. داريةاإل المستوياتضرور  مشاركة جميع 

  وترابط بين القرارات التي يتم اتخاذها. إيجاد تكاملالتركيز على 

 المرونة لسرعة اتخاذ القرارات الرشيد .العمل على توفير معلومات تمتاز ب 

  للعاملين المنف ذينوالرضا  ،تتمتع بعامل اإلقنا  إداريةزياد  العمل على اتخاذ قرارات. 

 داريةات اإلواحتياجات العاملين عند اتخاذ القرار  ،التركيز واالهتمام بدوافع. 

 داريةاإل اتالتقنية الحديثة في اتخاذ القرار  ساليباأل التركيز على توفير.  

 فعالة. إداريةللوزار  عند اتخاذ قرارات  الخارجيةو  ،مراعا  الظروف الداخلية 

 وسلبياتها. ،إيجابياتهاوتقييم  ،داريةزياد  االهتمام بمراجعة القرارات اإل  

 بشاكل  اإلداري واإلبادا  ،العمل على توفير التدريب الاالزم للماوظفين فاي مهاارات التفكيار
 وفاعلية. ،بكفاء  ألزماتا إدار يساعد على 
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 ثالثاا: التوصيات العامة:
 هيئاة مساتقلة  إنشااءمان خاالل  األزماات إدار بنظام  من قبل الحكومة الفلسطينية االهتمام

العامااة للااوزارات  األزمااات إدار عاان باااقي الااوزارات والمؤسسااات الحكوميااة، يكااون مهامهااا 
التااي تهاادد اسااتقرار وتااوازن المؤسسااات  ألزماااتاوالمؤسسااات الوطنيااة، وذلااك لتعاادد وتنااو  

 .وأداءهاالحكومية وغير الحومية والذي يؤثر على عملها 

 األزماات إدار علام علاى  من قبال وزار  التعلايم العاالي والمراكاز التدريبياةوالتركيز  االهتمام 
 .األزمات إدار ب من خالل فتح تخصصات وبرامج

 دارتهاا األزمااتالدولياة فاي مواجهاة  االستفاد  من خبرات وتجارب المنظمات مان خاالل  وا 
 إدار مقارنااااة حااااول نظااااام  وأبحاااااثالتشااااجيع علااااى عماااال ورش عماااال وناااادوات ودراسااااات 

 .األزمات

  والتااي تعماال فااي ظااروف مشااابهة  األزمااات إدار االسااتفاد  ماان خباارات وتجااارب الاادول فااي
 لظروف الوزارات والمؤسسات المحلية. 

 

 :لدراسات مستقبليةرابعاا: توصيات ومقترحات 
 ،التوصية، يمكن بعد التحليل والمناقشة الباحث من نتائج وتوصيات هإليفي ضوء ما تم توصل 

 :التاليةاقتراح الدراسات المستقبلية و 
  بين المؤسسات  داريةها على جود  القرارات اإلأثر و  األزمات إدار  فيمقارنة عن دراسة

 .وغير الحكومية الحكومية
  داريةالقرارات اإلفي تحسين جود  التخطيط االستراتيجي ودوره دراسة عن. 
  إدار  األزمات على أثر إدار  الوقتدراسة عن. 
  اإلبدا  اإلداريها على أثر و  األزمات إدار دراسة عن. 
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 (3.6جدول رقم )

 لتنفيذ توصيات الدراسة ةمقترح نموذج خطة عمل زمنية

 األزمات إدارةمجال مراحل 

 التوصيات
الجهة المسئولة عن 

 التنفيذ
اإلطار )الفترة 

 الزمنية(
يلقــى  األزمــات إدارةمســتقلة مختصــة بــ إداريــةوحــدة  إنشــاء

 واتخاذ القرارات المناسبة. األزمات إدارةعلى عاتقها 
العمل  كالا من وزارتي

 التنمية االجتماعيةو 
خالل ستة أشهر، 
 مع المتابعة والتقييم.

االهتمــــام بدراســــة كافــــة متغيـــــرات بيئــــة العمــــل الداخليـــــة 
باســتمرار للتعــرف علــى مؤشــرات احتمــال حــدوث  الخارجيــةو 
 .زمةاأل 

تشكيل لجان من الوزارة 
 وديوان الموظفين 

 مستمر

 زمـةتوفير الدعم المادي لعمليات تحديـد مؤشـرات حـدوث األ 
 ورصد مؤشراتها باستمرار.

 داريةالشؤون اإل إدارة
 الماليةو 

 مستمر

بويـب وتحليـل زيادة االهتمـام بعمليـات اكتشـاف وتصـنيف وت
 تشكيل لجان من الوزارة .زمةمؤشرات حدوث األ 

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم

التـي  اثحـدمبكر يـتالءم مـع مؤشـرات األ إنذار أنظمةتوفير 
 .أزمةمن الممكن أن تسبب حدوث 

دارةالعليا و  دارةاإل  الشؤون ا 
 والمالية اإلدارية

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم

للتعامـل  اإلشـرافيةيبيـة للمـوظفين بالوظـائف تنفيذ برامج تدر 
 المحتملة. األزماتمع 

 داريةالشؤون اإل إدارة
 الماليةو 

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم

 الالزمـــةتقـــديم الرعايـــة المناســـبة، والتعويضـــات والمكافـــآت 
 التشغيل إدارة .زمةللمتضررين من حدوث األ 

خالل حدوث 
، مع المتابعة األزمات

 والتقييم

للتعامــل مــع  الالزمــةضــرورة الســرعة نحــو تنفيــذ اإلجــراءات 
 اإلدارية المستوياتكافة  ومكافحة استمرار حدوثها. زمةأثار األ 

خالل حدوث 
، مع المتابعة األزمات

 والتقييم
ـــيم كفـــاءة وف ـــام بتقي ـــةضـــرورة القي ـــرامج  عالي  إدارةخطـــط وب

 التخطيط  إدارة السابقة. األزمات
، األزماتبعد حدوث 

 المتابعة والتقييم مع
 األزمـاتزيادة االهتمام بتحليل المجهودات التي بذلت أثنـاء 

 للوزارة. األزمات إدارةودمجها مع نظم  الخبرةللتعلم وزيادة 
 اإلدارية الشؤون إدارة

 والمالية
، األزماتبعد حدوث 

 مع المتابعة والتقييم
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ي زيادة تشجيع المـوظفين علـى إجـراء البحـوث والدراسـات فـ
 مستمر العليا بالوزارة دارةاإل ومجاالت أخرى. األزمات إدارةمجال 

 داريةمجال جودة القرارات اإل

 التوصيات
الجهة المسئولة عن 

 التنفيذ
اإلطار )الفترة 

 الزمنية(
فــــي صــــنع  داريــــةاإل المســــتوياتضــــرورة مشــــاركة جميــــع 

 العليا دارةاإل القرارات.
مستمر، مع المتابعة 

 والتقييم
وتــرابط بــين القــرارات التــي يــتم  إيجــاد تكامــلركيــز علــى الت

 اتخاذها.

 
  داريةالشؤون اإل

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم

العمــل علــى تــوفير معلومــات تمتــاز بالمرونــة لســرعة اتخــاذ 
 القرارات الرشيدة.

 
  داريةالشؤون اإل

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم

تتمتـع بعامـل اإلقنـاع  ةإداريـزيادة العمل علـى اتخـاذ قـرارات 
 داريةاإل المستوياتكافة  والرضا للعاملين المنّفذين.

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم

التركيــز واالهتمــام بــدوافع واحتياجــات المــوظفين عنــد اتخــاذ 
 داريةاإل المستوياتكافة  .داريةالقرارات اإل

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم

للوزارة عند اتخاذ قرارات  رجيةالخامراعاة الظروف الداخلية و 
 داريةاإل المستوياتكافة  فعالة. إدارية

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم

 إيجابياتهــاوتقيــيم  داريــةزيــادة االهتمــام بمراجعــة القــرارات اإل
 اإلدارية الشؤون وسلبياتها. 

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم

مهــارات العمــل علــى تــوفير التــدريب الــالزم للمــوظفين فــي 
 األزمــات إدارةبشــكل يســاعد علــى  اإلداري واإلبــداعالتفكيــر 

 بكفاءة وفاعلية.

والشؤون  العليا دارةاإل
 اإلدارية

مستمر، مع المتابعة 
 والتقييم
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 ملخص

موضااو  بااأن  ،السااادسيتضاح ماان خااالل العاار  التحليلااي الااذي تاام مناقشااته فااي الفصاال 
، لمااا لهمااا ماان عالقااة قويااة فااي الواقااع وخاصااة الواقااع للدراسااة هتماااماالب الدراسااة جااديران ومجتمااع
 ،نتائجهاا بصاورتها الحقيقاة ف علاىلتعار النتائج الواقع بموضوعية وواقعية، لوقد عكست  ،األزموي

تحتاااج فالنتااائج الساالبية ، بينمااا تطويرهاااتعزيزهااا و المحافظااة عليهااا و  إلااىتحتاااج  ةيجابياافالنتااائج اإل
 تقويتها.على والعمل  ضعفها أسباب معالجة ومعرفة إلى

ماان خااالل نتااائج التحلياال  إليهاااتوصاال تاام الاسااتعر  الباحااث النتااائج والتوصاايات التااي وقااد     
أن هناك موافقة بدرجاة متوساطة مان قبال المبحاوثين علاى تاوافر النتائج  أشارتاإلحصائي، حيث 

النتائج  أشارت، كما ة االجتماعية بالمحافظات الجنوبيةلألزمات بوزارتي العمل والتنمي دار نظام إل
 داريااةاإلجااود  القاارارات وجااود مسااتوى بدرجااة متوسااطة لأن هناااك موافقااة ماان قباال المبحااوثين علااى 

 إجمااليالنتائج أنه يوجد عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصاائية باين  أشارت، كما نوزارتيالفي 
ذو  أثارالنتاائج أناه يوجاد  أشاارت، و باالوزارتين دارياةاإلومجال جود  القارارات  األزمات إدار مراحل 

( بنساااابة األضاااارارمرحلااااة الااااتعلم، ومرحلااااة احتااااواء ) األزمااااات إدار داللااااة إحصااااائية ماااان مرحلتااااي 
المراحاال  تااأثير إلااى%( فقااط ماان التغياار يعااود 37.0، وأن)داريااةاإل%( فااي جااود  القاارارات 63.0)

النتااائج  أشااارتكمااا ثر فيهااا، وهااي نساابة ضااعيفة ال تااؤ  داريااةاإلجااود  القاارارات  فااي األخاارىالثالثااة 
مراحال  إجمااليحاول اساتجابات المبحاوثين  متوساطاتباين  ذات داللة إحصاائيةوجود فروق عدم 
للمتغيااااارات)الجنس، العمااااار، المسااااامى الاااااوظيفي، المؤهااااال العلماااااي، سااااانوات تعااااازى  األزماااااات إدار 

 أشاارتكماا  عمل بها(،الوزار  التي ت)للمتغير تعزى ذات داللة إحصائيةفروق  ( وانه يوجد الخدمة
 إجمااليحاول اساتجابات المبحاوثين متوساطات باين  ذات داللاة إحصاائيةوجود فروق  عدمالنتائج 

للمتغيااارات) الجااانس، المسااامى الاااوظيفي، المؤهااال العلماااي، سااانوات تعااازى  دارياااةاإلجاااود  القااارارات 
ر) العماار( لصااالح ذات داللااة إحصااائية للمتغياافااروق ، الااوزار  التااي يعماال بهااا(، وانااه يوجااد الخدمااة

، وماان خااالل نتااائج الدراسااة قااام الباحااث باسااتعرا  توصاايات أكثرساانة فاا 45الفئااة العمريااة ماان 
، وماان ثام تاام تصاميم نمااوذج خطاة عماال زمنياة لتنفيااذ توصايات الدراسااة، والعاماة الخاصااةالدراساة 

مسااااااااااااااااااااااتقبلية هامااااااااااااااااااااااة ومفيااااااااااااااااااااااد . دراسااااااااااااااااااااااات إجااااااااااااااااااااااراءاقتاااااااااااااااااااااارح الباحااااااااااااااااااااااث وأخياااااااااااااااااااااارًا 
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 جعئمة املصادر واملرااق

 الا: المصادر:أو 
  ن الكريمآالقر. 
 .الحديث الشريف 

 :العربية ثانياا: المراجع
 :الكتب  

، منشاااورات جامعااااة القااادس المفتوحاااة، غااااز ، األزمــــات إدارة(: 2016فاااار ، يوساااف ) أباااو -
 فلسطين.

 اء للنشر والتوزيع، األردن.أثر ، إدارة األزمات مدخل متكامل( 2009فار ، يوسف ) أبو -
دارة األزمات( 2002لسالم )قحف، عبد ا أبو - ، مكتباة دار الجامعاة اإلدارة االستراتيجية وا 

 الجديد ، اإلسكندرية، مصر.
، دار األماال اتجاهــات حديثــة فــي القيــادة التربويــة الفاعلــة(: 2006عابااد، محمااود) أبااو -

 للنشر والتوزيع، اربد.
ــي ال:(2001حساان) ،الباازار - سااة الجامعيااة المؤس ،ليــان والتحــولغإدارة األزمــة  بــين نقطت

 ، لبنان.بيروت ،للدراسات والنشر والتوزيع
، دار اإلداريااةو  الماليااةالمشااكالت االقتصااادية و  :إدارة األزمــات( 2010الحريااري، محمااد ) -

 ية ناشرون وموزعون، عمان، األردن.االبد
 ، مؤسسة الوارق للنشر، عمان، األردن.مناهج البحث العلمي(: 2006الحمداني، موفق) -
، مجموعاااااة النيااااال العربياااااة، مكتباااااة إدارة األزمـــــات(: 2003حسااااان احماااااد )ضااااايري، مالخ -

 مدبولي، القاهر ، مصر.
ــة (: 2006الاادعيلج، إبااراهيم) - ــة العربي ــي المملك ــة ف أســس اإلدارة العامــة واإلدارة التربوي

 ، مكتب المجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان، األردن.السعودية
ــادا اإلدارة(:2007الصااباغ، زهياار)الااذنيبات، محمااد، والقريااوتي، محمااد، و  - ، منشااورات مب

 ،عمان، األردن.3جامعة القدس المفتوحة،ط
، دور نظم وتكنولوجيا المعلومات في اتخاذ القـرارات اإلداريـة(: 2011الشوابكة، عادنان) -

 ازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، األردن.اليدار 
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، دار المساير  فـي بحـوث العمليـاتمقدمـة (: 2009نة، محماد، وعبيادات، ساليمان)او الطر  -
 للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.

 العالمي، عمان، األردن. للكتاب ، جداراإدارة األزمات(: 2008الظاهر، نعيم) -
ازوري العلميااااة للنشاااار والتوزيااااع، الياااا، دار اإلدارة(: 2008النعيماااي، صااااالح عبااااد القااااادر) -

 عمان، األردن.
ــق إدارة( 2012بركااات، عماااد ) - ، دار النهضااة األزمــات والكــوارث بــين النظريــة والتطبي

 ى، القاهر ، مصر.األول
، دار الفكار ناشارون 1ط ،نظم ودعم اتخاذ القرارات اإلدارية(: 2011تعلب، سيد صابر) -

 وموزعون، عمان، األردن.
 ،االتجاهــات الحديثــة فــي إدارة المخــاطر واألزمــات التنظيميــة( 2011جاااد الاارب، ساايد ) -

 ، جامعة قنا  السويس، مصر.ةبع الدار الهندسيمطا ،1ط
دار الوفااااء لااادنيا  ،1ط ،دعـــم القـــرارات فـــي المنظمـــات (:2006حجاااازي، محماااد حاااافظ) -

 الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر.
 ، دار حامد للنشر، عمان، األردن.4، طالحديثة دارةمبادا اإل(: 2016حريم، حسين ) -
، الادار الجامعياة للنشار والتوزياع، ومات اإلداريةنظم المعل(: 2008حسان، محمد أحماد ) -

 اإلسكندرية، مصر.
 ، مصر.إدارة األزمات :(2007) رفاعي، ممدوح، جبريل، ماجد  -
، الطبعاااااة العربياااااة، دار ياااااازوري العلمياااااة للنشااااار وظـــــائف اإلدارة(: 2009زياااااار ، فرياااااد ) -

 والتوزيع، عمان، األردن.
، دار الصافاء للنشار والتوزياع، 1، طراراتنظرية اتخـاذ القـ(: 2010طعمة، حسن ياسين) -

 عمان، األردن.
، دار 1ط ،إدارة األعمــــال وفــــق منظــــور معاصــــر(: 2011عباااااس، أنااااس عبااااد الباسااااط) -

 المسير  للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.
، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 1ط ،اإلداريالقرار (: 2012عبد اهلل، رابح ) -

 األردن.
دارة األزمـــات(: 2011عباااد المجياااد، قااادري) - ، دار الجامعاااة الجدياااد ، اتصـــاالت األزمـــة وا 

 مصر.
، دار صاافاء للنشاار والتوزيااع، 1ط ،العمليــات اإلداريــة(: 2010عليااان، ربحااي مصااطفي) -

  عمان، األردن.
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، دار 1ط ،األعمال وظائف المدير في المؤسسات المعاصرة إدارة(: 2012عواد، فتحي) -
 والتوزيع، عمان، األردن.صفاء للنشر 

مبادا (، 2010) ، عيسى يوسف، وعليان، ربحي مصطفيفيا ، محمود احمد، وقداد  -
 .األردندار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  ،1ط ،(1)دارةاإل

، 1، طاإلداريااةالعمليااات  –: النظريااات األعمــال إدارةمــدخل إلــى (: 2007كتانااة، خيااري) -
 األردن. دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،

 ، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر.األزمات إدارة(: 2006ماهر، أحمد) -
، الهيئاة مهارات إدارة األزمات والكوارث والمواقـف الصـعبة (:2006هيكل، محمد احمد ) -

 المصرية العامة للكتاب، القاهر ، مصر. 
 أساســـــيات نظـــــم المعلومـــــات اإلداريـــــة وتكنولوجيـــــات(: 2006ياساااااين، ساااااعد غالاااااب) -

 ، دار المناهج للطباعة والنشر، عمان، األردن.المعلومات
 

 والتقارير جالت والدورياتالم: 
لكترونياة  األزماات إدار (: 2011الجبوري، فاؤاد، والربيعاي، سامية، والعبيادين أمال ) - وا 

 ( ، العراق. 1(، العدد )19، المجلد )مجلة جامعة بابل للعلوم اإلنسانيةاتخاذ القرار، 
ها أثر و  اإلدارية( فاعلية نظم المعلومات 2007ر، القطب، محي الدين)، شاكيلاشلخا -

المجلااة األردنيااة : دراسااة ميدانيااة فااي الشااركات الصااناعية األردنيااة، األزمااات إدار فااي 
 ، األردن.3، مجلد1، العددفي إدار  األعمال

 األداء تقااويم دور أهميااة( 2009)ماجااد ي،و والفااتال فاضاال ،الاايوالغز  هاشاام العبااادي، -
 للعلاااوم القادساااية مجلاااة القااارارات، اتخااااذ فاااي والفاعلياااة الكفااااء  تحقياااق فاااي الجاااامعي
 .العراق ،واالقتصادية اإلدارية

 الحكوميااة المتوسااطة الماادارس فااي األزمااات إدار (: 2006) مساالم صاابرية حيااوي،الي -
 .السعودية ،1العدد ،19المجلد ،سعود الملك جامعة مجلة المنور ، بالمدينة للبنات

فاي وزارتاي الصاحة  األزماات إدار (: دراسة تحليلية لواقع 2011، انتظار أحمد)جاسم -
، مجلااااااة كليااااااة بغااااااداد للعلااااااوم االقتصاااااااديةدراسااااااة مقارنااااااة،  -والداخليااااااة فااااااي العااااااراق

 ، العراق.3،مجلد27العدد
 جااود  فااي اإلداريااة المعلومااات نظاام دور(: 2009) وآخاارون الناصاار، عبااد جاارادات، -

 مجلااة والتموياال، للتجاار  اإلسااكان بناك فااي تطبيقياة دراسااة -ةاإلداريا القاارارات صاناعة
 والقانونيااااة، االقتصااااادية العلااااوم سلساااالة ،العلميااااة والدراسااااات للبحااااوث تشاااارين جامعااااة
 (، سوريا.1العدد) ،13 المجلد
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(: مجاالت مساهمة المعلومات المحاسبية باالقوائم المحاسابية 2007جربو ، يوسف ) -
مجلااة للشااركات المساااهمة العامااة فااي فلسااطين،  اإلداريااةفااي تحسااين القاارارات  الماليااة

 ، غز ، فلسطين.الجامعة اإلسالمية

ه فااي مراحاال أثاار (: نجاااح نظاام المعلومااات المحاساابية و 2015زويلااف، إنعااام محساان) -
 ، األردن.1، العدد42، المجلد مجلة العلوم اإلدارية. دراسة دكتورا ، األزمات إدار 

(: معوقاات اساتخدام األسااليب 2013حسونة، عصام)فارس، محمد، واألغا، وفيق، و  -
دراسة ميدانية للبنوك العاملة في فلسطين،  –الكمية وعالقتها بجود  القرارات اإلدارية 

، 15، سلسااالة العلاااوم اإلنساااانية، المجلااادمجلاااة جامعاااة األزهااار غاااز رساااالة ماجساااتير، 
 ، فلسطين.2العدد

 اإلبداعي بالتفكير وعالقته دارياإل القرار (: جود  اتخاذ2016ناصر، عقيل خليل) -
 مجلة جامعة بابلرية تربية بابل، في مدي التربويين االختصاصين لدى المشرفين
 العراق. ،1العدد ،24مجلد ،العلوم اإلنسانية

 لعيناة حالاة دراساة: القارار اتخاذ في المعرفة إدار  دور(: 2013) مظفر محمد نوري، -
كركاااوك للعلاااوم اإلدارياااة  مجلاااةدهاااوك،  محافظاااة فاااي األعماااال منظماااات ماااديري مااان

 ، العراق.2العدد ،3 المجلد ،واالقتصادية
نجازات الوزارة(: 2016وزار  العمل) - ، غز ، التقرير السنوي العام ألنشطة وا 

 فلسطين.
نجازات الوزارة(: 2015مية االجتماعية)نوزار  الت - ، التقرير السنوي العام ألنشطة وا 

 غز ، فلسطين.
 
 ةالرسائل العلمي: 

، نظــم دعــم القــرارات وعالقتهــا بفاعليــة القــرارات اإلداريــة(: 2015تاايم، محمااد ) أبااو -
غااز ،  محافظااات- دراسااة ميدانيااة علااى العاااملين اإلداريااين فااي الجامعااات الفلسااطينية

 ، غز ، فلسطين.األزهر، جامعة اإلداريةرسالة ماجستير، كلية االقتصاد والعلوم 
ارســة مــديري مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة درجــة مم(: 2016حجاار، نساارين ) أبااو -

، رسااالة بمحافظــة غــزة إلدارة األزمــات وعالقتهــا بالثقافــة التنظيميــة الســائدة لــديهم
 ، غز ، فلسطين.اإلسالميةماجستير، قسم أصول التربية، الجامعة 



 قائمة المصادر والمراجع

 

198 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

القيــــادة االســــتراتيجية ودورهــــا فــــي إدارة المخــــاطر (: 2014ر، طااااارق )حجي اااا أبااااو -
، رساالة دكتاوراه، تطبيقيـة علـى المؤسسـات الحكوميـة الفلسـطينية واألزمات: دراسـة

 كلية التجار ، جامعة السويس، مصر.
معوقـات إدارة األزمــات فــي جهـاز الشــرطة الفلســطيني  :(2013ركباة، عصااام ) أباو -

والسياسة  دار اإل أكاديمية، رسالة ماجستير، بقطاع غزة من وجهة نظر كبار الضباط
 ، فلسطين.للدراسات العليا، غز 

معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفلسطينية في (: 2010عزيز، سامي ) أبو -
، غااز ، اإلسااالمية، رسااالة ماجسااتير، الجامعااة ظــل الحصــار دراســة حالــة قطــاع غــزة

 فلسطين.
ــر التنظيمــات(: 2015عطااا، عاهااد عبااد القااادر) أبااو - ــة غي  الرســمية وعالقتهــا بعملي

 بقطاع الحكومية غير الجامعات في العاملين نظر وجهة نم اإلدارية القرارات اتخاذ
، غااااز ، األزهاااار، جامعااااة اإلداريااااة، رسااااالة ماجسااااتير، كليااااة االقتصاااااد والعلااااوم غــــزة

 فلسطين.
 القــرارات اتخــاذ بعمليــة وعالقتهــا المتــوازن األداء بطاقــة(: 2011) فااادي األسااطل، -

 ماجسااتير، رسااالة ،ةغــز  بقطــاع الوطنيــة المصــارف علــى تطبيقيــة دراســة اإلداريــة،
 .فلسطين غز ، ،األزهر جامعة

مدى فاعلية االتصـال فـي إدارة األزمـات بـوزارة الداخليـة  :(2012، صالح )األشقر -
 ، غز ، فلسطين.اإلسالمية، رسالة ماجستير، كلية التجار ، الجامعة األمن الوطني

األزمــات  إدارةســبل تطــوير أســاليب اتخــاذ القــرار فــي (: 2016البلبيسااي، محمااود ) -
والسياسااة للدراسااات العليااا،  دار ، رسااالة ماجسااتير، أكاديميااة اإلاألمنيــة فــي فلســطين

 غز ، فلسطين.
ــى أســلوب مواجهــة  :(2013الحجااار، شاارين ) - ــر نمــط شخصــية متخــذ القــرار عل أث

: دراساااة تطبيقياااة علاااى الشاااركات القابضاااة لميااااه الشااارب والصااارف الصاااحي األزمـــات
 ستير، كلية التجار ، جامعة طنطا، مصر.بمحافظة الغربية، رسالة ماج
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فاعليـــة االتصـــال فـــي إدارة األزمـــات األمنيـــة بـــوزارة  :(2010الحميااادي، ساااليمان ) -
، جامعاااة ناااايف للعلاااوم اإلدارياااة، رساااالة ماجساااتير، قسااام العلاااوم الداخليـــة بالريـــاض

  األمنية، الريا ، السعودية.
والكــوارث دراســة مســحية  مــدى الجاهزيــة إلدارة األزمــات :(2011الرضاايع، خالااد ) -

، رسااالة ماجسااتير، كليااة التجااار ، علــى ضــباط جهــاز الــدفاع المــدني فــي قطــاع غــزة
 ، غز ، فلسطين.اإلسالميةالجامعة 

ــة(: 2011لزهرانااي، جمعااان باان عااو )ا - ــي األجهــزة األمني ــرار اإلداري ف ، صــنع الق
 رسالة ماجستير، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، الريا ، السعودية.

 دراساة ،القـرارات اتخـاذ عملية على العمل ضغوط أثر (:2009)ساليم  ميسون السقا، -
 التجاااار ، كلياااة ماجساااتير، رساااالة غاااز ، قطاااا  فاااي العاملاااة المصاااارف علاااى ميدانياااة
 فلسطين. غز ، ،اإلسالمية الجامعة

التخطـــيط إلدارة الكـــوارث واألزمـــات مـــن منظـــور منظمـــات  :(2011السااايد، خالاااد ) -
 رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، القاهر ، مصر. ،لمجتمعالمواجهة في ا

دور إدارة المعرفــة فــي دعــم عمليــات اتخــاذ القــرارات (: 2014)الشامري، ترفااة عااواد  -
 ، رسالة دكتورا ، السعودية.بشركة أرامكو السعودية

ــة األنمــاط (:2013) الطيبااي - ــة القيادي ــا التربوي ــة وعالقته  مــن القــرار اتخــاذ بفاعلي
 محافظاات في العالي والتعليم التربية وزار  على تطبيقية دراسة -العاملين نظر وجهة
 .فلسطين غز ، العليا، للدراسات والسياسة دار اإل أكاديمية ماجستير، رسالة غز ،

دور نظم المعلومات اإلداريـة فـي اتخـاذ القـرارات (: 2010العماج، مبارك بن سعود) -
رساالة ماجساتير، جامعاة ناايف  ،س الحـدودفي أثناء األزمات بالمديريـة العامـة لحـر 

 للعلوم األمنية، الريا ، السعودية.
األزمــات بـــالتطبيق  دارةتقيــيم مســتوى االســتعداد إل :(2014العمااري، محمااد سااالم) -

، رساالة دكتاوراه، كلياة التجاار ، جامعاة المنوفياة، على جهاز شرطة عمـان السـلطانية
  مصر.
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المعلومـات فـي ترشـيد القـرارات اإلداريـة  دور نظـم(: 2013المطيري، مفلح مرزوق) -
، جامعااة اإلداريااة، العلااوم رسااالة ماجسااتير ،لضــباط المديريــة العامــة لحــرس الحــدود

 نايف العربية للعلوم األمنية، الريا ، السعودية.
فاعليـة اتخـاذ القـرار وعالقتهـا بأنمـاط القياديـة السـائدة (: 2011) النبيه، إياد أحمد -

 ،اإلساالمية، الجامعة ماجستير رسالة. لثانوية بمحافظات غزةلدى مديري المدارس ا
 ، فلسطين.غز 

عالقـــة نظــم المعلومــات اإلداريـــة بجــودة القـــرارات (: 2015الواديااة، محمااد سااميح ) -
رساااالة ماجساااتير، بقطاااا  غاااز ،  العاااالي، دراساااة حالاااة: وزار  التربياااة والتعلااايم اإلداريـــة
 ، غز ، فلسطين.األزهرجامعة 

مـــدى مالءمـــة مخرجـــات أنظمـــة المعلومـــات المحاســـبية (: 2013)حالساااة، سااامير -
دراساااة تطبيقياااة علاااى الشاااركات  ،اإللكترونيـــة لمتطلبـــات متخـــذي القـــرارات اإلداريـــة

، اإلساالمية، رساالة ماجساتير، الجامعاة المالياةراق و المدرجة فاي بورصاة فلساطين لاأل
 غز ، فلسطين.

ؤسسات الدولية العاملة في قطـاع أثر التدريب على مقدرة الم :(2010زياد ، فهاد ) -
، غااز ، اإلسااالمية، رسااالة ماجسااتير، كليااة التجااار ، الجامعااة إدارة األزمــات ىغــزة علــ
 فلسطين.

القدرة على اتخاذ القرار وعالقته بكل من فاعلية  (:2015مصبح، مصطفي عطية) -
الذات والمساندة االجتماعية لدى المرشدين التربويين في المدارس الحكومية 

 ،األزهر جامعة ،اإلدارية والعلوم االقتصاد . رسالة ماجستير، كليةحافظات غزةبم
 .فلسطين غز ،

واقــع إدارة األزمــات فــي وزارة النقــل والمواصــالت فــي قطــاع (: 2015منااا ، حاااتم ) -
والسياساة للدراساات  دار ، رسالة ماجستير، أكاديمياة اإلغزة: من وجهة نظر العاملين

 العليا، غز ، فلسطين.
ـــل :(2012) فتحاااي سااالوى علاااي، - ـــات إدارة دور تفعي ـــي األزم  االســـتراتيجية دعـــم ف

 قناا  جامعاة والفناادق، الساياحة كلياة ماجساتير، رساالة ،السـياحي بالقطـاع التسويقية
 .مصر السويس،
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: همة الثقافة التنظيمية في مواجهة األزماتامدى مس :(2014عواد، عبد الناصر) -
تصااد الاوطني بالمحافظاات الجنوبياة، رساالة ماجساتير، دراسة تطبيقية على وزار  االق

 والسياسة للدراسات العليا، غز ، فلسطين. دار أكاديمية اإل
الداخليااة األماان وساابل تطويرهااا فااي وزار   األزمااات إدار واقااع  :(2014) إيااادنصاار،  -

والسياساااة للدراساااات العلياااا،  دار ، رساااالة ماجساااتير، أكاديمياااة اإلالاااوطني بقطاااا  غاااز 
  ، فلسطين.غز 

 

  اإللكترونيةالمواقع: 

المشـــكالت اإلداريـــة وكيفيـــة عالجهـــا واتخـــاذ (: 2010)العسااااف، أحماااد عباااد المحسااان  -
، مكتبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة األلوكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة، موقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع األلوكااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

http://www.alukah.net/culture/0/22118/ 
 .داريةاإل، اتخاذ القرارات داريةواإل الماليةمدونة العلوم (: 2010)محمد القرا، صالح  -

https://sqarra.wordpress.com/mang0/ 
 ، مكتباة األلوكاة، موقاع األلوكاة.داريـةاتخـاذ القـرارات اإل(: 2015)علاي  إباراهيمربايعة،  -

http://www.alukah.net/library/0/90598/ 
، مكتباة األلوكاة، موقاع مفهـوم عمليـة اتخـاذ القـرارات(: 2013)نجياب معو ، موسى   -

 األلوكة.
.e/0/63677/#ixzz4sMcic5wxhttp://www.alukah.net/cultur  

(: 2017موقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع وزار  التنمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الفلساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطينية ) -
http://www.mosa.gov.ps/showTopic.php?id=43 

 /http://mol.ps(: 2017)العمل موقع وزار   -
، مكتباة األلوكاة، مشكالت تواجه عملية اتخاذ القـرارات(: 2008)عيسى، محمود حسين  -

 /http://www.alukah.net/culture/0/3646موقع األلوكة. 
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 الحق املائمة ق
  

  ( 1ملحت )ية األولفي صورتها  ستبانةاال 

 ( 2ملحت )  مينقائمة بأسماء المحك 

 ( 3ملحت )في صورتها النهائية ستبانةاال 

 ( 4ملحت )(9) رسالة تسهيل مهمة 

  (2)رسالة تسهيل مهمة ( 5)ملحت 
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 يةاألولفي صورتها  ستبانةاال( 1ملحق رقم )

 دار اإل أكادميية بني املشرتك الدراسات العليا برنامج 

 األقصى وجامعة والسياسة

  دار اإل القياد  برنامج

 استبانةتحكيم 
 

 ،،ورعاكم،حفظكم هللا                  ...................................................... ةالفاضل/  ة/الدكتور      

 ،،،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 استبانةتحكيم  /الموضوع

 إلى اشارةبالتقدير واالحترام وأثّمن جهودكم الكبيرة في خدمة البحث العلمي، وباإل إليكمأتوجه     

 دراسة بعنوان:  إعدادني أقوم بفإنالموضوع أعاله 

االجتماعية  تنميةبوزارتي العمل وال داريةاإلها على جودة القرارات أثرو األزمات ةإدار

 بالمحافظات الجنوبية

برنامج الدراسات  - دارةوذلك استكماالً لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة واإل

 . غزة - األقصىعة وجام للدراسات العليا والسياسة دارةالعليا المشترك بين أكاديمية اإل

 

  ،،واالحترام،وتقبلوا خالص التقدير 
 
 
 

      
 /الباحث      

 محمد حسين عبد العال
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 األقصى وجامعة والسياسة دار اإل أكادميية بني املشرتك الدراسات العليا برنامج

 والقياد  دار اإلبرنامج 

 

 االستبيانتعبئة 
 

 ،،ورعاكم،حفظكم هللا                  ...................................................... األخ/ ت الفاضل/ ة      

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 الالزمةتم تصميمها بغر  جمع المعلومات التي  ستبانةااليديكم هذه أضع بين أن أيطيب لي         

بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية  داريةإلاها على جودة القرارات أثر و  األزمات إدارةلدراسة بعنوان: 

الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة  اتوذلك استكماالً لمتطلب، بالمحافظات الجنوبية

وجامعة  للدراسات العليا والسياسة دارةبرنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإل - دارةواإل

 . غزة - األقصى

، وتشتمل اإلشرافيةاسة على جميع موظفي الوزارتين الذين يشغلون الوظائف وستجرى هذه الدر 
وكل محور يحتوي على عد  عبارات وأمام كل عبار  خمس رتب مرتبة  محاورعلى ستة 

 ) موافق بشد ، موافق، محايد، غير موافق بشد ، غير موافق(. :كالتالي

لذا  ،هذه الدراسة إنجاحوالفعال في  يجابيإلسيكون له مردوده ا ستبانةاالذه ن اهتمامكم بتعبئة هإ
 عبار  مام كلأالتي تختارونها  الخليةفي )×(  إشار آرائكم بوضع  بإبداءمن سيادتكم التكرم  نأمل
 .ستبانةاال عباراتمن 

 وحرصكم نكماوتعشاكراا ومقدراا 

       ،،، واالحتراموتقبلوا خالص التقدير 
 

 /الباحث     

 المحمد حسين عبد الع
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 مصطلحات الدراسة:

من  عالية: هي عملية ديناميكية وعملية مستمر  تتضمن أفعااًل وتصرفات على درجة زمةاأل إدار  .1
، والتخطيط زمةالفاعلية، وتتضمن أفعااًل وتصرفات مستجيبة، ويكون الهدف منها تحديد وتشخيص األ

 ، ومواجهتها ومعالجتها.زمةلأل
بحيث تمتاز هذه القرارات  هدافاس بقدر موضوعيته وتحقيقه لألجود  القرار اإلداري: هو قرار يق .2

 .  األداءفي  عاليةبالرشد والعقالنية لتحقيق الكفاء  والف

 البيانات الشخصية.: األولالقسم 

 

 أنثى                 ذكر                       الجنس: .1

 

 

 سنة  35 - 25سنة               25أقل من             :العمر  .2

 سنة                                             45أكبر من                  سنة 45 - 36                    

                          

 وكيل وزارة            مدير عام       المسمى الوظييي:  .3

 دائرةنائب مدير عام          مدير                            

 رئيو قسم               رئيو شعبة                           

 

 بكالوريوو فأقل        ماجستير فأعلى          المؤهل العلمي: .4

 

 سنوات 10 - 6من   سنوات فأقل          5  :     الحاليفي عملك  الخدمةعدد سنوات 

 أكثرسنة ف16       سنة 15 - 11من                                                

 

 االجتماعية التنميةوزارة       وزارة العمل         الوزارة التي تعمل بها:  .5

 

 

 

 

 



 قائمة المالحق

 

208 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 :ستبانةاال محاورو: مجاالت القسم الثاني

 :األزمات إدارة: مراحل األولالمجال 

  م
 الفقرة

موافق 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 (.زمةالمبكر )قبل حدوث األ اإلنذار إشارات: مرحلة اكتشاف الا أو

      .زمةتدعم الوزار  ماديًا عمليات تحديد مؤشرات حدوث األ .1

      باستمرار. زمةتهتم الوزار  برصد مؤشرات حدوث األ .2

خاصة، من مهامها الرئيسة رصد  إداريةيتوفر لدى الوزار  وحد   .3
 .األزمات  ومتابعة مؤشرات وقو 

     

، التي من الخطرتعمل الوزار  على جمع واكتشاف عالمات  .4
 .زمةالممكن ان تكون مؤشر لحدوث األ

     

تسعى الوزار  لدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية باستمرار  .5
 .زمةللتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األ

     

 اثحديتالءم مع مؤشرات األ يتوفر لدى الوزار  نظام إنذار مبكر .6
 .أزمةالتي من الممكن ان تسبب حدوث 

     

تهتم الوزار  بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث  .7
 .زمةاأل

     

 (.زمةثانياا: مرحلة االستعداد والوقاية )قبل حدوث األ 

      المحتملة مستقباًل. األزماتتضع الوزار  خطة شاملة للتعامل مع  1

      المحتملة. األزماتللتعامل مع  األزمات إدار تشكل الوزار  فريق  2

تقديم الدعم المالئم للفريق الذي يقوم  إلىتسعى الوزار   3
 بالتشخيص والتخطيط لألزمات المحتملة.

     

الوزار  للتبادل  أقسامو  إداراتيسهل حدوث تفاعل متبادل بين  4
 .زمةحال وقو  األ المادية والبشرية في اإلمكانات

     

 اإلمكاناتالوزار  للتبادل  أقسامو  إداراتيوجد تفاعل متبادل بين  5
 .زمةالتقنية والمعلوماتية في حال وقو  األ

     

تعقد الوزار  االجتماعات وورش العمل المختلفة للتعرف على  6
 حال وقوعها. األزماتكيفية التعامل مع 

     

      المحتملة. األزماتر برامج تدريبية للتعامل مع تنفذ الوزار  استمرا 7
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 (.زمةأثناء حدوث األ ) األضرارثالثاا: مرحلة احتواء 

عامل الوقت بعين االعتبار عند التعامل مع الوزار  تأخذ  1
 .األزمات

     

تستخدم الوزار  جميع قنوات االتصال المتاحة ونظم االتصال  2
 والحد من انتشارها. زمةالمختلفة للسيطر  على األ

     

والسيطر   زمةالحتواء األ الالزمةتستخدم الوزر  الموارد البشرية  3
 عليها.

     

والسيطر   زمةالحتواء األ الالزمةتستخدم الوزر  الموارد المادية  4
 عليها.

     

والسيطر   زمةالحتواء األ الالزمةتستخدم الوزر  النظم المعلوماتية  5
 عليها.

     

تقوم الوزار  بكل ما هو متاح لديها للتخفيف من الصدمات  6
 وعائالتها. زمةوالضغوط عن ضحايا األ

     

الوقت بطريقة علمية دقيقة عند التعامل مع  إدار تقوم الوزار  ب 7
 حال حدوثها. زمةاأل

     

      تتضمن تعليمات السالمة. زمةرسالة لجمهور األ الوزار توجه  8

      الحتواء الشائعات. الالزمةالتدابير  الوزار  تتخذ 9

      تلخص فيها ما يجري. زمةرسالة لجمهور األ الوزار توجه  10

      ويات واالهمية.األولوفق سلم  زمةالوزار  مع األتتعامل  11

 (.زمةرابعاا: مرحلة استعادة النشاط )أثناء وبعد حدوث األ 

لممارسة النشاطات  الالزمةات راءجالتخاذ اإل الوزار تسار   1
 .األزماتاالعتيادية للوزار  في ظروف 

     

بدقة  زمةت باألأثر للمواقع التي ت الالزمةتحدد الوزار  االحتياجات  2
 .عالية

     

واستعاد  نشاطها الطبيعي  زمةات األتأثير تسعى الوزار  لمعالجة  3
 بسرعة وفاعلية.

     

 والمكافآت الالزمةة المناسبة، التعويضات تقدم الوزار  الرعاي 4
 .زمةللمتضررين من حدوث األ

     

للتعامل مع أثار  الالزمةات جراءتتجه الوزار  بسرعة نحو تنفيذ اإل 5
 ومكافحة استمرار حدوثها. زمةاأل

     

     تقوم الوزار  بحمالت إعالميه واسعة تستهدف المواطنين ووسائل  6
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التي  زمةجابة الوزار  في تفاعلها مع األاإلعالم لتوضيح مدى است
 حدثت.

      ألنشطة استعاد  النشاط في المؤسسة. مالياً تخصص الوزار  مبلغًا  7

 .(زمةخامساا: مرحلة التعلم )بعد حدوث األ 

التي حدثت  زمةمع األ الالزمةتقوم الوزار  بجمع المعلومات  .1
 ستفاد  منها مستقبال.واال زمةالستخالص الدروس والعبر من األ

     

السابقة  األزمات دار والبرامج المختلفة إل الخططتقوم الوزار  بتقييم  .2
 المستقبلية. األزماتلتطويرها واالستفاد  منها في مواجهة 

     

تقوم الوزار  بتوصيل المعلومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي  .3
 .زمةسبق وعدهم بها أثناء حدوث األ

     

وعالجها وعمليات  األضرارتضع الوزار  مقاييس تصحيح  .4
 .األزمات دار المستقبلية إل الخططالفحص والتفتيش ضمن 

     

      السابقة. األزمات إدار خطط وبرامج  عاليةتقي م الوزار  كفاء  وف .5

 األزماتتعمل الوزار  على تحليل المجهودات التي بذلت أثناء  .6
 للمنظمة.  األزمات إدار ودمجها مع نظم  الخبر د  للتعلم وزيا

     

تقوم الوزار  بتجديد المواد الصحفية السترداد موقعها واتخاذ  .7
 .زمةالممارسات المصححة لألخطاء التي وقعت أثناء األ

     

البحوث والدراسات في مجال  إجراءتشجع الوزار  موظفيها على  .8
 .األزمات إدار 

     

 .داريةاإلل الثاني: جودة القرارات المجا

      ة العامة للوزار .والسياس داريةاإليوجد انسجام بين جود  القرارات  .1

      الوزار . أهدافالمتخذ   داريةاإلتحقق القرارات  .2

      المتخذ  كافة جوانب العمل بالوزار . داريةاإلتشمل القرارات  .3

      لقرارات التي يتم اتخاذها.يوجد تكامل وترابط بين ا .4

سرعة اتخاذ  إلىتمتاز المعلومات المتوفر  بالمرونة مما يؤدي  .5
 القرارات الرشيد .

     

ات في يتوفر عدد كبير من البدائل المتاحة أمام متخذي القرار  .6
 الوزار .

     

      يتم تصنيف البدائل حسب أهميتها النسبية. .7

     ت المتخذ  على شبكة معلومات تشمل كافة دوائر تعتمد القرارا .8
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 الوزار . أقسامو 

      تحقق القرارات المتخذ  عامل التميز اإلداري للوزار . .9

      تتمتع القرارات بعامل اإلقنا  والرضا للعاملين المنفذين بالوزار . .10

مما يمك ن قرار تحديدًا واضحًا  إلىيتم تحديد المشكلة التي تحتاج  .11
 من اتخاذ القرار السليم بشأنها.

     

يتم استخدام أسلوب المفاضلة بين البدائل المختلفة عند اتخاذ  .12
 القرار في الوزار .

     

 الالزمةتحرص الوزار  على الحصول على كافة المعلومات  .13
 التخاذ القرارات لضمان فاعلية القرارات المتخذ  

     

      التقنية الحديثة في اتخاذ القرار. ساليبزار  باألتستعين الو  .14

في صنع  داريةاإل المستوياتتعمل الوزار  على مشاركة جميع  .15
 القرار.

     

يهتم المدراء في الوزار  بدوافع واحتياجات العاملين عند اتخاذ  .16
 القرار.

     

ات بما يتالءم مع يتوفر لدى الوزار  المرونة الكافية لتعديل القرار  .17
 التطورات المختلفة.

     

والداخلية عند اتخاذ  الخارجيةالظروف مؤسستك  إدار تراعي  .18
 القرارات الفعالة.

     

واالختصاصات القادر  على اتخاذ  الخبراتتتوفر لدى الوزار   .19
 القرارات الفعالة.

     

عيدًا عن يتم اتخاذ القرارات في الوزار  بشكل موضوعي ب .20
 االعتبارات الشخصية.

     

      وسلبياتها. إيجابياتهاوتقييم  داريةاإليتم مراجعة القرارات  .21

بعناية واختيار البديل  زمةيتم دراسة البدائل المتاحة في ظل األ .22
 األمثل.

     

 إدار االختصاص عند اتخاذها قرارات تتعلق ب ذوي الوزار  راو تش .23
 .األزمات
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 ستبانةاال( أسماء األساتذة محّكمين 2ملحق رقم )
 
 الجامعة االسم م
 غز  -والسياسة للدراسات العليا دار رئيس أكاديمية اإل د. محمد إبراهيم المدهون .1
 غز  -والسياسة للدراسات العليا دار أكاديمية اإل د. محمود عبد الرحمن الشنطي .2
 غز  -طين التقنيةفلسكلية  د. منصور األيوبي .3
 غز   -األقصىجامعة  د. منصور عبد القادر منصور .4
 غز   -األقصىجامعة  د. أديب األغا .5
 غز  –جامعة فلسطين  د. خالد المدهون .6
 غز  –جامعة فلسطين  د. عبد الكريم المدهون .7
 غز  –جامعة األزهر  د. زاهر قويدر .8
  رفح -المفتوحةجامعة القدس  طه  أبود. سامي  .9

 محلل إحصائي سمر  أبوم. أشرف  .10
 محلل إحصائي شمالة أبوأ. إبراهيم  11
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 النهائية صورتها في ستبانةاال( 3) رقم ملحق
 

 دار اإل أكادميية بني املشرتك الدراسات العليا برنامج

 األقصى وجامعة والسياسة

  دار اإل القياد  برنامج

 استبانةتحكيم 
 

 ،،ورعاكم،حفظكم هللا                  ...................................................... ةالفاضل/  ة/الدكتور      

 ،،،السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 استبانةتحكيم  /الموضوع

 إلى اشارةبالتقدير واالحترام وأثّمن جهودكم الكبيرة في خدمة البحث العلمي، وباإل إليكمأتوجه     

 دراسة بعنوان:  إعدادني أقوم بفإنالموضوع أعاله 

االجتماعية  تنميةبوزارتي العمل وال داريةاإلها على جودة القرارات أثرو األزمات إدارة

 بالمحافظات الجنوبية

برنامج الدراسات  - دارةوذلك استكماالً لمتطلب الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة واإل

 . غزة - األقصىوجامعة  للدراسات العليا والسياسة دارةيا المشترك بين أكاديمية اإلالعل

 

  ،،واالحترام،وتقبلوا خالص التقدير 
 
 
 

      
 /الباحث      

 محمد حسين عبد العال
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 األقصى وجامعة والسياسة دار اإل أكادميية بني املشرتك الدراسات العليا برنامج

 ياد والق دار اإلبرنامج 

 

 االستبيانتعبئة 
 

 ،،ورعاكم،حفظكم هللا                  ...................................................... األخ/ ت الفاضل/ ة      

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 الزمةالتم تصميمها بغر  جمع المعلومات التي  ستبانةااليديكم هذه أضع بين أن أيطيب لي         

بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية  داريةاإلها على جودة القرارات أثر و  األزمات إدارةلدراسة بعنوان: 

الحصول على درجة الماجستير في برنامج القيادة  اتوذلك استكماالً لمتطلب، بالمحافظات الجنوبية

وجامعة  للدراسات العليا السياسةو دارةبرنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية اإل - دارةواإل

 . غزة - األقصى

، وتشتمل اإلشرافيةوستجرى هذه الدراسة على جميع موظفي الوزارتين الذين يشغلون الوظائف 
وكل محور يحتوي على عد  عبارات وأمام كل عبار  خمس رتب مرتبة  محاورعلى ستة 

 ر موافق(.) موافق بشد ، موافق، محايد، غير موافق بشد ، غي:كالتالي

لذا  ،هذه الدراسة إنجاحوالفعال في  يجابيسيكون له مردوده اإل ستبانةاالذه ن اهتمامكم بتعبئة هإ
 عبار  مام كلأالتي تختارونها  الخليةفي )×(  إشار آرائكم بوضع  بإبداءمن سيادتكم التكرم  نأمل
 .ستبانةاال عباراتمن 

 وحرصكم نكماوتعشاكراا ومقدراا 

       ،،واالحترام،التقدير  وتقبلوا خالص
 

 /الباحث     

 محمد حسين عبد العال



 قائمة المالحق

 

215 
 

 إدارة األزمات وأثرها على جودة القرارات اإلدارية     

 مصطلحات الدراسة:

  من  عالية: هي عملية ديناميكية وعملية مستمر  تتضمن أفعااًل وتصرفات على درجة زمةاأل إدار
، والتخطيط زمةالفاعلية، وتتضمن أفعااًل وتصرفات مستجيبة، ويكون الهدف منها تحديد وتشخيص األ

 ، ومواجهتها ومعالجتها.زمةألل
 بحيث تمتاز هذه القرارات  هدافجود  القرار اإلداري: هو قرار يقاس بقدر موضوعيته وتحقيقه لأل

 .  األداءفي  عاليةبالرشد والعقالنية لتحقيق الكفاء  والف

 البيانات الشخصية.: األولالقسم 

 

 نثىأ                 ذكر                       الجنس: .1

 

 

 سنة  35 - 25سنة               25أقل من             :العمر  .2

 سنة                                             45أكبر من                  سنة 45 - 36                    

                          

 موكيل وزارة            مدير عا       المسمى الوظييي:  .3

 نائب مدير عام          مدير دائرة                           

 رئيو قسم               رئيو شعبة                           

 

 بكالوريوو فأقل        ماجستير فأعلى          المؤهل العلمي: .4

 

 سنوات 10 - 6ن م سنوات فأقل          5  :     الحاليفي العمل  الخدمةعدد سنوات  .5

 أكثرسنة ف 16       سنة  15 - 11من                                                

 

 وزارة العمل         وزارة التنمية االجتماعية      الوزارة التي تعمل بها:  .6
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 :ستبانةاال محاورو: مجاالت القسم الثاني

 

  م
 الفقرة

موافق 
 بشدة

ر غي محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

 :محاورويتكون من خمس  األزمات إدارة: مراحل األولالمجال 

 (.زمةالمبكر )قبل حدوث األ اإلنذار إشاراتمرحلة اكتشاف : األولالمحور 

      .زمةتدعم الوزار  ماديًا عمليات تحديد مؤشرات حدوث األ .1

      رار.باستم زمةتهتم الوزار  برصد مؤشرات حدوث األ .2

خاصة، من مهامها الرئيسة رصد  إداريةيتوفر لدى الوزار  وحد   .3
 .األزماتومتابعة مؤشرات وقو  

     

، التي من الخطرتعمل الوزار  على جمع واكتشاف عالمات  .4
 .زمةتكون مؤشر لحدوث األ أنالممكن 

     

باستمرار  تسعى الوزار  لدراسة كافة متغيرات بيئة العمل الداخلية .5
 .زمةللتعرف على مؤشرات احتمال حدوث األ

     

 اثحديتوفر لدى الوزار  نظام إنذار مبكر يتالءم مع مؤشرات األ .6
 .أزمةالتي من الممكن أن تسبب حدوث 

     

تهتم الوزار  بعمليات تصنيف وتبويب وتحليل مؤشرات حدوث  .7
 .زمةاأل

     

 (.زمةوالوقاية )قبل حدوث األ  مرحلة االستعدادالمحور الثاني: 

      المحتملة مستقباًل. األزماتتضع الوزار  خطة شاملة للتعامل مع  1

      المحتملة. األزماتللتعامل مع  األزمات إدار تشكل الوزار  فريق  2

تقديم الدعم المالئم للفريق الذي يقوم  إلىتسعى الوزار   3
 ة.بالتشخيص والتخطيط لألزمات المحتمل

     

الوزار  للتبادل  أقسامو  إداراتيسهل حدوث تفاعل متبادل بين  4
 .زمةالمادية والبشرية في حال وقو  األ اإلمكانات

     

 اإلمكاناتلتبادل الوزار   أقسامو  إداراتبادل بين يوجد تفاعل مت 5
 .زمةالتقنية والمعلوماتية في حال وقو  األ

     

وورش العمل المختلفة للتعرف على  تعقد الوزار  االجتماعات 6
 حال وقوعها. األزماتكيفية التعامل مع 
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      المحتملة. األزماتتنفذ الوزار  استمرار برامج تدريبية للتعامل مع  7

 (.زمةأثناء حدوث األ ) األضرارمرحلة احتواء المحور الثالث: 

التعامل مع الوقت بطريقة علمية دقيقة عند  إدار تقوم الوزار  ب 1
 حدوثها. حال زمةاأل

     

تستخدم الوزار  جميع قنوات االتصال المتاحة ونظم االتصال  2
 والحد من انتشارها. زمةالمختلفة للسيطر  على األ

     

والسيطر   زمةالحتواء األ الالزمةر  الموارد البشرية االوز  توجه 3
 عليها.

     

والسيطر   زمةالحتواء األ لالزمةار  الموارد المادية اتستخدم الوز  4
 عليها.

     

والسيطر   زمةالحتواء األ الالزمةر  النظم المعلوماتية اتستخدم الوز  5
 عليها.

     

 وعائالتهم زمةاألتقوم الوزار  بدورها تجاه المتضررين من  6
 ومساعدتهم بكل ما هو متاح.

     

ليمات السالمة تع تتضمن زمةاألتوجه الوزار  رسالة لجمهور  7
 وتلخص فيها ما يجري.

     

      الحتواء الشائعات. الالزمةالتدابير  الوزار تتخذ  8

      .واألهميةويات األولوفق سلم  زمةالوزار  مع األتتعامل  9
 (.زمةمرحلة استعادة النشاط )أثناء وبعد حدوث األ المحور الرابع: 

لممارسة النشاطات  زمةالالات جراءالتخاذ اإل الوزار تسار   1
 .األزماتاالعتيادية للوزار  في ظروف 

     

بدقة  زمةت باألأثر للمواقع التي ت الالزمةتحدد الوزار  االحتياجات  2
 .عالية

     

واستعاد  نشاطها الطبيعي  زمةات األتأثير تسعى الوزار  لمعالجة  3
 بسرعة وفاعلية.

     

 والمكافآت الالزمةة، التعويضات تقدم الوزار  الرعاية المناسب 4
 .زمةللمتضررين من حدوث األ

     

للتعامل مع أثار  الالزمةات جراءتتجه الوزار  بسرعة نحو تنفيذ اإل 5
 ومكافحة استمرار حدوثها. زمةاأل

     

تقوم الوزار  بحمالت إعالميه واسعة تستهدف المواطنين ووسائل  6
التي  زمةار  في تفاعلها مع األاإلعالم لتوضيح مدى استجابة الوز 

 حدثت.
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      ألنشطة استعاد  النشاط في المؤسسة. مالياً تخصص الوزار  مبلغًا  7

 .(زمةمرحلة التعلم )بعد حدوث األ : سالخامالمحور 

التي حدثت  زمةمع األ الالزمةتقوم الوزار  بجمع المعلومات  .1
 تفاد  منها مستقبال.واالس زمةالستخالص الدروس والعبر من األ

     

تقوم الوزار  بتوصيل المعلومات الكاملة ألصحاب المنافع والتي  .2
 .زمةسبق وعدهم بها أثناء حدوث األ

     

وعالجها وعمليات  األضرارتضع الوزار  مقاييس تصحيح  .3
 .األزمات دار المستقبلية إل الخططالفحص والتفتيش ضمن 

     

 السابقة األزمات إدار خطط وبرامج  عاليةاء  وفتقي م الوزار  كف .4
 .المستقبلية األزماتلتطويرها واالستفاد  منها في مواجهة 

     

 األزماتتعمل الوزار  على تحليل المجهودات التي بذلت أثناء  .5
 للمنظمة.  األزمات إدار ودمجها مع نظم  الخبر للتعلم وزياد  

     

مواد الصحفية السترداد موقعها واتخاذ تقوم الوزار  بتجديد ال .6
 .زمةالممارسات المصححة لألخطاء التي وقعت أثناء األ

     

البحوث والدراسات في مجال  إجراءتشجع الوزار  موظفيها على  .7
 .األزمات إدار 

     

 .داريةالمجال الثاني: جودة القرارات اإل

      ة العامة للوزار .لسياسوا داريةاإليوجد انسجام بين جود  القرارات  .1

      الوزار . أهدافالمتخذ   داريةاإلتحقق القرارات  .2

      المتخذ  كافة جوانب العمل بالوزار . داريةاإلتشمل القرارات  .3

      يوجد تكامل وترابط بين القرارات التي يتم اتخاذها. .4

سرعة اتخاذ  لىإتمتاز المعلومات المتوفر  بالمرونة مما يؤدي  .5
 القرارات الرشيد .

     

ات في يتوفر عدد كبير من البدائل المتاحة أمام متخذي القرار  .6
 الوزار .

     

      يتم تصنيف البدائل حسب أهميتها النسبية. .7

تعتمد القرارات المتخذ  على شبكة معلومات تشمل كافة دوائر  .8
 الوزار . أقسامو 

     

      ات المتخذ  عامل التميز اإلداري للوزار .تحقق القرار  .9

      تتمتع القرارات بعامل اإلقنا  والرضا للعاملين المنفذين بالوزار . .10
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قرار تحديدًا واضحًا مما يمك ن  إلىيتم تحديد المشكلة التي تحتاج  .11
 من اتخاذ القرار السليم بشأنها.

     

ين البدائل المختلفة عند اتخاذ يتم استخدام أسلوب المفاضلة ب .12
 القرار في الوزار .

     

 الالزمةتحرص الوزار  على الحصول على كافة المعلومات  .13
  التخاذ قرارات فاعلة.

     

      التقنية الحديثة في اتخاذ القرار. ساليبتستعين الوزار  باأل .14

في صنع  ةدارياإل المستوياتتعمل الوزار  على مشاركة جميع  .15
 القرار.

     

يهتم المدراء في الوزار  بدوافع واحتياجات العاملين عند اتخاذ  .16
 القرار.

     

يتوفر لدى الوزار  المرونة الكافية لتعديل القرارات بما يتالءم مع  .17
 التطورات المختلفة.

     

اذ والداخلية عند اتخ الخارجيةالظروف  المدراء في الوزار راعي ي .18
 القرارات الفعالة.

     

واالختصاصات القادر  على اتخاذ  الخبراتتتوفر لدى الوزار   .19
 القرارات الفعالة.

     

يتم اتخاذ القرارات في الوزار  بشكل موضوعي بعيدًا عن  .20
 االعتبارات الشخصية.

     

      وسلبياتها. إيجابياتهاوتقييم  داريةاإليتم مراجعة القرارات  .21

 إدار االختصاص عند اتخاذها قرارات تتعلق ب ذوي الوزار  راو تش .22
 .األزمات
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 العمل لوزارة مهمة تسهيل كتاب( 4) رقم ملحق
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 االجتماعية التنمية لوزارة مهمة تسهيل كتاب( 5) رقم ملحق
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 االنتهاء تم -تعالى -هللا بفضل …وأخيراا 
 ،"باهلل إال وفيقيت وما" الدراسة هذه من
 ،حسناتي ميزان في تكون أن اهلل أسألو 

 .بكلمة ولو ،معي ساهم من وكل
 

 ،وأمتي ،بها ينفعني أن اهلل وأرجو
 .ووطني ،وشعبي

 

 ،ناهمّ  أكبر الدنيا تكون ال أن سألأ واهلل
 .علمنا مبلغ وال
 
 

 العالمين رب هلل الحمد أن دعوانا وآخر
 
 


