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 إهـــداء

 : إىل من قال فيهما عز وجل

 
 والدي العزيز رحمو اهلل .

 هلل وألبسيا ثوب الصحة والعافية .والدتي رعاىا ا

إلى  إخوتي األعزاء بشير  وسامي  و أسامة  لما قدموه  من دعم  

 وتشجيع .

 إلى زمالئي وأصدقائي وكل من أسدى إلي معروفًا أو نصحًا أو عونًا .

 إلييم جميعًا أىدي ثمرة ىذا الجيد المتواضع عرفانًا وتقديرًا .

 ن ينفع بيا أبناء ىذا البمد المعطاء.راجيًا المولى العزيز القدير أ

 

 الباحث 
 

 

 



  

 الشكر والتقدير
الحمػػد ا اليظػػيـ الػػػذه بتيمتػػا تػػتـ المػػػالحاتي الحمػػد ا اليظػػػيـ ذه 
الجالؿ واإلكراـي كما يتبغي لجالؿ وجها وعظػيـ لػمطاتاي والمػالة واللػالـ 

مػػن عمػػن تبػػي الهػػدح والرحمػػة لػػيدتا وحبيبتػػا محمػػد مػػمن اا عميػػا ولػػمـ وع
 آلا ومحبا أجمييف.

 وبيد يييي
يلػػػرتي أف أتقػػػدـ بجزيػػػؿ الشػػػكر والتقػػػدير لمػػػدكتور/ عبػػػد القػػػادر عيػػػاد  

عػػػامر ذ وذلػػػؾ لتكرمػػػا باإلشػػػراؼ عمػػػن مػػػذم الدرالػػػةي ولمػػػا  دمػػػا لػػػي مػػػف 
إرشػػػػادات وتوجيهػػػػات عمميػػػػة كػػػػاف لهػػػػا ا اػػػػر البػػػػال  إلظهػػػػار مػػػػذم الدرالػػػػة 

الشكر أيضًا لمدكتور/ عبد الغفػار بالمورة الحاليةي ويلرتي أف أتقدـ بجزيؿ 
 المتفي الذه لـ يبخؿ عمّي بالتمح واإلرشاد. 

خالػػػػد كمػػػػا يلػػػػرتي أف أتقػػػػدـ بيميػػػػؽ الشػػػػكر أيضػػػػًا لكػػػػؿ مػػػػف ا لػػػػتاذ 
ا لػػتاذ عبػػد ي ا لػػتاذ مهػػده بوشػػيالةي ا لػػتاذ أبػػوبكر الترمػػوتي ي الجهػػاتي
تػػػًا متػػػي الػػػذيف لػػػاتدوتي حتػػػن إتمػػػاـ مػػػذم الدرالػػػةي عر ابوشػػػتيؼ  الػػػرؤوؼ
 بفضمهـ.

والشػػػػكر أيضػػػػا لجميػػػػب اليػػػػامميف  بالشػػػػركة اليامػػػػة لمكهربػػػػا  بالمتطقػػػػة 
 الشر ية .

وأخيرا وليس آخر أشكر أمد ائي وزمالئي وكؿ مف لامـ  ي إتجاح مذم 
 الدرالةي جزامـ اا عتي كؿ خير.

 انثاحج 
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  ممخص الدراسة

مػػػد ت مػػػذم الدرالػػػة إلػػػن التيػػػرؼ عمػػػن مػػػدح تػػػو ر عمميػػػة متهجيػػػة عمميػػػة إلدارة ا زمػػػات 

 بقطاع الكهربا  الميبي بالمتطقة الشر ية .

تحميمي لكوتا مف أكار المتامج الػتخدامًا  ػي درالػة و د ألتخدـ الباحث المتهج الومفي ال

(  قػرة 57الظوامر االجتماعية واإلتلاتية ي ولتحقيؽ أمداؼ الدرالة تػـ عمػؿ الػتباتة مكوتػة مػف )

( محاور تغطي أمداؼ الدرالة ي  اـ الباحث بتوزييها عمن أ راد مجتمب الدرالة 10موزعة عمن )

 وف  ي الوظائؼ القيادية بشركات الكهربا  اليامػة بالمتطقػةممف ييمم( مفردة ي 63البال  عددمـ )

الشر ية  ومـ : مديرو اإلدارات ي والمحطػات ي وملػاعدومـ ي ومػديرو الػدوائر المركزيػة باإلضػا ة 

إلن أعضا  لجتة إدارة ا زمة ي والتخدـ الباحث ألموب الحمر الشامؿ  ػي توزيػب االلػتباتات ي 

 %( مف مجموعة أ راد الدرالة .95.2بوا ب ) ( التباتة60و د تـ الترداد )

و د تـ تحميؿ بياتات الدرالة عف طريؽ االلتياتة بالحالب اآلليي والػتخداـ مجموعػة مػف 

التحاليػػػؿ اإلحمػػػائيةي ماػػػؿ: الجػػػداوؿ التكراريػػػةي والمتولػػػطات الحلػػػابيةي واالتحرا ػػػات الميياريػػػةي 

 تومؿ إلن مجموعة مف التتائج. ومف خالؿ التحميؿ اإلحمائي لبياتات الدرالة تـ ال

 ػي المرتبػة الااتيػة تقيػيـ  ليأتيي    ي المرتبة ا ولنجا ت القيادة و قًا لهذم الدرالةي  إف  

 كاتػت لممػمحة تشػكيؿ أعضػا  الرابيػة التوجيا ي أما المرتبػة  ي المرتبة الاالاة  تالما وا زمة ي 

بالمرتبػػة ي   ػػي حػػيف جػػا  اتخػػاذ القػػرارات  ةلػػ ػػي المرتبػػة الخام  ػػرؽ ا زمػػاتي اػػـ متابيػػة ا زمػػة

تراتيػب وجػا   ػي الوتظاـ االتماالت  ي المرتبة الاامتػة ي و التتظيـ بالمرتبة اللابية ي  اللادلة 

مػف خػالؿ التتػائج يتضػح أف  .تظاـ الميموماتو مف التخطيط لألزمات  كؿ ا خيرة عمن التوالي 

 ػرؽ ا زمػات ي  و المتابيػة  تتػو ر و بدرجػة مرتفيػة ي أمػا  القيادة ي والتقييـ ي والتوجيا ي وتشكيؿ



  

اتخاذ القرارات ي والتتظيـ ي وتظاـ االتماالت والتخطيط ي وتظاـ الميمومات ي تتو ر ولكف بدرجة 

 متولطة .

بقطػػاع الكهربػػا   يكمػػا أظهػػرت تتػػائج الدرالػػة تػػو ر عمميػػة متهجيػػة عمميػػة إلدارة ا زمػػات 

و قػػًا  ا زمػػاتإلدارة  اً وبدرجػػة متولػػطة ي ومػػذا يػػدؿ عمػػن أف متػػاؾ دور  يةبالمتطقػػة الشػػر يالميبػػي 

 ولكف يحتاج إلن تطوير أكار  .لممتهجية اليممية 

 وبتاً  عمن التتائج اللابقة تـ تقديـ بيض التوميات التي مف أممها :

مكماًل  ضرورة االمتماـ بالتخطيط الملتقبمي إلدارة ا زمات عمن اعتبار أتا جز اً          

لمتخطيط االلتراتيجي ي ضرورة إتشا  وحدة إدارية ملتقمة إلدارة ا زمات  ي كؿ الشركات تتبب 

اإلدارة اليميا  ي  راراتها وتكوف ملؤولة بشكؿ مباشر عف عالج ا زمات والتيامؿ ميها ي 

ضرورة تكويف  ريؽ إدارة أزمات مف موظفيف متخمميف ومدربيف  ي مجاؿ ا زمات بحيث 

وف جامزًا   ي أه و ت لمواجهة ا زمات ي تو ير تظاـ ميمومات واتماالت حديث وتتمية يك

 الكوادر البشرية المتياممة ميها  . 
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  مقدمة 1.1

ث ممػػػا يجيمهػػػا أكاػػػر عرضػػػًة تيػػػيش المتظمػػػات اليػػػـو  ػػػي عػػػالـ متغيػػػر ومتلػػػارع ا حػػػدا 

ي و ػػي ظػػؿ التقػػدـ التقتػػي واػػورة االتمػػاالت والميمومػػاتي وعمػػر الفضػػائياتي وتقمػػص  ألزمػػاتل

 ػػي  ريػػة مػػغيرةي لػػـ تيػػد المتظمػػات بمتػػأح  تيػػيش االحػػواجز والملػػا ات بػػيف دوؿ اليػػالـي وكأتهػػ

 عف تمؾ التحديات .

لمػػا تحويػػا مػػف خمػػائص  ي تهػػدد عػػرش أعتػػن المتظمػػاتي( (crisesأمػػبحت ا زمػػات  

أة واللػػرعة  والغمػػوض والتتػػوع والتهديػػد ي باإلضػػا ة إلػػن شػػدة ومػػدح التػػأاير الكبيػػر عمػػن المفاجػػ

 . (8002)حمادات،المتظمات 

غت (  بم2012يمن لبيؿ المااؿ عاـ)  طاع الكهربا  ليس ببييد عف تمؾ ا زمات ي  إْ  

حتاج ي يًاي ولاعة يوم 16ي حيث ومؿ إتقطاع التيار إلن أزمة  الكهربا   ي  طاع غزة ذروتها

ي و ور تو ؼ محطة التوليد عف ميغاوات  (142)مو ميغاوات والذه يمما  (360)إلن  القطاع

إلػن تحػو ومػمت تلػبة اليجػز عمػن أف  ياليمؿي أعمتت شركة توزيب الكهربا   ي محا ظات غزة

باإلضػػػا ة إلػػػن (ي  www.pchrgaza.org) % مػػػف إحتياجػػػات الكهربػػػا  اليوميػػػة لمقطػػػاع70

وأتيكػػس حيػػث ظمػػت ممػػر  ػػي ظػػالـ دامػػس ليػػدة لػػاعات  (1990)هربػػا  بممػػر عػػاـأزمػػة الك

  .( 8002توفيق ،)ذلؾ عمن الملتشفيات وولائؿ الموامالت التي تيمؿ بالكهربا  

بقا مػػػا و ػػػدرتها عمػػػن المتا لػػػةي وتضػػػيها  ػػػي دائػػػرة و ا زمػػػات تهػػػدد الػػػتمرارية المتظمػػػة  

التخطػيط الػواعي  التيامؿ مب ا زمػات مػف خػالؿف المتظمات التي ال تلتطيب إاالختبار يحيث 

تحػػو لػػػاحة والتوجيػػػا  ي والتتظػػػيـ المػػرف الػػػذه يلػػتوعب  ػػػوح التغيػػريبوا ػػب اإلمكاتيػػػات المتاحػػة 

لمراحػػؿ ا زمػػة المختمفػػة ال تمحػػؽ بركػػب التطػػور ويكػػوف ممػػيرما  ا حػػداث ي والمتابيػػة الدؤوبػػة 

 . التخمؼ واالتهيار



  

 متهجاعمن تطوير  اً اإلداره مرغمف الكيا مبحلية والمفاجئة أا زمات المتتاوتتيجة لتمؾ 

 . ي لمجابهة تمؾ التحديات أو عمن ا  ؿ لمحد مف أضرارما لما تحمؿ مف مخاطر ال حدود لها

إف إدارة ا زمات كما يراما الكاير مف المختميف مي إدارة ما ال يمكف إدارتاي وعمـ لا        

اي ومو ييمؿ عمن اتفراج ا وضاع والتهدئة والحفاظ عمن خموميتا و مقوماتا ولا أمول

المتظماتي وبذلؾ ترح التحده الحقيقي الذه يواجا المتظمات  ي تبتي إدارة ا زماتي كخيار 

التراتيجي مهـي بدا ب الحاجة الممحة لألخذ بهذا المفهـو وتحويؿ تظرياتا لوا ب يمكف تطبيقاي 

بقائها وتحقيؽ أمدا ها  ي التمو والتطور وااللتقرار  عمن ليمما ييود بالفائدة عميها ي وبالتا

 (02: 8002)الطيراوي ،

ا لموب اليممي  ي إدارة ا زمات مو ا لموب ا كار ضماتًا لمليطرة عميها وتوجيهها 

لمممحة المتظمة ي وأمبحت ا لاليب االجتهادية أو الحمالية وحدما غير كا ية لمتيامؿ مب 

 .(02: 8002الجديمي ،)لتيقدما وتشابكها  ات الحدياةا زم

 الدراسات السابقة  1.1

تشكؿ الدرالػات اللػابقة ترااػًا مهمػًا وممػدرًا غتيػًا لجميػب البػاحايف والدارلػيف ي إذ تلػاعدمـ 

 ي تكويف خمفيات عممية عف مواضيب درالتهـ وأبحااهـ ي  مف خاللها يتمكف الباحث مف إعداد 

حػػػػث وزيػػػػادة المحمػػػػوؿ المير ػػػػي لديػػػػا ي والبػػػػد  مػػػػف حيػػػػث أتتهػػػػن درالػػػػتا واختيػػػػار موضػػػػوع الب

تمػػػؾ الدرالػػػات مػػػب  عػػػرضولػػػيتولن الباحػػػث  البػػػاحاوف اآلخػػػروف بالتلػػػبة لممواضػػػيب المشػػػابهة .

 :     التركيز عمن مدؼ الدرالة والتتائج التي خممت إليها و التوميات

 

 



  

 الدراسات العربية  1.1.1

 (8000دراسة )مسك، -0

ـــوان : "  ـــة بعن ـــي الضـــف ة الغربي ـــة ف واقـــع إدارة األزمـــات فـــي مستشـــفيات القطـــاع العـــام العامم

 واستراتيجيات التعامل معيا من وجية نظر العاممين فييا" .

التي أجريت  ي  ملتشفيات القطاع الياـ الياممة  ي الضّفة الغربية الدرالة  ممذ تمد        

اتيجيات التيامؿ ميها وذلؾ مف وجهة تظر إلن تلميط الضو  عمن وا ب إدارة ا زمات والتر 

و ذلؾ مف خالؿ  المديريف ورؤلا  ا  لاـ والُشيب والملاعديف اإلدارييف  ي مذم الملتشفيات.

التيرؼ عمن آرا  أ راد عيتة الدرالة تحو مدح تو ُّر تظاـ إلدارة ا زمات  ي مراحما المختمفة 

كذلؾ  بية  ي التيامؿ مب ا زمات أيضًا. ي مذم الملتشفيات ومدح وجود التراتيجيات ّمت

ليػت الدرالة إلن تبياف اليال ة بيف وا ب تظاـ إلدارة  ا زمات  ي الملتشفيات وبيف الميو ات 

وجد التي توممت إليها مذم الدرالة  مف أمـ التتائجرتامج الفياؿ وااللتراتيجيات. و وعتامر الب

ة متولطة  ي مذم الملتشفيات. يتـ اتّباع تظاـ إلدارة ا زمات بمراحما المختمفة بدرج

وجود ميو ات تحد مف وجود تظاـ ي ؿ مب ا زمات بدرجة متولطة أيضاالتراتيجيات  ي التيام

دارة إلدارة ا زمات  ي مذم الملتشفيات بدرجة متولطة. وتتّو ر اليتامر الرئيلية لتظاـ إ

ة إتشا  وحدات خامة إلدارة و د أومت الدرالة  ضرور ي  ا زمات بدرجة متولطة أيضاً 

ا زمات  ي وزارة المحة و ي الملتشفياتي وتكوف مدرجة عمن الهيكؿ التتظيمي لكّؿ 

ة إلدارة ا زمات والمتمامة  ي ملتشفن. كذلؾ ضرورة اليمؿ عمن تو ير اليتامر الرئيلي

 . الجاتب التتظيميو جاتب الاقا ة التتظيميةي و الجاتب االلتراتيجيي 

 

 



  

 (  1212) الحميدي ، دراسة -1

  بعنوان : " فاعمية االتصاالت في إدارة األزمات األمنية بأجيزة وزارة الداخمية بالرياض "  

مد ت مذم الدرالة إلن التيرؼ عمن درجة  اعمية االتماالت  ي إدارة ا زمات ا متية 

أف تتائج الدرالة : وكاف مف أمـبأجهزة وزارة الداخمية بمديتة الرياض مف وجهة تظر اليامميف ي 

ت الرلمية أمـ أتواع االتماؿ التي تلتخدـ  ي إدارة ا زمات ا متية مي : التخداـ االتماال

مـ ألاليب االتماؿ التي تلتخدـ  ي إدارة ا زمات ا متية مي : أو  يأاتا  ا زمة ا متية

ؿ االتماؿ التي أمـ ولائو االتماؿ المختمفة ي  االعتماد عمن  االتماؿ الشفوه عبر أجهزة

أمـ الميو ات التي تقؼ أما ية االتماؿ الهاتفي ي والاللمكي ي تلتخدـ  ي إدارة ا زمات ا مت

هي عدـ تدريب اليامميف  ي مجاؿ  دوف إتماـ  اعمية االتماؿ  ي إدارة ا زمات ا متية 

  هي :تي بيتما أمـ التوميا االتماؿ ا متي عمن الملتحدث مف ولائؿ االتماؿ الحدياة

تجهيز غرؼ اليمميات بأحدث ولائؿ االتماؿ الفيالة مزودة بشاشات مرئية تيكس تطور أه 

حدث أمتي باإلضا ة  جهزة الكمبيوتر إلجرا  كا ة التحاليؿ بلرعة ود ة تجهيز غر ة عمميات 

دارتها مب تية متتقمة  ي موا ب الحدث )ا زمة ( يتو ر لها ولائؿ اتماؿ متطورة يكوف تداخمها وا 

عمن المير ة والوا يية .إتشا  شبكة اتماؿ أمتية موحدة بيف مختمؼ القطاعات ا متية تتبتن 

 . أتظمة تشفير تضمف عدـ التدخؿ أو االختراؽ

 ( 8000دراسة )العزاوي ،  -3

 بعنوان : " أثر التخطيط االستراتيجي عمى إدارة األزمة " . 

ا زمػة اال تمػادية اليالميػة عمػن متظمػات تداعيات إلن التيرؼ عمن الدرالة  مد ت مذم 

ا عمػػاؿ مػػف خػػالؿ اتتهػػػاج المػػتهج الومػػفي التحميمػػي الػػػذه يمػػؼ متغيػػرات الدرالػػة "التخطػػػيط 

دارة ا زمػػة" ومػػف اػػـ تحميػػؿ مػػذم المتغيػػرات الرئيلػػية والتابيػػة ي و كاتػػت مػػف أمػػـ  االلػػتراتيجي وا 



  

إدارة ا زمػة  تهػا لػـ تطبػؽ مفهػـو إدارة ا   شػؿ القيػادات  ػي التتائج التي توممت إليهػا الدرالػة :

 زمة  ف اإلدارة تيتي تخطيط وتتفيذ ومتابية تغذية عكلية  ي ضو  المتغيػرات البيئيػة ي ومكػذا 

.أف التخطػػيط  لوظػػائؼ اإلدارة اً ولػػيس تطبيقػػتالحػػظ أتػػا كاتػػت متػػاؾ اجتهػػادات  ػػي إدارة ا زمػػة 

إذا لػػـ يكػػف متػػاؾ تحميػػؿ بيئػػي لمبيئػػة  - ػػي المتظمػػة تتفيػػذم  -االلػػتراتيجي ال يمكػػف أف تيمػػؿ بػػا 

الداخمية والخارجية ومير ة ما مي جواتػب القػوة والضػيؼ لممتظمػة  ػي البيئػة الداخميػة . ومػا مػي 

 الفرص والتهديدات  ي البيئة الخارجية.

  ( 1228دراسة  )البدري ،  -4

 تابعة لقطاع النفط في ليبيا".بعنوان "مدى توافر عناصر نظام إدارة األزمات في المنظمات ال

مػػدح تػػوا ر عتامػػر تظػػاـ ا زمػػات  ػػي المتظمػػات إلػػن التيػػرؼ عمػػن مػػذم الدرالػػة  مػد ت 

الممموكة لممؤللة الوطتية لمتفط والتي تقب إدارتهػا أو  روعهػا  ػي مديتػة بتغػازه ي و ػد الػتهدؼ 

 حبيرلوف و ميتروؼ " ذو اإلدارة اليميا والولطن ي و د التياف الباحث بتموذج "  هر يالباحث مد

الخمػػس مراحػػؿ لقيػػاس مػػدح تػػوا ر تظػػاـ إدارة ا زمػػات  ػػي المتظمػػات  يػػد الدرالػػة وتومػػؿ إلػػن 

التتائج التالية : توا ر عتامر تظاـ إدارة ا زمات بتلب متفاوتة  ي المراحؿ الخملة  هي تكوف 

يداد والو ايػػة واحتػػوا  بدرجػػة متولػػطة تلػػبيًا  ػػي مراحػػؿ اكتشػػاؼ إشػػارات اإلتػػذار المبكػػر وااللػػت

ا ضػػرار أو الحػػد متهػػا والػػتيمـ بيتمػػا تكػػوف عاليػػة تلػػبيا  ػػي مرحمػػة الػػتيادة التشػػاط. تػػوا ر تظػػاـ 

ف جهػػود المتظمػػات إمتكامػػؿ إلدارة ا زمػػات بدرجػػة متولػػطة تلػػبيا  ػػي المتظمػػات  يػػد الدرالػػة. 

هػا و ائيػة ي ويػرح الباحػث التابية لممؤللػة مػي جهػود عالجيػة  يمػا يتيمػؽ بػإدارة ا زمػة أكاػر مت

أف  مور توا ر عتامػر إدارة ا زمػات التػي تتمػؼ بهػا اإلدارة التاجحػة لألزمػات  ػد ييػزح إلػن 

وجود الكوادر البشرية غير المؤممة وتقص الخبرة الالزمة  ي مجاؿ اليمؿ ضمف ملتويي اإلدارة 

 .اليميا والولطن بالمتظمات محؿ الدرالة

 



  

  ( 1228دراسة )عودة ،  -5

 بعنوان : " واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعميم العالي بقطاع غزة "

المخػػاطر اإلداريػػة التػػي يمكػػف أف إلػػن التيػػرؼ عمػػن أتػػواع ا زمػػات و  مػػذم الدرالػػة تمػػد         

الػتراتيجيات إدارة لتيػرؼ  ػي تفػس الو ػت عمػن ألػاليب و ارض لهػا مؤللػات التيمػيـ اليػاليي و تتي

اإلمكاتيػػات الماديػػة والبشػػرية المتػػو رة  ػػي الجاميػػة جاميػػة اإللػػالمية و متها الا زمػػات التػػي الػػتخد

مف حيث دورما  ي  يالية إدارة ا زمػات التػي تتيػرض لهػا الجاميػة أحياًتػا. و ػد تومػمت الدرالػة 

مػػي تتخػػذ دارة ا زمػػات  بػػؿ حػػدوث ا زمػػة و إلػػن أف الجاميػػة اإللػػالمية تمتػػـز بيمميػػة التخطػػػيط إل

كير اليممي أاتا   اتخاذما  لمقرارات  أاتا  و وع ا زمات و أظهرت الدرالة أيًضػا أف خطوات التف

الجاميػػة تمتػػـز بيمميػػة المراجيػػة وتقيػػيـ التتػػائج بيػػد اتتهػػا  ا زمػػة . كمػػا أومػػت الدرالػػة بضػػرورة 

ورشػػػات عمػػػؿ متخممػػػة  ػػػي إدارة ا زمػػػات موجهػػػة إلػػػي ير تػػػدريب وتتظػػػيـ دورات تاقيفيػػػة و تػػػو 

بالجاميػػة لزيػػادة وعػػيهـ بمجػػاؿ إدارة ا زمػػات و تكػػويف  ريػػؽ إدارة أزمػػات مػػف مػػوظفيف  اليػػامميف

مػػػدربيف جيػػػدا  ػػػي مجػػػاؿ ا زمػػػات بحيػػػث يكػػػوف الفريػػػؽ جػػػامزا  ػػػي أه و ػػػت لمواجهػػػػػة ا زمػػػات 

أومػػت الدرالػػة أيًضػػػا بضػػرورة مشػػاركة اليػػػامميف  ػػي الملػػتويات اإلداريػػػة الولػػطن  ػػي عمميػػػة و 

 . اتخاذ القرارات

 ( 8002دراسة )إسميم ، -6

 بعنوان :  "سمات إدارة األزمات في المؤسسات الحكومية الفمسطينية " 

مػػػد ت مػػػذم الدرالػػػة إلػػػن التيػػػرؼ عمػػػن لػػػمات إدارة ا زمػػػات  ػػػي المؤللػػػات الحكوميػػػة         

 الفملطيتية وذلؾ مف خالؿ إجرا  درالة ميداتية عمن وزارة الماليػة الفملػطيتية بغػزةي وذلػؾ ومػوالً 

لدرالة مذم اللمات ومير ة مدح جامزية الوزارة  ي التيامؿ مب ا زمات المتو ية . و د تومػمت 

ة الماليػػة بغػػزة بحاجػػة إلػػن تتميػػة وتطػػويري يركػػز جػػود تظػػاـ إلدارة ا زمػػات  ػػي وزار الدرالػػة إلػػن و 



  

عمػػػن مجموعػػػة مػػػػف اإلجػػػرا ات اليالجيػػػػة ليػػػالج ا زمػػػات  ػػػػور و وعهػػػا . و ػػػػد أومػػػت الدرالػػػػة 

مكمػػػؿ لمتخطػػػيط   ضػػػرورة االمتمػػػاـ بػػػالتخطيط الملػػػتقبمي إلدارة ا زمػػػات عمػػػن اعتبػػػار أتػػػا جػػػز ب

االلتراتيجيي كما أومت بضرورة إتشا  وحدة إدارية ملتقمة إلدارة ا زمات  ي كػؿ متظمػة تتبػب 

  اإلدارة اليميا  ي  راراتها وتكوف ملؤولة بشكؿ مباشر عف عالج ا زمات والتيامؿ ميها .

 (  1226وي،اليح( اسة در  -7

 "المنورة بالمدينة لمبنات الحكومية المتوسطة المدارس في األزمات إدارة "بعنوان :

ليمميػػات  ( ائػػدة  ريػػؽ ا زمػػات ) مػػد ت الدرالػػة إلػػن التيػػرؼ عمػػن مػػدح ممارلػػة المػػديرات       

متولػطة الحكوميػػة إدارة ا زمػات بالمتهجيػة اليمميػة حلػب آرا  أ ػراد عيتػػة الدرالػة  ػي المػدارس ال

يػريف أف (  ريػؽ ا زمػات )  لمبتات بالمديتة المتورة . حيث أظهرت الدرالػة أف أ ػراد عيتػة الدرالػة

المػػديرات يمارلػػف عمميػػات إدارة ا زمػػات وكػػؿ عمميػػة مػػف اليمميػػات بدرجػػة متولػػطةذ لػػذا تومػػي 

 الباحاة مديرات المدارس بضرورة إتباع التالي  ي إدارة ا زمات:

رس اتخػاذ اإلجػرا ات الو ائيػة المتالػبة لمتػب اطيط لألزمات: حيث يتبغي عمن مديرات المدالتخ -

 ملببات ا زماتي والحد مف آاارما اللمبية.

التتظػػيـ لألزمػػات: حيػػث يتبغػػي عمػػن مػػديرات المػػدارس التتلػػيؽ والتكامػػؿ بػػيف الجهػػود المختمفػػة  -

ت الموكمػػػة إلػػػػيهف ا عمػػػاؿ الخامػػػػة التػػػي تبػػػػذؿ إلدارة ا زمػػػة وذلػػػػؾ عػػػف طريػػػػؽ تحديػػػد اليضػػػػوا

 . ةبميالجة ا زمةي وتحديد المهاـ المرتبطة بكؿ عضوم بالفريؽ أو الهيئات الخارجية الملاتد

التوجيػػػا  ػػػي ا زمػػػات: حيػػػث يتبغػػػي عمػػػن مػػػديرات المػػػدارس ترشػػػيد خطػػػوات عضػػػوات الفريػػػؽ  -

تيميمػػات الالزمػػة لترشػػيد لمتيامػػؿ مػػب ا زمػػة بفاعميػػة و ذلػػؾ عػػف طريػػؽ تزويػػد عضػػوات الفريػػؽ بال

 خطوات تتفيذ المهاـ الممقاة عمن عاتقهف لمتيامؿ مب ا زمة.

 

 



  

 ( 8002، طوالبةدراسة )عبيسات و  -2

بعنوان : "دراسة ميدانية لمدى توفر نظام إلدارة األزمات في مؤسسة المناطق الحرة ".

ة المتاطؽ الحرة الدرالة إلن  ياس مدح تو ر تظاـ إدارة ا زمة  ي مؤللمذم  تمد  

الخمس مراحؿ " لقياس مدح  حبيماف "ا ردف" وذلؾ بااللتياتة بتموذج " بيرلوف و ميتروؼ ذو 

تو ر تظاـ إدارة ا زمة ". وتشير تتائج الدرالة إلن أف متاؾ  درة متولطة لمؤللة المتاطؽ 

كما يظهر أف  الحرة الكتشاؼ مؤشرات حدوث ا زمات ومجاؿ االلتيداد والو اية مف ا زمات ي

 ؿ مرحمتيف مما المتيمقتاف بمرحمة االكتشاؼ ومرحمة االلتيداد ومذا يد ب بالمؤللة لمتركيز أ

 عمن ا تظمة الخامة بهذم المرحمة.

 ( 8002دراسة  )التركي،  -2

 بعنوان : " تقييم فاعمية إدارة األزمات والكوارث بالمنشآت النووية".

الكػوارث بالمتشػ ت التوويػة  ػي ليبيػا ي وكاتػت يػة إدارة ا زمػات و  اعم تقيػيـإلػن الدرالػة  مد ت مذم

الدرالة التطبيقية حوؿ مركز بحوث الطا ػة المتجػددة وتحميػة الميػام التػابب لممكتػب الػوطتي لمبحػث 

والتطػػػوير  ػػػي ليبيػػػا بغػػػرض التيػػػرؼ عمػػػن درجػػػة االلػػػتيداد الحاليػػػة لمواجهػػػة ا زمػػػات والكػػػوارث 

ي متب ا زمات والحد متهاي ومدح آاارما إذا و يت والتيػرؼ عمػن تقػاط و اعمية الجهود المبذولة  

القوة والضيؼ  ي البرامج الحالية بغرض ميالجتهػا . مػف أمػـ التتػائج التػي تومػمت إليهػا الدرالػة 

ضػرورة  إتشػا  بتدتي درجة االلتيداد بػالمركز لمواجهػة ا زمػات والكػوارث . و ػد أومػت الدرالػة 

 ز .وحدة وظيفية بالمرك

 ( 1222دراسة )الجديمي،  -12

بعنوان : "واقع استخدام أساليب إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية الكبرى في قطاع غزة"

مػػػذم الدرالػػػة إلػػػن التيػػػرؼ عمػػػن اتجامػػػات اليػػػامميف تحػػػو مػػػدح تػػػو ر تظػػػاـ إلدارة  تمػػػد         

     وذلػػؾ لتحديػػد مػػدح االلػػتيدادا زمػػات  ػػي مراحمػػا المختمفػػة  ػػي اػػالث ملتشػػفيات حكوميػػة بغػػزة ي



  

الجامزية التي تتمتب با مذم الملتشفيات  ي التيامؿ مب ا زمات. و د توممت مػذم الدرالػة إلػن و 

تا يوجد ضيؼ شديد  ي تظاـ إدارة ا زمػات  ػي الملتشػفيات الاالاػة  ػي كػؿ مرحمػة مػف مراحػؿ أ

ضػرورة إتشػا  وحػدات إلدارة بالدرالػة دارة . و د أومت إلالتظاـ و التي تماؿ المتظور المتكامؿ ل

 ػي الملتشػفيات الرئيلػية الكبػرح وضػرورة وجػود أشػخاص مات  ي وزارة المػحة الفملػطيتية و ا ز 

ضػرورة اليمػؿ عمػن تأمػيؿ متهجيػة متكاممػة إلدارة بمؤمميف  ي إدارة ا زماتي كما أومت أيًضا 

تاجحػػة لألزمػػات  ػػي بهػػا اإلدارة ال ا زمػػات مػػف خػػالؿ زيػػادة تػػو ير اليتامػػر ا لالػػية التػػي تتلػػـ

 .مختمؼ مراحمها 

 األجنبية  الدراسات 1.1.1

 (   Burnett, 1998دراسة بيرنيت )  -1

مد ت إلن وضب ألاليب مقترحة إلدارة ا زمات مف أجؿ اتخاذ  رارات أكار عقالتية  ي مو ؼ 
 . ا زمة

طمػػب حلالػػية  ػػي ف إدارة ا زمػػات تتأوتومػػمت الدرالػػة إلػػن عػػدد مػػف التتػػائج ي متهػػا :  

ألاليات اإلدارة ذ  التحديد المالئـ لألزمػات مػف أولػن الخطػوات المهمػة لألزمػات ي ويتطمػب ذلػؾ 

عػػادة تشػػكيؿ المتظمػػة مػػف خػػالؿ تطػػوير  إجػػرا  عمميػػات تحميػػؿ بيئػػي  مػػداؼ ومهػػاـ المتظمػػة ي وا 

عػػػادة التشػػػكيؿ المػػػوارد البشػػػرية ي وتػػػو ير اإلمكاتػػػات الماديػػػة ي وأف مػػػذم الرؤيػػػة ليمميػػػة اإلدار  ة ي وا 

يتزيػػػد خطورتهػػػا أاتػػػا  ا زمػػػة بوالػػػطة ضػػػغوط عوامػػػؿ : الو ػػػت ي وملػػػتوح الخطػػػورة ي والػػػتجابة 

 ا زمات .كما أف التخداـ ألاليب   يالة يؤده إلن اتخاذ  رارات عقالتية .

 ( Olaniran& Williams،1998 ) والنيرانو  وليامسدراسة  -1

ؿ بالتخداـ التقتية الحدياة  ي إدارة ا زمات  ي مد ت إلن التيرؼ عمن متطمبات االتما
 المتظمات بأمريكا .

وتومػػمت الدرالػػة إلػػن عػػدد مػػف التتػػائج ي متهػػا : أف الػػتخداـ التقتيػػة الحدياػػة  ػػي حفػػظ   

الميمومات والترجاعها لا أار عمن عممية االتماؿ  ي ا زمػات ي ويتطمػب تحقيػؽ اتمػاؿ  يػاؿ 



  

ة بػػالجمهور ي والػػػتخداـ ولػػائؿ االتمػػاؿ الرلػػمي وغيػػر الرلػػػمي ي إلدارة ا زمػػة المشػػاركة والاقػػ

 وتدريب  ريؽ ا زمات عمن التقتيات الحدياة  ي االتماؿ إلدارة ا زمات .

 (   Kennedy،1999دراسة كنيدي ) -3

مػػد ت إلػػن التيػػرؼ عمػػن ألػػموب التخطػػيط إلدارة ا زمػػات ي مػػف أجػػؿ االلػػتجابة الفوريػػة 

تو يػػػة ي والتػػػي مػػػف الممكػػػف أف تقػػػب  ػػػي المػػػدارس ومؤللػػػات التيمػػػيـ مالالمالئمػػػة لألزمػػػات غيػػػر 

 بأميركا .

وتوممت الدرالة إلن عدد مف التتائج ي متها :أف التخطػيط لألزمػات يتطمػب تػو ير  اعػدة 

بياتػػػات تحتػػػوه عمػػػن ألػػػما  وأر ػػػاـ مواتػػػؼ ي و ػػػاكس ي والهػػػاتؼ الخمػػػوه ي والبريػػػد اإللكتروتػػػي ي 

اد  ريػؽ ا زمػة . وتحديػد دور كػؿ عضػو مػف أعضػا   ريػؽ ا زمػػة ي وعتػاويف البريػد لكػؿ مػف أ ػر 

وتو ير  اعدة بياتات خامة بولائط االتماالت المتيددة تحوه الميمػومات المهمة عف مؤللات 

التيميـ مف حيػث : المبػاتي ي والمكاتػب ي والمػوظفيف ي والخػدمات التػي تقػدمها ي وأف تيمػؿ خطػة 

تجابة اللػػريية لقيػػاس وتحديػػد تتػػائج وممػػدر ا زمػػة ي وملػػاعدة إدارة ا زمػػات عمػػن تلػػهيؿ االلػػ

اللمطات  ي تحرياتها ودرالاتها ي واإلتذار بوجود أزمة ي واالعتراؼ بملؤوليات المتظمةي والقيػاـ 

عػالـ وتبميػ  ا  ػراد المتػأاريف وتيمػيمهـ كيػؼ ييممػوا عمػن  بأ ياؿ حذرة وحكيمة إلتها  ا زمػة ي وا 

 . (8002وي ،)اليححماية أتفلهـ 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.1.1

 تها حققت ما يمي :إأ ادت الدرالات اللابقة الدرالة الحالية مف حيث 

  الحد ية اليممية مف أجؿ تجتب و وعها و أعطت  كرة عف عمميات إدارة ا زمات بالمتهج

 مف تتائجها ) آاارما ( اللمبية ي واإل ادة متها كفرص لمتقدـ  .



  

  عمن اإلطار التظره الذه احتوتا الدرالات لتحديد اإلطار التظره لمدرالة  الو وؼ

 الحاليةي  وتحديد عمميات إدارة ا زمات .

   تكػػويف تمػػور شػػامؿ لموضػػوع الدرالػػة الحاليػػة مػػف حيػػث : أمػػدا ها ي وأمميتهػػاي ومػػتهج

عداد االلتباتة الخامػة بالدرالػة الحاليػة مػف حيػث المجػاالت واليبػ ارات التػي الدرالة ي وا 

 يحتويها كؿ مجاؿ ي ومقياس تدرج اإلجابات ي وتحديد ا لاليب اإلحمائية .

 مشكمة الدراسة 3.1

الطا ػة الكهربائيػػة تيتبػر مػػف أمػـ المػػوارد االلػتراتيجية و ضػػرورة لغايػات الحيػػاة اليمػػرية        

وعػػدـ تو رمػػا  هػػي تميػػب دورًا حالػػمًا  ػػي تحقيػػؽ أغػػراض التتميػػة  ػػي مختمػػؼ مجػػاالت الحيػػاة ي 

    يحوؿ دوف دوراف عجمة التطور ي هذا التطور مقروف بالتخداـ تمؾ الطا ة المهمة .

 ػػػي تػػأميف االحتياجػػػات المتزايػػدة مػػػف  اً  طػػاع الكهربػػا   ػػػي ليبيػػا يميػػػب دورًا مهمػػًا وجومريػػ       

تشػػػػػا  محطػػػػػات إتتػػػػػاج الط ا ػػػػػة الطا ػػػػػة الكهربائيػػػػػة  لمختمػػػػػؼ القطاعػػػػػات الخدميػػػػػة  واإلتتاجيػػػػػة وا 

ة وبيئيػػػة  وخمومػػػًا الخػػػاـ الكهربائيػػػة ي التػػػي تيمػػػؿ بالغػػػاز الطبييػػػي لمػػػا لػػػا مػػػف  وائػػػد ا تمػػػادي

تشػػا  وتشػػغيؿ محطػػات تحميػػة الميػػام عمػػن طػػوؿ اللػػاحؿ الميبػػي ي لتغذيػػة إباإلضػػا ة إلػػن  يالميبػػي

  المدف بالميام المالحة لمشرب .

عمػػػن مختمػػػؼ القطاعػػػات اإلتتاجيػػػة تيػػرض  طػػػاع الكهربػػػا   ه أزمػػػة يترتػػػب عميهػػػا آاػػػار        

والخدميػػػة  ي ممػػػا يػػػؤده إلػػػن ر ػػػب تكمفػػػة اإلتتػػػاج ي وخفػػػض الطا ػػػة اإلتتاجيػػػة لمممػػػاتب و إتػػػالؼ 

اليديد مف المتتجات . وتظهر آاػار ا زمػة بشػكؿ واضػح مػف خػالؿ ُشػح إمػدادات الطا ػة الالزمػة 

تكبػػػدما تر الكهربػػػائي التػػػي لمشػػػركات . وتتجػػػاوز الخلػػػائر اال تمػػػادية التاشػػػئة عػػػف اتقطػػػاع التيػػػا

القطاعػػػات اإلتتاجيػػػة لتػػػتيكس عمػػػن القطاعػػػات الخدميػػػة كقطػػػاع المػػػحة و طػػػاع التيمػػػيـ ي وتمتػػػد 

  لتمؿ إلن الجاتب االجتماعي وا لرة.



  

و ػػػػػد تيػػػػػرض  طػػػػػاع الكهربػػػػػا  إبػػػػػاف اػػػػػورة اللػػػػػابب عشػػػػػر مػػػػػف  برايػػػػػر إلػػػػػن أزمػػػػػة شػػػػػديدة  

دركػػػػػوا وعػػػػػاتوا مػػػػػف آاارمػػػػػا ذيف عايشػػػػػوا وأد المجتمػػػػػب الميبػػػػػي الػػػػػاامتػػػػػدت آاارمػػػػػا لػػػػػتمس كػػػػػؿ أ ػػػػػر 

 اتشػػػػػرك وي  (3122لياس يالماػػػػػاؿ شػػػػػركة اإللػػػػػمتت الميبيػػػػػة).  و متهػػػػػا عمػػػػػن لػػػػػبيؿ الرئيلػػػػػية

ي باإلضػػػػػا ة إلػػػػػن  اليامػػػػػةة مبًا عمػػػػػن الشػػػػػبكالتػػػػػي تػػػػػأارت بػػػػػدورما واتيكػػػػػس ذلػػػػػؾ لػػػػػ اإلتمػػػػػاالت

  اتقطاع الميام عمن بيض الملاكف .

ي لمتيرؼ عمن وا ب ا زمة  إلتكشا يةاـ بإجرا  درالة ا مر الذه أاار امتماـ الباحث  ق

 : وتبيف اآلتيبالمتطقة الشر ية لكهربا  ا قطاعب

 :الجاتب الفتي  

 الوحػػػدات عػػػدد مػػػف لتشػػػغيؿ الو ػػػود تػػػو ر عػػػدـ وھ ا زمػػػة  ػػػي ا مػػػور أخطػػػر و ـھمػػػف أ -

( 308) لموحػػدات المتػػو رة تقػػدر  ةيػػالكم مػػةالقي كاتػػت و الشػػر ية المتطقػػة أحمػػاؿ تغطػػي

  (.2012أحنيش ،) ( 1-1موضحة بالجدوؿ ر ـ ) ميميقا وات كما 

 ( قيمة التوليد المتوفر أثناء األزمة 1-1الجدول )

        
 المصدر ، ورقة عمل 

 
 
 



  

 ( التوليد المتوفرة قبل األزمة1 - 1جدول )
 

 

 
 
ة ي ممػا أدح الزويتيتػة  الغازيػة  لتوليػد الطا ػ إيقاؼ ضخ الغاز لمحطتي شماؿ بتغػازه و -

( ميقػػا وات ي وتقػػص  (1150إلػػن تو ػػؼ عػػدد اربػػب وحػػدات توليػػد عػػف اليمػػؿ بطا ػػة 

تشػػػغيؿ الشػػػبكة ي و طػػػب بيػػػض الخطػػػوط   ػػػيالو ػػػود بمحطػػػات التوليػػػد أدح إلػػػن عجػػػز 

جدابيا إلن اؾ ؼي مف)البريقة إلن  (220 ) ذات جهد  ا براجالكهربائية وتدمير بيض 

جػػػدابيا الشػػػمالية والجتوبيػػػة ( ي اذلؾ دوائػػػر وخطػػػوط)  ميػػػتس وجتوبػػػًا إلػػػن جػػػالو ( ي وكػػػ

وتفجيػػر أحػػد خزاتػػات الو ػػود بمحطػػة الزويتيتػػة ي باإلضػػا ة الػػن تفجيػػر عػػدد أربيػػة أبػػراج 

اتقطػػاع التيػػار الكهربػػائي عمػػن متطقػػة )الكفػػرة  إلػػنؾ  ولػػت ي ممػػا أدح  (220) جهػػد 

  . (2011ي  الزردومي).وتازربو( 



  

إتتػػاج الو ػػود  ػػي المتطقػػة الشػػر ية والبريقػػة ي ممػػا أدح إلػػن تػػدمير أتابيػػب تغذيػػة محطػػات  -

  ،(www.albayan.ae.)( لػاعات يوميػًا 6)عجز  ن تزويد الكهربػا  لفتػرة تزيػد عػف 

ومػػاحب ذلػػػؾ اتقطػػاع  ػػػي الميػػام  ػػػي بيػػض ا حيػػػا  اللػػكتية المرتفيػػػة ي تتيجػػة لمػػػربط 

 المباشر مب الشبكة الرئيلية  التي تيمؿ بالمضخات.

  المالي :الجاتب 

المتظومػػػػة  عػػػػف بالشػػػػركات محػػػػؿ الدرالػػػػة ي )خػػػػدمات الملػػػػتهمكيف( اتاتفمػػػػاؿ متظومػػػػ -

الشػػركة اليامػػة لمكهربػػا  وتيطمهػػا ي  الموجػػودة  ػػي( خطػػيط مػػوارد المؤللػػاتت)الرئيلػػية 

والملتهمكيف ي مف حيث الجباية والشكوح يواتقطيت  اتومي وليمة االتماؿ بيف الشرك

 .اإليرادات الواردة 

مميػػػػػػار دوالر (  1000.000.000مػػػػػػا يقػػػػػػارب عػػػػػػف  )  طػػػػػػاع الكهربػػػػػػا  خلػػػػػػائربمغػػػػػت  -

(www.gecol.ly.) 

 تأثير األزمة عمى اإليرادات .       (   3-1جدول رقم )                
 اننغثح انفشق 8000 8000 انغنٌاخ

 %(50) 37.475.236.579 37.586.100.428 75.061.337.007 اإليرادات 
 . )الشركة العامة لمكيرباء سيل بنغازي (المصدر، دائرة الفاقد التجاري          

 : الجاتب اإلداره 

( ي لميت بمجتة تليير ا عماؿ ي  وتـ اعتماد (03-05-2011تـ تشكيؿ لجتة بتاريخ  -

 قة الشر ية  .المجمس كهيئة إدارية وتتفيذية مؤ تة لتليير اليمؿ بقطاع كهربا  المتط

الشر ية ي والشركة اليامة  بالمتطقةكهربا  ال  طاع اتقطيت ولائؿ االتماؿ بيف  -

ف ألمكهربا  ي وبتاً  عمن  ذلؾ وجد المجمس  تفلا أماـ   رارات التراتيجية لـ يلبؽ لا 

اليقود وتفييؿ االتفا يات وتو ير المواد  براـا  التيييف والتقؿ و  إجرا اتأتخذما ي مف حيث 

  لالزمة لممياتة . ا

http://www.gecol.ly/


  

 تدتي تلبة حضور القوح الياممة .ل باإلضا ة -

جرا اتلمموظفيف   واإلداريةالخامة با مور المالية  المتظومةتيطؿ  -   ي الشرا  والتخزيف وا 

 .و إدارة عمميات المياتة لممتظومة الكهربائية 

وبليطة وعتيفة ي كايرة ومتها : أزمات مادية وميتوية ي  اً ويضيؼ مامر أف لألزمات أتواع

جزئية وعامة ي و وحيدة ومتكررة . وأغمب مذم ا زمات تداخمت مب بيضها البيض مكوتا و 

 (.2006)ماىر ،الوجا الياـ لألزمة  ي  طاع الكهربا  

 ػػػي ظػػػؿ مػػػا لػػػبؽ ُياػػػار تلػػػاؤؿ حػػػوؿ الكيفيػػػة التػػػي تػػػـ بهػػػا إدارة ا زمػػػة. ي وبالتػػػالي يمكػػػف       

 لؤاؿ التالي : مياغة مشكمة الدرالة   ي ال

بالمتطقػػة الشػػر ية  ػػي   طػػاع الكهربػػا مػػؿ توجػػد عمميػػة متهجيػػة عمميػػة إلدارة ا زمػػات  ػػي 

 ؟ ليبيا

 ويتفرع مف اللؤاؿ الرئيلي التلاؤؿ التالي :

مػػػف حيػػػث : التخطػػػيط لألزمػػػاتي  تػػػو ر عمميػػػة متهجيػػػا عمميػػػة إلدارة ا زمػػػات يمػػػا مػػػدح 

تابيػة ا زمػة ي تشػكيؿ أعضػا   ػرؽ ا زمػة ي القيػادة  ػي التتظيـ لألزمػة ي التوجيػا  ػي ا زمػة ي م

قػػػرارات  ػػػي ا زمػػػة ي تقيػػػيـ االتمػػػاؿ  ػػػي ا زمػػػة ي اتخػػػاذ التظػػػاـ  ي ا زمػػػة ي  تظػػػاـ الميمومػػػات 

 ؟ا زمة

 أىمية الدراسة 4.1

  يتلميط الضو  عمن احد المواضيب الحدياة تلبيًا والهامة   يتلهـ مذم الدرالة  .2

مما يو ر لممتظمة التجابة شاممة  – ا زماتإدارة  -امر الفكر اإلداره المي

الو ت الذه يلود  يا المفهـو   يالمختمفة.  ا زماتالتيامؿ مب   يومتتظمة 



  

 االلتراتيجيةالتقميده  ي التيامؿ المبتي عمن الفيؿ ورد الفيؿ واالبتياد عف 

 المدرولة .

وماـ جدًا  ي الدولة أال ومو تلتمد الدرالة أمميتها مف كوتها تتيمؽ بقطاع حيوه  .2

 ي وعمن ضو  ذلؾ  إتا يمكف االلتفادة مف تتائج مذم الدرالة لدعـ طاع الكهربا 

 .و المحا ظة عمن ملتوح الخدمات التي يقدمها تطوير مذا القطاع و 

  .ظؿ بيئة مشحوتة با زمات  يتدرة  الدرالات التي تتاولت موضوع إدارة ا زمات ي  .4

  سة أىداف الدرا 5.1
مػػػػف حيػػػػث  تػػػػو ر عمميػػػػة متهجيػػػػا عمميػػػػة إلدارة ا زمػػػػات بالشػػػػركة التيػػػػرؼ عمػػػػن مػػػػدح 

 أعضػا التخطيط لألزماتي التتظيـ لألزمات ي التوجيػا  ػي ا زمػات ي متابيػة ا زمػات ي تشػكيؿ 

االتمػاؿ  ػي ا زمػات ي اتخػاذ القػرارات الميمومات و  رؽ ا زمات ي القيادة  ي ا زمات ي تظاـ 

  طػػاع الكهربػػا   ػػي  قيػػادييفحلػػب آرا  أ ػػراد عيتػػة الدرالػػة مػػف ال يا زمػػات يػػيـات ي تق ػػي ا زمػػ

 .    بالمتطقة الشر ية 

 مجتمع الدراسة   6.1
ي  وأعضػػػا  المجتػػػة التلػػػيرية  ػػػي ا زمػػػة  يشػػػمؿ مجتمػػػب الدرالػػػة  يػػػادات المػػػؼ ا وؿ ي 

الشػػركة اليامػػة  :ة الشػػر ية ومػػيبالمتطقػػ بقطػػاع الكهربػػا ي اليػػامميف  ( مفػػردة74والبػػال  عػػددمـ )

ي ويرجػب اللػبب  ػي تحديػد مػذم الجبػؿ ا خضػرالشركة اليامة لمكهربا  و  يلهؿ بتغازهلمكهربا  

الفئة إلن اعتقػاد الباحػث أف تمػؾ الفئػة )مقارتػة مػب غيرمػا مػف الفئػات ا خػرح ( أكاػر  ػدرة عمػن 

 . ي ا زمة   ات الالزمة اإلجرا باتخاذتفهـ طبيية موضوع الدرالة ومي الجهة الميتية 

وتكػػوف مجتمػػب الدرالػػة مػػف مػػديره اإلدارات ي والمحطػػات ي وملػػاعديهـ ي ومػػديره الػػدوائر 

المركزية ي باإلضا ة إلن أعضا  المجتػة التلػييرية ي وتػـ تحديػد مجتمػب الدرالػة مػف خػالؿ عػدد 



  

إلػػن االعتمػػاد عمػػن ي باإلضػػا ة  لشػػركات محػػؿ الدرالػػة مػػف الزيػػارات الميداتيػػة  ػػاـ بهػػا الباحػػث 

 . ات محؿ الدرالة ميمومات مف دائرة الموارد البشرية بالشرك

 ػي الحمػوؿ عمػن تتػائج أكاػر د ػة الػتخدـ وتظرًا لمغر حجـ مجتمب الدرالة ي ورغبة    
 الباحث ألموب الملح الشامؿ لحمر مجتمب الدرالة  .

 .الجبل األخضر "(  توزيع أفراد مجتمع الدراسة "سيل بنغازي و  4-1جدول رقم ) 
 اٌؼذد اٌىظُفخ َ

 10 مدير إدارة  1
 5 مدير محطة  2
 17 مساعد مدير  3
 27 مدير دائرة مركزية  4
 5 عضو لجنة   5

 63 اإلجمالي
 دائرة الموارد البشرية سيل بنغازي والجبل األخضر  المصدر ،                       

 منيجية الدراسة 7.1
لومػػفي  ػػي مػػذم الدرالػػة ي إذ تلػػين الدرالػػة إلػػن التيػػرؼ عمػػن مػػدح تػػـ اتبػػاع المػػتهج ا 

متمامػػة  ػػي بالمتطقػػة الشػػر ية بقطػػاع الكهربػػا  الميبػػي تػػو ر عمميػػة متهجيػػة عمميػػة إلدارة ا زمػػات 

 .الجبؿ ا خضر اليامة لمكهربا  شركةال لهؿ بتغازه واليامة لمكهربا  شركة ال

 حدود الدراسة  8.1
 مػػػػػف حيػػػػػػث تػػػػػػو ر عمميػػػػػة متهجيػػػػػا عمميػػػػػػة إلدارة ا زمػػػػػات يمػػػػػدح  حػػػػػدود موضػػػػػوعية:  - أ

التخطػػػيط لألزمػػػاتي التتظػػػيـ لألزمػػػات ي التوجيػػػا  ػػػي ا زمػػػات ي متابيػػػة ا زمػػػات ي تشػػػكيؿ )

االتمػػاؿ  ػػي ا زمػػات ي  يأعضػػا   ػػرؽ ا زمػػات ي القيػػادة  ػػي ا زمػػات ي تظػػاـ الميمومػػات 

   . (اتخاذ القرارات  ي ا زمات ي تقييـ ا زمات

شركات الكهربا  اليامة  بالمتطقة ود مكاتية : ا تمر مجاؿ مذم الدرالة عمن حد - ب

الشر ية ي شركة كهربا  لهؿ بتغازه ي شركة كهربا  الجبؿ ا خضر باإلضا ة إلن أعضا  



  

المجتة التلييرية أاتا  ا زمةي  هاتيف الشركتيفي مما الميتيتاف بكا ة ا مور اإلداريةي 

خامة بقطاع الكهربا   ي المتطقة الشر يةي ولديهـ لمطة إتخاذ القرار والماليةي والفتيةي ال

 إباف ا زمة. 

حدود زمتية : ومي تتيمؽ بالفترة التي تـ  يها تجميب البياتػات الخامػة بهػذم الدرالػة خػالؿ   -ج 

 .ـ 3124الفمؿ الربيب 

 ىيكمية الدراسة  9.1
  :  كمية الدرالة عمن الجاتبيف التالييفميتشتمؿ 

يهػػػتـ مػػػذا الجاتػػػب ببتػػػا  اإلطػػػار التظػػػره المتيمػػػؽ بموضػػػوع الدرالػػػة  :الدراســـة النظريـــة  - أ

والمفاميـ المتيمقة باي وذلؾ مػف خػالؿ االلػتياتة بالكتػب والػدورياتي وا بحػاث اليمميػةي 

 والدرالات اللابقة ذات اليال ة بموضوع الدرالة.

ي وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تجميػػب البياتػػات يهػػتـ مػػذا الجاتػػب بالتاحيػػة اليمميػػة :الدراســة الميدانيــة - ب

مػػػي ا داة  ةاتوتيتبػػػر الػػػتمارة االلػػػتب يالمتيمقػػػة بموضػػػوع الدرالػػػة مػػػف مجتمػػػب البحػػػث

المتحمػػػؿ عميهػػػا مػػػف ة لتجميػػػب مػػػذم البياتػػػات المطموبػػػةي ويػػػتـ تحميػػػؿ البياتػػػات يالرئيلػػػ

بالػػػػػتخداـ ا لػػػػػاليب اإلحمػػػػػائية المتالػػػػػبة والمتمامػػػػػة  ػػػػػي جػػػػػداوؿ  ةاتالػػػػػتمارة االلػػػػػتب

لػاليب ا لتوزييات التكرارية والتلب المئوية لتحميؿ البياتات الشخميةي والتخدـ أيضًا ا

اإلحمػائية الومػػفية ماػػؿ المتولػػطات الحلػابية المرجحػػة واالتحرا ػػات الميياريػػة لتحميػػؿ 

 .عبارات محاور الدرالة

 

 

 

 



  

 : مصطمحات الدراسة 12.1
 

 . األزمة    

 –مؤللة  –دولة  ) ي أحد الكياتات اإلدارية متخذ القرار  يواجهها" مو ؼ وحالة 

تتالحؽ  يها ا حداث ي وتتشابؾ ميها ا لباب بالتتائج ي ويفقد ميها متخذ ( ألرة  –مشروع 

 ( .53:  د.ت)الخضيري ، القرار  درتا عمن الليطرة عميها ي أو عمن اتجاماتها الملتقبمية " 

 .اإلجرائي" األزمة "التعريف

فاجئ وغير متو ب يمحبا حالة مف الخوؼ والقمؽ الشديد ي يؤده حدث أو خطر م    

بالشكؿ الذه يؤار عمن  الداخمية و/أو الخارجية  طاع الكهربا حداث خمؿ  ي بيئة إإلن 

 وبالتالي عممية إتجاز ا مداؼ . القطاعمخرجات 

 . المنيج العممي في إدارة األزمات

جيػػة اليمميػػة اإلداريػػة ي مػػف خػػالؿ :  اتخػػاذ ألػػموب لمتيامػػؿ مػػب ا زمػػة ي باليمميػػات المته

  ياإلجرا ات والتدابير الو ائية ي التي تيمؿ عمن تال ي حدوث ا زمة ي والتقميؿ مف آاارما اللػمبية

ي والتتليؽ بيف جهود أعضا  الفريؽ ي والهيئات الملػاتدة  اإليجابيةوتحقيؽ أكبر  در مف التتائج 

خطػػػوات  ريػػػؽ ا زمػػػات وتزويػػػدم بالميمومػػػات الالزمػػػة إلدارة  التػػػي تبػػػذؿ إلدارة ا زمػػػة ي وترشػػػيد

ا زمة ي واإلشراؼ عمن لير اليمؿ  ػي مو ػؼ ا زمػة ذ لمتأكػد مػف مػحة ملػارات وتتفيػذ خطػط 

الطوارئ ي وتشكيؿ  رؽ لمواجهة ا زمات حلب طبيية وتوعيػة كػؿ أزمػة  ػادرة عمػن التيامػؿ مػب 

ب تشػػاطهـ وحفػػزمـ عمػػن اتخػػاذ القػػرار المتالػػب ي الػػذه ا زمػػات ي والتػػأاير  ػػي  ريػػؽ ا زمػػات لػػد 

يتميز بالفاعمية والرشد والقبوؿ لمو ؼ ا زمة ي وتبادؿ الميمومات وا  كار المتيمقة با زمة ي مف 

خػػالؿ تػػو ير تظػػاـ اتمػػاؿ  يػػاؿ يتكػػوف مػػف ا  ػػراد والتجهيػػزات الالزمػػة ي ُيمكػػف مػػف إدارة ا زمػػة 

تالب  ي مو ؼ ا زمة ي  ي ظؿ ضيؽ الو ت ي وتقػص الميمومػات ي بفاعمية ي واتخاذ القرار الم



  

لمػتيمـ  ي مػف خػالؿ تقيػيـ مو ػؼ ا زمػة يواإلجػرا ات  اً وتلارع ا حداث ي واعتبار ا زمػات  رمػ

 .( 156-155: 1226)اليحوي ،التي اتخذت  ي التيامؿ مب ا زمة ي ومحاولة تحليتها 

 القطاع 

 مشترؾ .مجموعة شركات لها تشاط ألالي 

 الشركة 

 مؤللة تجارية أو ا تمادية ي خامة أو رلمية ي يقـو  يها أشخاص بيمؿ مشترؾ .

 المنيج العممي 

خطػػة متظمػػة ليػػدة عمميػػات ذمتيػػة أو حلػػية بغيػػة الومػػوؿ إلػػن كشػػؼ حقيقػػة أو البرمتػػة عميهػػػا 

www.almaany.com).) 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 ( Crisis المبحث األول : األزمة ) 1.1

 المقدمة  1.1.1
مفهػـو ا زمػة مػف المفػاميـ الوالػية االتتشػػار  ػي المجتمػب الميامػري حيػث أمػبح يمػػس  

ات التػي تمػر بشكؿ أو بػ خر كػؿ جواتػب الحيػاة بػد ًا مػف ا زمػات التػي تواجػا الفػرد مػرورًا با زمػ

بهػػػػا الحكومػػػػات والمؤللػػػػػات واتتهػػػػاً  با زمػػػػػات الدوليػػػػة. بػػػػػؿ إف ممػػػػطمح ا زمػػػػػة أمػػػػبح مػػػػػف 

الممطمحات المتداولة عمن جميب ا ميدة و ي مختمؼ الملتويات االجتماعية. وعػالـ ا زمػات 

أار عالـ حي ومتفاعؿي عالـ لا أطوارمي ولا خمائماي وألباباي تتػأار بػا الدولػة أو الحكومػة  يتػ

بػػا أمػػغر كػػائف موجػػود  ػػي المجتمػػب البشػػره. ولمػػا لألزمػػات ومواجهتهػػا مػػف أمميػػة كبيػػرة تتطمػػب 

 ( .18: 1226)الجديمي ،المواجهة

يقوـ الباحث بتوضيح مفهـو ا زمة ي وألباب تشػوئها ي وخمائمػهاي وأتواعهػا ي ل يميا  

 ايا المتأاريف بها  .ومتهاج تشخيمها ي ومراحؿ تطورماي واآلاار المترتبة عتها ي والضح

 مفيوم األزمة  1.1.2

تهػا يتيددت تيريفات ا زمة وتبايتت مف حيث د تها وشموليتها وتطػاؽ الػتخدامها وعموم 

ومذا التيدد والتبايف راجب  مػريف ا وؿ : المجػاؿ الػذه الػُتخدـ  يػا ممػطمح ا زمػة ي والاػاتي : 

مػتهـ أتػا مػف المػيوبة بمػا كػاف حمػر مفهػـو  الػذيف يػرح عػدد  ؤية و ملفة الباحايف والمفكريف ير 

 ا زمة وتحديدم .

وبهذا المدد يؤكد "جوتاااف روبرتس " أف الميوبة  ػي تحديػد مفهػوـ شػامؿ لألزمػة يتبػب  

مف خمومية المتظور الذه يتظر با كػؿ عمػـ مػف اليمػـو إلػن ميتػن ا زمػة . وكتتيجػة التلػاع 

تجػػػد ممػػػطمحًا يضػػػارع ممػػػطمح ا زمػػػة  ػػػي اػػػرا  الػػػتخداـ لفػػػظ ا زمػػػة أمػػػبح مػػػف المتيػػػذ ر أف 

 .(1993)العماري ،إمكاتياتا واتلاع التخداما 



  

ف الكػـ الهائػؿ مػف الدرالػات  ػي إ ائاًل يضيؼ " تشارلز ماكيالتد "  ويوضح اليماره أف  

ا عواـ الخملة عشر الماضية التي حاولت ميالجة مػدلوؿ ا زمػة مػف مختمػؼ زوايػام ي  ػد زادت 

الو وؼ عمن حقيقة وميتن مذا المفهوـ ي تظرًا لما  امت بػا عمميػة التطػور التػاريخي  ي ميوبة 

مػػػػػف تولػػػػػيب لتطػػػػػاؽ الػػػػػتخداما بحيػػػػػث أمػػػػػبح يطمػػػػػؽ لفػػػػػظ ا زمػػػػػة عمػػػػػن اليديػػػػػد مػػػػػف الموا ػػػػػؼ 

 ( .1993.)العماري ،المختمفة

( تجػػػد أتهػػػػا كممػػػة يوتاتيػػػػة Crisisوبالحػػػديث عػػػف التطػػػػور التػػػاريخي لممػػػػطمح ا زمػػػة )  

وتداولها اإلغريقيوف بالتحديد  ي مجاؿ اليموـ الطبية ي كداللة عمن لحظة تحوؿ مميرية  يأالمتش

 الموت أو الشفا  .  إلنومفاجئًا  ي حياة المريض إما  ي تحمؿ تغيرًا جومرياً 

ي أوالممػا تيبػر عػف الخطػر المتماػؿ  ػي ( wet – ji)ويمػؼ المػيتيوف ا زمػة بكممتػيف  

ا مر الذه  د يؤده إلػن تهديػد بقػا  الكيػاف المتػأار بهػا  ي بيتمػا ترمػز  ي ا زمةتماعد  احتمالية

والتػػػي تلػػػاعد عمػػػن تطويػػػب ا زمػػػة ومػػػا تحممػػػا مػػػف  القػػػرارات البتػػػا ة ي اتخػػػاذالفرمػػػة إلػػػن لػػػرعة 

 (.1223) لكريني ، مخاطر ي مف خالؿ تغيير ملار ا حداث لمالح الكياف المتأار با زمة 

القرف اللادس عشر التخداـ ممطمح ا زمة  ي المياجـ الطبيػة ي تػـ وبيد أف شاع  ي         

ا تبالا  ي القرف اللابب عشر لمداللة عمن ارتفاع درجة التوتر  ي اليال ات بيف الدولػة والكتيلػة 

ي وبحمػػوؿ القػػرف التالػػب عشػػر تػػواتر الػػتخداما لمداللػػة عمػػن ظهػػور مشػػاكؿ خطيػػرة ي أو لحظػػات 

 . (18: 1993)العماري ،ليالية واال تمادية واالجتماعية  ات التحوؿ  اممة  ي تطور اليال

و ػػػػػي الامػػػػػث ا وؿ مػػػػػف القػػػػػرف اليشػػػػػريف ُأطمػػػػػؽ ممػػػػػطمح ا زمػػػػػة لداللػػػػػة حالػػػػػة الكلػػػػػاد 

مػػف  ومػػف اػػـ تػػداوؿ عممػػا  الػػتفس ممػػطمح أزمػػة الهويػػة  ػػي متتمػػؼ اليشػػريتات ي اال تمػػاده

ـ االجتماعيػة ي و بحمػوؿ لػبييتيات القػرف لمداللة عمػن التػدمور الػذه أمػاب القػي القرف الماضي 

اليشريف و ي ظؿ ارتفاع الكاا ة اللكاتية و ازدياد المجاعة  ػي الػدوؿ التاميػة تػـ تػداوؿ ممػطمح  

أزمػػة االتفجػػار اللػػكاتي ي ليأخػػذ بيػػد ذلػػؾ عممػػا  االجتمػػاع   ػػي الاماتيتػػات مػػف تفػػس القػػرف زمػػاـ 



  

ة التجػاتس القػومي يو أزمػة الهويػة الحضػارية  ي المبادرة ويلتخدموا ممػطمح ا زمػة بكاػرة  كأزمػ

 . (1212غنام ،  ) إلن غير ذلؾ أزمة  اليدالة االجتماعية ... و

ولػػوؼ يقػػـو الباحػػث بتقمػػي الميػػاتي المغويػػة واالمػػطالحية الالزمػػة ومػػف اػػـ مفاميمهػػا 

 وذلؾ عمن التحو التالي:

 األزمة لغةً  1.1.1.2

  :) مػػًا( أه عػػضع " تيتػػي الشػػدة والقحػػط ي و )ا ـز ـ( عمػػن الشػػي  )أزع التػػاُب  يويقػػاؿ )أزع

ػيؽ  –بالفـ كما عًضا شديدًا ي)أعزمػْت( عميهـ اللتة : أه اشتد  حُطها ي و)ا عْزمػة  ػة ( : الضع ا عزمع

 .( 16: 1987) د. أنيس ، وآخرون ، الشعدة "  -و

 اصطالحاً األزمة  1.1.1.2

مفػاجئ غيػر متو ػب يهػدد  ػدرة ا  ػراد أو ويرح أحػد البػاحايف أف ا زمػة " حػدث أو مو ػؼ 

 ( .346: 1221أبو قحف ،المتظمات عمن البقا  ." )

ومػػف التاحيػػة اليمميػػة تيتػػي" االتقطػػاع عػػف اليمػػؿ كميػػًا أو جزئيػػًا لمػػدة  ػػد تطػػوؿ أو تقمػػر 

 . (19: 1995)الرازم ، للبب مييف يتبيها تأار الكياف وتحولا " 

ا زمة بأتها " تقطة التحوؿ تحو ا لوأ أو  (( Websterوييرؼ  اموس ويبلتر )) 

 ( . m-w.com   ،2013) ا  ضؿ  ي مرض حاد " 

  يتقطة تحوؿ  ي حياة المتظمة تحو ا لوأ أو ا  ضؿبأتها ا زمة ( Finkوييرؼ  يتؾ )

يوشؾ أف يحدث  يها تغيير حالـ يؤده إلن تتائج غير مرغوب  االلتقرار هي حالة مف عدـ 

 .(  Fink,1986:15) يها  ؤده مذا التغيير إلن تتائج مرغوب  يها أو  د ي

متخذ القرار  ي أحد الكياتات اإلدارية  جههاواي" مو ؼ وحالة  ا زمةويرح الخضيره أفع 

تتالحؽ  يها ا حداث ي وتتشابؾ ميها ا لباب بالتتائج ي ( ألرة  –مشروع  –مؤللة  –دولة  )



  

الخضيري ، الليطرة عميها ي أو عمن اتجاماتها الملتقبمية " ) ويفقد ميها متخذ القرار  درتا عمن

 ( .53:  د.ت

          حاداػػػػػػػػة تػػػػػػػػؤار عمػػػػػػػػن المؤللػػػػػػػػة برمتهػػػػػػػػا ا زمػػػػػػػػةبػػػػػػػػأف  Mitroff))ميتػػػػػػػػروؼويمػػػػػػػػؼ 

(1221،Anagnos&(Mitroff. 

وضب يتطمب رد  يؿ لريب ي ممحوب بمخاطر غير واضحة بلبب كما ومفت بأتها 

 . ((Edward ,2005اتخاذ القرار إحداث خالؿ  ي بتية عممية

مفتػػرؽ طػػرؽ  أوتهػػا تتفػػؽ  ػػي كوتهػػا  تقطػػة تحػػوؿ أ إال ا زمػػةوبػػالرغـ مػػف تيػػدد تيريفػػات 

تحو ا لوأ أو ا  ضؿ ي ومف الممكػف أف تػؤده إلػن تتػائج غيػر مرغػوب  يهػا ذ تتيجػة لتلػارعها 

وحالػة عػدـ  الو ػت يي و ػي ظػؿ ضػيؽ  نواختالط ألبابها بتتائجها ي مما يخمؽ حالػة مػف الفوضػ

  ي حالة عدـ االلتيداد لها . ا زمةعمن   الليطرةالتأكد ي يفقد ميها متخذ القرار 

 -وعمن ضو  ما لبؽ ييرؼ الباحث ا زمة عمن أتها :

حدث أو خطر مفاجئ وغير متو ب يمحبا حالة مف الخوؼ والقمؽ الشديد ي يؤده     

الداخمية و/أو الخارجية بالشكؿ الذه يؤار  ربا () طاع الكه إلن أحداث خمؿ  ي بيئة التظاـ

 وبالتالي عممية إتجاز ا مداؼ .) القطاع ( عمن مخرجات التظاـ 

 والمفاىيم ذات الصمة األزمة  3.1.2
تتيجة التلاع مفهوـ ا زمة وكارة أطرا ا  د تتشابؾ مب مجموعة مف المفاميـ  ي مما 

هـ طبيية ا زمة والتخطيط لها ي وبالتالي ميالجات يؤده غالبًا إلن التتتاجات مغموطة حوؿ  

 ي التشخيص يؤده غالبًا إلن أخطا   ي الميالجات مما يتطمب  أإدارية غير لميمة ي  الخط

 زمة  :توضيح مذم المفاميـ وأوجا االختالؼ بيتها وبيف مفهوـ ا 

 

 



  

 مفيوم الكارثة .3.1.21

اعْتا الكوارث  أه أ مقتا " ))الكاراة((  التازلة اليظيمة والشدة ي و  د. أنيس ،  " )يقاؿ كعرع

 ( .  781: 1987وآخرون ، 

خلائر  أو اً كبير  اً بلتر عمن أتها " حدث مفاجئ و اجية تحدث ضرر يويير ها  اموس و 

 . (m-w.com) اؽ والب "طتأو تدمير ي عمن 

 . ((Edward ,2005تتيجة مربكة يتيذر إلغاؤما   الكاراة بأتها إدواردويمؼ 

وتيرؼ المتظمة الدولية لمحماية المدتية الكاراة بأتها  " حاداة كبيرة يتجـ عتها خلائر 

كبيرة  ن ا رواح  والممتمكات . و د تكوف طبييية مردما  يؿ الطبيية  ي و د تكوف متاعية أو 

ي و تتطمب لمواجهتها ميوتة  هكاف إراديًا أو ال إرادأتلاف لوا  كاراة  تية مردما  يؿ اإل

الحكومة الوطتية يأو عمن الملتوح الدولي يإذا كاتت  درة مواجهتها تفوؽ القدرات الوطتية " 

 ( . 163:  1224مينا ،)

بفيؿ الطبيية ي ويهدد الممالح القومية لمبالد ويخؿ  ما يكوف" مي حدث مفاجئ غالبًا 

: 1211) المغربي ، " بالتوازف الطبييي لألمور وتشارؾ  ي مواجهتا كا ة أجهزة الدولة المختمفة 

127 . ) 

لتما ًا بمفهوـ ا زمة ي إويتفؽ مجموعة مف الباحايف عمن أف مفهوـ الكاراة أكار 

بحد  أزمةالكاراة  ال تكوفالكاراة إلن أزمة أو عدة أزمات ي ولكف  ما تؤدهواللبب أتا غالبًا 

وتشريد التاس  ي  تؿ  اذاتها ي بميتن عتد حدوث كوارث بشرية  أو طبييية  ويترتب عميه

 خدمات ...الخ   اتقطاعتفلية  أو  أزماتالغالب ليتولد عتها أزمات غذا  أو مأوح أو أوبئة أو 

 (2-3كما مو مبيف  ي الجدوؿ ر ـ )و د حددت الفروؽ الجومرية بيف مفهومي  ا زمة والكاراة  

    . ( 93:  1225) شعبان ، 



  

 .    روق بين األزمة والكارثة الف(   1-2جدول رقم )                   

 انكاسحح  األصيح  ػناصش انًماسنح 

 وبٍِخ رظبػذَخ انًفاجأج

 انخغائش
ِؼٕىَخ ولذ َظؾجهب 

 خسبئش ثششَخ وِبدَخ
 ثششَخ وِبدَخ وجُشح

 غبٌجبً طجُؼُخ وأؽُبٔبً إٔسبُٔخ إٔسبُٔخ أعثاتيا

 طؼىثخ اٌزٕجؤ إِىبُٔخ اٌزٕجؤ انتنثؤ تٌلٌػيا

تخز انضغظ ػهَ ي

 انمشاس
 ضغظ ورىرش ػبي

رفبود فٍ اٌضغظ رجؼبً ٌٕىع 

 اٌىبسصخ

 غبٌجبً .. وِؼٍٕخ أؽُبٔبً ... وثسشَخ انًؼٌناخ ًانذػى

أنظًح ًتؼهًْاخ 

 انًماسنح
ودوٌُخ خوإلٍُُِّؾٍُخ  داخٍُخ  

  

 مفيوم الصراع .3.0.22

لحدة ويكوف ي وال يكوف بال  الخطورة وا االلتمرارية"مو ؼ تمادمي  د تكوف لا مفة 

 . (19: 1221)الشافعي ، ا طراؼ " و  التجاماتاو محدد ا بياد 

تيبر عف تمادـ وتضاد بيف  ا زماتف بيض أويختمط مفهوـ المراع وا زمة  ي 

يكوف بال  الحدة والتدمير كما مو الحاؿ  ي   د الف المراع أإرادتيف  ماؿ المراع ي غير 

 .(د.ت)الخضيري ، تكوف شبا مجهولة  ا زمةوأطراؼ  ي تاميؾ عف أفع أبياد وأمداؼ ا زمة

 مفيوم المشكمة .3.1.23

  .(8:  2004 ،) كامل" عائؽ أو ماتب يحوؿ بيف الفرد والهدؼ الذه يلين إلن تحقيقا "

ا دا  المخطط عف اتحراؼ  حؼ المشكمة بأتها "حالة مف عدـ التوازف ي أو  أبوويمؼ 

 . (346:  1221) أبو قحف ،ا دا  الفيمي " 

تكوف أحد الظوامر  يا زمة عادة ما قحف وجاد اهلل ( بوأ) الخضيري و و مف  ويرح كؿ

 ي زمف  مير  ي مما  يلتمـز  اً المتفجرة عف المشكمة ي والتي تأخذ مو فًا حادًا ي وغالبًا مفاجئ



  

ولكتها قمة اللرعة والد ة . و المشكمة  د تكوف مي لبب ا زمة التي تمت ي بالتيامؿ ميها 

أخؼ حدة مف   هي ي حد ذاتها ي كما أف كايرًا مف المشاكؿ يمكف التتبؤ بها ي   ا زمةليلت 

 ا زمة ي و ال تتطمب جهودًا كبيرة لحمها.

 : (   3-3ر ـ ) ؽ بيف ا زمة والمشكمة  ي الجدوؿ ويمخص الباحث أمـ الفرو 

  .       والمشكمة  الفروق بين األزمة (   2-2جدول رقم )                   

 انًشكهح األصيح ػناصش انًماسنح 

 ػبٌُخ ِٕخفضخ إيكانْح انتنثؤ

 أخف ؽذح شذَذح اٌؾذح انحذج

 صين انتؼايم
ال َّىٓ اٌزؼبًِ ِؼهب ٌفزشح 

 طىٍَخ

ِٓ اٌّّىٓ اٌزؼبًِ ِؼهب فٍ فزشح 

 طىٍَخ

لّخ اٌسشػخ واٌذلخ إًٌرؾزبط  طشّمح انتؼايم ب ثسهىٌخرؾزبط اًٌ عهذ ِٕظُ ٌؾٍه   

 رظهش ثشىً رذسَغٍ رظهش فغأح انظيٌس

  

 مفيوم الحادث .3.1.24

ييػػػرؼ بأتػػػا " خمػػػؿ يػػػؤار تػػػأايرًا ماديػػػًا عمػػػن التظػػػاـ بأكممػػػا ماػػػاؿ ذلػػػؾ الممػػػتب كمػػػا ي أو  

المتظمػػة ي أو المػػتاعة . و ػػي مػػذم الحالػػة  ػػد يتو ػػؼ إتتػػاج التظػػاـ بأكممػػا أو يجػػب إيقا ػػا حتػػن 

 ( . 19 – 18:  1995) الحمالوي ، الح " مف عمميات اإلم االتتها 

حد الباحايف أوجا االختالؼ  بيف مفهـو ا زمة وبيف المفاميـ المشابهة مف خالؿ أويحدد 

 .( 14:  1226)المرسي ،: (   4-3ر ـ )  الجدوؿ

 

 



  

 .   الفروق بين األزمة والمفاىيم المشابية   (   3-2جدول رقم )                       

 األصيح  انحادحح  انًشكهح انظاىشج  انٌالؼح انًماسنحأتؼاد 

 وجُشح ِؾذودح انطثْؼح ًانتكشاسّح
ِؾذود / 

 ِزىسظ
 ٔبدساً  ٔبدساً 

 االتجاه
سٍجٍ أو 

 إَغبثٍ
 سٍجٍ سٍجٍ سٍجٍ سٍجٍ أو إَغبثٍ

انًذٍ انضينِ نآلحاس 

 انًتشتثح
 لظُش األعً

طىًَ /ِزىسظ 

 األعً

لظُش 

 األعً
ىًَلظُش أو ط لظُش األعً  

ٓال َّى  ِشرفغ ِشرفغ ِزىسظ إيكانْح انتنثؤ  ِؾذودح ٌٍغبَخ 

 وجُشح ِؾذودح انمذسج ػهَ انًٌاجيح
ِزىسظ / 

 ِؾذودح
 ِزىسطخ/ ِؾذودح ِؾذودح

 
 أسباب نشوء األزمة      4.1.2
ف لكؿ حدث مف أحداث إلكؿ أزمة مقدمات تدؿ عميها ي وشوامد تشير إلن حدواها ي بؿ  

ح ي ولكػػػؿ  يػػؿ تػػػداعيات وتػػػأايرات ي وعوامػػػؿ تفػػرز ملػػػتجدات  ا مػػػر الػػػذه ا زمػػة ميتػػػن ومغػػػز 
 يتطمب التيرؼ عمن تمؾ ا لباب لقرا ة المو ؼ بشكؿ د يؽ .

  :(1-2)وأيا ما كاف  إف متاؾ ألبابًا مختمفة لتشو  ا زمات يظهرما لتا الشكؿ 
 

 أسباب نشوء األزمات

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 أسباب نشؤ األزمات(1-2شكل )
 (. 28الخضيري، د.ت : )ر: المصد

 

 ٌء انفيىع

 عٌء اإلدسان

انتمذّش  عٌء

 ًانتمْْى

اإلداسج 

 انؼشٌائْح

انشغثح فِ 

 االتتضاص

 انْأط

 اإلشاػاخ

اعتؼشاض 

 انمٌج

األخطاء 

 انثششّح

األصياخ 

 انًتؼًذج 

 تؼاس ض األىذاف

 أعثاب نشٌء األصياخ

 تؼاسض انًصانح



  

 ويمكن إيضاح تمك األسباب عمى النحو التالي: 

 :  سوء الفيم .1

 ويتشأ لو  الفهـ عادة مف خالؿ جاتبيف ماميف مما: 

 الميمومات التا مة . -

 التلرع  ي إمدار القرارات أو الحكـ عمن ا مور  بؿ تبيف حقيقتها -

  سوء اإلدراك .1

   يالميمومات مف  بؿ متخذ القػرار  ػي الكيػاف اإلداره بالتيياويشير اإلدراؾ إلن كيفية  

 يااللػتييابمف اـ الحكـ التقديره عمن ا مػور الميروضػة ي  ػإذا حمػؿ خمػؿ مػا  ػي عمميػة 

اليال ػة بػيف ا دا  الحقيقػي لمكيػاف اإلداره ي وبػيف القػرارات  اتفمػاـيػؤده ذلػؾ إلػن   إف ذلؾ

يؤده ذلؾ   إفإلدراؾ متخذ القرار يقة بشكؿ مغاير المتخذة ي وكتتيجة لتراكـ التمر ات اللاب

 ا زمة . التفجارإيجاد ضغط مولد  نلإ

   تعارض المصالح .3

 شػػي وتشػػير إلػػن المو ػػؼ الػػذه ال يتفػػؽ  يػػا أمػػحاب الممػػالح المتيارضػػة إال عمػػن  

واحػػػد  قػػػط ي ومػػػو  زيػػػادة الضػػػغط ا زمػػػوه ي واشػػػتداد ا زمػػػة ي لغػػػرض إلحػػػاؽ أكبػػػر ضػػػرر 

 ي بالرغـ مف الخلائر التي يتكبدما الجميب  . بالطرؼ اآلخر

 االبتزازالرغبة في  .4

تمر اتا الخاطئة  ي الماضي ي والتي  اكتشاؼالليطرة عمن متخذ القرار يمف خالؿ  

ي لمقياـ بتمر ات  التغاللاتكوف غير مقمودة ي أو تـ اإلعداد لا جيدًا ليقب  يا و  غالبًا ما

 داره الذه يتتمي إليا.خاطئة وشديدة الضرر بالكياف اإل

 

 



  

 استعراض القوة .5

ومػػذا الملػػبب يػػتـ مػػف جاتػػب الكياتػػات اإلداريػػة الطموحػػة عتػػدما تحػػوز بيػػض القػػػوة ي  

خاطفػة لمتػأاير عمػن  التيراضػيةوترغب  ي مير ة ردة  يؿ الكياتػات ا خػرح ي  تقػوـ بيمميػة 

ظورة تحدث ا زمة ملرح ا حداث ي دوف حلاب لميوا ب ي وبتداخؿ بيض اليوامؿ غير المت

 وتتفا ـ بتتابب ا حداث .

 األخطاء البشرية .6

وتتجـ ا خطا  البشرية  ي اليادة مف ليادة متاخ عمػؿ غيػر متالػب ي ممػا يػؤده إلػن  

الدا ييػػػة لػػػديهـ وكػػػذلؾ تقػػػاعس الرؤلػػػا  عػػػف القيػػػاـ بيمميػػػاتهـ  واختفػػػا حالػػػة مػػػف التراخػػػي ي 

ة عػػف ا خطػػا  البشػػرية حػػادث مكػػوؾ الفضػػا  اإلشػػرا ية .ومػػف ا مامػػة عمػػن ا زمػػات التاتجػػ

 .  تشالتجر

 األزمات المخططة .7

تيمؿ بيض القوح المتا لة لمكيػاف اإلداره عمػن تتبػب ملػارات عمػؿ مػذا الكيػافي بشػكؿ 

يتػػػػيح لػػػػا التيػػػػرؼ عمػػػػن المراحػػػػؿ الخامػػػػة بإتجػػػػاز مػػػػذا اليمػػػػؿ ي ومػػػػف اػػػػـ إحػػػػداث خمػػػػؿ أو 

 )الخضيري ، د.ت(  .  لمراحؿأزموية مخططة ي بمرحمة ما مف تمؾ ا اختتا ات

 اليأس .8

ده إلػن عزو ػا مي حالة  قداف ا مؿ أو اإلحباط التي يمػاب بهػا متخػذ القػرار ممػا يػؤ  

 ويرجب ذلؾ ليدة ألباب متها : يعف مواجهة المشاكؿ 

 تدمور ا تظمة اإلدارية  -

 الشيور بالظمـ  -

 اتخفاض الدخؿ والراتب  -

 .  القمب اإلداره -



  

 اإلشاعات .9

ومػػات كاذبػػة مػػب إحاطتهػػا بػػبيض الحقػػائؽ و ػػي ظػػروؼ خامػػة  ي ممػػا ومػػي بػػث ميم 

 يلاعد عمن رواجها وحدوث أزمة ي ومف ألباب تمؾ ا زمات :

 اتيداـ الحقائؽ لدح التاس. -

 وجود تخبط لدح الملؤوليف.   -

  ( .1226)ماىر ،وجود أطماع لدح مروجي اإلشاعة .  -

 سوء تقدير لمموقف .12

إل راط  ي الاقة الزائدة  ي التفس و ي القدرة الذاتية عمن ومو لو  تقدير الموا ؼ وا 

القوة عمن  التيراضبا وبإتذاراتا مب  وااللتخفاؼمواجهة الطرؼ اآلخر والتغمب عميا 

 (.15: 1224، محمدملرح ا حداث دوف حلاب لمتتائج أو اليوا ب )

 اإلدارة العشوائية ) سوء اإلدارة (.11

يامػػػػػؿ بألػػػػػموب المػػػػػدمة وردة الفيػػػػػؿ والتبريػػػػػر والهػػػػػروب  ػػػػػي الت اإلدارة ويتماػػػػػؿ لػػػػػو  

مػػػػدار القػػػػرارات  الملػػػػؤولياتمػػػػف  . ويػػػػؤده ذلػػػػؾ بػػػػالطبب إلػػػػن تحػػػػوؿ الكيػػػػاف  اليشػػػػوائيةوا 

والفلػػػػػػػػاد وتػػػػػػػػدتي اإلتتػػػػػػػػاج مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث الكػػػػػػػػـ  االتحػػػػػػػػراؼاإلداره إلػػػػػػػػن ممػػػػػػػػدر لتشػػػػػػػػجيب 

  (.48: 1211)ىالل ،ةوالجود

 تعارض األىداف.11

الشخمػػػػػػػية الرؤيػػػػػػػة واختال ػػػػػػػات الطموحػػػػػػػات وا طمػػػػػػػاع كايػػػػػػػرًا مػػػػػػػا تكػػػػػػػوف اختال ػػػػػػػات 

 ا زمػػػػػاتأطػػػػػرؼ القػػػػػرار اإلداره لػػػػػببًا  ػػػػػي حػػػػػدوث  مػػػػػا بػػػػػيفواآلمػػػػػاؿ  ا مػػػػػداؼواخػػػػػتالؼ 

متخػػػػػذ القػػػػػرار إلػػػػػن محاولػػػػػة التو يػػػػػؽ عػػػػػف طريػػػػػؽ تغييػػػػػر  راراتػػػػػا وتوجهاتػػػػػا ممػػػػػا  يمجػػػػػأو ػػػػػد 

وؿ اػػػػػػـ يوجػػػػػػد تيارضػػػػػػًا مػػػػػػب أمػػػػػػداؼ الػػػػػػبيض اآلخػػػػػػر ي  يمجػػػػػػأ مػػػػػػرة أخػػػػػػرح إلػػػػػػن البػػػػػػديؿ ا 

الاػػػػػػػاتي ومكػػػػػػػذا .... ممػػػػػػػا يػػػػػػػؤده إلػػػػػػػن تخػػػػػػػبط وا تقػػػػػػػاد لموحػػػػػػػدة الفكريػػػػػػػة واليمميػػػػػػػة لمكيػػػػػػػاف 



  

مي ومحمـــــــــد ، داليــــــــ) غامضػػػػػػػػة تمػػػػػػػػيب اإلحاطػػػػػػػػػة بألػػػػػػػػبابها  أزمػػػػػػػػةاإلداره وتحػػػػػػػػدث 

1227 :121 ) 

ويرح الباحث أف  ميظـ تمؾ ا لباب متيمقػة باليتمػر البشػره لػواً    ػي حػدوث ا زمػة 

الػػة تػػرؾ ا مػػور مػػف غيػػر درالػػة متأتيػػة ووا ييػػة لألحػػداث و  ائمػػا عمػػن  فػػي ح أو  ػػي تفا مهػػا  ي

التشػػخيص الػػد يؽ ال محػػاؿ لػػتحدث ا زمػػة ي ا مػػر الػػذه لػػيؤده بػػدورم  إلػػن جيػػؿ متخػػذ القػػرار 

 القرار اللميـ مما يؤده إلن تفا ـ ا زمة  . اتخاذيياتي  حالة مف الغموض وبالتالي  شما  ي 

 خصائص األزمة:  5.1.2

تن يمكف التيامؿ مب المو ؼ الخطير الذه يواجا الكياف اإلداره عمػن أتػا يشػكؿ أزمػة ح 

  البد أف يتوا ر  يا مجموعة مف الخمائص :

.  ػػػػػإف متػػػػػاؾ اػػػػػالث لػػػػػمات لمكػػػػػوارث  Louise Comfortو ػػػػػي رأه ) لػػػػػويس كمفػػػػػورت ( 

مػػؿ الشػػؾ )عػػدـ تميػػب دورًا  ػػي إعا ػػة جهػػود الميالجػػة تخطيطػػًا وتتفيػػذًا ي ومػػي عا  (ا زمػػات)و

ي وعامػػػؿ التشػػػابؾ والتيقيػػػد  Interactionي وعامػػػؿ التفاعػػػؿ  Uncertaintyوضػػػوح الرؤيػػػة (  

Complexity   ، (72: 0222)الشعالن. 

 حد الباحايف الخمائص التالية : أكما يضيؼ 

 التهديد . -

 وضغط الو ت . -

 المباغتة . -

 ( . 8000)جبر ،حالة عدـ التأكد التي تحيط بمتخذ القرار   -

  ألالياً المو ؼ ا زموه تيار مف الضغط الرميب يشكؿ تهديدًا  بأف ويمؼ أحد الباحايف 

ي ممػػا يجيػػؿ متخػػذ القػػرار  ػػي حالػػة مػػف الحيػػرة البالغػػة ي  مر والػػتقرالممػػالح الكيػػاف اإلداره وأمتػػا 



  

لفتػػرة والقمػػؽي والتػػوتر ي و قػػداف الاقػػة  ػػي الػػتفس ي ا مػػر الػػذه يمػػيب ميػػا تحمػػؿ مػػذا المو ػػؼ 

المو ؼ الخػروج عػف الولػائؿ الميتػادة ي والتػي  ػد تمػؿ  ػي بيػض  اويمة ي ويلتمـز ميالجة مذط

    ..( د.ت) الخضيري ، بقوح خارجية   االلتياتةا حياف إلن 

ويػػػرح الباحػػػث بتػػػاً  عمػػػن مػػػا لػػػبؽ أف لألزمػػػة خمائمػػػها التػػػي تميزمػػػا عػػػف غيرمػػػا مػػػف  

لهػػا عمػػن أكمػػؿ وجػػا :  يتمػػر المفاجػػأة وحالػػػة  االلػػتيدادالمفػػاميـ المختمفػػة  ي والتػػي تلػػتوجب 

المجهوؿ التي تكتتؼ الحدث ا زموه و تقص الميمومات وضيؽ الو ت والتهديػد المرتقػب لمكيػاف 

محدودية و ر تفلي و ي ظؿ حالة عدـ التأكد ككؿ عمن مختمؼ ا ميدة والذه يمحبا  مؽ وتوت

يجػػػة لتلػػارع ا حػػداث تجيػػػؿ مػػف ا زمػػػة الفوضػػػن اليارمػػة تتر و البػػدائؿ المتاحػػة أمػػػاـ متخػػذ القػػرا

 خممًا عتيد يلتحؽ التفكير  يا بشكؿ ملتمر.

  :أنواع األزمات 6.1.2

وطريقة التيامؿ ميها ييتمد بمورة كبيرة عمن درجة المير ة  –أه أزمة  –إف  هـ ا زمة 

 ػػػػي  بتػػػػوع وطبييػػػػة مػػػػذم ا زمػػػػة. وبػػػػالرغـ مػػػػف تيػػػػدد تمػػػػتيفات ا زمػػػػة واختال هػػػػا إال أتهػػػػا تتفػػػػؽ

 المضموف  ومتها : 

 من حيث التكرار . 0

ومػي ا زمػات المتكػررة الحػدوث )روتيتيػة ( ي غيػر متو يػة مػف حيػث شػدة : أزمات دوريػة  -    

ماػػػػؿ ا زمػػػػات اإل تمػػػػادية  . وتطػػػاؽ التػػػػأاير ي وتػػػػتـ ميالجتهػػػػا بميالجػػػػة ا لػػػػباب التػػػػي أتشػػػػأتها

 .) الطمب (  ةالشرائيالمرتبطة بالقوة 

 ػػي اليػػادة لػػيس لهػػا شػػوامد تػػدؿ عميهػػا وتتميػػز بيتمػػر المفاجػػأة ي  :  وريػػةأزمػػات غيػػر د -

أزمػػة  ماػػؿ .التػػأاير الشػػديد ي ومػػي )غيػػر روتيتيػػة ( وتػػتـ ميالجتهػػا بميالجػػة التتػػائج التػػي أ رزتهػػا و 

 الغذا  وتتتج عتها الجوع مما يتطمب تو ير الغذا  . 



  

 .عمق األزمة من حيث . 8

مػات ذات تػأاير بلػيط  ي وتحػدث بشػكؿ  جػائي وتتالشػن بمجػرد ومي أز : أزمات لطحية  -    

 ماؿ أزمة اإلشاعة الكاذبة والتي تتتهي بمجرد كشؼ حقيقتها. التيامؿ مب ألبابها .

ومػػػي أزمػػات  ذات طبييػػػة شػػديدة القلػػػوة ي وتػػرتبط ببتيػػػاف الكيػػاف الػػػذه  : أزمػػات عميقػػة -

 .( 8003الشافعي ، )حدات با ي الذه ليتأار بشدة حدواها ومقدار تغمغمها 

 .من حيث درجة التأثير .3

حػػداث تػػأايرات جومريػػة  ػػي ميكميػػة إمػػي أزمػػات تػػؤده إلػػن : أزمػػات ذات تػػأاير جػػومره   -

المتظمة وتؤار بمورة واضحة  ي وظائفها ا لالية و د تؤده إلػن تػأايرات تهػدد وجػود المتظمػة 

 ئي لبيض أجزا  المتظمة الرئيلية ز وبقائها والتمراريتها . و د يؤده إلن إحداث تدمير كمي أو ج

 أزمة إتقطاع التيار الكهربائي أو إمدادات الطا ة عف المتظمة  ي أو ات ذروة اإلتتاج .ماؿ 

مػي أزمػات عػابرة تقػب  ػي المتظمػة دوف أف تػؤده إلػن آاػار  :أزمات ذات تػأاير مامشػي  -

ـ إيجػػاد بػػديؿ لهػػا بمػػورة ماػػؿ أزمػػة إتقطػػاع إتتػػاج لػػمية اػػ مػػدمرة أو آاػػار جومريػػة  ػػي المتظمػػة .

 لريية .

 اآلزمة  الذي تدور حولو  محور. من حيث ال7

تدور حوؿ شئ ماده ممموس ي ويمكف التحقؽ متا ودرالتا والتيامؿ ميا : أزمات مادية  -     

 ماؿ أزمة الغذا  . ماديًا .

تػػػدور حػػػوؿ شػػػئ ميتػػػوه غيػػػر مممػػػوس ي ومرتبطػػػة بذاتيػػػة ا شػػػخاص : أزمػػػات ميتويػػػة  -

 ماؿ أزمة الاقة والوال  . طيف با زمة .المحي

وتيبػػر عػػف الطػػابب اليػػاـ لألزمػػة ي حيػػث يمػػيب أف توجػػد أزمػػة  : أزمػػات ماديػػة وميتويػػة -

 .(008-000:  8002) أبو فارة ،  بدوف أف يكوف لها تأايرما الماده والميتوه  ن آف واحد

 



  

  نوعية األزمات. من حيث 2

آليػػػػات تلػػػػوية  واتهيػػػػار تظػػػػاـ القػػػػيـ والتقاليػػػػد ي اخػػػػتالؿتحػػػػدث تتيجػػػػة  :اجتماعيػػػػةأزمػػػػات  -     

 . االجتماعيةيدالة الماؿ أزمة القيـ ي و  . االجتماعيةالمراعات 

ي وعػدـ الاقػة  واالكتئػابومف ألباب ا زمات التفلية الشيور باإلحبػاط ي : أزمات تفلية  -

 المياش .ماؿ أزمة المرامقة ي و أزمة الطالؽ ي و أزمة الخروج عف   ي التفس .

 ماؿ أزمة اليال ة بيف الحكومة وأحزاب الميارضة وأزمة الشرعية . : أزمات ليالية -

ي ممػػا  اال تمػػاديةالمفػػاجئ  ػػي ملػػيرة المتظومػػة  االتقطػػاعتيبػػر عػػف :  ا تمػػاديةأزمػػات  -

 أزمة عجز الموازتة اليامة ماؿ أزمة التمدير ي و أزمة الطا ة ي و يهدد لالمة ا دا  الميتاد لها 

أبـو النصـر ، )رمػائف  واحتجػازعمػن الشخمػيات المهمػة ي  االعتػدا ماػؿ  : مات أمتيػةأز  -

0222 :320-323.) 

 المدى الزمني لألزمة.. من حيث 2

 الفترة التي تلتغر ها ا زمة 

  ميرة المدح  : وتلتغرؽ  ترة زمتية مف يـو واحد حتن لتة أياـ . -   

 االاة أشهر . متولطة المدح : وتلتغرؽ مف ألبوع حتن -   

 طويمة المدح : وتلتغرؽ حتن لتة أشهر .  -   

 .(822: ص 8007) مينا : ممتدة : وتلتغرؽ أكار مف لتة أشهر   -   

 مستوى األزمة . من حيث 2

ماؿ : أزمات تموث البيئة اقػب  .ومي التي تميب ميظـ أتحا  اليالـ : أزمات عالمية  -   

 . ب اليالميةا وزوف ي وتلرب اإلشياع ي الحرو 



  

ومػػي التػػي تمػػيب الكياتػػات الكبػػرح  ػػي : أزمػػات عمػػن ملػػتوح تكػػتالت دوليػػة مييتػػة   -       

ماػػؿ : شػػح إمػػدادات الػػتفط  ػػي  .اليػػالـ ويمكػػف عػػف طريػػؽ التبييػػة أف تتتقػػؿ إلػػن الػػدوؿ ا مػػغر 

 . كبر الدوؿ الممدرة 

تج عػػف كايػػر مػػف ا مػػراض التػػي تتػػ ا زمػػاتومػػي تمػػؾ  : أزمػػات بيػػض الػػدوؿ التاميػػة  -       

اللػػموكية والفقػػر اإلداره الػػذه تتمتػػب بػػا بيػػض الػػدوؿ التاميػػة وتيتبػػر تمػػؾ ا زمػػات لػػمة وتتيجػػة 

 ماؿ : أزمة التيميـ والما  والغذا  . لمتخمؼ الذه تييشا مذم الدوؿ .

ومػػػي تمػػػؾ ا زمػػػات التػػػي تمػػيب مجتمػػػب ميػػػيف  ػػػي حػػػد ذاتػػػا ....... : أزمػػات  وميػػػة  -

ماػؿ :  .تها وتكاتؼ  ػوح كايػرة لمواجهتهػاالتوع مف ا زمات إلن جهود ضخمة لميالج ويحتاج مذا

 ي والليالية ي وا متية واالجتماعيةي  اال تماديةا زمات 

ما  ي الدولة ماؿ) أزمة  إ ميـومي التي تحدث عمن ملتوح  :و  طاعيةأأزمات إ ميمية  -

 طػاع الزراعػة ي المػتاعة ي  :ماػؿ. الدولػة الليوؿ  ي ليتا ( أو عمن ملػتوح  طػاع ميػيف  ػي  

 التجارة ي القطاعات الخدمية 

ومذا التوع يحدث عمػن ملػتوح المشػروعات او الوحػدات : أزمات عمن ملتوح الوحدة   -

اإلتتاجية ي ومف اـ  ػإف حجمػا وتػأايرم ال يماػؿ كايػرًا خػارج مػذم الوحػدات ي ولكػف مػب زيػادة  وتػا 

حيحة والتو يت المتالب  إتا مف الممكف أف يتحػوؿ إلػن أزمػة  وميػة وعدـ ميالجتا بالطريقة الم

 .عمن ملتوح الدولة ككؿ 

 الطالؽ . أوو اة اليائؿ : تقب عمن تطاؽ ألرة ما أو جماعة مييتة ماؿ أزمات ألرية  -

ماػػؿ : المػػرض أو تػػرؾ  ومػػي التػػي تمػػيب  ػػردًا أمػػا بمػػورة ماديػػة أو ميتويػػةأزمػػات  رديػػة  -   

 . (  80-80: 8007، محمد) تيلفية اليمؿ  لباب

 

 



  

 

  : (4-2ر ـ ) المبيتة  ي الجدوؿويقلـ أحد الباحايف ا زمات إلن ا تواع 

(:34-358000،&Anagnos   (Mitroff 

 أتواع ا زمات  (4-2ر ـ ) دوؿالج

 مادية   -3 معموماتية   -2 اقتصادية  -1

 إضرابات اليماؿ -
 إضطرابات عمالية -
 تقص  ي اليمالة -
وتقمبات  إتخفاض  وه -

 حادة  ي أليار ا لهـ .
 تحطـ اللوؽ . -
 إتخفاض اليوائد . -

 

 واائؽ ممكية وميمومات لرية قداف ميمومات و  -
 ميمومات خاطئة . -
 التالعب بلجالت الحالوب. -
 قداف ميمومات حالوبية مامة  يما يتيمؽ  -

 باليمال  والمزوديف  و غير ذلؾ.
 

 
خلارة ميدات  -

ومتش ت ومواد 
 .مامة

أو  تيطؿ ميدات -
متشئات مامة   

. 
خلارة  أماكف  -

تقديـ خدمات 
 مامة  .

إضطرابات  ي  -
 متشأة مامة.

 

 انغًؼح -2 انًٌاسد انششّح -7
أحذاث ناتجح ػن  -2

 يشكهح نفغْح

الكوارث  -7
 الطبيعية

تقػػػػػػػػص  ػػػػػػػػي عػػػػػػػػدد كبػػػػػػػػار  -
 التتفيذيف  . المديريف

 تقص موظفيف  . -
اإلرتفاع  ي ميدؿ التغيب  -

 عف اليمؿ   .
إرتفاع تلبة التخريب  -

 الحوادث.  و 
 اليتؼ  ي مكاف اليمؿ  .   -

 

 تشويا اللمية . -
 التميمة  . -
 المزاح الضار . -
 اإلشاعات  .   -
التالعب  ي  -

 شيار المؤللة   
 

   .التالعب بالمتتجات  -
 اإلختطاؼ  . -
 أخذ الرمائف  -
  .اإلتفجارات  -

 

 

 الزالزؿ  . -
 الحرائؽ  . -
 الفيضاتات . -
 ا عامير   .  -

 

  

 



  

                   

 

 
 ( أنواع األزمات   8-8الشكل رقم )

 (87: 8002المصدر )عبد العال ، 
 

   : زمةمناىج تشخيص األ  7.1.2

و مػػػي تشػػػير إلػػػن ا داة اليمميػػػة لمحمػػػوؿ عمػػػن المير ػػػة ي وعمميػػػة التشػػػخيص الوا ييػػػة  

الفيػػاؿ وكمػػا يقػػاؿ ) الطبيػػب  تماػػؿ حجػػر ا لػػاس  ػػي تػػو ير اليػػالج إتهػػا  والد يقػػة  ه دا ك كػػاف

ياليامػؿ ا لالػي  الكؼ  مو الذه يمؼ الدوا  الفيػاؿ (  وييتبػر التشػخيص المػحيح لألزمػات 

وتيػػػػد   ي وبػػػػدوف مػػػػذا التشػػػػخيص يمػػػػبح التيامػػػػؿ مػػػػب ا زمػػػػات ارتجاليػػػػا  ي لمتيامػػػػؿ التػػػػاجح ميهػػػػا

لي عمػػػن متخػػػذ القػػػرار بالتػػػايو   لألزمػػػاتالفيػػػاؿ ا لػػػاس لمتشػػػخيص  الد يقػػػة والحيػػػة يالميمومػػػات 

تيػرض مجموعػة مػف اكاػر متالػبة لػا و ػي مػذا اللػياؽ  مجاالمتأه ف يأخذ  ي الحلباف أالتاجح 

 .مج الملتخدمة  ي تشخيص ا زمة االمت

 



  

 المنيج الوصفي التحميمي 

ويقوـ مذا المتهج عمن تشػخيص ا زمػة و قػًا لممرحمػة التػي ومػمت إليهػا مػف حيػث تحديػد 

التػػػي أ رزتهػػػا وتأايرمػػػا عمػػػن ميكػػػؿ الكيػػػاف الػػػذه حػػػدات  يػػػا وعػػػرض أبيادمػػػا مالمحهػػػا والتتػػػائج 

 ومظامرما وجواتبها .

 المنيج التاريخي 

 جػأة وأتهػا ليلػت وليػدة  أال تتشػف أه أزمػة مػف ا زمػات إوييتمد عمن التظرية التي تقوؿ 

ألػاس مير ػػة المحظػة ولكتهػا تتيجػة ألػػباب وعوامػؿ لهػا تػاريخ ولػػذلؾ  ػإف مػذا المػتهج يبتػػي عمػن 

  .( 8-7،  2005) سالم :كاممة بتاريخ ا زمة وتطورما واليوامؿ التي أارت  يها 

 المنيج البيئي

أف ا زمة وليدة البيئة التي تشأت  يها وتفاعمت ميها لذلؾ يقـو بتحميػؿ المتهج ييتبر مذا 

مػػب القػػوح البيئيػػة   ػػوح البيئػػة المػػؤارة  ػػي مػػتب ا زمػػة ليلػػاعد متخػػذ القػػرار اإلداره عمػػن التيامػػؿ

 . اظهورمالتي أدت إلن 

ف عتامػػر البيئػػة تقلػػـ إلػػن عتامػػر بيئيػػة  ابمػػة لملػػيطرة والػػتحكـ أوال بػػد مػػف اإلشػػارة إلػػن 

وتأايراتها ي وعتامر بيئية غير  ابمة لمليطرة والتحكـ ي ولكػف يمكػف أحياتػًا التجػاح  اتجاماتها ي 

 . (133: 2009أبو فارة ، زمة )عمن ا واتيكالاتها تأايرما ي التخفيؼ مف شدة 

 منيج دراسة الحالة 

وييتمد عمن درالة كؿ أزمة عمن حدم باعتبارما حالة ملتقمة لها طبيية خامة كما يقـو 

  .بتشخيص د يؽ لألزمة وعتامر المتغيرات المؤارة  يها بحيث تمبح ا زمة مي الميداف البحاي

 

 



  

 ىي:  وبمعنى آخر يتم دراسة األزمة من عدة جوانب

عميا حجـ الظامرة ا زموية أو التتائج والمالمح  ؽما يطمحجـ ا زمة الذه وممت إليا ي ومو  .1

 المممولة التي أ رزتها .

 المتاخ الياـ الذه أحاط با زمة متذ مولدما حتن مذم الحظة . .2

 مةاليوامؿ وا لباب الكامتة التي أدت إلن مذم ا زمة والدوا ب التي تكمف ورا  تشو  ا ز  .3

 .(69: 2007)اليدمى ومحمد ،

 منيج الدراسات المقارنة 

وييتمد عمن درالة ا زمات التي تمت  ي الماضي ومقارتتها موضوعيًا با زمات التي  

اليالج  يما  ـاألتخديتـ تجربة  واالختالؼ االتفاؽ ي الحاضر ومف خالؿ تبيف أوجا  توجهها

 ختمؼ  ي الحاضر .عالج  يما أ لتحداثو اأتفؽ وتجح  ي الماضي 

 وألاس المقارتة و قًا لهذا المتهج  د يكوف أحد ا لس التالية :

 .ألاس مقارتة زماتية وتاريخية  -

 .ألاس مقارتة مكاتية وجغرا ية  -

 .حدات با ا زمة الذه ألاس مقارتة تشاطية يتمؿ بالتشاط  -

 (40: 2010عبد الحميد ، ف حيث الحجـ الذه بمغتا ا زمة )ألاس مقارتة م -

 منيج النظم 

مدخالت ا زمة ي  : مي تظاـ متكامؿ يحتوه عمن أربية عتامر أتهايتظر لألزمة عمن 

 تظاـ تشغيؿ ا زمة ي مخرجات تظاـ التشغيؿ ي التغذية اليكلية .

ويلاعد متهج التظـ عمن التيامؿ مب ا زمة  ي جميب مراحمها بفاعمية وتجاح لمتغمب 

وممادر التوتر والقمؽ أو مف خالؿ الليطرة عمن أدا  أجزا   دماموار عميها لوا  بالليطرة عمن 



  

البيئة المحيطة بها وما تفرضا مف  يود وحدود عمن تظاـ ا زمة تظاـ ا زمة وتشاط كؿ جز  و 

 رضا مف  يود وحدود عمن تظاـ ا زمة  ي تكويتا وتشغيما أو  ي تظاـ الميمومات المرتدة فوما ت

 المنيج المتكامل

 هو يحاوؿ أف يتياطن مب أية أزمة  ا زماتالمتهج بأتا أكار  اعمية  ي إدارة  يتلـ مذا

جميب مذم المتامج ي  هو  ألتخدـ( أو  ا زماتمجموعة مف المتامج ) متامج إدارة   بالتخداـ

المتيددة واتيكالات  التاريخيةيشخص ا زمة كحالة ي وكذلؾ ييمؿ عمن تتبب ا زمة بمراحمها 

ي ويدرس ا زمة كذلؾ بالتركيز عمن اليوامؿ البيئية المختمفة   ) عوامؿ البيئة  الماضي عميها

الداخمية والخارجية ( ي ويقوـ مذا المتهج بإجرا  المقارتات الالزمة بيف ا زمات بما يلاعد  ي 

تحقيؽ اإلدارة الفاعمة لألزمة ي ومذا المتهج يمؼ ا زمة ويحممها ويشخمها ويظهرما كما مي ي 

،  ةأبو فار ) يالجة مذم ا زمة بالكفا ة والفاعمية . مإدارة و  ؿما يكفاًل إلن وضب كؿ ومو 

2009 :134 ) 

 .( 375: 1997) أبو النصر ،  :مراحل تطور األزمة  8.1.2

يػػػرح أحػػػد البػػػاحايف أف تحميػػػؿ ا زمػػػات المختمفػػػة يػػػوحي بتػػػوع مػػػف التطػػػابؽ مػػػب التمػػػوذج 

بمػػورة  متتابيػػة عبػػر مراحػػؿ المػػيالد ي والتمػػو ي والتضػػج ي البيولػػوجي الػػذه يجتػػازم الكػػائف الحػػي 

 : (6-3كما يتضح مف الجدوؿ ر ـ )وا  وؿ )الموت( .  وبذلؾ تحدد حياة ا زمة 

 .  دورة حياة األزمة    (   5-2جدول رقم )                       
 ) مرحمة ما  بؿ ا زمة ( مرحمة ما  بؿ الميالد .1
 أو حدوث ا زمة ( ) ظهور مرحمة الميالد .2
 ) زيادة حدة ا زمة ( مرحمة التمو .3
 ) تفا ـ ا زمة ( مرحمة التضج .4
 ) كلر حدة ا زمة ( مرحمة اإلتكار .5
 ) تقمص وضيؼ ا زمة ( مرحمة االتحلار والومف .6
 ما بيد ا زمة ( –) أ وؿ ا زمة  مرحمة الموت أو الو اة .7



  

 بأربب مراحؿ كالتالي : ف إلن أف ا زمة تمر يويشير عدد مف الباحا

 مرحمة الشعور باألزمة . 1

وتلػػمن المرحمػػة اإلتذاريػػة حيػػث يكػػوف متػػاؾ عػػدد مػػف ا حػػداث المتػػواترة التػػي تماػػؿ إتػػذارًا 

 مبكرًا بإمكاتية حدوث ا زمة .

 مرحمة األزمة الحقيقة  .2

 زمػة ي و ي مذم المرحمػة يكػوف متػاؾ مؤشػرات تحػتـ التػدخؿ الفػوره مػف اإلدارة الحتػوا  ا

ذا كػػاف تػػدخؿ  ومػػذم المؤشػػرات  ػػد تكػػوف  جائيػػة أو عمػػن شػػكؿ إتػػذارات مػػف المرحمػػة اللػػابقة ي وا 

اإلدارة  ػػي المرحمػػػة اللػػػابقة يكػػػوف بهػػػدؼ متػػػب ا زمػػػة ي  ػػػإف التػػػدخؿ  ػػػي مػػػذم المرحمػػػة يلػػػتهدؼ 

 الليطرة عمن ا ضرار واحتوائها .

 مرحمة األزمة المزمنة  . 3

زمة إلن جز  ألالي مف المتظمػة وتمػبح مرتبطػة بهػا إرتباطػًا  ي مذم المرحمة تتحوؿ ا 

عضػػويًا ي لػػذلؾ يشػػبهها البػػاحاوف بػػالمرض المػػزمف يعتػػد مػػذم المرحمػػة يكػػوف تػػدخؿ اإلدارة حتميػػًا 

 مهما كاتت التكمفة  ف عدـ التدخؿ ييتي  تا  المتظمة ذاتها.

 مرحمة حل األزمة  .4

ابقة ي  هػذم المراحػؿ تقػدـ  رمػًا االاػا لحػؿ ا زمػة حؿ ا زمة  ي المرحمة اللػ ـما يتعادًة 

الجهد والو ػت والتكمفػة ي  فػي المرحمػة ا ولػن يكػوف الحػؿ أيلػر وأ ػؿ تكمفػة ي وتػزداد  اختالؼمب 

المػيوبة  ػي المرحمػػة الااتيػة ي وتتطمػػب تضػا ر كػػؿ جهػود ومػػوارد المتظمػة  ػػي المرحمػة الاالاػػة . 

 : (4-3كما يتضح مف الشكؿ ر ـ )ة ا زمة تحدد حياو  . (337-335،  2005)عياد، 

        

 

 



  

 الشعور باألزمة                                            

 

 حل األزمة               األزمة الحقيقة                                              

      

 األزمة المزمنة                                      

 ( المراحل األربعة لألزمة3-8الشكل رقم ) 
 (Fink,1986:26المصدر :)

 آثار األزمة : 2.0.2

تمػػا  ػػد تكػػوف  رمػػة لمتقػػدـ والتجػػاح ذ لػػذلؾ يمكػػف  لػػيس بالضػػرورة أف تػػرتبط ا زمػػة بػػالخطر ي وا 

 التظر آلاار ا زمة مف جاتبيف مما :

 اآلاار اللمبية لألزمة ي وتكمف  ي : .2

عا ة ال -  متظمة عف تحقيؽ أمدا ها .تهديد وا 

 إحداث الخلائر المادية والبشرية  -

 القرارات بألموب غير عممي تظرًا لردود الفياؿ اللريية لألحداث المتالحقة . اتخاذ -

 زعزعة الاقة بالتفس لدح إدارة المتظمة . -

 اآلاار اإليجابية لألزمة ي وتكمف  ي :. 3

احػة  ػي ا و ػات الياديػة  ػي ظػروؼ عمػؿ إحداث التغيرات المالئمػة التػي  ػد ال تكػوف مت -

 المتظمة .

 .إظهار جواتب القمور والضيؼ الكامتة  ي إدارة المتظمة مف أجؿ تال يها  -

مػف  االلػتفادةتحليف عمميات التيامؿ مب ا زمات التي  ػد تحػدث ملػتقباًل ي  ػي  ضػو   -

 .تتائج ا زمة الحالية 

 .(11: 2009)الشمبي ، ا ملتقبالً اهالتخالص الدروس واليبر مف ا زمات لمتب حدو  -



  

 Crisis Managementإدارة األزمة: المبحث الثاني :  8.2
 المقدمة: 1.1.1

إدارة ا زمػػػات مػػػي إدارة الحاضػػػر والملػػػتقبؿي ومػػػي أداة عمميػػػة رشػػػيدةي تبتػػػن عمػػػن اليمػػػـ 

المة والمير ػػػةي وتيمػػػؿ عمػػػن حمايػػػة وو ايػػػة الكيػػػاف اإلداره واالرتقػػػا  بأدائػػػا والمحا ظػػػة عمػػػن لػػػ

تشػػغيؿ القػػوح المكػػوف لهػػذا الكيػػافي حيػػث أمػػبح أكاػػر مػػف ضػػرورة  ػػي عالمتػػا الميامػػري لتفػػاده 

المراعات اليلػكرية اليتيفػةي ومحاولػة لتيظػيـ المكالػب وتقميػؿ الخلػائر وتحلػيف طػرؽ التيامػؿ 

مب الموا ؼ ا زمويػة ومػتب ليالػات أكاػر رشػادة ومتالػبة لمتيامػؿ مػب اليمػر الحاضػري حيػث 

لحماية الكياتات مف ا زمػات الملػتقبميةي وبػذلؾ يكػوف خػط الػد اع ا وؿ ضػد  اً و ائي اً تظامييتبر 

يحمػؿ  الرخػا  والر اميػةي كمػا أتػا مػتهج  ما يهػدد ملػتقبؿ الػبالد وخطػوة رئيلػة تحػو ملػيرة التقػدـ و 

مػب  ي طياتا مالمح رؤية التفاعؿ والتكامؿ مب متطمبات الحياة الميامرة ومب متطمبات التكيػؼ 

، )المعايطـــة فػػػاظ عمػػػن ا مػػػف الػػػوطف. القػػػوح الحاكمػػػةي لتحقيػػػؽ االتلػػػجاـ والتكيػػػؼ المتشػػػود لمح

2006  :1) . 

تػػا يقتضػػي وجػػود تػػوع إييػد التيامػػؿ مػػب ا زمػػات أحػػد محػػاور االمتمػػاـ  ػػي اإلدارةي حيػػث  

خػػػػاص مػػػػف المػػػػديريف الػػػػذيف يتلػػػػموف باليديػػػػد مػػػػف المهػػػػارات متهػػػػا الشػػػػجاعة والابػػػػات واالتػػػػزاف 

التفياليي والقدرة عمن التفكير اإلبداعي والقدرة عمن االتماؿ والحوار ومػياغة ورلػـ التكتيكػات ا

 .( 41:  2006)الجديمي ،الالزمة لمتيامؿ مب ا زمة.

يقـو الباحث بتوضيح مفهـو إدارة ا زمة ي والمتهجيػة اليمميػة إلدارتهػا لو ي مذا المبحث 

ي وألاليب مواجهة ا زمات ي والتراتيجيات وتكتيكػات تماذجهالمختمفة إلدارة ا زمة و ي والمراحؿ ا

ألالػػيات التيامػػؿ مػػب و الباحػػث أيضػػًا عػػف ميو ػات عمػػؿ إدارة ا زمػػاتي  يتحػػدث كمػػا المواجهػة .

 ا زمات ومبادئ تحقيؽ الفاعمية  ي إدارة ا زمات.



  

 مفيوم إدارة األزمة:  1.1.2

اليامػػة وذلػػؾ لإلشػػارة إلػػن دور الدولػػة  ػػي تشػػأ امػػطالح إدارة ا زمػػات  ػػي أحشػػا  اإلدارة 

مواجهة الظػروؼ الطارئػة والكػوارث اليامػة والمفاجئػة ي ولكػف لػرعاف مػا تمػا  ػي مجػاؿ اليال ػات 

الدولية لإلشارة إلن ألموب إدارة الليالة الخارجية  ي مواجهة الموا ؼ الدولية اللػاختة والحػارة ي 

 أخػػرحمػػرة  الشػػرؽ ا ولػػط وغيرممػػا . لكتػػا عػػاد ( ي وأزمػػة2:72ماػػؿ أزمػػة المػػواريخ الكوبيػػة )

ا جهػزة الحكوميػة والمتظمػات اليامػة  اماإلدارة اليامة كألموب جديػد تتبتػليزدمر  ي أحضاف عمـ 

 . ( 22: 1994)رسالن ،إلتجاز مهاـ عاجمة أو لحؿ مأزؽ طارئ 

دارة المخػػػاطرتػػػا بالمقارتػػػة مػػػب إداإ( Mitroff  ) ميتػػػروؼ ويقػػػوؿ  يفالمتػػػا رة الطػػػوارئ وا 

تتيػػػامالف بشػػػكؿ ألالػػػي مػػػب الكػػػوارث الطبيييػػػة ي  ػػػإف إدارة ا زمػػػات تتيامػػػؿ مػػػب الكػػػوارث التػػػي 

 Anagnos ،6:2001) يلببها البشر ماؿ  رمتة برامج الحالػوب والتمػوث البيئػي .. وغيرمػا 

& Mitroff .) 

ة وتجتب لمبياتها "  إدارة ا زمة مي كيفية التغمب عميها با دوات اليممية اإلدارية المختمف

 ( 11)الخضيري ،د.ت :وااللتفادة مف إ يجابيتها" 

وبشػػػي  مػػػف التفمػػػيؿ  ػػػإف اإلدارة اليمميػػػة لألزمػػػة تقػػػـو عمػػػن التخطػػػيط الػػػواعي بحقػػػائؽ 

اإلمكاتيػػات المتاحػػة ي والتتظػػيـ المػػرف الػػذه يلػػتوعب التغييػػر ي والتوجيػػا الفيػػاؿ  دوات التمػػرؼ 

     مػػا تتطػػوه عميػػا مػػف تقيػػيـ وتقػػويـ لػػألدا و ي الملػػتمرة عػػف كاػػبث ي والمتابيػػة تحػػو موا ػػب ا حػػدا

 . ) الخضيري(

ويػػػرح أحػػػد البػػػاحايف أف إدارة ا زمػػػة مػػػي" عمميػػػة اإلعػػػداد والتقػػػدير المػػػتظـ والمتػػػتظـ لممشػػػكالت   

    الداخميػػة و الخارجيػػة التػػي تهػػدد بدرجػػة خطيػػرة لػػمية المتظمػػة ي وربحيتهػػا أو بقا مػػا  ػػي اللػػوؽ"

 . (110: 1999حف ، ) أبو ق



  

" تيتي كيفية التغمب عميها ي والتحكـ  ي ضغطها إف إدارة ا زمة ويضيؼ عميوة 

 ( .  15: 2000) عميوة ، " .  اهإيجابيمف  وااللتفادةوتجتب لمبياتها   يوملارما واتجاماتها

)دامـون ب.كوبـوال وتيرؼ بأتها "التظاـ الذه يتيامؿ مب المخاطر وتجتػب المخػاطر" كما 

 .( 686: 2013، وآخرون ،

مػػػػػي " عمميػػػػػة إداريػػػػػة ملػػػػػتمرة ي تهػػػػػتـ بػػػػػالتتبؤ  ا زمػػػػػاتويػػػػػرح بيػػػػػض البػػػػػاحايف أف إدارة 

ورمػػد المتغيػػرات البيئيػػة الداخميػػة والخارجيػػة المولػػدة  االلتشػػيارالمحتممػػة ي عػػف طريػػؽ  با زمػػات

ا زمػػات بػػأكبر  ػػدر  اإلعػػداد لمتيامػػؿ مػػب أولألزمػػات ي وتيبئػػة اإلمكاتػػات والمػػوارد المتاحػػة لمتػػب 

  يضرار لممتظمة واليػامميف ولمبيئػةممكف مف الكفا ة والفاعمية ي وبما يحقؽ أ ؿ  در ممكف مف ا 

مب ضماف اليودة إلن ا وضاع الطبييية  ي ألرع و ت وبأ ؿ تكمفة ممكتػة ي مػب ضػرورة درالػة 

يهػػا ملػػتقباًل ي مػػب ألػػباب ا زمػػة اللػػتخالص التتػػائج لمتػػب حػػدواها أو تحلػػيف طػػرؽ التيامػػؿ م

-382: 1997) رســـالن ، محاولػػػة تتظػػػيـ الفائػػػدة التاتجػػػة عتهػػػا إلػػػن أ مػػػن درجػػػة ممكتػػػة " 

383).  

" المهمػػة التػػي تيمػػؿ عمػػن التقميػػؿ مػػف ا ضػػرار المحتممػػة لألزمػػة عمػػن ا عمػػاؿ ي  بأتهػػاوتيػػرؼ 

ركة ي وتلػػػاعد  ػػػي اللػػػيطرة عمػػػن الوضػػػب ذ مػػػف خػػػالؿ تقميػػػؿ ا ضػػػرار التػػػي لحقػػػت بلػػػمية الشػػػ

 ( .(Caponigro,2000:16  وااللتفادة مف أه مزايا يمكف الحموؿ عميها مف ا زمة

الضػػرر  احتػػوا   تػػو ر جهػػدًا لمتأكػػد مػػف أف آليػػاتبأتهػػا إدارة متظمػػة الالػػبيض ويمػػفها  

 . & Anagnos،2001) ها ويتـ التأكد مف  ياليتها بشػكؿ ملػتمرموجودة وعاممة وتتـ مراجيت

(Mitroff 

 

 



  

 ل المفاىيم السابقة إلدارة األزمة يمكن تحديد عناصرىا فيما يمي: ومن خال 

                مػػػػػػػػػػي إدارة لمرؤيػػػػػػػػػػة الملػػػػػػػػػػتقبمية ي مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ التتبػػػػػػػػػػؤ با زمػػػػػػػػػػات وتهيئػػػػػػػػػػة المتػػػػػػػػػػاخ   -

 المتالب لمتيامؿ ميها 

 تتجاوز التمط الميتاد إلدا  المهاـ الوظيفية . التاتائيةتلتمـز ردود  يؿ إتها  -

 .االلتراتيجياتعمن تتفيذ عدد مف  تتطوه إتها -

 تيمؿ عمن تحقيؽ أ ؿ  در مف الضرر  ي حالة عدـ متيا  .إتها  -

 القرارات و ؽ ا لموب اليممي . اتخاذ تتطمب إتها -

 تو ر موارد بشرية ذات كفا ة و اعمية عالية . تتطمب إتها -

 عمن التخداـ طرؽ وأدوات إدارية عممية مختمفة . تتطوه إتها -

   رة األزمات واإلدارة باألزمات .إدا 3.1.2

يخمػػط بيػػض متخػػذه القػػرار اإلداره عػػف عمػػد أو عػػدـ مير ػػة بػػيف مفهػػـو إدارة ا زمػػات   

(crisis management  ( و ألػاليب اإلدارة با زمػات )crisis by management  ي بػؿ )

ي والػػػتخداـ لقػػػد ومػػػؿ ا مػػػر إلػػػن تلػػػخير القػػػرارات اإلداريػػػة لإلبقػػػا  عمػػػن متػػػاخ مػػػتب ا زمػػػات 

ا زمات المفتيمة كلػتار مػف الػدخاف إلخفػا  الفشػؿ اإلداره  .ويجػب أف تفػرؽ بػيف إدارة ا زمػات 

والتي تيتي  كيفية التغمػب عميهػا بػا دوات اليمميػة واإلداريػة المختمفػة وتجتػب لػمبياتها وااللػتفادة 

ي جادمػػػا كولػػػيمة لمتغطيػػػة مػػػف إيجابيهػػػا ي و اإلدارة با زمػػػات التػػػي تقػػػوـ عمػػػن ا تيػػػاؿ ا زمػػػات وا 

والتمويػػا عمػػن المشػػاكؿ التػػي تواجػػا التظػػاـ اإلداره ي حيػػث يخػػرج التظػػاـ اإلداره مػػف أزمػػة إلػػن 

 .تدميرم أزمة حتن يتـ 



  

ويمػػػؼ حريػػػز اإلدارة با زمػػػات بالفيػػػؿ الػػػذه يهػػػدؼ إلػػػن تو ػػػؼ أو اتقطػػػاع تشػػػاط مػػػػف 

ييػػػر  ػػػي ذلػػػؾ التشػػػاط حػػػداث شػػػي  مػػػف التغإا تشػػػطة وزعزعػػػة الػػػتقرار بيػػػض ا وضػػػاع بهػػػدؼ 

 .( 35: 2007)حريز ،لمالح مدبرم 

 ومف متاي  إف اإلدارة با زمات مي ا تياؿ ا زمات الحادة وليس عالجها.

 وتقـو عممية ا تياؿ ا زمة عمن عدة  واعد ألاليةي مي:  

 خمؽ عال ة تبيية واتقياد وليطرة عمن الكياف المزمب ا تياؿ ا زمة  يا.  -2

ر مواليػػة تتػػولن موا ػػب حلالػػة  ػػي أجهػػزة الكيػػاف اإلدارهي يمكتهػػا  ػػي زرع مجموعػػة عتامػػ  -3

 الو ت المتالب إعا ة حركة الكياف.

 اختيار التو يت المتالب الذه يكوف ا تياؿ ا زمة مؤارًا  يا.  -4

إيجاد الملار البديؿ  ي شكؿ مممحة جاتبية يحرص الكياف اإلداره عمن الحمػوؿ عميهػاي   -5

 اضن عف ا زمة التي تـ ا تيالها .و ي لبيمها يمكف أف يتغ

ا تيػػػاؿ ا زمػػػة بشػػػكؿ لػػػريب ومػػػؤاري وجتػػػي مكالػػػبها وتحقيػػػؽ الهػػػدؼ متهػػػاي اػػػـ عقػػػد لقػػػا    -6

 امتماص مب متخذ القرار  ي الكياف اإلداره الذه حدات  يا ا زمةي وذلؾ بهد يفي مما: 

 لػتقرار عال ػػة مػدؼ خفػيي ومػو التحقػؽ مػػف التتػائج التػي أ رزتهػا ا زمػػة المفتيمػةي ومػف ا

 التبيية مب الكياف اإلدارهي وعدـ تأارما با زمة.

  مػػدؼ عمتػػيي ومػػو امتمػػاص االتفيػػاؿي وتجديػػد الػػروابطي وتتقيػػة اليال ػػاتي و ػػتح مػػفحة

 جديدةي وتلياف ما مضن.

 ومبرراتي مف بيتها:  ادعا اتوتلتخدـ  ي ذلؾ مجموعة 
 الشرعية.  -
 االضطرار. -
 الحتمية. -
 التتبيا لمخطر. -



  

 ظ عمن االلتقرار.الحفا -
 الحفاظ عمن ا مف. -
 الحفاظ عمن اللالـ. -
 ) الخضيري ،د.ت( .حماية التفس والد اع عتها وعف الممالح -

 ولكي يتجح ألموب اإلدارة با زمات  ال بد مف توا ر شروط مهمة وضرورية أممها :

اآلخر عمػن  . وجود تفاوت كبير  ي ميزاف القوح لمالح مدبر ا زمة ي حتي يتـ إجبار الطرؼ2
 التلميـ تجتبًا لممراع .

 –. ا تتػاع الطػرؼ ا ضػػيؼ  ػي ا زمػػة ا تتاعػًا تامػًا بػػأف الطػرؼ ا وؿ لػػيكبدم خلػائر  ادحػػة 3
 .( 1998)العمر،حالة تتفيذم لتهديدم وعدـ إذعاتا لشروطا 

 المنيجية العممية في إدارة األزمات   4.2.2

يرض لهػا الكيػاف اإلدارهي مػف حيػث : مجػاؿ عمن الرغـ مف تيدد وتبايف ا زمات التي يت

ي ومكػػػاف ي وزمػػػاف ي حػػػدواها يوعمقهػػػا وشػػػدة تأايرمػػػا يوشػػػموليتها ي وأف لكػػػؿ أزمػػػة مػػػف ا زمػػػات 

خمائمػػػها المميػػػزة ي التػػػي تتطمػػػب ألػػػموبًا مييتػػػًا إلدارتهػػػا والتمػػػده لهػػػا ي إال أف كػػػؿ ا زمػػػات 

متهجيػػة عمميػػة)إلدارة ا زمػػات (  تخضػػب لميػػايير ي وعتامػػر عامػػة مشػػتركة  بالػػتخداـ عمميػػات

تتميػػز بػػإجرا ات مبلػػطة تيمػػؿ عمػػن تحقيػػؽ المتػػاخ المتالػػب لمتيامػػؿ مػػب ا زمػػة ي وتتػػيح لفريػػؽ 

  ( .272- 270: 2006) اليحوي ،ا زمات حرية الحركة والتمرؼ 

ف المتهجيػػة اليمميػػة إلدارة ا زمػػات تقػػـو عمػػن : التخطػػيط ي والتتظػػيـ ي أوتفمػػؿ اليحػػوه 

جيػػا ي والمتابيػػة ي وتشػػكيؿ أعضػػا   ػػرؽ ا زمػػات ي والقيػػادة  ػػي ا زمػػاتي وتظػػاـ االتمػػاؿي  والتو 

 . (249: 2006) اليحوي ،ذ القرارات ي وتقييـ ا زمات وتظاـ الميمومات ي واتخا

و اإلدارة اليمميػػة لألزمػػة تقػػـو عمػػن التخطػػيط الػػواعي بحقػػائؽ اإلمكاتيػػات المتػػو رة وأدوات 

لملػػػتقبمي ي والتتظػػيـ المػػػرف الػػػذه يلػػتوعب  ػػػوح الفيػػػؿ والتمػػػرؼ اإلداره ي التيامػػؿ الحاضػػػر وا

يماػػػػؿ حػػػػاجز امتمػػػػاص لممػػػػدمات  )التكيػػػػؼ مػػػػب الملػػػػتجدات (طا ػػػػات لمتغييػػػػري والتغير ويتػػػػيح



  

بموا ػب ا حػداث وتوجيػا  االتمػاؿالمتولدة عف ا زمػات يوالتوجيػا الفيػاؿ الػذه يقػوـ عمػن لػرعة 

ة الحاياػػة عػػف كاػػب لإلحاطػػة بلػػالمة القػػراري وبتطػػورم ي و التػػدخؿ أدوات الفيػػؿ إليهػػا ي والمتابيػػ

 .( 173:  د.تيري ،الخضالفوره لتمحيح وعالج أه  مور)

و إذا كاتت ا زمة بطبييتها مفاجئة و حادة  وتمتمؾ  وح تدميرية لريية ي وتتشأ  ي ظؿ 

غيػر الميقػوؿ أف  ظروؼ التاتائية وغير طبييية ي مف ُشِح  ػي الميمومػات وضػيؽ الو ػت ي  مػف

  يتخضب عممية التيامؿ مب ا زمة إلن تفس الروتيف اإلداره الجامد المتبب  ي الظروؼ الطبيييػة

بػػؿ ا مػػر يتطمػػب أف تكػػوف اليمميػػة أكاػػر مروتػػة ي مػػف خػػالؿ تلػػهيؿ اإلجػػرا ات المتخػػذة وذلػػؾ 

  (1221.)الشافعي ،لمجابهة عتمر اللرعة لدح ا زمة   

امػػؿ مػػب ا زمػػة  ػػي إطػػار مػػف اليشػػوائية االرتجاليػػة أو ليالػػة الفيػػؿ كمػػا أتػػا ال يمكػػف التي

ورد الفيؿي بؿ يجب أف يخضب التيامؿ مػب ا زمػة لممػتهج اإلداره اللػميـ لتأكيػد عوامػؿ التجػاحي 

وحمايػة الكيػػاف اإلداره مػف أه تطػػورات غيػر محلػػوبة  ػد يمػػيب عميػا احتمػػاؿ ضػغطهاي ويقػػـو 

 مميات التالية :المتهج اإلداره اليممي عمن الي

  لتخطيط.ا 1.4.2.2

ييد التخطػيط بماابػة اإلطػار اليػاـ الػذه يػتـ  ػي تطا ػا التيامػؿ مػب ا زمػات ي ومػو ييتػي 

التحديد الملبؽ لما يجب عممػا وكيفيػة القيػاـ بػا ي ومتػن ي ومػف الػذه لػيقوـ بػا ي ومػف متػا  ػإف 

الملتقبمية لها ي وتو ب ا حداث  التخطيط يكوف عادة مرتبطًا بحقائؽ ا زمة وبتمورات ا وضاع

ا تشػػطة وا عمػػػاؿ الكفيمػػة بميالجػػػة ا زمػػات بػػػأكبر  بمتابيػػػاتواإلعػػداد لمطػػوارئ ورلػػػـ لػػيتاريو 

 ( . 148: 1227)اليدمي ومحمد، اعمية ممكتة 

 : خطة ا زمة  إعداد ويحدد البريخت التقاط التي يجب إتباعا  ي

 ة باليمؿ .عرؼ أتواع محددة مف ا زمات ذات اليال  .2

 أوجد خطوات عممية يمكف إتباعها  ي حاؿ و وع أه توع مف مذم ا زمات . .3



  

 التي تجيؿ مف اليمؿ يلتمر أاتا  ا زمة . الالزمة ـ بومؼ الخطوات الحرجة  .4

تحديػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف يميػػػػػػػػػب دور إدارة ا زمػػػػػػػػة ي ومػػػػػػػػػف يجيػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف اليمػػػػػػػػػؿ يلػػػػػػػػػتمر  .5

(Albrecht,1996:50-51). 

الفريػػػؽ القيػػػاـ بيػػػدة  أعضػػػا  ائػػػد الفريػػػؽ بالتيػػػاوف مػػػب ف التخطػػػيط لألزمػػػات يتطمػػػب مػػػف إ

جػػرا ات تتماػػؿ  ػػي وضػػب تمػػور لممخػػاطر وا زمػػات المحتممػػة تتيجػػة لمتغيػػرات ا مػػر  أتشػػطة وا 

ظمػػػة  عػػػف طريػػػؽ  تظػػػاـ ميمومػػػات الػػػذه يتطمػػػب رمػػػد ومرا بػػػة البيئػػػة الداخميػػػة و الخارجيػػػة لممت

حػػػدوث وشػػػدة الخطػػػورة ودرجػػػة ال حتمػػػاؿال اً ؼ وتحميػػػؿ وتقيػػػيـ تمػػػؾ المخػػػاطر و قػػػي وتمػػػتي يػػػاؿ

ووضػػػػب أولويػػػػات لمواجهػػػػة تمػػػػؾ ا زمػػػػات والتحضػػػػير لمتيهػػػػا أو االلػػػػتيداد لمواجهتهػػػػا  يالػػػػتحكـ

مػػف المؤشػػرات والػػدالئؿ التػػي تتبػػئ بقػػرب  وااللػػتفادة والتخطػػيط اللػػتيادة التشػػاط بيػػد اتتهائهػػا  ي

لػػيتاريو ( حلػػب تطػػورات  حػػدوث ا زمػػة ي ووضػػب لػػيتاريومات لألزمػػة مػػف حيػػث )ألػػوأ وأ ضػػؿ

ا زمػػة المتو يػػة  ي والتػػدريب عمػػن الخطػػة الموضػػوعة وتقيػػيـ عمميػػة التػػدريب إلحػػداث التيػػديالت 

( ي وتقػػػدير الو ػػػت المتالػػػب  ػػػي التػػػدخؿ لمتيامػػػؿ مػػػب ا زمػػػة ي وتشػػػر 1225)ســـالم ، . زمػػػةالال

  ( .171: 1226)اليحوي ،الوعي بكيفية التيامؿ مب ا زمات بيف  ئات مجتمب المتظمة . 

  احتوائها حدوث ا زمات واليمؿ عمن حتماالتاتهدؼ عممية التخطيط إلن تقميؿ 

 ( .11: 1223)زيدان ،والتقميؿ مف آاارما الضارة  باإلعداد الجيد لممتظمة لمواجهة ا زمات 

كما تتيح لفريؽ عمؿ إدارة ا زمات القدرة عمن إجرا  رد  يؿ متظـ و ياؿ لمواجهة ا زمات 

لمواجهة الموا ؼ الطارئة غير المخطط لها التي  د تماحب ا زمة  وااللتيدادفا ة و اعمية ي بك

المادية   واالحتياجاتالو ت والجهد ي مقدار لي تحديد إ( ي باإلضا ة 35: 1228جاداهلل ، )

التيامؿ مب  ا تمادياتلمتغمب عمن ا زمة و ي الو ت ذاتا الحفاظ عمن  الالزمةوالبشرية 

) الخضيري ،   ال تفب لها أوي بمتب ا تشطة االرتجالية واليشوائية وتمؾ التي ال ضرورة لها مةا ز 

 . ( 135د.ت :



  

ف أمػػػػػداؼ المتظمػػػػػة واقا تهػػػػػا وليالػػػػػاتها أا دبيػػػػػات يػػػػػرح  الباحػػػػػث  لػػػػػتقرأإومػػػػػف خػػػػػالؿ 

 ػػػي  خطػػػط الطػػػوارئ واإلمكاتيػػػات المتاحػػػة ي تميػػػب دوراً  ا تراضػػػات إلػػػنباإلضػػػا ة  والػػػتراتيجياتها

مػيوبة وجػود خطػة موحػدة  لكػؿ  إلػنا مػر الػذه يػؤده  ح يتبايف التخطيط مف متظمة إلن أخر 

ف تتو ر  ي أه أا زمات و ي كؿ ا و ات ي ولكف متاؾ مجموعة مف المبادئ اليامة التي يجب 

 خطة  ومي كالتالي : 

ات اليممية بالخبر  االلتياتةعممي عف طريؽ  ألاس إلن االلتتادمبدأ اليممية : وييتي  .2

  ي مجاؿ إدارة ا زمة . 

 مبدأ المركزية : مركزية التخطيط وال مركزية التتفيذ .  .3

لتزامًا كاماًل إف و مبدأ اإللزامية : أف يكوف جميب المشتركيف  ي عممية إدارة ا زمة ممتزم .4

 بتتفيذ الخطة كما وردت . 

 ف تفشؿ أئة دوف لمظروؼ الطار  لاللتجابةمبدأ المروتة : أف تكوف الخطة  ابمة  .5

 مة الخطة لموا ب واإلمكاتيات .  مبدأ الوا يية : أه مال .6

 وال يكوف عارضًا .  اً أف يكوف التخطيط ملتمر  أه : االلتمراريةمبدأ  .7

البتا ة لمختمؼ الخبرا  وكؿ مف   اآلرا كا ة  االعتباريأخذ  ي أه مبدأ المشاركة :  .8

 ليتاط با تتفيذ الخطة .

لتخطيط الجيد يتطمب تو يتًا مالئمًا ي والخطة الفيالة مي التي تحقؽ مبدأ التو يت . إف ا .9

 (.64-63: 1999الشعالن ، مد ها  ي الموعد المحدد لها  )

 .  نظيم الت 1.4.2.2

يقمػػػد بػػػاِ  التو يػػػؽ  بػػػيف الجهػػػود المختمفػػػة التػػػي تبػػػذؿ إلدارة ا زمػػػة ي مػػػف خػػػالؿ تحديػػػد 

زمات وطبييػة مػذم المهػاـ وا تشػطة المرتبطػة بهػا ي ليهـ مهاـ التيامؿ مب ا إا شخاص الموكؿ 



  

ومف ليلاعدمـ ي يوخطوط اللمطة والملؤولية ي ولبؿ االتماؿ باإلضػا ة إلػن أمػاكف المواجهػة 

 .  (1223)الصيرفي ،والتتفيذ 

رلػـ ميكػؿ تتظيمػي إلدارة ا زمػات  ال بػد مػفولضماف التدخؿ الكؼ   ي تتظيـ ا زمات 

يف لػيقوموف بأدائهػػا ي ذ تشػػطة التػي تػػؤده  لتحقيػؽ الهػػدؼ ي وا  ػراد الػػبالشػكؿ الػػذه يلػتوعب ا

التػػي تػػػربط بيػػػتهـ ي وا دوات واليتامػػػر الماديػػػة  االتمػػػاؿواليال ػػات وخطػػػوط اللػػػمطة ي و تػػػوات 

لػػيًا ي عػػف طريػػؽ عال ػػات اللػػمطة أالالزمػػة لمتغمػػب عمػػن ا زمػػات وربػػط مػػذا كمػػا ببيضػػا أ قيػػًا ور 

 ( 135الخضيري :ؿ الميمومات . )وعال ات التتليؽ وتباد

تتظيمػػػػات التػػػػي تخػػػػدـ ماػػػػؿ مػػػػذا ويػػػػرح الطيػػػػب أف تظػػػػاـ الممػػػػفو ة ييتبػػػػر مػػػػف أ ضػػػػؿ ال

ي حيػػػث ييػػػرعؼ بأتػػػا " التتظػػػيـ الػػػذه ييتمػػػد عمػػػن تيػػػدد تظػػػـ اللػػػمطة أو الػػػتحكـ ومػػػي ال الغػػػرض

الملػاعدة تقتمر  قط عمن التمورات الهيكمية لهذم اللمطات بؿ تلتبطف كؿ المقومات المييتػة و 

 ( .44: 1991)الطيب ،لتأميؿ طبيية مذا المتاخ التتظيمي وما يتمؿ با مف أتماط اللموؾ " 

و ػػد ُلػػمي بهػػذا الممػػطمح  تػػا يمااػػؿ  ػػي شػػكما الممػػفو ة الهتدلػػية ذات ا بيػػاد الرألػػية 

متػتج ومو الجمب بيف التموذج التقميده وتموذج التتظيـ القػائـ عمػن ألػاس ال –والمحورية وا  قية 

أو الخدمػػة ي  ػػي تلػػؽ تتظيمػػي واحػػد . ييتػػي ذلػػؾ أف تلػػؽ تظػػاـ الممػػفو ة يتبتػػي عمػػن تػػوا ر : 

اللػػمطات التتفيذيػػة التػػي تمػػارس مػػف القمػػة إلػػن القاعػػدة ي واللػػمطات الفتيػػة التػػي تمػػارس أ قيػػًا مػػف 

أو  مػػػدير المشػػػروع إلػػػن كا ػػػة ا تشػػػطة الفتيػػػة الالزمػػػة لتحقيػػػؽ تتػػػائج تهائيػػػة مييتػػػة  ػػػي اإلتتػػػاج

  . كما رلما الطيب ( يوضح تموذج تظاـ الممفو ة5-3والشكؿ ر ـ ) .الخدمات 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( نموذج نظام المصفوفة 4-1الشكل رقم )

 ( 44: 1991المصدر )الطيب ،

 أو الشبكة ( عديدة متها :ومزايا وجود ماؿ مذا الهيكؿ التتظيمي ) الممفو ة 

عػادة تشػكيما و ػؽ الملػتجدات 2 . المروتة المتمامة  ي إمكاتية تكييفا و ػؽ الظػروؼ البيئيػة وا 

 والمتغيرات .

 يدا  واحػػدة  ػػي وحػػدة تتظيميػػة واحػػدةإتػػا يضػػب ا عمػػاؿ أو التشػػاطات التػػي تماػػؿ دورة أ. 3

 الوضب الذه يحقؽ درجة عالية مف التتليؽ .

اركة  ي متب القرارات وتتفيذما بػيف كػؿ ا طػراؼ الميتيػة ومػو وضػب يحقػؽ تأميؿ المش. 4

 تبادؿ الميمومات والرأه .

التػػي تلػػتوجب الػػتقطاب وتجميػػب كفػػا ات إداريػػة  ةيماػػؿ أداة  يالػػة إلتجػػاز المهػػاـ الميقػػد. 5

)الطيـــب  ومهتيػػػة و تيػػػة متيػػػددة ي مػػػف خػػػالؿ توظيػػػؼ كػػػؿ مػػػذم الخبػػػرات لتحقيػػػؽ الهػػػدؼ .

،1991) . 

وصاسح األشغبي 

 اٌؼبِخ

 

 اٌّؤسسخ اٌمىُِخ إلداسح اٌطىاسا 

إداسح اٌذساسبد 

ٌٍضالصي  واألثؾبس

 اٌغُىفُضَبئُخ 

إداسح اٌزؾىُ فٍ 

 اٌؾشائك

 إداسح اٌذفبع اٌّذٍٔ

إداسح اٌذساسبد 

 واألثؾبس اٌفُضُخ

 وصاسح اٌذاخٍُخ  وصاسح اٌطبلخ  السىبْ وصاسح ا
 وصاسح اٌشٌ 

ِششوع

(1) 

ِششوع

(2) 

 

ِششوع

(3) 

 

ِششوع 

(4) 

 



  

 .  التوجيو  3.4.2.2

يقمد بيممية التوجيا أاتا  ا زمات مو ترشيد  ائد  ريؽ ا زمات لخطوات أعضا  الفريؽ 

 ػػػػي ا عمػػػػاؿ ي التػػػػي تػػػػرتبط بالملػػػػؤوليات الممقػػػػاة عمػػػػن عػػػػاتقهـ تجػػػػام إدارة ا زمػػػػة ي وتزويػػػػدمـ 

ي و حػػػث  تيامػػػؿ مػػػب ا زمػػػة ي مػػػب مير ػػػة خػػػط لػػػير اليمػػػؿلم المطموبػػػةبالميمومػػػات والتيميمػػػات 

اليػػػػػػػامميف عمػػػػػػػن التيػػػػػػػاوف مػػػػػػػب الفريػػػػػػػؽ مػػػػػػػب تقػػػػػػػديـ المقترحػػػػػػػات لمحيمولػػػػػػػة دوف اتتشػػػػػػػار ا زمػػػػػػػة 

   (.174: 1226،)اليحوي

يتضػػػمف التوجيػػػا اللػػػميـ  ػػػي إدارة ا زمػػػات شػػػرح طبييػػػة المهمػػػة وومػػػؼ اليمػػػؿ تفلػػػا و  

ذلؾ عادة  ي ويتـ أمامهـوتطاؽ التدخؿ والهدؼ مف التدخؿ واللمطة المفوضة وا لاليب المتاحة 

مػػػف خػػػالؿ اجتمػػػاع ملػػػبؽ بػػػأ راد الفريػػػؽ مػػػب متخػػػذ القػػػرار اإلداره ومػػػف خػػػالؿ الخػػػرائط والمػػػور 

: 1228)اليــدمي ومحمــد ،والمخططػػات إلظهػػار كيفيػػة تقلػػيـ ا تشػػطة ومػػدح ارتباطهػػا ببيضػػها 

149 ). 

لتيػديؿ مػؿ ميػيف أو اعػف ع االمتتػاعأو  ا وامػر لمقيػاـ بيمػؿ ميػيف التخداـكما يتضمف التوجيا 
 ف يتمؼ ا مر بيدة خمائص مي.أ يا لذا يجب 

 ف تكوف مذم ا وامر واضحة وبييدة عف المبس والغموض .أيجب  .2

 ف تكوف  ابمة لمتتفيذ .أيجب  .3

 يجب أف تكوف المالحيات الممتوحة لممرؤوليف  محددة بد ة . .4

 . (165: 1229)أبو فارة ، يجب تشخيص المهاـ المطموبة وتوميفها بشكؿ كامؿ .5

 .  متابعةال 4.4.2.2

إف عمميػػة المتابيػػة أاتػػا  ا زمػػات يقمػػد بهػػا إشػػراؼ  ائػػد  ريػػؽ ا زمػػات عمػػن كيفيػػة لػػير 

اليمؿ  ي مو ؼ ا زمةي والتأكد مف محة ملارات وتتفيذ خطط الطوارئ بحيث يقـو كػؿ عضػو 

ديـ الملػػاتدة والتيزيػػزات  ػػي الفريػػؽ بػػدورم و ييمػػؿ عمػػن الػػتخداـ المػػوارد المتاحػػة بشػػكؿ لػػميـي لتقػػ



  

الالزمة لمواجهة ا زمة مػف أجػؿ مير ػة مػواطف الضػيؼ لكػي يػتـ تفاديهػا و مػواطف القػوة لإلبقػا  

 ( .41:  1228)عودة ، عميها 

وتيػػػد عمميػػػة المتابيػػػة ركتػػػًا ألالػػػيًا  ػػػي تجػػػاح عمميػػػة إدارة ا زمػػػة كوتػػػا الضػػػماف للػػػير 

مػػف الخطػػط  )تقيػػيـ(   اعميػػة كػػؿي ومػػف خػػالؿ  عمميػػات إدارة ا زمػػة  ػػي الملػػار الػػذه خطػػط لػػا

ي اعمية عمميات التتفيذ و ػت ا زمػةوالليتاريومات الميدة  لمواجهة ا زمات المحتممة ي وملتوح  

   ( 1229، أبو فارة) ا زمات المماامة  ي الملتقبؿ لتال يا زمة  اتتها وتشخيص الوضب بيد 

عمػن  ائػد  ريػؽ مواجهػة ا زمػات إتبػاع عػدة إجػرا ات ولكي تحقؽ متابية ا زمات أمدا ها يتبغي 

 و مي: 

 االتتبام التاـ  ي متابية أحداث ا زمة. -

 بأوؿ. التواجد  ي مو ؼ ا زمة بالتمرارذ لمتابية ا حداث أوالً  -

تهيئة الجو المالئػـ مػف تيػاوف وتػ لؼ بػيف أعضػا  الفريػؽ ليتمكتػوا مػف تأديػة أدوارمػـ عمػن  -

 . (41:  1228عودة ،)الوجا ا ماؿ. 

 : نظام االتصال في األزمات 5.4.2.2

إف عمميػػة االتمػػاؿ مػػي عبػػارة عػػف  تقػػؿ وتبػػادؿ الميمومػػات وا  كػػار والتيميمػػات المتيمقػػة 

با زمػػػة بػػػيف  ائػػػػد  ريػػػؽ ا زمػػػػات وأعضػػػا  الفريػػػؽ والهيئػػػػات الملػػػاتدة لمفريػػػػؽ بالػػػتخداـ  تػػػػوات 

يمػػاؿ الكػػـ والتػػػوع المتالػػب مػػف الميمومػػات  ػػػي االتمػػاؿ الرلػػمية يو غيػػر الرلػػمية مػػػف أجػػؿ إ

 ( .179: 1226)اليحوي ،الو ت المتالب لمتخذ القرار لمتغمب عمن ا زمة 

 ويتطمب التيامؿ مب ا زمة بكفا ة و اعمية وضب التراتيجية لالتماؿ تتضمف : 

  بؿ و وع ا زمة . باالتماؿتحديد  ئة الجمهور الملتهدؼ   -

 أاتا  ا زمة أمداؼ واضحة ومحددة . لالتماؿحيث يكوف ب االتماؿتحديد أمداؼ  -



  

تحديد مػيغة الرلػالة بشػكؿ واضػح يتتالػب مػب طبييػة ا زمػة وتػوع المتظمػة ي والتػد يؽ   -

  يها بحيث تلامـ  ي تحقيؽ الهدؼ.

الخبػػرة والمهػػارة ويتمتػػب بممػػدا ية لػػدح ا طػػراؼ  تتػػو ر لديػػا فتحديػػد ُممػػدر الرلػػالة ممػػ -

 الميتية با زمة .

 (.1995الحمالوي :أاتا  ا زمة بمفة ملتمرة)  االتماالتتقييـ ا دا   ي مجاؿ   -

 ويؤدي االتصال في موقف األزمة ميام عديدة ويخدم أغراًضا ميمة تتمثل في  .  

 تشر أمداؼ إدارة ا زمة. .2

 إعالـ أعضا  الفريؽ وجميب  ئات المجتمب المؤللي بتمط إدارة ا زمات. .3

مدار التوجيهػات واإلرشػادات المتيمقػة إبالغ ا وامر الم .4 تيمقة با زمة  عضا  الفريؽي وا 

 با زمة.

 إيمػػػػػاؿ الكميػػػػػة والتػػػػػوع المتالػػػػػب مػػػػػف الميمومػػػػػات  ػػػػػي الو ػػػػػت المتالػػػػػب التخػػػػػاذ القػػػػػرار .5

 .(43-41: 1224عوده،)

و تحتاج إدارة ا زمات إلن تو ير  در متالػب مػف الميمومػات الد يقػة والحيػة و  ػي ألػرع 

 اتلػػيابزمػػة يا مػػر الػػذه يتطمػػب تػػو ر ولػػائؿ اتمػػاؿ حدياػػة ي تيمػػؿ عمػػن تلػػهيؿ و ػػت عػػف ا 

و ليالة  .رلمي  غيرالميمومات بيف  مختمؼ الملتويات داخؿ التتظيـي لواً  بشكؿ رلمي أو 

 اعميػػة لػػوا   ػػي الو ايػػة ضػػد حػػدوث ا زمػػات أو  االتمػػاؿالبػػاب المفتػػوح تيتبػػر مػػف أمػػـ ولػػائؿ 

 .  ومحمد ( اليدميالتفحالها  . )

 نظام المعمومات في األزمات :  6.4.2.2

يقمد بتظاـ ميمومات ا زمة مجموعة اليتامر المتكاممة والمتفاعمة المتممة ببيضػها ي "

ومذم اليتامر مي تكويف ميكمي مف اآلالت والميدات والقواعد والبرامج والموارد البشرية ي ويقػـو 

فها وتحميمهػػػا وحفظهػػػا وتػػػو ير الميمومػػػات الضػػػرورية مػػػذا التظػػػاـ بجمػػػب البياتػػػات و رزمػػػا وتمػػػتي



  

يمػػالها إلػػن مػػتاع القػػرارات المتيمقػػة با زمػػات باللػػرعة المطموبػػة ي كمػػا ُييتػػن ويهػػتـ  الالزمػػة  وا 

)أبوفــارة  مػػذا التظػػاـ )تظػػاـ ميمومػػات ا زمػػة ( بػػإجرا  التحػػدياات الملػػتمرة لمبياتػػات والميمومػػات"

،15521229) . 

ذا المفهوـ أف متاؾ بيض اليتامر الواجب تو رما لكي يكوف متاؾ تظاـ ويتضح لتا  ي ضو  م

 ميمومات متكامؿ لألزمات مي : 

 يمتمكوف مهارة التيامؿ مب تظاـ الميمومات . فاليتمر البشره : مم - 

الملتمزمات المادية : أجهزة الحالوب ومػا تحويػا مػف بػرامج خامػة بميالجػة البياتػات  - 

 والميمومات .

 :موعة مف المهاـ ا لالية التي تقب عمن تظاـ ميمومات ا زمة ي ومف أممها ومتاؾ مج

 تو ير كا ة البياتات والميمومات عف ا زمة وماتييها  . .2

ا ماػػؿ لكػػـ البياتػػات والميػػارؼ المتراكمػػة لػػدح تظػػاـ ميمومػػات ا زمػػة مػػف  االلػػتخداـ .3

 أجؿ إدارة ا زمات بفاعمية .

 لوا يية مف موا ب ا حداث الخامة با زمة .ضماف تد ؽ الميمومات الحية وا .4

المتالػػػبة والكا يػػػة لجميػػػب التلػػػاؤالت التػػػي تػػػدور حػػػوؿ  اإلجابػػػاتضػػماف تػػػو ير كا ػػػة  .5

 ا زمة و ي ألرع و ت وبالوليمة ا كار  اعمية .

 ميالجة البياتات والميمومات الخامة با زمة . .6

 .الخضيره ()ألزمة الحفاظ عمن لرية الميمومات مف تجلس ا طراؼ الماتية ل .7

وييد تو ير تظاـ ميمومات  ي ا زمة عمن درجة عالية مػف ا مميػة إلدارة ا زمػة بفاعميػة ي  تػا 

 ييود بفوائد عديدة متها : .

 مدرولة لألزمة . التجابة إلنتجتب عتمر المفاجأة مما يؤده  -



  

لقػرارات أو اتخػاذ تو ير مروتة  ػي عمميػة اتخػاذ القػرارات أاتػا  ا زمػة ي مػف خػالؿ تيػديؿ ا -

  رارات جديدة  ي الو ت المتالب .

 اتخاذ  رارات لميمة. إلنذمتية خاطئة لدح متخذ القرار مما يؤده  اتطباعاتأه  التبياد -

ا ماؿ لإلمكاتيات المتاحة لمواجهة ا زمة مف خالؿ تحقيؽ التتليؽ الالـز  ي  االلتغالؿ -

 ا زمة.   اليمؿ بيف الجهود المبذولة وعتامر التتفيذ  ي

 ملػتقبالً متهػا  ػي مواجهػة أزمػات مشػابهة  لاللػتفادةالتخالص الدروس مف ا زمػة وذلػؾ  -

  ( .1224)مينا،

 عممية اتخاذ القرار في األزمات : 7.4.2.2

أتلػػػػبها  ػػػػي ظػػػػؿ ظػػػػروؼ  الختيػػػػاريقمػػػػد بهػػػػا : عمميػػػػة المفاضػػػػمة بػػػػيف البػػػػدائؿ المتاحػػػػة 

 ( 1228) أحمد ، اً ي لمواجهة خطر لـ يكف متو يالتاتائية تتلـ بُشح الميمومات وضيؽ الو ت 

القػػرارات  ػي مو ػػؼ ا زمػة ال تتيمػػؽ باليوامػؿ الماديػػة المػؤارة والمتػػأارة  أف والجػدير بالػذكر

تمػػػػػا تتيمػػػػػؽ أيضػػػػػًا باليوامػػػػػؿ  با زمػػػػػة  قػػػػػط ي والتػػػػػي يمكػػػػػف  يالػػػػػها والتيبيػػػػػر عتهػػػػػا با ر ػػػػػاـ ي وا 

 . واالجتماعية يالها ماؿ اليال ات الشخمية  كفال يمالموضوعية وا شيا  غير المممولة التي 

 لذلؾ يواجا متخذ القرار ضغوطًا بشأف اتخاذ  رار  ي مو ؼ ا زمة تتماؿ  يما يمي :

 .عدـ وضوح الرؤية  ي مو ؼ ا زمة  .2

جػػؿ تقميػػؿ ألػػرعة ا حػػداث التػػي تتطمػػب اتخػػاذ  ػػرارات لػػريية لملػػيطرة عمػػن المو ػػؼ مػػف  .3

 اح أماـ تمرؼ الفريؽ .الخلائر ي وضيؽ الو ت المت

 تقص الميمومات ذ تظرًا لتيدد الموا ؼ المفاجئة والمتتابية التي تتداعن بلبب ا زمة . .4

عػف الظػروؼ  اً ا زمة  تا عػادة مػا يكػوف مختمفػ تأار القرارات بشخمية القائد  ي مو ؼ .5

 مما ال يتيح لا ضماف التفكير . اتفياالً اليادية حيث يكوف أكار 



  

ج المترتبة عمن التمرارية ا زمة والتفحاؿ عوا بها ي وحتمية  ياليػة القػرار  ػي تفا ـ التتائ .6

 (.181: 1226)اليحوي  ،مو ؼ ا زمة 

 وجودة القرارات  ي مو ؼ ا زمة تتو ؼ عمن  اليتامر التالية   :

الفتيػػة والموضػػوعية لمجواتػػب  ة القػػراراعميػػة  ػػي القػػرار ذ مػػي مػػدح مال مػػالفاعميػػة  :  الف -

 .( 44: 1228)عودة ،  لألدا

القبوؿ :  القبوؿ  ي القرار ذ  هو يختص باليتمر البشره ومدح تجاوبا مب القرار ومدح  -

 رار ا زمػة عمػن مػدح  اتخاذمراعاة القرار لممشاعر اإلتلاتية . وتتو ؼ درجة الجودة  ي 

 (66:  1228)أحمد ،درجة  بولا . × جودة القرار =  اعميتا :  تو ر مذيف اليتمريف 

ويضػػػػيؼ أحػػػػد البػػػػاحايف أف القػػػػرار اإلداره اللػػػػميـ يجػػػػب أف يتمػػػػؼ بيػػػػدة مػػػػفات متهػػػػا 

 يمكاتيػات ي يمكػف إبالغػا ي واضػػحاً متالػبتا لمحػدث ا زمػوه ي  ابػػؿ لمتتفيػذ  ػي ظػؿ محدوديػػة اإل

 .(د.ت .) الخضيري ،خاليًا مف التيقيد ي يمدر  ي الو ت المتالب ي إمكاتية متابيتا عف  رب 

 لقيادة ا 8.4.2.2

مػػي تمػػؾ القػػدرة التػػي يمتمكهػػا القائػػد  ػػي التػػأاير عمػػن مشػػاعر وأ كػػار ولػػموؾ وبالتػػالي أدا  

 . (1225)العتيبي ،ا خريف لتوجيها تحو مدؼ مييف 

ر المؤللػػػة ي ويمػػػد والقائػػد مػػػو "الشػػػخص الػػػذه يمكتػػػا التتبػػػؤ بمتظػػػور المػػػدة الطويمػػػة ليمػػػ

مػػف الوا ػػب المحػػػدود الػػذه يييشػػػوف  يػػا بتظػػػرتهـ الملػػػتقبمية ي ويتقػػؿ طمػػػوحهـ  ةمرؤولػػيا بالرؤيػػ

)اليمبــــاوي ،  المحػػػػدودة ي إلػػػػن آ ػػػػاؽ الملػػػػتقبؿ التػػػػاجح بمتظػػػػور ا مػػػػداؼ الرئيلػػػػية  لممؤللػػػػة "

1226 :53-54) 

 ػػػي  ة  ائػػػد  ريػػػؽ ا زمػػػات عمػػػن التػػػأايروتػػػرح اليحػػػوه أف  يػػػادة ا زمػػػة يقمػػػد بهػػػا "  ػػػدر 

ـ عمن التفكيػر االبتكػاره  ػي توليػد البػدائؿ التخػاذ أعضا  الفريؽ لتوجيا تشاطهـ ودوا يهـ وحفزم



  

القرارات المتالبة لحؿ ا زمة ي واليمؿ عمن احتراـ كؿ عضو ي والحفػاظ عمػن تمالػؾ المجموعػة 

 ( .17721226اليحوي ،لضماف لير الفريؽ  ي االتجام الذه يحقؽ أمداؼ خطط الطوارئ " )

 كمػػػؿ بالشػػػكؿ الػػػذه يضػػػمف تحقيػػػؽ عمػػػن الوجػػا ا  ائػػػد  ريػػػؽ ا زمػػػات دورم وحتػػن يػػػؤده

ف يتحمػػػن بيػػػدد مػػػف الخمػػػائص ألجػػػة ا زمػػػات  إتػػػا يجػػػب الكفػػػا ة والفاعميػػػة المطموبػػػة  ػػػي ميا

 : الشخمية والموضوعية المكتلبة عمن التحو التالي

 :الخصائص الشخصية 
 .الشجاعة الكاممة  -

  . التفاؤؿ يالقدرة عمن تتمية اليال ات اإلدارية -

 .القائمة عمن اإلحلاس الشديد بالمو ؼ  المشاركة الوجداتية -

 .أف يكوف مؤماًل ومدربًا عمن أموؿ القيادة ومتطمباتها  -

 .الابات ورباطة الجأش والممود  -

 . وة اإلرادة والخبرة اإلدارية  -

 .القرار  ي الو ت المتالب  اتخاذالقدرة عمن  -

  . أف تكوف لديا القدرة عمن التخيؿ -

  . تحمؿ الملؤولية الكاممة -

 تكار الذات ي وااللتيداد الكامؿ لمتضحية .إ -

 الخصائص الموضوعية المكتسبة 

القػػدرة عمػػن جمػػب الميمومػػات وتحميمهػػا وتركيبهػػػا والتيامػػؿ بموجبهػػا بلػػرعة وحلػػـ ومهػػػارة  -

 .وا تدار

القػػػدرة عمػػػن مػػػياغة ورلػػػـ القػػػرارات واإلجػػػرا ات الالزمػػػة لمتيامػػػؿ مػػػب ا زمػػػة والػػػتخداـ  -

 وا جهزة .  وتوظيؼ ا  راد وا دوات



  

 القدرة عمن شرح أ كارم وتوميؿ الميمومات والتيامؿ باإلشارة والرموز . -

تػػو ر حػػػد أدتػػػن مػػػف التيمػػيـ والاقا ػػػة يتوا ػػػؽ مػػػب طبييػػػة المهمػػة وكػػػذا مػػػب أعضػػػا  الفريػػػؽ  -

 المتاط إليهـ تتفيذ المهمة .

تا لملػيطرة تو ر حد أدتن مف الدورات التدريبية التي اجتازما بتجاح وأابت خاللهػا مػالحي -

 . (16-15: 1225سالم ،عمن الموا ؼ الميبة . )

 ائد الفريؽ وطريقتا  ي ممارلػة التػأاير عمػن  ألموبكما تمتؼ القيادة  ي ا زمات ي مف حيث 

 أتواع رئيلية . ةا عضا  إلن االا

 :القيادة الشورية 

حػػث أعضػػا الفريػػؽ ومػف أمػػـ اللػػموكيات المميػػزة لمقيػادة الشػػورية  ػػي ا زمػػات : أف القائػد ي

 رمػة لتحلػيف ا وضػاع ي والتحمػي برباطػة الجػأش ي ورؤيػة  أتهػاعمن التظر إلػن ا زمػات عمػن 

المخػػػاطر والتهديػػػدات التاجمػػػة عػػػف ا زمػػػة  ػػػي حجمهػػػا الطبييػػػي ي وتحديػػػد ا ولويػػػات ي وجمػػػب 

ي وتشػػجيب  الحقػائؽ التػي لهػا عال ػة با زمػة ي وتػو ير متػاخ  وامػا ا لفػة واالحتػراـ بػيف ا عضػا 

التخداـ التفكير اإلبداعي  ػي توليػد البػدائؿ المتالػبة لمو ػؼ ا زمػة ي بالػتخداـ ألػموب اليمػؼ 

 الذمتي مما يؤده إلن التيامؿ مب اآلزمة بكفا ة عالية .

 :القيادة الملتبدة 

أمػػـ مػػا يميزمػػا : أف القائػػد يتمتػػب بدرجػػة عاليػػة مػػف التػػوتر  ػػي ميالجػػة ا زمػػة ي ويلػػين 

ي ..)المؤللػػة(ف ا زمػػة بلػػرعة  تػػا يتظػػر إلػػن ا زمػػات عمػػن أتهػػا خطػػر يهػػدد كيػػاف لمخػػروج مػػ

ويرح ا زمة بيدلة مكبرة بإعطائها اكبر مػف حجمهػا الطبييػي ي واتخػاذ القػرارات بمفػردم وبلػرعة 

 الفشؿ  ي التيامؿ مب ا زمة ي ويزيد مف تلبة المخاطر والتهديدات . عمياي ا مر الذه يترتب 

 :المتليبة  القيادة 



  

 ػػػي ظػػػؿ القيػػػادة المتلػػػيبة  ػػػي ا زمػػػات  القائػػػد يتمتػػػب بهػػػدو  ظػػػامره يتجامػػػؿ  ػػػي ضػػػوئا 

البياتػػػات والميمومػػػات ذات اليال ػػػة با زمػػػػة ي ويتػػػرؾ أمػػػر التمػػػرؼ  ػػػػي ا زمػػػات لميػػػامميف  ػػػػي 

كما يكوف غير  ادر عمن اتخاذ القرارات ي مما يؤده إلن غياب القيػادة  ػي مو ػؼ ..)المؤللة(ي 

 زمػػػة ممػػػا يزيػػػد مػػػف االضػػػطراب والفوضػػػن والخمػػػؿ  ػػػي مو ػػػؼ ا زمػػػة  تزيػػػد الخلػػػائر الماديػػػة ا

 (.58-57: 1229عبدالعال ، والبشرية ) 

 ىل تحتاج األزمة إلى مدير أم قائد ؟

ف ا زمة تحتػاج إلػن المػدير القائػد ي الػذه يممػؾ أا دبيات يرح الباحث  لتقرا إمف خالؿ 

والقػػػواتيف الميمػػػوؿ بهػػػا داخػػػؿ التتظػػػيـ  ي وكػػػذلؾ الػػػذه يمتمػػػؾ  المػػػوائحالقػػػرار ويتبػػػب  اتخػػػاذلػػػمطة 

 لمات شخمية تؤمما إلن  إتجاز المهاـ مف  بؿ اآلخريف بييدًا عف الجمود .

 تشكيل أعضاء فريق الميام األزموية  9.4.2.2

 9-5متيامػؿ مػب ا زمػات يضػـ كػؿ واحػد مػف ليقمد با :  ياـ  يادة ا زمػة بتشػكيؿ  ػرؽ 

ممػػػف تتػػػو ر لػػػديهـ الرغبػػػة والقػػػدرة والجامزيػػػة التامػػػة لتتفيػػػذ مهػػػاـ محػػػددة داخػػػؿ ا زمػػػة  أشػػػخاص

   (1226)اليحوي،.

لتػػػوع ا زمػػػة وشػػػدتها  ويختمػػػؼ تشػػػكيؿ  ريػػػؽ المهػػػاـ ا زمويػػػة مػػػف أزمػػػة إلػػػن أخػػػرح  تبيػػػاً 

عامػة يجػب تو رمػا  ػي  ريػؽ  اً وعمػن الػرغـ مػف ذلػؾ  ػإف متػاؾ شػروط إلن غير ذلؾ .وتطا ها ..

 مهاـ ا زموية ومي :ال

 .لمكياف اإلداره الذه يواجا ا زمة  واالتتما الوال   -

 .المهارة والقدرة عمن التدخؿ التاجح  ي ا زمة  -

والتػػأاير التفلػػي واليػػاطفي  االتفيػػاؿ والبيػػد عػػفالهػػدو  والقػػدرة عمػػن التفكيػػر الموضػػوعي  -

  .ا زمة أحداثأماـ 

 ي.المتوطة بهـ أيًا كاتت المخاطر التي تكتتفها التاـ بتتفيذ كا ة الملؤوليات  االلتزاـ -



  

 ،)جــــاداهللاالتتبػػػػام والػػػػوعي والحػػػػرص الشػػػػديد عتػػػػد القيػػػػاـ بتتفيػػػػذ المهػػػػاـ الموكمػػػػة إلػػػػيهـ  -

6421228 ). 

ولكي تحقؽ  رؽ المهاـ ا زموية الهدؼ مف تكويتها يتييف عمن  يادة ا زمة مراعاة 

اـ ا زموية ي وتحديد ا دوار لألعضا  بد ة تحديد وتوضيح أمداؼ تشكيؿ  ريؽ المه التالي :

عطائهـ المالحيات ي وتحديد متهجية اليمؿ ي وتو ير  بالقدر الذه يزيؿ اإلبهاـ والغموض ي وا 

الدعـ الماده والميتوه  عضا  الفريؽ ي والمراجية الدورية  عماؿ الفريؽ ي والتكامؿ بيف 

 أعضا  الفريؽ .

موية عمن تجاح التيامؿ مب ا زمات ذ  تا ييود بفوائد ويلاعد تشكيؿ  ريؽ المهاـ ا ز 

عديدة ي متها : التيامؿ مب ا زمات بأ ضؿ ا لاليب ي وأ مها مف حيث الجهد والو ت والماؿ ي 

ومتب حدوث ا زمات والحد مف آاارما اللمبية ي والتامارما كفرمة لمتيميـ وتحلف ا وضاع ي 

 .( 5621229)عبد العال ،  ي مو ؼ ا زمة وزيادة  اعمية القرارات التي تتخذ

 مف : متيامؿ ميها تتكوف مف كؿلمتخممة  اً ويرح ده .روتالدو أف إدارة ا زمة تتطمب  ر 

تكوف مف المديريف ا لاليف والمتاط بهـ اتخاذ يو الفريؽ الرئيلي  ) ريؽ إدارة ا زمات ( 

ا وجا : مف الحفاظ عمن التمرارية الدور ا عمن  ي التيامؿ مب ا زمات  يما يتيمؽ ببيض 

  إلن غير ذلؾاليمؿ ي التمديؽ عمن ميزاتية الطوارئ ي القياـ باالتماالت عالية الملتوح ..

وييمؿ عمن تقديـ الملاعدة المباشرة  يما يتيمؽ برد الفيؿ اليممي ي كما  ريؽ الليطرة 

مهاما الخامة  في الو ت الذه  اجب التمييز بيف المجتة ا لالية و ريؽ الليطرة ي  مكؿ متهمي

يقوـ  يا  ريؽ الليطرة بتزويد أعضا  المجتة ا لالية بالميمومات عف المو ؼ ا زموه ي تيمؿ 

ي واإلمداد الموجلتي بالكامؿ ي  االلتراتيجيةالمجتة كذلؾ عمن تزويد الفريؽ الميداتي با إلرشادات 

، )درونالد يف مؿ عمن التتليؽ بيف الطر وجود شخص عمن درجة مف المهارة يي ميةماليوتتطمب 

1224 ) . 



  

( يوضح الملؤوليات وأوجا التفاعؿ القائمة بيف  رؽ التيامؿ مب 6-3والشكؿ ر ـ )

 ا زمات 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 : التفاعل بين فرق األزمات (5-1) الشكل                                                         
   ( 131: 1224المصدر )د.ي رونالد ،                                         

   
أو  ) الفريػػؽ التتفيػػذه وتجػػدر متػػا اإلشػػارة إلػػن ضػػرورة التمييػػز بػػيف  ريػػؽ المهػػاـ ا زمويػػة

 زمات ي  ا وؿ توكؿ إليا مهاـ التيامؿ المباشػر مػب القػوح (  وبيف تكويف إدارة ا  ريؽ الليطرة 

الكيػاف اإلداره  إلػنالماتية لألزمة ي لمحػد مػف خطورتهػا وميالجتهػا ي بيتمػا إدارة ا زمػات تشػير 

 مف  ريؽ إداره مختص بإدارة ا زمات . وما يحتوياالموجود داخؿ التتظيـ 

 تقييم األزمات : 12.4.2.2

مطابقػػة اإلتجػػاز  ػػي ا دا  وللػػموؾ عمػػن مػػا مػػو مطمػػوب  ػػي الخطػػة والتقيػػيـ مػػو عمميػػة 

 ( . 1225)العتيبي ،الموضوعة 

 انهجنح انشئْغْح تانًمش انشئْغِ نهششكح 

اعتًشاسّح  انجانة انمانٌنِ  انؼًهْاخ انمائًح  ًٌّم انت انًٌاسد انثششّح 

 انؼًم 

انؼاللاخ 

االعتشاتْجْح 

 انؼايح 

انشد ػهَ تهْفٌناخ 

 ًعائم األػالو 

انؼاللاخ انشاتطح 

 تْن انًٌسد ًانؼًْم 
 انتأيْن 

انشد ػهَ تهْفٌناخ 

  األلاسب

يجًٌػح انذػى 

 اإلداسُ 

 فشّك انغْطشج  ػهَ يٌلغ األصيح

االتصاالخ انمائًح فِ 

 انًٌلغ 

سد انفؼم انؼًهِ 

 فِ انًٌلغ
انشد ػهَ األلاسب فِ 

 يٌلغ انحادث 



  

ويقمػػد بتقيػػيـ ا زمػػات : الحكػػـ عمػػن خطػػط طػػوارئ ا زمػػات بطريقػػة شػػمولية ي ومير ػػة 

الدروس  اللتخالصجواتبها اللمبية واإليجابية ي باإلضا ة إلن  رمد الموا ؼ ا زموية وتحميمها 

متها  ي التخطيط لألزمات الملتقبمية . بشكؿ يضمف تحويؿ ا زمة إلن  رمة لػتيمـ   دةوااللتفا

 وتحليف ا وضاع .

مػػػػف : المقػػػابالت ي والميايتػػػات الوظيفيػػػػة ي واللػػػجالت الدوريػػػة ي والتػػػػدخؿ  كػػػؿ وتلػػػتخدـ

 ( .1228)عودة ،اليالجي لألزمة  ي عممية التقييـ 

 زمػة بأتهػا المرحمػة التػي يػتـ  يهػا تقيػيـ مػا تػـ ويضيؼ أحػد البػاحايف  ػي مرحمػة مػا بيػد ا

مف إجرا ات والخروج  بالدروس الملتفادة لتحديث وتطوير كا ة عتامػر المؤللػة وتظػاـ اليمػؿ 

 ( .11: 1223)زيدان ،بها لمواجهة ا زمات المختمفة بأدا  أ ضؿ 

 مراحل إدارة األزمات ونماذجيا : 5.2.2

 الحمالوي  نموذج بيرسون وميتروف و 1.5.2.1

ا أف مراحؿ إدارة ا زمة تمر بخمس مراحؿ مي:  ويرح أمحاب مذا التوجع

 إشارات اإلتذار المبكر . اكتشاؼ -

 والو اية . االلتيداد -

 ا ضرار أو الحد متها . احتوا  -

 التشاط . التيادة -

 التيمـ . -

يمػػة لملػػمة مػػف عػػادًة مػػا ترلػػؿ ا زمػػة  بػػؿ و وعهػػا بفتػػرة طو   :إكتشــاف إشــارات اإلنــذار المبكــر.1

لهػػذم اإلشػػارات  مػػف الكػػا ي  االمتمػػاـو ػػوع ا زمػػة ي ومػػا لػػـ يوجػػا  باحتمػػاؿاإلشػػارات التػػي تتبػػئ 

كاػر مػف إشػارة  ػي تفػس أف تقب ا زمة ي وتكمف المشػكمة  ػي أف المػدير  ػد يلػتقبؿ أالمحتمؿ جدًا 



  

يب المهمة ي ا مر الذه يتطمب مػف وحػدة إدارة ا زمػات  يقػب تمػؾ اإلشػارات ف تتأالو ت مما يمع

 وتحممها .

ـــة.1 كا يػػػة لمو ايػػػة مػػػف  وألػػػاليب الػػػتيداداتف يتػػػو ر لػػػدح المتظمػػػة أيجػػػب :  األســـتعداد والوقاي

مػف  الػتغاللهاتقػاط الضػيؼ  ػي المتظمػة ي وميالجتهػا  بػؿ أف يػتـ  اكتشػاؼا زمات ي مف خالؿ 

 الخمـو . 

محػػػد مػػػف ا ضػػػرار ومتيهػػػا مػػػف وتػػػتمخص  ػػػي إعػػػداد ولػػػائؿ ل  :.احتـــواء األضـــرار والحـــد منيـــا3

 لتشمؿ ا جزا  ا خرح التي لـ تتأار بيد  ي المتظمة . االتتشار

بالفيػػؿ  مػػيرة وطويمػػة ا جػػؿ ي  اختبػػرتوتشػػمؿ إعػػداد وتتفيػػذ بػػرامج جػػامزة :  إســتعادة النشــاط.4

 ا موؿ المممولة والميتوية التي  قدت أباف ا زمة . التيادةمحاولة 

عادة التقييـ لتحليف ماتـ إتجازم  ي الماضي . ومي مرحمة :.التعمم 5  )الحمالوي التيمـ الملتمر وا 

بػػػػد ًا مػػػػف اكتشػػػػاؼ ( يوضػػػػح المراحػػػػؿ الخملػػػػة إلدارة ا زمػػػػة ي 7-3والشػػػػكؿ ر ػػػػـ ) . (6:1995،

إشارات اإلتذار التي تتبئ باحتماؿ و وع أزمػة ومػف اػـ االلػتيداد لهػا والو ايػة متهػا ي ويطمػؽ عمػن 

ة اإلدارة بالمبػػادرة . و ػػي حالػػة اإلخفػػاؽ  ػػي المراحػػؿ اللػػابقة ي وو ػػوع ا زمػػة لػػتبدأ المراحػؿ اللػػابق

مرحمة احتوا  ا ضػرار والػتيادة التشػاط ويطمػؽ عمػن المراحػؿ اللػابقة اإلدارة بػردة الفيػؿ ي وأخيػرًا  

 مف التجربة وتحليف ا وضاع لمملتقبؿ . لاللتفادةمرحمة التيمـ ومي التغذية اليكلية 



  

 
 المراحل الخمس إلدارة األزمة( 6-1شكل رقم )ال

 (18: 1226نقاًل عن )الجديمي ،
 

 نموذج  جونستون وستبانوفك  1.5.2.2

 ػػدـ الباحاػػاف وليػػاـ جوتلػػتوف وبػػاوؿ لػػتباتو ؾ  تموذجػػًا عمميػػًا إلدارة ا زمػػات يتكػػوف مػػف 

 االث مراحؿ تمر بها إدارة الزمة  ي المؤللة ومي :

 التخطيط .1

مرحمػػة يجػػب عمػػن المتظمػػة أف تخطػػط لألزمػػات المحتممػػة مػػف خػػالؿ االعتمػػاد  ػػي مػػذم ال

لمواجهػػة ا زمػػة ي وتشػػمؿ تمػػؾ ا لػػاليب الو ائيػػة ي ربػػط  االلػػتيدادعمػػن ا لػػاليب الو ائيػػة  ػػي 

التخطػػيط لألزمػػة بيمميػػة التخطػػيط االلػػتراتيجي لممتظمػػة ككػػؿ ي وكػػذلؾ تشػػكيؿ  ريػػؽ متخمػػص 

 التدريب والتطوير المتالبة  عضا  الفريؽ .  إلدارة ا زمات وتو ير برامج

 

 

 



  

 العمل .1

التيامػؿ ميهػا  ن ي مذم المرحمة تواجا المتظمة أزمة حقيقة تتطمب مػف الجميػب اليمػؿ عمػ

بفاعمية وكفا ة وُييد دعـ اإلدارة اليميا لمجهػود المبذولػة تقطػة االتطػالؽ لهػذا التيامػؿ التػاجح مػب 

 ا زمة .

 التعمم .3

مػػػػف ا زمػػػػات التػػػػي واجهتهػػػػا  ػػػػي  بااللػػػتفادةالمرحمػػػػة  رمػػػػة لممتظمػػػػة وذلػػػػؾ  تيتبػػػر مػػػػذم

الماضػي  ػػي ر ػػب  ػػدرتها وكفا تهػػا  ػػي التيامػػؿ مػػب ا زمػػات التػػي يمكػػف أف تحػػدث  ػػي الملػػتقبؿ 

 ( .18 -17:  1211‘)مسك 

 نموذج الشعالن  3.5.2.2

 ي : والذه يأخذ بأبياد االاة تشكؿ المراحؿ الرئيلية إلدارة ا زمات وم

 .مرحمة ) المواجهة (  . 3 . مرحمة ) التمطيؼ والتحضير ( .2

      . مرحمة ) إعادة ا وضاع ( 3. 

 ( التمطيف والتحضير مرحمة )  .1

         ف مرحمػػػػة تمطيػػػػؼ حػػػػدة ا زمػػػػة تماػػػػؿ تشػػػػاطات متظمػػػػة ومتلػػػػجمة لمحيمولػػػػة دوف و ػػػػوعإ

مجموعػػػػػة مػػػػػف اإلجػػػػػرا ات ) ا زمػػػػػة ( مػػػػػا أمكػػػػػف ذلػػػػػؾ أو تخفيػػػػػؼ حػػػػػدة آاارمػػػػػا ي مػػػػػف خػػػػػالؿ 

 : التاليالتي تشمؿ المبكرة  وااللتيدادات

 .إتشا  وحدة إلدارة ا زمات  -

 .إتشا   رؽ مهاـ خامة )  رؽ المهاـ ا زموية (  -

 .تدريب كا ة اليامميف عمن إدارة ا زمة  -

 ية .التوعية اإلعالم -

 .إعداد ليتاريومات ا زمة  -



  

 مرحمة ) المواجية ( .1

الحقيقي لمخطط الميدة لمفًا والتجهيزات المرتبة مبكرًا  ولمتدريب الذه لبؽ  الختباراومي 

حدوث ا زمػة ي  بقػدر الجهػد وحلػف التخطػيط الػذه بػذؿ  ػي المرحمػة اللػابقة يتحػدد تجػاح إدارة 

وجػب ا خػذ بهػا  اعتبػاراتا زمة  ي عمميػة المواجهػة . حيػث ترتكػز عمميػة المواجهػة عمػن عػدة 

 ومي :

 تفيذ خطط ا زمات .ت -

  يادة مركز الحوادث ) غر ة اليمميات الممغرة ( . -

 ي  واالتماالتالميمومات  -

 التيامؿ مب ا عالـ . -

 عامؿ الو ت . -

 ضبط وتتظيـ التدخالت مف الجهات ا خرح  . -

 لرية اليمميات . -

 ممالح اليمال  ) عدـ التضارب( . -

 مرحمة ) إعادة األوضاع (  .3

تمػػا تمتػػد مهمتهػػا إلػػن إف  خمادمػػا وا  مهمػػة إدارة ا زمػػة ال تتتهػػي بمجػػرد مجابهػػة ا زمػػة وا 

مرحمػػة مػػا بيػػد ا زمػػة ي ليػػالج ا اػػار التاتجػػة عػػف ا زمػػة ذ مػػف إعػػادة ترتيػػب ا وضػػاع ووضػػب 

) الشـــعالن مػػػف الػػػدروس  ػػػي ا حػػػداث الملػػػتقبمية . اللػػػتفادةاو الضػػػوابط ليػػػدـ تكػػػرار مػػػا حػػػدث 

،1999) . 

 

 

 



  

 فرودس  شري فاستافا و ونموذج ميتروف  4.5.2.2

 يمتؼ عدد مف الباحايف إدارة ا زمات إلن أربب مراحؿ كالتالي :

 مرحمة التحره : .2

دارة الميمومػات  تشير إلن التخداـ أتظمة التتبيا الملبقة  ي المتظمة مف أتظمة الر ابة وا 

 ئؿ خفية تتذر بو وع أزمة .وأتظمة الملح البيئي الداخمية والخارجية  ي لمكشؼ عف أه دال

 مرحمة ا زمات : .3

تمتػػػب جميػػػب ا زمػػػات مػػػف الحػػػدوث .  أف مػػػذم المرحمػػػة تػػػدؿ عمػػػن أتػػػا ال يمكػػػف لممتظمػػػة

 ػػػػالتخطيط إلدارة ا زمػػػػات غيػػػػر ميتيػػػػة بمػػػػورة ألالػػػػية بمتػػػػب حػػػػدوث ا زمػػػػات التػػػػي تمػػػػر 

لخطػػػػػط مػػػػػف أجػػػػػؿ بالمتظمػػػػػة بػػػػػؿ مػػػػػي متخممػػػػػة بػػػػػإجرا  االختبػػػػػارات الملػػػػػتمرة ومراجيػػػػػة ا

ملػػاعدتها عمػػن تخطػػي ا زمػػة الوا يػػة بأ ضػػؿ حالػػة ممكتػػة ي إذ أف ماػػؿ مػػذم الجهػػود تمكعػػف 

المػػدمات التػػي مػػف الممكػػف أف تتمقامػػا  مػػف جػػرا   عػػفالمتظمػػة مػػف االلػػتمرار بغػػض التظػػر 

توالي ا زمات . وتتـ عممية االلتيداد والو اية  ي مذم المرحمة  عمن شكؿ تطبيؽ الليالات 

متيػػػػة ي وأتظمػػػػة المػػػػياتة ي والملػػػػح البيئػػػػي ي وخطػػػػط الطػػػػوارئ ي وتػػػػدريب اليػػػػامميف عمػػػػن ا 

 مواجهة ا زمات عتد حدواها .

 مرحمة اإلمالح : .4

تماؿ مذم المرحمة كا ة ا لػاليب والتراكيػب ا لالػية لػدح المتظمػة التػي تمكتهػا مػف 

اإلضػػػا ة إلػػػن الخطػػػط الػػػتيادة تشػػػاطها والتػػػي تتضػػػمف الخطػػػط الالزمػػػة اللػػػتيادة التشػػػاط ي ب

 المتيمقة باليال ات اليامة و رؽ إدارة ا زمات ... وغيرما.

 مرحمة التقييـ : .5

تقوـ المتظمة بدرالة وتقييـ التجارب التي مرت بها لمير ة ما الذه التفادتا مف تمؾ 

وكيػػػػؼ يمكػػػف الػػػػتخدامها  ػػػي الملػػػػتقبؿ . كمػػػا تقػػػػـو المتظمػػػة بتقيػػػػيـ مػػػدح  ياليػػػػة التجػػػارب 



  

عمػن ات إدارة ا زمات وتحديػد المجػاالت التػي تحتاجهػا المتظمػة  ػي تطػوير  ػدرتها التراتيجي

  :( يوضح المراحؿ ا ربية لتظاـ إدارة ا زمات8-3إدارة ا زمة  ي الملتقبؿ . والشكؿ ر ـ )

                      

  بؿ و وعها  خطيط الملتمر لألزماتالتيامؿ مب ا زمة عتد و وعها بالتخداـ ا لاليب القديمة    التحضير والت 

      

 

                                             محاكاة األزمة قبل حدوثيا                                         عزل واحتواء األزمة    

  (والو اية )االلتيداد                                     (التأ مـ )         

  بؿ التقييـ  ما                   
                                                   

 قبل اإلصالح  ما                        
                           

                                                                                       ()التيمـ (                                                   استعادة النشاط)    

عادة                                                      العودة إلى الوضع الطبيعي توسيع نطاق الكشف وا 
 تصميم نظام المنظمة

                      
 حل األربعة لنظام إدارة األزمات :المرا(   7-2الشكل رقم )                       

       p 284 ):1987 ، Mitroff, Shrivastava And Udwadia  ) 
 

وكممػػػا كاتػػػت المتظمػػػة تتكػػػر احتماليػػػة تيرضػػػها لألزمػػػات ي كاتػػػت إدارة ا زمػػػة تتركػػػز  ػػػي 

( ي و ػػػي مػػػذم الحالػػػة تقػػػـو المتظمػػػة بااللػػػتجابة بيػػػد و ػػػوع 8-3الشػػػكؿ ر ػػػـ )الجػػػز  ا يمػػػف مػػػف 

ة ي وتكػوف أكاػر عرضػة لألزمػات . وكممػا كاتػت ملػتيدة لألزمػات المحتممػة كػاف التمػرؼ ا زمػ

 اإلداره أكار إيجابية ي ومف اـ تكوف المتظمة أ ؿ عرضة لألزمات 

pp. 284-285) :1987 ، Mitroff, Shrivastava And Udwadia  ). 
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 . أساليب مواجية األزمات 2.2.2

ا وألػػػبابها ي والهػػػدؼ مػػػف مواجهػػػة ا زمػػػات مػػػو تختمػػػؼ ا زمػػػة مػػػف حيػػػث توعهػػػا وشػػػدته

 الليي باإلمكاتيات المتو رة إلن إدارة المو ؼ عف طريؽ :

 و ؼ التدمور والخلائر . -

 تأميف وحماية اليتامر ا خرح المكوتة لمكياف اإلداره . -

 الليطرة عمن حركة ا زمة والقضا  عميها . -

 التيمـ مف ا زمة  ي اإلمالح والتطوير . -

ألػػػموب التيامػػػؿ مػػػب ا زمػػػة أمػػػـ اليوامػػػؿ المػػػؤارة  ػػػي تطػػػور ا زمػػػة والخلػػػائر أو ويماػػػؿ 

 مواجهة ا زمات : ألاليبأمـ مف القضا  عميها . و 

 األسموب العممي في مواجية األزمات 

  بياد ا زمة  المبدئيةالدرالة  -

 -والهدؼ مف الدرالة المبدئية مو :

 . تحديد اليوامؿ المشتركة  ي ا زمة 

 الذه أشيؿ المو ؼ . االحتكاؾد ألباب تحدي 

 . تحديد المدح الذه ومؿ إليا المو ؼ 

 . ترتيب اليوامؿ المشتركة والمؤارة حلب خطورتها 

 . تحديد القوح المؤيدة والميارضة 

 . تحديد تقطة البداية لممواجهة 

دة والومػػوؿ إلػػن التتػػائج اللػػابقة عمػػن طبييػػة ا زمػػة وشػػ المبدئيػػةوتتو ػػؼ طريقػػة الدرالػػة 

خطورتهػػا والو ػػت المتػػاح .  فػػي ا زمػػات التاتجػػة عػػف الكػػوارث الطبيييػػة وكػػذلؾ ا زمػػات التاتجػػة 



  

متػػاؾ متلػػب مػػف الو ػػت لمتػػأتي  ػػي درالػػة  فال يكػػو عػػف الكػػوارث المػػتاعية  ػػي بيػػض ا حيػػاف  

 أبياد ا زمة.

يػػد ومتػػاؾ بيػػض ا زمػػات التػػي تتػػيح بيػػض الو ػػت لمدرالػػة المتأتيػػة لألبيػػاد والمػػدح وتحد

تقطػػة البدايػػة لممواجهػػة واليػػالج وذلػػؾ ماػػؿ ا زمػػات اإلداريػػة أو المتيمقػػة باليال ػػات اإلتلػػاتية  ػػي 

 بيض ا حياف .

 الدرالة التحميمية لألزمة  -

يمػػيب مواجهػػة ا زمػػة بشػػكؿ كمػػي وشػػامؿ  تػػا  ػػي كايػػر مػػف ا حيػػاف ييتبػػر ذلػػؾ خػػارج 

 -: اآلتين أجزا  يتيح تطاؽ اإلمكاتات المتاحة ي وتحميؿ المو ؼ وتقليما إل

  التفر ة الواضحة بيف الظوامر وا لباب 

  التأكد واليقيف مف ا لباب 

 دور المكوف البشره ومدح تأايرم  ي ظهورما 

 ) دور المكوف الطبييي )اليوامؿ الطبييية 

  دور المكوف المتاعي والتكتولوجي وألباب الخمؿ الذه أدح إلن حدوث ا زمة 

 ػػػي مػػػتاعة ا زمػػػة وتلػػػبة تػػػأاير كػػػؿ متهػػػا عمػػػن حػػػدوث  عػػػدد اليتامػػػر المشػػػتركة 

 اإلشغاؿ  ي المو ؼ

  المرحمة التي وممت إليها دورة حياة ا زمة 

  تو ب طبيية وتكاليؼ ا خطار التاتجة عف ا زمة وأار الو ت عمن اتتشارما 

  تحديد اإلمكاتات المتاحة بمورة مباشرة ي واإلمكاتات التي يمكف الحموؿ عميها  ي

 . اللتخدامهامتالب و ت 



  

وتتائج التحميؿ اللابقة لممو ؼ تماؿ  اعدة ميمومػات مامػة لمتيامػؿ مػب ا زمػة . ويتطمػب 

المؤشػػػرات مػػػف خاللهػػػػا  الػػػتخراجذلػػػؾ لػػػرعة تحويػػػؿ مػػػذم الميمومػػػات إلػػػن بياتػػػػات كميػػػة يمكػػػف 

: 1227،)إسـميم  ي ضو  ما تتتجا الظػروؼ واإلمكاتػات اإللكتروتيةاليقوؿ البشرية أو  بالتخداـ

35-36) . 

 التخطيط لممواجهة والتيامؿ مب ا زمة  -

تيتمد مذم المرحمة عمن الخطوات اللابقة بالتحديد الواضح لأللباب وا بياد واليتامػر ي 

 اـ القياـ بفهـ البياتات وتحديد أمداؼ البد مف تحقيقها وتشمؿ خطة المواجهة ما يمي :

لحمايػػة كػػؿ مػػا يحػػيط  اتخاذمػػاات الواجػػب لممواجهػػة وتتضػػمف مجموعػػة اإلجػػرا  االلػػتيداد

با زمػػػػة أو المتيمػػػػؽ بمجالهػػػػا لتقميػػػػؿ الخلػػػػائر ي وتحديػػػػد تػػػػوع الملػػػػاعدات المطموبػػػػة ي وتحديػػػػد 

الملؤوليات وا دواري وتحديد توع الميمومات وتقتيات مدورما ي وتتظيـ عمميات االتمػاؿ داخػؿ 

و ػؼ ي وتقميػؿ الخلػائر ي واللػيطرة مجاؿ ا زمة تفلا ي حيث تهدؼ الخطة إلن و ؼ تػدمور الم

التاتجػػة عػػف ا زمػػة ي و الػػتخداـ أتظمػػة  االجتماعيػػةعمػػن المو ػػؼ ي وميالجػػة اآلاػػار التفلػػية  و 

  .(51 :1228)أحمد، و اية ومتاعة ضد تفس التوع مف ا زمات أو أزمات مشابهة  

 

 

 
 



  

 
 زمات( األسموب العممي في مواجية األ 2-8والشكل رقم )               

 (002: 8000المصدر )ىالل ،
 

 معوقات عمل إدارة األزمات:   2.2.2

رغػػـ الجهػػد المتو ػػػب مػػف إدارة ا زمػػػات إال أف متػػاؾ عوامػػؿ عديػػػدة تواجػػا مػػػذم اإلدارات بػػؿ مػػػذا 

 الفكر ذاتا متها: 

  إدارة ا زمػػات مػػي إدارة ملػػتقبمية تتو ػػب وتضػػب احتمػػاالت لمػػا  ػػد يحػػدث ومػػو  ػػد يكػػوف

 مؿ شـؤ  ي تظر بيض القيادات التي تبدأ اليمؿ بتفاؤؿ زائد.مر وضًا وعا

 .التشاط تجح  يا عديد مف المتش ت  بمتا 

  عتد و وع ا زمة. –كالحكومة بكؿ إمكاتاتها  –متاؾ مف ليتقذتا 

 .وماذا تفيؿ إدارات ا مف واإلتقاذ والمطا ئ وغيرما مف اإلدارات الحكومية 

 ع مف أتواع الضرر.ا لـ يقب أه تو ال توجد أزمة طالم 



  

 ا زمة  در ال يمكف ردم .. أللتا مؤمتيف باا؟. 

 (1224؟) عباس ،مؿ يكفي شرا  عديد مف واائؽ التأميف لتغطية كؿ أزمة متو ية . 

 :معوقات تنظيمية 

 وتتيمؽ مذم الميو ات بالجواتب التتظيمية ي ومتها : 

  عدـ وجود تحديد واضح لملمطة والملؤولية  ي المتظمة 

 بيف ا  راد  االجتماعيةختالؼ الاقا ات والخمفيات ا 

 لػاليب عمميػة إدارة  يريفيػا ومحدوديػة  هػـ والػتيياب المػددارة اليمإلضيؼ دعـ وتأييػد ا 

 ا زمة .

  والتدريب  ي مجاؿ إدارة ا زمات  التأميؿضيؼ ليالات 

 عدـ كفاية المالحيات الممتوحة إلن الجهات الميتية لمتيامؿ مب ا زمات  . 

 :معوقات متعمقة بالمعمومات 

 . تيرض الميمومات لمتحريؼ والتشويا  ي أاتا  اتتقالها داخؿ وخارج الجهاز اإلداره 

 . ميوبة تشخيص د عة الميمومات وضماف ممدر محتها  ي ظروؼ ا زمات 

 : باالتصالمعوقات متعمقة 

 . ميوبة عممية تقؿ وتبادؿ الميمومات داخؿ وخارج المتظمة 

 ( .49: 1211)مسك ،ده لألزمات الحدياة لمتم االتماؿة التخداـ أجهزة محدودي 

 التعامل مع األزمة :أساسيات  2.2.2

إف التيامؿ مب ا زمات مو  ف ومهارة يحتاج إليها مف يدير ا زمة ي كحاجتا تمامػًا إلػن  

بحاضػػر موامػفات خامػة مػف الػوعي وا دراؾ وبيػد التظػر عتػػد التيامػؿ مػب ا زمػة ي لػيس  قػط 

ا زمة وموامفاتها ومالمحها ومػا يحػدث  يهػا ي ولكػف أيضػا بمػا يحػدث مػف ورا  اللػتار ي حيػث 



  

مالمحا واضحة وجمية .  مف متا يمكف القوؿ أف مير ة  توف المواجهػة وطػرؽ التيامػؿ  رال تظه

ومجػػػاالت وأمػػػداؼ إدارة ا زمػػػة ي وتحديػػػد مػػػدح خطورتهػػػا وكيػػػؼ ومتػػػن لػػػيتـ القضػػػا  عميهػػػا ي 

ج إلػػن  ػػدرة وخبػػرة وبيػػد تظػػر ي ودرجػػة را يػػة مػػف اإللهػػاـ واإلبػػداع حػػوؿ كيفيػػة التيامػػؿ مػػب تحتػػا

 .( 28، 8002: ي)الطيراو  تا زما

 ومي :   تو يما يمي تلرد مجموعة مف ا لس التي يتبغي االلترشاد بها  ي التيامؿ مب ا زما

 تحديد اليدف وترتيب األولويات .  0.2.2.2

وألػباب ا زمػات  البػد أف تقػود التػاس إلػن بػر ا مػاف دوف أف تحػرؽ مهما اختمفػت أتػواع 

حػػدد لتػػا مػػد ًا ي وتحديػػد الهػػدؼ ت كتػػا تيمػػؿ كػػأ راد أو داخػػؿ مجموعػػات يجػػب أفأأتفلػػتا . ولػػوا  

 عتا وتتجتبا . دأو تبتييجيمتا تتظر إلي ما تريد تحقيقا 

ف واضػػحًا ومحػػددًا ومػػف الطبييػػي أف يكػػوف متػػاؾ مػػدؼ رئيلػػي عتػػد مواجهػػة ا زمػػة يكػػو 

لمقيػػادات ومػػاتب القػػرارات ي و ػػي تفػػس الو ػػت يمكػػف أف تكػػوف متػػاؾ مجموعػػة أمػػداؼ  رعيػػة أو 

مجػػػزأة مػػػف مػػػذا الهػػػدؼ ي ويػػػتـ ترتيبهػػػا  ػػػي ضػػػو  أمميتهػػػا ومػػػدح تتالػػػقها مػػػب ا مػػػداؼ الفرعيػػػة 

تيتػػػي المحققػػػة  وا مػػػداؼ الفرعيػػػة ا خػػػرح المطمػػػوب تحقيقهػػػا . وا مػػػداؼ التػػػي يمكػػػف تحقيقهػػػا 

التحفيػػػز والحركػػػة و ػػػي تفػػػس الو ػػػت  ػػػإف الفشػػػؿ  ػػػي تحقيػػػؽ ا مػػػداؼ ييتػػػي المزيػػػد مػػػف اليػػػأس 

 واإلحباط والخلائر .

 تقبل واغتنام الفرص 2.8.2.2

امتػػػا إال  أف تتقبػػػؿ مػػػا حػػػدث زمػػػة عػػػف أتيابهػػػا  مػػػيس أمعتػػػدما تشػػػتد الموا ػػػؼ وتكشػػػر ا 

وـ اآلخػريف لػيس مػو المطمػوب ي ولكػف ي  إضاعة الو ت  ي الدمشػة وااللػتغراب والتػدـ ولػبلرعة

المطمػػوب التيامػػؿ مػػب مػػا حػػدث ي و ػػي مػػذم الحالػػة يكػػوف االبتكػػار ضػػرورة ولػػيس عمػػاًل تر يهيػػًا ي 

 الطرؽ والولائؿ القديمة التي كاتت متبية أدت إلن المو ؼ الذه تييشا مب ا زمة ي ومذا ييتػي 

 مؿ مب ا زمة .أتتا  ي حاجة إلن طرؽ وولائؿ جديدة حتن تلتطيب التيا



  

والفرمة أاتا  ا زمة مي تجميب الممكتات مب بيضها ومحاولة الوموؿ إلن  مة الممكف 

وليس كما ييتقد البيض أف الفرمة مرتبطة بالقدر والخطر ي والتجاح  ي خمؽ الفرمػة المتالػبة 

 التاـ . لمليطرة عمن ا زمة ييتي الهروب مف اللقوط  ي  اع الملتحيؿ وااللتلالـ  واالتهيار

 تنظيم القوى الموجية لألزمة  3.8.2.2

التػػي  ػػد تكػػوف لػػاممت  ػػي مػػتاعة ا زمػػة أف المكػػررة  تفشػػؿ الهياكػػؿ التقميديػػة والوظػػائؼ

 تشارؾ  ي الحركة اللريية المطموبة عتد مواجهة ا زمة وذلؾ لأللباب اآلتية :

   التيود عمن الشكؿ التمطي  ي ا دا. 

 ثما حدؤولية اتشغالها  ي التتمؿ مف مل . 

  رؤية ا زمة مف زاوية ا دا  اللابؽ. 

  التركيز عمن الماضي والحاضر أكار مف الملتقبؿ. 

ويتو ؼ تجاح التتظيـ الجديػد عمػن القػوح واإلمكاتػات المتاحػة أاتػا  مواجهػة ا زمػة وعمػن 

مػب ا خػذ التيامؿ مب الرغبة وااللتيداد  وحب المشاركة وليس عمن ا وامر واإلجبػار والضػغوط 

.)إسـميم   ي االعتبار الظروؼ الزماتية والمكاتية التي يمكف أف تلػاعد  ػي إضػا ة القػوة المتالػبة

،1227 :45-47. ) 

 الحركة السريعة والمبادرة  4.8.2.2

وتشير إلن التمده لألزمة واحتماالت تطورما بلرعة ال تقؿ عػف لػرعة أحػداث ا زمػة ي 

 ا يلتمـز تحقيؽ المتطمبات التالية :خو ًا مف  قد الليطرة عميها . مم

  تو ر عتمر الد ة  ي مذم اللرعة. 

  حرماف  وح متب ا زمة مف القدرة عمن التقطاب أه روا د جديدة تولب مف جبهػة  ػوح

 .ا زمة 

 . التو ب الجيد والمير ة شبا الكاممة التفميمية لتطورات ا زمة 



  

 المفاجأة. 5.8.2.2 

ح الخمػػـو و مػػو عتمػػر  المفاجػػأة والمباغتػػة التػػي تػػؤمف وتقػػـو عمػػن االلػػتفادة مػػف لػػال

تحقؽ توعًا مف الذموؿ لدح  إتها الليطرة شبا الكاممة عمن ا زمة لفترة متالبة مف الزمف ي حيث

ربػػػػػػػاؾ ال تلػػػػػػػتطيب التمػػػػػػػرؼ بشػػػػػػػكؿ متػػػػػػػػزف  إالقػػػػػػػوح المػػػػػػػاتية لألزمػػػػػػػة وتجيمهػػػػػػػا  ػػػػػػػي حالػػػػػػػة 

 (. 8008)الشافعي،

 التعاون  6.8.2.2

وف بتحديد وتفييػؿ دور كػؿ ا طػراؼ الميتيػة   ػي مواجهػة ا زمػة والتيػاطي ميهػا ي ويتحقؽ التيا

بالشكؿ الذه يضمف تحقيؽ التفاؼ مذم ا طراؼ عمػن ا زمػة و ػوح ا زمػة ي والحػد مػف تأايراتهػا 

 واتتشارما  وامـ تمؾ ا طراؼ المطموب تحقيؽ التياوف ميها  ي إدارة ا زمة :

  أمحاب الممالح. 

   المتظمة وحمفاؤماأمد ا. 

 إلن غير ذلؾ.زرتها لممتظمة ...ا  والئها ومؤ ا طراؼ التي يمكف شرا 

 الحماية واألمان 7.8.2.2

 يفر يظيفي ي والشخمػػػي لميػػػامميف والمػػػديجػػػب أف تحػػػا ظ إدارة المتظمػػػة عمػػػن يا مػػػف الػػػو 

 ػي  اً  ويػ اً بشكؿ دائـ حتػن يركػزوا  ػي إدارة ا زمػة بييػدًا عػف أه ضػغوطات تفلػية ويكوتػوا داعمػ

 .( 1229)أبو فارة ،ميالجتها .

 السيطرة   8.8.2.2

المقمود بها ليطرة القائد عمن ا زمة ي مف خالؿ التحكـ  ي حركة ا دوات والقػوح التػي 

 زمػة مػب عتامػر جديػدة مؤيػدة أو مدعمػة ايلتخدمها يلغرض و ؼ تدمور ا مور وعدـ تشػابؾ 

 تي تؤده إلي  قداف الليطرة. ال ؿاليواملها أو  ابمة لمتأار . ومف 

  . عدـ المروتة والمالبة 



  

 .توجيا التقد دئما 

  لقائهاولية ؤ الملالتهرب مف  .  ا خريفعمن  وا 

  التهديد.  ألموبالتخداـ 

   . التشكيؾ  ي وال  الفريؽ 

لكػػػؿ ا زمػػػات مػػػف خػػػالؿ التفػػػوؽ عمػػػن  ةوتمػػػبح اللػػػيطرة عمػػػن ا زمػػػة مػػػي االلػػػتراتيجي

والومػوؿ إلػي تقطػة اللػيطرة  بػؿ أف تمػؿ ا زمػة إلػي التقطػة الحرجػة التػي  اليوامؿ الملببة لهػا

 المتاحة التيامؿ ميها .  اإلمكاتاتتتدمور عتدما ا مور إلي درجة يميب عمن 

 التفاوض المستمر مع األزمة  9.8.2.2

تحتاج ا زمة إلي التفاوض مػب أطرا هػا دوف االعتمػاد عمػي اليواطػؼ أو الظػروؼ ولكتهػا 

ا طػػراؼ  فػػاوض مػػب أطػػراؼ ا زمػػة ييتػػي أف كػػؿوالت .إلػػن الخطػػة و ا لػػاليب المتالػػبة  جتحتػػا

تػػػت بكػػػؿ اإلتجػػػازات وتهمػػػؿ حػػػؽ أف تفػػػوز أعمػػػن  ي ومػػػف الخطػػػأ اإلمػػػرار اً البػػػد أف تحقػػػؽ إتجػػػاز 

 ا طراؼ ا خرح بالخروج  ولو ببيض اإلتجاز .

دير  المو ػؼ بمػورة وا ييػة تؾ  ي كؿ مرحمة مف دورة حياة ا زمػة تحتػاج إلػن تقيػيـ وتقػإ

التي ال  االتفا اتوتحدد ماذا تفيؿ ؟ مؿ تلتمر  ي  يادة المواجهة لمليطرة عميها أو تيقد بيض 

 تحقؽ كؿ ما تريد  ولكتها تحقؽ لؾ بيض ما تريد .

 -جميع التكتيكات التفاوضية المعروفة مثل : استخدامولكن التفاوض يعني 

التظػامر  –الملػرحي  االتلػحاب –المػياح  – االلتػزاـ –لتهويػؿ ا –التوا ؽ  – والتحاشيالتجتب 

 التقاط الحالمة ...الخ   . –إاارة  ضايا زائفة      -التتازؿ ا وؿ  قط –التياوف  –بالجهؿ 

 المرونة  10.8.2.2

متيامػػؿ ميهػػا و ػػت ا زمػػةي و تلػػتهمؾ لمتػػاؾ كايػػر مػػف القضػػايا الفرعيػػة ال تر ػػن أمميتهػػا 

ًا عػػف الػػروتيف الميتػػاد  ي والجهػػدي و ػػي الغالػػب تحتػػاج إلػػن حمػػوؿ لػػريية بييػػد الكايػػر مػػف الو ػػت



  

المروتػػة وال يكػػوف جامػػدًا ويركػػز بمػػفة عامػػة عمػػن  أالقائػػد التػػاجح أف يتحمػػن بمبػػد بػػد مػػفلػػذلؾ ال

 التتائج أكار مف الخطوات.

 الروح المعنوية المرتفعة  11.8.2.2

زمػػة ييتػػي حمايتهػػا مػػف االتهيػػار التػػاـ ي  يتػػدما بػػالروح الميتويػػة أاتػػا  مواجهػػة ا  االمتمػػاـ

تكوف الروح الميتوية  ي مأزؽ  هتاؾ عالمات كايرة توضح مذا ويماؿ  ذلؾ تهديدًا لتيبئة  ػدرات 

ا  ػػػػػراد  ػػػػػي مواجهػػػػػة ا زمػػػػػة ي ويبقػػػػػن عمػػػػػن القائػػػػػد أف يػػػػػرح مػػػػػذم اليالمػػػػػات ويفلػػػػػرما تفلػػػػػػيرًا 

 ( .1211)ىالل ،محيحاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصـل الثـالثا

 الدراسـة الميدانيــة
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 المقدمة  0.3

ي ا وؿ يتتاوؿ متهجية مذم الدرالة مف حيث اإلجرا ات فيي جز  لـ مذا الفمؿ إلن  

التي تبيف توع الدرالة والمتهج الذه التخدما الباحث ومجتمب الدرالة وأداة جمب البياتات مف 

 التحميؿ اإلحمائي الملتخدمة لتحقيؽ أمداؼ الدرالة . أ راد مجتمب الدرالةي  ضال عف ألاليب 

أما الجز  الااتي  قد تـ  يا تحميؿ البياتات ا لاليةي ويتضمف تمتيؼ البياتػات  حلػب  

الجػػػػداوؿ التكراريػػػػة وتحميػػػػؿ الجػػػػداوؿ عػػػػف طريػػػػؽ برتػػػػامج الحػػػػـز اإلحمػػػػائية لميمػػػػوـ االجتماعيػػػػة 

((SPSS  .لموموؿ إلن تتائج الدرالة . 

 يجية الدراسةمن 8.3

ضو  طبيية الدرالة وا مداؼ التي تلين إلن تحقيقها  إف المتهجية المتبية  ي مذم  ي   

الدرالػػة تيتمػػد عمػػن المػػتهج الومػػفي الملػػحي الميػػداتي الػػذه تضػػمف ملػػحًا مكتبيػػًا بػػالرجوع إلػػن 

ات بوالػػطة الممػػادر المتيػػددة لبتػػا  اإلطػػار التظػػره لمدرالػػةي وااللػػتطالع الميػػداتي لجمػػب البياتػػ

 .التي تـ تطويرما وتحميمها إحمائيا لإلجابة عف ألئمة الدرالةالدرالة  ةتماؿ أدا التباتة

  مجتمع الدراسة 0.8.3

يتكوف مجتمب الدرالة مف مديره شركات الكهربا  اليامة  بالمتطقة الشر ية ي شركة  

المجتة التلييرية أاتا   كهربا  لهؿ بتغازه ي شركة كهربا  الجبؿ ا خضر باإلضا ة إلن أعضا 

ا زمةي  هاتيف الشركتيفي مما الميتيتاف بكا ة ا مور اإلداريةي والماليةي والفتيةي الخامة بقطاع 

 الكهربا   ي المتطقة الشر يةي ولديهـ لمطة إتخاذ القرار إباف ا زمة .
 

 نعمػػػػػػػالوظػػػػػػػائؼ القياديػػػػػػػة واشػػػػػػػتممت مفػػػػػػػردات مجتمػػػػػػػب الدرالػػػػػػػة عمػػػػػػػن اليػػػػػػػامميف  ػػػػػػػي 

و المتمامػػػػػػػة  ػػػػػػػي الوظػػػػػػػائؼ  يرية يالمجتػػػػػػػة التلػػػػػػػ . بإلضػػػػػػػا ة إلػػػػػػػن أعضػػػػػػػا وح الشػػػػػػػركاتملػػػػػػػت

 :(3-1الموضحة  ي الجدوؿ ر ـ )اإلدارية 



  

 
 
 ( توزيع أفراد مجتمع الدراسة 0-3الجدول رقم )               
 اٌغجً األخضش  ششوخ  سهً ثٕغبصٌ ششوخ  اٌىظُفخ َ

 4 6 مدير إدارة  1
 2 3 مدير محطة  2
 6 11 ملاعد مدير  3
 9 18 مدير دائرة مركزية  4
 4  لجتة عضو 5

 63 21 4 38 المجموع       
 

ف ي والمتمامػػػػػيف ا( الػػػػػتباتة عمػػػػػن المػػػػػديريف   ػػػػػي الشػػػػػركت63ولقػػػػػد  ػػػػػاـ الباحػػػػػث بتوزيػػػػػب )

بوا ػػب  ة( الػػتمار 60)وتػػـ الػػترداد  ي محػػؿ الدرالػػةيرية يو أعضػػا  المجتػػة التلػػبالوظػػائؼ اإلداريػػة 

ي وكاتػػػػػت كمهػػػػػا كاممػػػػػة البياتػػػػػات ومػػػػػالحة لمتحميػػػػػؿ  يمػػػػػف مفػػػػػردات مجتمػػػػػب الدرالػػػػػة%( 95.2)

  .اإلحمائي 

 وصف ألداة الدراسة  8.8.3 
بتاً  عمن طبيية البياتات المراد جميهاي وعمن المتهج المتبب  ي البحثي وجد الباحث أف  

 قد  اـ  التباتة ي وعميمذم الدرالة مي االمة لجمب البياتات المطموبة  ي  ا داة ا كار مال

البحث ميتمدا  ي ذلؾ عمن درالة ا دبيات التي تضمتها اإلطار  التباتةالباحث بتمميـ 

 التظره لهذا البحث يوعمن مطاليات الدرالات اللابقة المرشدة  ي مذا المجاؿ .

ويتضمف البياتات المتيمقة بالخمائص الشخمية والوظيفية   راد مجتمب  القسم األول: 

 الدرالة متمامة  ي ) الجتس ياليمري المؤمؿ اليمميي عدد لتوات الخبرة ي الملمن الوظيفي(.



  

( محػػاور مػػذم 2-3يتيمػػؽ بمحػػاور الدرالػػة الرئيلػػية: يوضػػح الجػػدوؿ ر ػػـ ) القســم الثــاني:

ي  التمػػاالتا ي تظػػاـتظػػاـ الميمومػػات  يالمتابيػػة  التوجيػػاالتتظػػيـ ي الدرالػػة ومػػني التخطػػيط ي 

 ي التقييـ .القرارات  اتخاذضا   ريؽ ا زمات ي ي القيادة ي تشكيؿ أع

 ( محاور الدراسة 8-3الجدول رقم )                        
 انًحاًس َ

أسلبَ 

 األسئٍخ

 11–1 التخطيط  1
 19-12 التنظيم 2
 23-20 التوجيو  3
 29-24 المتابعة 4

 30-35 نظام المعمومات 5
 36-39 نظام االتصاالت 6

 40-43 تشكيل أعضاء فريق الميام األزموية 7

 44-47 القيادة 8

 48-53 القرارات اتخاذ 9

 54-57 التقييم 10

 

عمػػػن عبػػػارات يجيػػػب عميهػػػا  وتتضػػػمف ا لػػػئمة الداخمػػػة  ػػػي القلػػػـ الاػػػاتي مػػػف االلػػػتباتة 

ي 4ي موا ػػػػؽ=5( الخمالػػػػي )موا ػػػػؽ بشػػػػدة =Likertف و قػػػػًا لتػػػػدرج مقيػػػػاس ليكػػػػارت )و الملػػػػتجوب

 ( لقياس المحاور الرئيلية لمدرالة. 1ي غير موا ؽ بشدة =2ي غير موا ؽ= 3محايد= 

 :الدراسة االستطالعية  3.8.3

تهدؼ مذم اليممية إلن التأكػد مػف أف أداة القيػاس التػي تػـ الػتخدامها لهػذم الدرالػة تقػيس   

م االلػتباتة عمػػن ومػػف اػـ عرضػت مػذي يميػا مػا يتبغػي  يالػاي ولهػػذا الغػرض تػـ تمػميـ االلػتباتة 

مجموعة أعضا  ميئا التدريس  ي كمية  اال تمػاد جاميػة بتغػازه وكػذلؾ عضػو ميئػة التػدريس ي 

ومدير وحدة إدارة ا زمات  ي كمية التجارة جامية عيف شمس ي حوؿ اتتما  وترابط كؿ  قرة لمبيػد 

عػػػاد ة مػػػياغة الػػػذه تقيلػػػا وحلػػػف مػػػياغتها ووضػػػوحهاي ممػػػا أدح إلػػػن تيػػػديؿ بيػػػض اليبػػػارات وا 



  

بيػػض الفقػػرات بشػػكؿ أ ضػػؿ. وبيػػد ذلػػؾ تػػـ إجػػرا  درالػػة عمػػن عيتػػة الػػتطالعية )تتطبػػؽ عميهػػا 

عها بالكامػػػؿ أه بتلػػػبة اتػػػـ الػػػترج ات( الػػػتبات10درالػػػة( حيػػػث تػػػـ توزيػػػب )ال مجتمػػػبموامػػػفات 

ومقترحػاتهـ حػوؿ لغػة ووضػوح   هػـأرائ%(ي وكاف الهدؼ مف مذا ا جرا  مػو التيػرؼ عمػن 100)

البياتاتي و د تمت االلتفادة بما ورد مػف مالحظػاتي وبػذلؾ تػـ التومػؿ لمشػكؿ التهػائي  أداة جمب

 لهذم ا داة 

 :ثبات أداة جمع البيانات  0.3.8.3

يقمد بابات ا داة إمكاتية الحمػوؿ عمػن تفػس التتػائج )أو تتػائج  ريبػة جػدا( عتػد إعػادة   

تفس ا  راد والختبار ابات ا داة بجميب  الدرالة بتفس الظروؼ وبالتخداـ تفس أداة القياس عمن

( لحلػاب ميامػؿ الابػات SPSSبيادما تـ التخداـ برتامج الحـز اإلحمائية لميموـ االجتماعية )أ

( ومػن 0.994( وبمػ  ميامػؿ الابػات الكمػن  داة جمػب البياتػات) خكػرو تبػالفػا ا)بالتخداـ ميامػؿ 

 مقبولة  غراض تحميؿ مذم الدرالة.

 :أداة جمع البيانات  صدق 8.3.8.3

ولقيػػاس مػػدؽ متغيػػرات الدرالػػة تػػـ الػػتخداـ ميادلػػة المػػدؽ الػػذاتيي وذلػػؾ بأخػػذ الجػػذر   

 التربييي لميامؿ الابات. 

                                    V=                       

 : حيث

V . ميامؿ المدؽ الذاتي لألدا 

 ميمؿ الابات. 

ومي تلبة عالية تيطي   )0.996) ميادلة اللابقة تبيف أف ميامؿ المدؽ لألدا  كافبتطبيؽ ال

 مؤشرًا  ويًا عمن  درة ا داة عمن  ياس ما مممت لا.    



  

 لتحميل البيانات  األساليب اإلحصائية المستخدمة 7.8.3

ئي لتحميػػؿ البياتػػات والميمومػػات التػػي تػػـ تجمييهػػا وتبويبهػػاي وبيػػد التشػػارة محمػػؿ إحمػػا

ومراجيػػة مجموعػػة مػػف الدرالػػات اللػػابقة التػػي اتبيػػت المػػتهج التجريبػػيي  قػػد الػػتخدـ الباحػػث  ػػي 

مذم الدرالة ألموب اإلحما  الومفي الذه يختص بتحميؿ بياتات المجتمب ولقد التياف الباحػث 

تمامػة بجداوؿ التوزييات التكرارية والتلب المئوية باإلضا ة إلن بيض مقاييس التزعة المركزية الم

 ي الولط الحلابي المرجح لمتيػرؼ عمػن اتجػام المبحػوايف تحػو موضػوع الدرالػةي باإلضػا ة إلػن 

 االتحراؼ الميياره لمتيرؼ عمن تشتت إجاباتهـ عف ذلؾ الولط.     

 تحميل بيانات الدراسة الميدانية: 3.3

هجيػة عمميػة تحقيقًا  مداؼ مذم الدرالػة والمتمامػة  ػي التيػرؼ عمػن مػدح تػوا ر عمميػة مت

ذلػؾ ي وعمػن ضػو    يادات المؼ ا وؿ بالشركات محؿ الدرالة إلدارة ا زمات مف وجهة تظر 

الػػػػدوائر ومػػػػديره ي والمحطػػػػات ي وملػػػػاعديهـ ي اإلدارات  يرهأجػػػػرح الباحػػػػث درالػػػػتا عمػػػػن مػػػػدر 

بيػػػرض التتػػػائج التػػػي تومػػػمت إليهػػػا مػػػذم  الجػػػز المركزيػػػة ي وأعضػػػا  المجتػػػة ي لػػػذا يخػػػتص مػػػذا 

الػػػة وتحميمهػػػا وتفلػػػيرما بالػػػتخداـ ألػػػموب اإلحمػػػا  الومػػػفيي وااللػػػتياتة بػػػالحـز البرمجيػػػة الدر 

  ي التخراج التتائج.   (SPSSالجامزة لميموـ االجتماعية  )

ويتضػػمف مػػذا الفمػػؿ خملػػة عتامػػر توضػػح خمػػائص مفػػردات مجتمػػب الدرالػػة بجاتػػب 

ة عمميػػػة إلدارة ا زمػػات بقطػػػاع مػػػؿ توجػػد عمميػػػة متهجيػػ) ياإلجابػػة عمػػػن تلػػاؤؿ الدرالػػػة الرئيلػػ

 (.الكهربا  الميبي بالمتطقة الشر ية 

ي اػػـ ات الخامػػة بكػػؿ محػػور مػػف محػػاور الدرالػػةبيػػرض وتحميػػؿ اإلجابػػيقـو الباحػػث لػػو 

الوموؿ إلن التتتاجات ترتبط باي اـ تفلير تمؾ التتائجي وذلؾ بيد عرض الجداوؿ التػي توضػح 

 الخمائص لمفردات مجتمب الدرالة.



  

 : خصائص مفردات الدراسة  0.3.3

مف أجؿ الوموؿ إلن ا مداؼ التي تلػيي الدرالػة إلػن تحقيقهػاي  قػد دعػت الحاجػة إلػن 

التيػػرؼ عمػػن بيػػض مػػف خمػػائص مفػػردات مجتمػػب الدرالػػة والتػػي يػػرح الباحػػث أتهػػا تخػػدـ مػػدؼ 

المؤمػؿ مذم الدرالةي ومي تتماؿ  ي ) الجػتس ياليمػري عػدد لػتوات الخبػرةي والملػمن الػوظيفيي و 

 اليممي(.
 

 توزيع مفردات مجتمع الدراسة حسب النوع   1.1.3.3

( تالحػػػػػظ مػػػػػف توزيػػػػػب أ ػػػػػراد مجتمػػػػػب الدرالػػػػػة حلػػػػػب التػػػػػوع  3-3مػػػػػف خػػػػػالؿ الجػػػػػدوؿ )

%( ي ومػذا ييكػس الوا ػب 100االجتماعي أف جميب أ راد مجتمب الدرالة مـ مف الػذكور وبتلػبة )

ذكور عمػػن الوظػػائؼ القياديػػة  يهػػا ) يػػادات المػػؼ اإلداره  ػػي مػػذا القطػػاع المتماػػؿ  ػػي ميمتػػة الػػ

أعبػا  مػذم الوظيفػة القياديػة وتحمػؿ ملػؤولياتها ال يتالػب اإلتػاث ي  بػأفا وؿ( ي والتظػرة اللػائدة 

بشػػكؿ دائػػـ إلػػن  ر والػػتقرار أكاػػر وحريػػة  ػػي التتقػػؿتظػػرًا لمػػا تطمبػػا مػػذم الوظيفػػة مػػف خبػػرات أكبػػ

 .  اإلدارة الرئيلية وموا ب اليمؿ 

                                                             

 ننٌعتٌصّغ انًفشداخ  حغة ا (3-3جذًل )

 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌزىشاس إٌىع  َ

 %100 60 ذكر 1
  - أتان 2

 %100 60 اإلجمالي
 

 

 تٌصّغ يفشداخ يجتًغ انذساعح حغة انؼًش   2.1.3.3

%( مػػػػف مفػػػػردات مجتمػػػػب 68.3الدرالػػػػة أف )( أشػػػػارت تتػػػػائج 4-3مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدوؿ )

( لتةي  ي حيف بمغت تلبة الذيف تتراوح أعمارمـ ما بيف 50–41الدرالة تتراوح أعمارمـ ما بيف )

%( مف مفردات مجتمب الدرالة تتراوح أعمارمـ ما 10%(ي وأف ما تلبتا )16.7( لتة )40–30)



  

%( مػػف 5( لػػتة  شػػكموا تلػػبة  )30( لػػتة  ػػأكاري أمػػا الػػذيف بمغػػت أعمػػارمـ أ ػػؿ مػػف )51بػػيف )

أعمػػار مفػػردات مجتمػػب الدرالػػة يميػػؿ لفئػػات  غالبيػػةي ومػػذا يػػدؿ عمػػن أف مفػػردات مجتمػػب الدرالػػة

ممػػا  ػػد ي والتػػي تجمػػب بػػيف الحيويػػة والتضػػج والخبػػرة ( لػػتة 50–41) ا عمػػن مػػف المتولػػطاليمػػر 

بػػػات المبحػػػوايف عمػػػن ي و يضػػػفي  ػػػوة  ػػػي إجا يػػػتيكس إيجابػػػا عمػػػن تقبػػػؿ اليمػػػؿ بألػػػاليب جديػػػدة

 .اختالؼ أعمارمـ 

 

 تٌصّغ انًفشداخ  حغة انؼًش (7-3جذًل )
 

 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌزىشاس فئبد اٌؼّش َ

 %5 3 لتة 30ا ؿ مف  1
 %16.7 10 لتة 40إلن  30مف  2
 %68.3 41 لتة 50إلن  41مف  3
 %10   6 لتة  أكار 51مف  4
 %100 60 اإلجمالي 

 
  داخ يجتًغ انذساعح ًفماً نهًغًَ انٌظْفِتٌصّغ يفش  3.1.3.3

( يتبيف أف أغمب أ راد مجتمػب الدرالػة مػـ ممػف يشػغموف وظيفػة 3-4ومف خالؿ الجدوؿ )

%(  ي اـ يميهـ مػدير إدارة 28.3%( ي ويميهـ ملاعد مدير بتلبة )45مدير دائرة مركزية بتلبة )

 .%( 5و لجتة )ي وأخيرًا عض%( 8.3%( ي و مدير محطة بتلبة )13.4بتلبة )
 

 تٌصّغ يفشداخ يجتًغ  انذساعح ًفماً نهًغًَ انٌظْفِ (2-3جذًل )
 

 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌزىشاس اٌىظُفخ َ

 %13.4 8 مدير إدارة  1
 %8.3 5 مدير محطة  2
 %28.3 17 ملاعد مدير  3
 %45 27 مدير دائرة مركزية  4
 %5 3 عضو لجتة  5
 %100 60 اإلجمالي 

 



  

 صّغ يفشداخ يجتًغ انذساعح ًفماً نهًؤىم انؼهًِتٌ  4.1.3.3

( أف غالبيػػة مفػػردات مجتمػػب الدرالػػة مػػـ مػػف حممػػة البكػػالوريوس 4-4يتبػػيف مػػف الجػػدوؿ )

%( يمػػػػػي ذلػػػػػؾ  ئػػػػػة الحامػػػػػميف عمػػػػػن الػػػػػدبمـو والػػػػػذيف بمغػػػػػت تلػػػػػبتهـ 66.7و ػػػػػد بمغػػػػػت تلػػػػػبتهـ )

مػػذم التتػػائج تيكػػس  %( ي إف10%(ي  ػػي حػػيف بمغػػت تلػػبة الحامػػميف عمػػن الماجلػػتير )23.3)

ارتفػػػاع ملػػػتوح التيمػػػيـ بػػػيف أ ػػػراد مجتمػػػب الدرالػػػة ومػػػذا ييػػػد مؤشػػػرًا إلمكػػػاف ارتفػػػاع درجػػػة وعػػػي  

دراكهـ  دوارمـ الوظيفية .   وتوليب مداركهـ و همهـ ليممهـ ي وا 

 
 

 

 تٌصّغ يفشداخ يجتًغ انذساعح ًفماً نهًؤىم انؼهًِ (2.3جذًل )
 
 

 

 
 
 

 نغنٌاخ انخثشج  تٌصّغ يفشداخ يجتًغ انذساعح ًفماً   5. 1.3.3

%( لهػػـ خبػػرة طويمػػة 70تالحػػظ مػػف الجػػدوؿ ا خيػػر أف ميظػػـ مفػػردات المجتمػػب وبتلػػبة )

شير تمؾ التتيجػة إلػن تػو ر عامػؿ الخبػرة لػدح أ ػراد مجتمػب وتلتة  أكار(ي  16 ي مجاؿ عممهـ )

بية أكاػػػر د ػػػة تجػػػام موضػػػوع الدرالػػػة يا مػػػر الػػػذه يمكػػػتهـ مػػػف تكػػػويف اتجامػػػات إيجابيػػػة أو لػػػم

ي حيػػث تػػؤار الخبػػرة المكتلػػبة عمػػن اتجامػػات ا  ػػراد تجػػام ا شػػيا  ي باإلضػػا ة إلػػن أتهػػا الدرالػػة

 .كيف عمن إبدا  آرائهـ حوؿ موضوع الدرالةتيطي اتطباعًا جيدًا عمن  درة المشار 

 

 

 

 خ اٌّئىَخإٌسج اٌزىشاس اٌّؤھً اٌؼٍٍّ َ

 %23.3 14 دبمـو 1
 %66.7 40 بكالوريوس 2
 %10 6 ماجلتير  3
 %100 60 اإلجمالي 



  

 

 تٌصّغ يفشداخ انذساعح ًفماً نغنٌاخ انخثشج (2.3جذًل   )
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحهْم تْاناخ انذساعح: 2.3.3

مػػذا الجػػز  يلػػتيرض البياتػػات المتيمقػػة بالمحػػاور الرئيلػػيةي وذلػػؾ لغػػرض تحقيػػؽ أمػػداؼ 

 ػي  طػاع الكهربػا   مدح تو ر عمميػة متهجيػة عمميػة إلدارة ا زمػات يالدرالة والمتمامة  ي مير ة

لػػػب إجابػػػات أ ػػػراد طريػػػؽ مقارتػػػة ت . و ػػػد تػػػـ  يػػػاس مػػػذم المتغيػػػرات عػػػفالميبػػػي بالمتطقػػػة الشػػػر ية

( الواردة  ي أداة جمب البياتاتي وذلؾ عف طريؽ مقياس 57-1مجتمب الدرالة عمن الفقرات مف )

رت الخماليي والذه يتكوف مػف اإلجابػات التاليػة )موا ػؽ بشػدةي موا ػؽي محايػدي غيػر موا ػؽي اليك

 :(8-3الجدوؿ )الوارد  ي غير موا ؽ بشدة( والتي أعطيت ا وزاف كما مي مبيتة عمن التحو 

 أوزاف المقياس  ي حالة اليبارات اإليجابية
 ( توزيع درجات القياس عمى البنود الموجبة2 – 3جدول )

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة اإلجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 ولتحديد درجة الموا قة حددت االاة ملتويات ومي :
 بتاً  عمن الميادلة اآلتية : ي )مرتفية ي متولطة ي ومتخفضة (

 0-2الحد األدنى لمبديل            –الحد األعمى لمبديل                    
 0.33 ==                 طول الفئة =                                                 

   3  ستويات                      عدد الم                  
 . 2.33إلن أ ؿ مف  1تكوف الدرجة المتخفضة مف وبذلؾ  .1
 . 3.66إلن  2.33والدرجة المتولطة مف  .2
 (. 76: 2012) محمد ي  أكار . 3.67والدرجة المرتفية مف  .3

 إٌسجخ اٌّئىَخ اٌزىشاس اٌخجشح َ

 % 5 3 لتوات 10إلن   5مف  1
 %25 15 لتوات 15إلن  11مف  2
 %70    42 لتة  أكار 16مف  4
 %100 60 اإلجمالي 



  

إلمكاتية تحقيؽ مدؼ مذم الدرالة والمتماؿ  ي مير ة مدح تو ر متهجية عممية إلدارة و  

ي تـ حلاب المتولطات الحلابية واالتحرا ات لشر يةبالمتطقة ا  طاع الكهربا  الميبيا زمات  ي 

ومف اـ ي اليبارات الخامة بكؿ محور مف محاور الدرالةعمن  المبحوايفإلجابات  يةالميياري

 كما مو موضح واإلتحراؼ الميياره تتازليًا حلب المتولط الحلابي  ترتيب مذم اليبارات

 بالجداوؿ التالية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 اٌزخطُظ ٌألصِبد : ِؾىس   1.2.3.3

 

 (9-3عذوي )
 

اٌزخطُظ إٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ اٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ ٌّؾىس  

 ٌألصِبد

 اٌؼجبسح
 ِىافك ثشذحِىافك 

 

 ِؾبَذ 
 غُش ِىافك

غُش ِىافك 

 ثشذح
اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼُبسٌ
 % ن % ن % ن % ن % ن

1 
ش ٌزضاَ ثبٌزخطُظ اٌّسزَّزُ اال

.ٌزطىَش األداء   
16 26.7 23 38.3 5 8.3 15 25 1 1.7 3.6333 1.17843 

2 
ُّغ اٌؼبٍُِٓ فٍ إػذاد َشزشن ع

اٌزٕفُزَخ .اٌخطظ   
10 16.7 12 20 13 21.7 22 36.7 3 5 3.0667 1.20545 

3 
َىعذ فشَك دائُ وِزخظض  إلداسح  

ثبٌششوخ داألصِب  
4 6.7 6 10 7 11.7 37 61.7 6 10 2.4167 1.02992 

4 
َزُ رىىَٓ فشق)فشق اٌّهبَ األصِىَخ 

 ( ٌٍزؼبًِ ِغ األصِبد
16 26.7 33 55 3 5 8 13.3 0 0 3.9500 0.92837 

5 

 َزُ رؾًٍُ اٌجُئخ اٌذاخٍُخ ٌٍششوخ

’ حٌزؼشف ػًٍ ِظبدس اٌمى

 واٌضؼف.

8 13.3 24 40 11 18.3 16 26.7 1 1.7 3.3667 1.07304 

6 

ًٍُ اٌجُئخ اٌخبسعُخ ٌٍششوخ َزُ رؾ

ٌٍزؼشف ػًٍ اٌّزغُشاد اٌّّىٓ أْ 

فٍ اٌّسزمجً . ػٍُهب رؤصش  

11 18.3 27 45 10 16.7 11 18.3 1 1.7 3.6000 1.04476 

7 

َشبسن فشَك اٌّهبَ األصِىَخ فٍ 

رىلغ اٌّخبطش اٌّؾزًّ ؽذوصهب ِٓ 

خالي سطذ ورؾًٍُ اٌزغُُشاد اٌزٍ 

. رشُش ثىلىع أصِخ  

12 20 26 43.3 5 8.3 15 25 2 3.3 3.5167 1.17158 

8 
َُسزفبد ِٓ وسبئً اإلٔزاس اٌّجىش، اٌزٍ 

 رٕزس ثمشة ولىع أصِخ
14 23.3 25 41.7 6 10 13 21.7 2 3.3 3.6000 1.16735 

9 

َزُ وضغ إعشاءاد ٌزؼبًِ ِغ وً 

أصِخ  ؽست طجُؼزهب لجً ؽذوصهب ِٓ 

خالي سسُ اٌسُٕبسَىھبد اٌجذٍَخ 

بي اٌّخزٍفخ اٌزٍ ثبٌظىس واألشى

َّىٓ أْ رظهش ثهب األصِخ واٌطشق 

 اٌّضًٍ ٌٍسُطشح ػٍُهب

8 13.3 22 36.7 8 13.3 22 36.7 0 0 3.2667 1.10264 

10 

رىضؼ خطىاد رٕفُز اٌسُٕبسَىھبد 

ٌٍؾذ ِٓ  ٌغُّغ اٌّىظفُٓ  اٌجذٍَخ

 األضشاس إٌبعّخ ػٓ األصِخ

12 20 25 41.7 8 13.3 14 23.3 1 1.7 3.5500 1.11119 

11 
صمبفخ اٌزؼبًِ ِغ األصِبد  َزُ ٔشش

 عُّغ اٌّىظفُٓ فٍ اٌششوخ .ثُٓ 
14 23.3 15 25 15 25 15 25 1 1.7 3.4333 1.15519 

  3.4000 اٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌؼبَ 
 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 

0.80536                                                                                                                                                             
 

 

 



  

 انًحٌس األًل : انتخطْظ نؤلصياخ 

لمير ػة رأه المبحػوايف   عبػارةي ( 11)عمػن مػحيفة االلػتباتة محػور التخطػيطي ب تضمف

د احتلػاب المتولػطات وعتػبالشػركات محػؿ الدرالػةي  حػوؿ مػدح تػو ر عمميػة التخطػيط لألزمػاتي

(ي تبػيف أف 1-3الحلابية إلجاباتهـ عف مذم ا لئمةي ومف خالؿ التتائج الموضحة  ػي الجػدوؿ )

أ راد مجتمب الدرالػة يػروف اتػا تتػو ر عمميػة التخطػيط لألزمػاتي ولكػف بدرجػة متولػطة حيػث بمػ  

 .0.80536ي واتحراؼ ميياره 3.4000المتولط الحلابي الياـ 

الخامػػػة بمحػػػور التخطػػػيط لألزمػػػات يتجػػػد اف متػػػاؾ تقػػػارب  ػػػي  يبػػػاراتالوبػػػالتظر إلػػػن 

 ولط الحلػابي واالتحػراؼ المييػارهمرتبة تتازليًا و قًا لممت اليباراتإجابات المبحوايفي حيث جا ت 

  :كالتالي

( واتحػػػػراؼ مييػػػػاره 3.95"يػػػػتـ تكػػػػويف  ػػػػرؽ لمتيامػػػػؿ مػػػػب ا زمػػػػات "بمتولػػػػط حلػػػػابي )

(0.92.) 

( واتحراؼ ميياره 3.63طيط الملتمر لتطوير ا دا "بمتولط حلابي )يتـ ا لتزاـ بالتخ

(1.17 .) 

" يتـ تحميؿ البيئة الخارجيػة لمشػركة لمتيػرؼ عمػن المتغيػرات الممكػف أف تػؤار عميهػا  ػي 

 (.1.04( واتحراؼ ميياره )3.60الملتقبؿ "بمتولط حلابي )

ع أزمػػػة "بمتولػػػط حلػػػابي " ُيلػػػتفاد مػػػف ولػػػائؿ اإلتػػػذار المبكػػػري التػػػي تتػػػذر بقػػػرب و ػػػو 

 (.1.16( واتحراؼ ميياره )3.60)

" توضػػػػح خطػػػػوات تتفيػػػػذ اللػػػػيتاريومات البديمػػػػة لجميػػػػب المػػػػوظفيف  لمحػػػػد مػػػػف ا ضػػػػرار 

 (.1.11( واتحراؼ ميياره )3.55التاجمة عف ا زمة " بمتولط حلابي )

د " يشػػارؾ  ريػػػؽ المهػػػاـ ا زمويػػػة  ػػػي تو ػػػب المخػػاطر المحتمػػػؿ حػػػدواها مػػػف خػػػالؿ رمػػػ

 (.1.17( واتحراؼ ميياره )3.51وتحميؿ التغييرات التي تشير بو وع أزمة "بمتولط حلابي )



  

"يتـ تشر اقا ػة التيامػؿ مػب ا زمػات بػيف جميػب المػوظفيف  ػي الشػركة "بمتولػط حلػابي 

 (.1.15( واتحراؼ ميياره )3.43)

بمتولػػػط والضػػػيؼ "’ " يػػػتـ تحميػػػؿ البيئػػػة الداخميػػػة لمشػػػركة لتيػػػرؼ عمػػػن ممػػػادر القػػػوة

 (.1.07( واتحراؼ ميياره )3.36حلابي )

" يتـ وضب إجرا ات لتيامػؿ مػب كػؿ أزمػة  حلػب طبييتهػا  بػؿ حػدواها مػف خػالؿ رلػـ 

الليتاريومات البديمة بالمور وا شكاؿ المختمفػة التػي يمكػف أف تظهػر بهػا ا زمػة والطػرؽ المامػن 

 (.1.10( واتحراؼ ميياره )3.26لمليطرة عميها "بمتولط حلابي )

( واتحػراؼ 3.06" يشترؾ جميب اليامميف  ي إعداد الخطػط التتفيذيػة "بمتولػط حلػابي )

 (.1.20ميياره )

( 2.41" يوجػػد  ريػػؽ دائػػـ ومتخمػػص  إلدارة  ا زمػػات بالشػػركات  "بمتولػػط حلػػابي )

 (.1.02واتحراؼ ميياره )

 ت  ػي المرتبػة جػا ي(  ػي الػتمارة االلػتباتة4( أف اليبػارة ر ػـ )1-3يتضح مػف الجػدوؿ )

(ي والتي تشير إلػن أف يػتـ تكػويف  ػرؽ لمتيامػؿ مػب ا زمػاتي حيػث 3.95ا ولن بمتولط حلابي )

أف عػػػدـ تكػػػويف  ػػػرؽ لمتيامػػػؿ مػػػب ا زمػػػات لػػػيؤده إلػػػن  يالقيػػػادات% مػػػف 81.7ماتلػػػبتا  يػػػدرؾ

مػػػب  لي مػػػـ ييطػػػوا ا مميػػػة القمػػػوح لتكػػػويف  ػػػرؽ لمتيامػػػؿ الميػػػداتيبالتػػػاإلػػػتفحالها بشػػػكؿ لػػػريبي 

 . ي لما لها مف  اعمية  ي القضا  عمن ا زمة أو التخفيؼ مف حدتهاتمحؽ بالقطاع ا زمات التي

( والتي تتص عمن 2.41(  ي المرتبة ا خيرة بمتولط حلابي )3كما جا ت اليبارة ر ـ )

وعمن الػػرغـ مػػف تػػو ر مػػذم الفقػػرة أتػػاي  يوجػػد  ريػػؽ دائػػـ ومتخمػػص  إلدارة  ا زمػػات بالشػػركاتي

ي أتا اليوجد  ريؽ دائػـ متخمػص  ػي القيادات% مف 71.7يرح ماتلبتا  لتوح متولط إال أتايبم

ومذا خمؿ كبيري  يدـ الوعي بمدح أممية وجود  ريؽ متخمص  ي إدارة ا زمػات  إدارة ا زمات ي



  

بمتطؽ رد الفيؿذ أه التيامػؿ مػب ليكوف يتميز بمفة اإللتمراريةي ييتي أف التيامؿ مب ا زماتي 

وجػود ومػذا تػابب مػف كيػر  ػي حػؿ ا زمػةي لتتائج المدمرة لتي تفرزما ا زمػة طػواؿ الو ػتي دوف التفا

 تكػويف  ريػؽ ي التخطػيط اإللػتراتيجي الذه اليتفمػؿ عػف يخمؿ  ي عممية التخطيط إلدارة ا زمات

 يتطمػػػب تكػػػويف كيػػػاف إداره مجهػػػز مػػػف حيػػػث ا مػػػوؿ الماديػػػة والقػػػوح البشػػػرية إلدارة ا زمػػػاتذ 

داخػػؿ القطػػاعي ومػػػذا يتطمػػب  تػػرات طويمػػة مػػف الػػزمف حتػػن يكتمػػػؿي  والمدربػػة والقػػادرة مػػف خػػارج 

وتجدر اإلشارة إلػن اإلخػتالؼ بػيف  ػرؽ التيامػؿ الميػداتي مػب ا زمػةي و ريػؽ إدارة ا زمػةي كمػا مػو 

 موضح باإلطار التظره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 :ِذي رىفش ٔظبَ ٌٍّؼٍىِبد فٍ األصِبد  ِؾىس 2.2.3.3

 

 

 (10-3عذوي )
 

 إٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ اٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف اٌّؼُبسٌ ٌّؾىس ِذي رىفش ٔظبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌؼجبسح

 غُش ِىافك ِؾبَذ  ِىافك ِىافك ثشذح

غُش 

ِىافك 

 ثشذح
اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼُبسٌ

 % ن % ن % ن % ن % ن

1 

رسزىػت  ثُبٔبد لبػذح َزُ اسزخذاَ

 ِغ اٌزؼبًِ فٍألصِخ وأثؼبدھب طجُؼخ ا

 األصِخ

10 16.7 19 31.7 8 13.3 20 33.3 3 5 3.2167 1.22255 

2 
َزُ رىفُش ِؼٍىِبد دلُمخ ووالؼُخ ػٓ 

 األصِخ .
11 18.3 23 38.3 8 13.3 16 26.7 2 3.3 3.4167 1.16868 

3 

 ثبألصِخ اٌخبطخ اٌّؼٍىِبدرزظف 

 إدسانثؾُش رسبػذ ػًٍ ثبٌىضىػ 

 .طؾُؼ ىًثش األصِخ

9 15 30 50 9 15 10 16.7 2 3.3 3.5667 1.04746 

4 
 ثبألصِخ اٌخبطخ اٌّؼٍىِبد رجىَتَزُ 

 . إٌُهب اٌشعىع َسهً ثؾُش
12 20 26 43.3 4 6.7 15 25 3 5 3.4833 1.21421 

5 
 وفمًب ثبسزّشاس اٌجُبٔبد شَرؾذ  َزُ 

 .األصِخ ٌزطىس
14 23.3 16 26.7 1

0 16.7 18 30 2 3.3 3.3667 1.23462 

6 
َزُ اسزخذاَ ٔظبَ أِٓ شجىخ 

 اٌّؼٍىِبد ٌٍّؾبفظخ ػٍُهب .
13 21.7 19 31.7 8 13.3 14 23.3 6 10 3.3167 1.32117 

  3.3944 اٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌؼبَ              
 1.05229 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 



  

 انًحٌس انخانِ :نظاو انًؼهٌياخ فِ األصياخ 

لمير ػة رأه المبحػوايف   عبػارات ( 6محيفة االلتباتة )ب ظاـ الميموماتيمحور ت مفتض

وعتػػػػد احتلػػػػػاب  بالشػػػػػركات محػػػػؿ الدرالػػػػػةي حػػػػوؿ مػػػػػدح تػػػػو ر تظػػػػػاـ لمميمومػػػػات  ػػػػػي ا زمػػػػاتي

   المتولػػػطات الحلػػػابية إلجابػػػاتهـ عػػػف مػػػذم ا لػػػئمةي ومػػػف خػػػالؿ التتػػػائج الموضػػػحة  ػػػي الجػػػدوؿ

ي ولكػػػف تػػو ر تظػػػاـ لمميمومػػات  ػػػي ا زمػػاتي ييػػروف اتػػػا (ي تبػػيف أف أ ػػػراد مجتمػػب الدرالػػػة3-2)

 .1.05229ي واتحراؼ ميياره 3.3944بدرجة متولطة حيث بم  المتولط الحلابي الياـ 

الخامة بمحور تظاـ الميمومات  ي ا زمات يتجد اف متاؾ تقارب  اليباراتوبالتظر إلن 

و قػػػًا لممتولػػػط الحلػػػابي واالتحػػػراؼ  مرتبػػػة تتازليػػػاً  اليبػػػارات ػػػي إجابػػػات المبحػػػوايفي حيػػػث جػػػا ت 

 الميياره  كالتالي :

" تتمؼ الميمومات الخامػة با زمػة بالوضػوح بحيػث تلػاعد عمػن إدراؾ ا زمػة بشػكؿ 

 (.1.04( واتحراؼ ميياره )3.56محيح."بمتولط حلابي )

" يػػتـ تبويػػب الميمومػػات الخامػػة با زمػػة بحيػػث يلػػهؿ الرجػػوع إليهػػا ."بمتولػػط حلػػابي 

 (.1.21واتحراؼ ميياره ) (3.48)

( واتحػػراؼ 3.41" يػػتـ تػػو ير ميمومػػات د يقػػة ووا ييػػة عػػف ا زمػػة ."بمتولػػط حلػػابي )

 (.1.16ميياره )

( 3.81"تخػػوؼ بيػػض المػػديريف مػػف  قػػداف اللػػمطة التػػي يتمتيػػوف بها"بمتولػػط حلػػابي )

 (.0.94واتحراؼ ميياره )

( واتحػراؼ 3.36ة "بمتولػط حلػابي )" يتـ تحػدعيث البياتػات بالػتمرار و قًػا لتطػور ا زمػ

 (.1.23ميياره )

( 3.31" يػػتـ الػػتخداـ تظػػاـ أمػػف شػػبكة الميمومػػات لممحا ظػػة عميهػػا "بمتولػػط حلػػابي )

 (.1.32واتحراؼ ميياره )



  

" يػػتـ الػػتخداـ  اعػػدة بياتػػات تلػػتوعب طبييػػة ا زمػػة وأبيادمػػا  ػػي التيامػػؿ مػػب ا زمػػة 

 (.1.22)( واتحراؼ ميياره 3.21"بمتولط حلابي )

( جػػػػا ت  ػػػػي المرتبػػػػة ا ولػػػػن بمتولػػػػط 3( أف اليبػػػػارة ر ػػػػـ )2-3يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )

(ي والتػػي تشػػير إلػػن أف الميمومػػات الخامػػة با زمػػة واضػػحة بحيػػث تلػػاعد عمػػن 3.56حلػػابي )

أمميػػة تػػو ير ميمومػػات ي القيػػادات% مػػف 65ماتلػػبتا  يػػدرؾحيػػث  إدراؾ ا زمػػة بشػػكؿ مػػحيح ي

 يشي لتشخيص ا زمة بكفا ة تمهيدًا إلن التيامؿ ميها بفاعمية.واضحة بييدة عف أه تشو 

( والتػػي تشػػير 3.21(  ػػي المرتبػػة ا خيػػرة بمتولػػط حلػػابي )1بيتمػػا جػػا ت اليبػػارة ر ػػـ )

إلن أتاي يتـ التخداـ  اعدة بياتات تلتوعب طبيية ا زمة وأبيادما  ي التيامؿ مب ا زمة يحيػث 

% مػف 38.3ماتلػبتا  ر ضكما ي بالموا قة عمن تمؾ اليبارة القيادات% مف 48.4 أجابا ماتلبتا

ي ويػرح الباحػث أف مػذم التتيجػة  ػد محايػدًا  513.3 ػي حػيف كػاف ماتلػبتا ي القيادات مػذم اليبػارة

ي  هتػػاؾ عػػدد مػػف تػػأارت بمػػدح  ػػدرة المبحػػوايفي  ػػي التيامػػؿ مػػب تكتولوجيػػا الميمومػػات بوجػػا عػػاـ

 . ات الور ية القيادات آلزالت تيتمد عمن اإلجرا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 :اٌزٕظُُ ٌألصِبد ِؾىس  3.2.3.3
 

 

 (11-3عذوي )
 

إٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ اٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ ٌّؾىس اٌزٕظُُ 

 ٌألصِبد 

 

 اٌؼجبسح
 غُش ِىافك ِؾبَذ  ِىافك ِىافك ثشذح

غُش 

ِىافك 

 ثشذح
اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼُبسٌ

 % ن % ن % ن % ن % ن

1 

رؾذد اٌّهبَ اٌّزؼٍمخ ثئداسح 

األصِخ ِٓ ؽُش اٌؼذد وإٌىػُخ 

واٌّىبْ واٌىلذ ِٕؼبً ٌٍزضبسة 

. 

11 18.3 26 43.3 14 23.3 9 15 0 0 3.6500 .953580 

2 

اٌّزؼٍمخ ثئداسح ّهبَ اٌرىصع 

فشَك ػًٍ أػضبء  األصِخ 

ثّب َزالءَ ِغ إِىبٔبرهُ  اٌّهبَ

 ُ .ولذساره

16 26.7 28 46.7 7 11.7 9 15 0 0 3.8500 0.98849 

3 

رسزخذَ اٌخشائظ اٌزٕظُُّخ 

ٌزىضُؼ وُفُخ رمسُُ األٔشطخ 

 واألػّبي ػًٍ فشق اٌّهبَ .

9 15 26 43.3 10 16.7 14 23.3 1 1.7 3.4667 1.06511 

4 

ؼ ألػضبء فشق اٌّهبَ  رىض 

األصِىَخ ؽذود اٌسٍطخ اٌّخىٌخ 

 األصِبد  .ٌهُ فٍ اٌزؼبًِ ِغ 

10 16.7 28 46.7 10 16.7 19 16.7 2 3.3 3.5667 1.06352 

5 

رؾذد ٌألػضبء اٌغهبد 

 االسزفبدحاٌزٍ َّىٓ  اٌخبسعُخ 

 فٍ إداسح االصِخ .ِٕهب 

8 13.3 35 58.3 4 6.7 13 21.7 0 0 3.6333 0.97366 

6 
خ إلداسح ِٕبسجُِضأُخ  رخظض

 .األصِبد
16 26.7 23 38.3 8 13.3 12 20 1 1.7 3.6833 1.12734 

7 
 اٌّطٍىثخ األدواد وبفخرىفش 

 .األصِخ ِغ زؼبًٌٍِ
14 23.3 22 36.7 8 13.3 16 26.7 0 0 3.5667 1.12546 

8 
َزُ إػذاد غشفخ ػٍُّبد ِغهضح  

 ثبٌزمُٕبد اٌؾذَضخ إلداسح األصِخ .
14 23.3 18 30 10 16.7 16 26.7 2 3.3 3.4333 1.21246 

  3.6062 ؼبَاٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌ 

 0.84429 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 

 

 

 

 

 



  

 انًحٌس انخانج :انتنظْى نؤلصياخ  

ف  حػػوؿ لمير ػػة رأه المبحػػواي عبػػاراتي ( 8مػػحيفة االلػػتباتة )ب محػػور التتظػػيـ تضػػمف

وعتػػػد احتلػػػاب المتولػػػطات الحلػػػابية  بالشػػػركات محػػػؿ الدرالػػػةي  يمػػػدح تػػػو ر التتظػػػيـ لألزمػػػات

(ي تبػػيف أف أ ػػراد 3-3ا لػػئمةي ومػػف خػػالؿ التتػػائج الموضػػحة  ػػي الجػػدوؿ )إلجابػػاتهـ عػػف مػػذم 

ولكػػػف بدرجػػػة متولػػػطة حيػػػث بمػػػ  المتولػػػط ي مجتمػػػب الدرالػػػة يػػػروف اتػػػا يتػػػو ر التتظػػػيـ لألزمػػػات

 .0.84429ي واتحراؼ ميياره 3.6062الحلابي الياـ 

المبحػػوايفي الخامػػة بمحػػور التتظػػيـ لألزمػػات يتجػػد اف إجابػػات  اليبػػاراتوبػػالتظر إلػػن 

تشير إلي تو ر كؿ عتمػر مػف عتامػر التتظػيـ لألزمػاتي ولكػف بدرجػة متولػطةي  حيػث جػا ت 

 مرتبة تتازليًا و قًا لممتولط الحلابي واالتحراؼ الميياره  كالتالي : اليبارات

" توزع المهاـ المتيمقة بإدارة ا زمة  عمن أعضا   ريؽ المهػاـ بمػا يػتال ـ مػب إمكاتػاتهـ 

 (.0.98( واتحراؼ ميياره )3.85" بمتولط حلابي ) و دراتهـ

( واتحػراؼ مييػاره 3.68" تخمص ميزاتية متالبة إلدارة ا زمػات " بمتولػط حلػابي )

(1.12.) 

" تحػػػدد المهػػػاـ المتيمقػػػة بػػػإدارة ا زمػػػة مػػػف حيػػػث اليػػػدد والتوعيػػػة والمكػػػاف والو ػػػت متيػػػًا 

 (.0.95( واتحراؼ ميياره )3.65لمتضارب " بمتولط حلابي )

" تحػػػػدد لألعضػػػػا  الجهػػػػات الخارجيػػػػة  التػػػػي يمكػػػػف االلػػػػتفادة متهػػػػا  ػػػػي إدارة االزمػػػػة " 

 (.0.97( واتحراؼ ميياره )3.63بمتولط حلابي )

ػػػح  عضػػػا   ػػػرؽ المهػػػاـ ا زمويػػػة حػػػدود اللػػػمطة المخولػػػة لهػػػـ  ػػػي التيامػػػؿ مػػػب  " توضع

 (.1.06( واتحراؼ ميياره )3.56ا زمات  " بمتولط حلابي )

( واتحػراؼ 3.56كا ػة ا دوات المطموبػة لمتيامػؿ مػب ا زمػة " بمتولػط حلػابي ) " تو ر

 (.1.12ميياره )



  

" تلتخدـ الخرائط التتظيمية لتوضيح كيفية تقليـ ا تشطة وا عماؿ عمػن  ػرؽ المهػاـ " 

 (.1.06( واتحراؼ ميياره )3.46بمتولط حلابي )

ة إلدارة ا زمػػة " بمتولػػط حلػػػابي " يػػتـ إعػػداد غر ػػة عمميػػػات مجهػػزة  بالتقتيػػات الحدياػػػ

 (.1.21( واتحراؼ ميياره )3.43)

( جػػػػا ت  ػػػػي المرتبػػػػة ا ولػػػػن بمتولػػػػط 2( أف اليبػػػػارة ر ػػػػـ )3-3يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )

(ي والتػػي تشػػير إلػػػن أف مهػػاـ إدارة ا زمػػة تػػوزع عمػػػن أعضػػا   ريػػؽ المهػػاـ  بمػػػا 3.85حلػػابي )

تحقيػؽ أكبػر  ػدر أف  يالقيػادات% مػف 73.4لػبتا مات يػرحيتال ـ مب إمكاتياتهـ و دراتهـ  يحيث 

مكاتيػػػات  مػػػف الفاعميػػػة  ػػػي إتجػػػاز المهػػػاـ المتيمقػػػة با زمػػػةي متو ػػػؼ عمػػػن مػػػدح مال مػػػة  ػػػدرات وا 

 القائػػػد الفيػػػاؿ مػػػو الػػػذه يكػػػوف لديػػػا ميمومػػػات د يقػػػة عػػػف  أعضػػػا   ػػػرؽ ا زمػػػة لهػػػذم المهػػػاـ .

 إمكاتيات مرؤليا.

( والتػػي تشػػير 3.43رتبػػة ا خيػػرة بمتولػػط حلػػابي )(  ػػي الم8بيتمػا جػػا ت اليبػػارة ر ػػـ )

إلػػن أتػػاي  يػػتـ إعػػداد غر ػػة عمميػػات مجهػػزة  بالتقتيػػات الحدياػػة إلدارة ا زمػػة  ولكػػف  ػػي المقابػػؿ 

% ي مػػػف 53.3(  ػػػي المرتبػػػة ا خيػػػر ي تجػػػد أف مػػػا تلػػػبتا 8وبػػػالرغـ مػػػف حضػػػور اليبػػػارة ر ػػػـ )

ات مجهػػزة بالتقتيػػات الحدياػػة إلدارة ا زمػػةي مفػػردات مجتمػػب الدرالػػة يػػروف أتػػا تتػػو ر غر ػػة عمميػػ

ومذم التتيجة تتتػا ض مػب مالػبقها مػف تتػائج ي  ػي محػور التخطػيطي والتػي تػتص عمػن أف تػو ير 

إدارة أزمات مجهزة بالقطاع محؿ الدرالة مف حيث المكاتبي وا جهػزةي والػتظـ الحدياػةي والكػوادر 

إدارة ا زمػػاتي مػػو  ػػرار إلػػتراتيجيي يتطمػػب  المدربػػةي والتػػي لػػديها تأمػػيؿ اكػػاديمي  يمػػا يخػػص

 ترات زمتية طويمة لتحقيقا ي وليس وليد لحظػة و ػوع ا زمػة .وليػؿ لػبب مػذا التتػا ض مػو خمػط 

لألزمات لها مفة اإللتمراريةي وبػيف مػا تػـ تكويتػا خػالؿ و ػوع متخممة المبحوايف بيف ي إدارم 

 .راتيجي ا زمةي ف تكويف إدارة لألزمات ي مو تخطيط إلت

 



  

 :رشىًُ أػضبء فشَك ِهبَ األصِبد ِؾىس    4.2.3.3

 

 (12-3عذوي )
 

إٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ اٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ ٌّؾىس رشىًُ 

 أػضبء فشَك اٌّهبَ األصِبد 

 

 اٌؼجبسح
 غُش ِىافك ِؾبَذ  ِىافك ِىافك رّبِبً 

غُش ِىافك 

 ثشذح

اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

الٔؾشاف ا

 اٌّؼُبسٌ

   % ن % ن % ن % ن % ن

1 

رزبػ ٌألػضبء فشص 

اٌّشبسوخ فٍ دوساد رذسَجُخ 

ووسش ػًّ فٍ ِغبي إداسح 

 األصِبد .

13 21.7 18 30 8 13.3 18 30 3 5 3.3333 1.25774 

2 

َّزٍه األػضبء اٌخجشح 

واٌىفبءح اٌزٍ رّىٕهُ ِٓ 

اٌزظشف وإرخبر اٌمشاساد 

 أصٕبء األصِخ  .

17 28.3 35 58.3 6 10 2 3.3 0 0 4.1167 0.71525 

3 

َزُ أخزُبس أػضبء اٌفشَك 

ِّٓ َزّزؼىْ ثبٌزوبء واٌمذسح 

ػًٍ اٌؼًّ فٍ اٌظشوف غُش 

 اٌطجُؼُخ  .

14 23.3 33 55 6 10 6 10 1 1.7 3.8833 0.94046 

4 

َسهً اٌؾظىي ػًٍ 

اإلِىبُٔبد اٌّطٍىثخ ِٓ 

اإلداساد األخشي فٍ اٌششوخ 

 خ .ػٕذ اٌؾبع

10 16.7 31 51.7 7 11.7 10 
16.

7 
2 3.3 3.6167 1.05913 

  3.7375 اٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌؼبَ 

 0.68647 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 انًحٌس انشاتغ :تشكْم أػضاء فشّك يياو األصياخ   

لمير ػة رأه المبحػػوايف   عبػػارات( 4مػػحيفة االلػتباتة )ب ا عضػا محػور تشػػكيؿ  تضػمف

وعتػػػد   يبالشػػػركات محػػؿ الدرالػػػة يتشػػػكيؿ أعضػػا   ريػػػؽ مهػػاـ ا زمػػػات دح تػػو ر عمميػػػةحػػوؿ مػػػ

احتلػػاب المتولػػطات الحلػػابية إلجابػػػاتهـ عػػف مػػذم ا لػػئمةي ومػػػف خػػالؿ التتػػائج الموضػػحة  ػػػي 

(ي تبيف أف أ راد مجتمب الدرالة يروف اتا تتو ر عممية تشكيؿ  ريؽ مهاـ ا زماتي  4-3الجدوؿ )

ي واتحػػػػػػراؼ مييػػػػػػاره 3.7375لػػػػػػطة حيػػػػػػث بمػػػػػػ  المتولػػػػػػط الحلػػػػػػابي اليػػػػػػاـ ولكػػػػػػف بدرجػػػػػػة متو 

0.68647. 

الخامػػة بمحػػور تشػػكيؿ  ريػػؽ مهػػاـ ا زمػػات  يتجػػد اف إجابػػات  اليبػػاراتوبػػالتظر إلػػن 

المبحػوايفي تشػػير إلػي تػػو ر كػؿ عتمػػر مػػف عتامػر تشػػكيؿ  ريػؽ مهػػاـ ا زمػات ي ولكػػف بدرجػػة 

ليػػػػًا و قػػػػًا لممتولػػػػط الحلػػػػابي واالتحػػػػراؼ المييػػػػاره  مرتبػػػػة تتاز اليبػػػػارات متولػػػػطةي  حيػػػػث جػػػػا ت 

 كالتالي :

تخاذ القرارات أاتػا  ا زمػة   " يمتمؾ ا عضا  الخبرة والكفا ة التي تمكتهـ مف التمرؼ وا 

 (.0.71( واتحراؼ ميياره )4.11" بمتولط حلابي )

روؼ غيػر " يتـ أختيار أعضا  الفريؽ ممف يتمتيوف بالذكا  والقدرة عمن اليمػؿ  ػي الظػ

 (.0.94( واتحراؼ ميياره )3.88الطبييية  " بمتولط حلابي )

" يلػػػهؿ الحمػػػوؿ عمػػػن اإلمكاتيػػػات المطموبػػػة مػػػف اإلدارات ا خػػػرح  ػػػي الشػػػركة عتػػػػد 

 (.1.05( واتحراؼ ميياره )3.61الحاجة " بمتولط حلابي )

" تتػػػػػاح لألعضػػػػػا   ػػػػػرص المشػػػػػاركة  ػػػػػي دورات تدريبيػػػػػة وورش عمػػػػػؿ  ػػػػػي مجػػػػػاؿ إدارة 

 (.1.25( واتحراؼ ميياره )3.33زمات " بمتولط حلابي )ا 

( جػػػػا ت  ػػػػي المرتبػػػػة ا ولػػػػن بمتولػػػػط 2( أف اليبػػػػارة ر ػػػػـ )4-3يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )

(ي والتػػػػي تشػػػػير إلػػػػن أفي ا عضػػػػا  يمتمكػػػػوا الخبػػػػرة والكفػػػػا ة التػػػػي تمكػػػػتهـ مػػػػف 4.11حلػػػػابي )



  

تخا عمن مييػار ي القيادات % مف 86.6 ماتلبتا ييتمدحيث  يذ القرارات أاتا  ا زمةالتمرؼي وا 

 كألاس إلتتقا  أعضا   رؽ المهاـ .ي الخبرة والكفا ة

( والتػػي تشػػير 3.33(  ػػي المرتبػػة ا خيػػرة بمتولػػط حلػػابي )1بيتمػا جػػا ت اليبػػارة ر ػػـ )

إلن أتاي تتاح لألعضا   رص المشاركة  ي دورات تدريبية وورش عمؿ  ي مجاؿ إدارة ا زمػاتي 

أتػػاي تتػػاح لألعضػػا   ػػرص المشػػاركة  ػػي دورات  القيػػادات% ي مػػف 51.7تا حيػػث يػػرح مػػا تلػػب

تدريبيػػة وورش عمػػؿ  ػػي مجػػاؿ إدارة ا زمػػات ي ولكػػف كػػذلؾ مػػذم التتيجػػة تتتػػا ض مػػب لػػابقاتها ي 

 يمػػػا يخػػػص التأمػػػيؿ ا كػػػاديمي لموضػػػوع إدارة ا زمػػػاتي والػػػذه يتطمػػػب دبمومػػػات متخممػػػةي 

ج تدريبيػة إلدارة ا زمػات ي  ػد تكػوف مجػرد محػاوالت عمػن ويرح الباحث أتػا حتػن لػو وجػدت بػرام

 إلتحيا ي أه ال تأخذ مفة اإللتمرارية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :اٌزىعُه فٍ األصِبد    5.2.3.3
 

 (13-3عذوي )
 

إٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ اٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ ٌّؾىس اٌزىعُه فٍ 

 األصِبد  
 

 اٌؼجبسح
 غُش ِىافك ِؾبَذ  ِىافك فك ثشذح ِىا

غُش 

ِىافك 

 ثشذح
اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼُبسٌ

 % ن % ن % ن % ن % ن

1 

َزُ رضوَذ األػضبء 

ثبٌزؼٍُّبد اٌالصِخ 

ألداء اٌّهبِهُ 

اٌّزؼٍمخ ثئداسح 

 األصِخ .

4 6.7 41 68.3 7 11.7 8 13.3 0 0 3.6833 0.79173 

2 

َزُ رىضُؼ لىاػذ 

واٌسالِخ اٌزٍ األِٓ 

َزؼُٓ ػًٍ اٌغُّغ 

إرجبػهب ػٕذ ؽذوس 

 األصِخ.

18 30 29 48.3 8 13.3 4 6.7 1 1.7 3.9833 0.92958 

3 

اٌّىظفُٓ  رؾفُضَزُ  

ػًٍ ِسبٔذح أػضبء 

 اٌفشَك .

13 21.7 25 41.7 14 23.3 7 11.7 1 1.7 3.7000 0.99660 

4 

فشَك َزُ ؽش 

رضوَذ ػًٍ األصِبد 

اٌّسبٔذح ٌغهبد ا

ٌّؼٍىِبد اٌّطٍىثخ ثب

 إلداسح األصِخ

8 13.3 33 55 10 16.7 9 15 0 0 3.6667 0.89569 

  3.7583 اٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌؼبَ 

 0.76047 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 انًحٌس انخايظ : انتٌجْو فِ األصياخ  

حػػوؿ  لمير ػػة رأه المبحػػوايف  عبػػارات ( 4مػػحيفة االلػػتباتة )ب محػػور التوجيػػا تضػػمف

وعتػػد احتلػػاب المتولػػطات   بالشػػركات محػػالؿ الدرالػػةي يح تػػو ر عمميػػة التوجيػػا  ػػي ا زمػػاتمػػد

(ي تبػيف أف 5-3الحلابية إلجاباتهـ عف مذم ا لئمةي ومف خالؿ التتائج الموضحة  ػي الجػدوؿ )

مػ  عممية التوجيا  ي ا زماتي ولكف بدرجة متولطة حيػث ب اد مجتمب الدرالة يروف اتا تتو رأ ر 

 .0.76047ي واتحراؼ ميياره 3.7583المتولط الحلابي الياـ 

وبػػالتظر إلػػن الفقػػرات الخامػػة بمحػػور التوجيػػا  ػػي ا زمػػات يتجػػد اف متػػاؾ تقػػارب  ػػي 

إجابات المبحوايفي حيث جا ت الفقرات مرتبة تتازليًا و قًا لممتولط الحلابي واالتحراؼ الميياره  

 كالتالي :

واللالمة التي يتييف عمن الجميب إتباعها عتد حػدوث ا زمػة  " يتـ توضيح  واعد ا مف

 (.0.92( واتحراؼ ميياره )3.98"بمتولط حلابي )

( واتحػراؼ 3.70" يتـ  تحفيز الموظفيف عمن ملاتدة أعضا  الفريؽ "بمتولط حلػابي )

 (. 0.99ميياره )

دارة ا زمػة "بمتولػط " يتـ تزويد ا عضا  بالتيميمات الالزمة  دا  المهامهـ المتيمقػة بػإ

 (.0.79( واتحراؼ ميياره )3.68حلابي )

" يػػػتـ حػػػث  ريػػػؽ ا زمػػػات عمػػػن تزويػػػد الجهػػػات الملػػػاتدة بالميمومػػػات المطموبػػػة إلدارة 

 (.0.89( واتحراؼ ميياره )3.66ا زمة "بمتولط حلابي )

بػة (  ػي الػتمارة االلػتباتة جػا ت  ػي المرت2( أف اليبارة ر ػـ )5-3يتضح مف الجدوؿ )

(ي والتي تشير يتـ توضيح  واعد ا مف واللالمة التي يتييف عمن 3.98ا ولن بمتولط حلابي )

أممية الملؤولية  يمف القيادات% 78.3ماتلبتا  يدرؾالجميب إتباعها عتد حدوث ا زمة ي حيث 

الممقػػن عمػػن عواتقهػػا إتجػػام الحفػػاظ عمػػن لػػالمة وأمػػف جميػػب اليػػامميف أاتػػا  ا زمػػةي مػػف خػػالؿ 



  

لهػػـي وبمػػفا عامػػة يػػرح الباحػػث أف إتبػػاع  واعػػد ا مػػف واللػػالمة  توضػػيح  واعػػد ا مػػف واللػػالمة

  داخؿ القطاع تظؿ اقا ة رالخة لدح الجميبي تظرًا لبيئة القطاع المحفو ة بالمخاطر.

(  ػي الػتمارة االلػتباتة  ػي المرتبػة ا خيػرة بمتولػط حلػػابي 4كمػا جػا ت اليبػارة ر ػـ )          

( والتػػػي تتيمػػػؽ بأتػػػا يػػػتـ حػػػث  ريػػػؽ ا زمػػػات عمػػػن تزويػػػد الجهػػػات الملػػػاتدة بالميمومػػػات 3.66)

 يمػػػػة وأمميػػػػة الجهػػػػات ي القيػػػػادات% مػػػػف 68.3ماتلػػػػبتا  يػػػػدرؾالمطموبػػػػة إلدارة ا زمػػػػةي حيػػػػث 

مػف خػالؿ حػث  ػرؽ المهػاـي عمػن إمػدادمـ بكا ػة  يالملاتدة كأحد اليوامؿ الفاعمة  ي إدارة ا زمة

( الػػواردة  ػػي محػػور 3طموبػػة عػػف ا زمػػة. كمػػا أف مػػذم التتيجػػة تػػدعـ اليبػػارة ر ػػـ )الميمومػػات الم

تظاـ الميمومات  ي ا زماتي والتػي تػتص عمػن اف الميمومػات الخامػة با زمػة واضػحةي بحيػث 

عد تلاعد عمن إدراؾ ا زمة بشكؿ محيح. وتتيجػة لتػو ر تمػؾ الميمومػات البييػدة عػف الػبسي لػا

 رؽ المهاـي عمن تدعيـ الجهات الملاتدة بتمؾ الميمومات .ذلؾ القادة عمن حث  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :اٌمُبدح فٍ األصِبد     6.2.3.3
 

 (14-3عذوي )
 

إٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ اٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ ٌّؾىس اٌمُبدح فٍ 

 األصِبد   
 

 اٌؼجبسح
 غُش ِىافك ِؾبَذ  ِىافك ِىافك ثشذح 

ِىافك  غُش

 ثشذح
اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼُبسٌ
 % ن % ن % ن % ن % ن

1 

َزمٓ لبئذ فشَك األصِبد 

ِهبساد وسّبد 

شخظُخ رؤھٍه ٌسُطشح 

 ػًٍ األصِخ .

22 36.7 25 41.7 6 10 6 10 1 1.7 4.0167 1.01667 

2 

 

َسزخذَ اٌمبئذ اٌزفىُش 

اإلثزىبسٌ إللزشاػ 

اٌجذائً وإرخبر اٌمشاس 

 ٕبست .اٌّ

18 30 18 30 13 21.7 10 16.7 1 1.7 3.7000 1.12446 

3 

َؼًّ لبئذ اٌفشَك ػًٍ 

رمىَخ اٌشوػ اٌّؼٕىَخ 

ٌٍّىظفُٓ ػٕذ و لىع 

 األصِبد.

19 31.7 25 41.7 7 11.7 8 13.3 1 1.7 3.8833 1.05913 

4 

ّىظفُٓ اٌ ِغاٌمبئذ  َزجغ

 واإللٕبع اٌزفبھُ أسٍىة

 .األصِبد ؽً فٍ

14 23.3 31 51.7 9 15 6 10 0 0 3.8833 0.88474 

  3.8708 اٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌؼبَ 
 0.91653 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 انًحٌس انغادط : انمْادج فِ األصياخ  

حػوؿ مػدح لمير ة رأه المبحوايف   عبارات( 4محيفة االلتباتة )ب محور القيادة تضمف

وعتػػد احتلػػاب المتولػػطات الحلػػابية ي كات محػػؿ الدرالػػةالشػػر داخػػؿ  يتػػو ر القيػػادة  ػػي ا زمػػات

(ي تبػػيف أف أ ػػراد 6-3إلجابػػاتهـ عػػف مػػذم ا لػػئمةي ومػػف خػػالؿ التتػػائج الموضػػحة  ػػي الجػػدوؿ )

مجتمػػػب الدرالػػػة يػػػروف اتػػػا تتػػػو ر عمميػػػة القيػػػادة  ػػػي ا زمػػػاتي ولكػػػف بدرجػػػة متولػػػطة حيػػػث بمػػػ  

 .0.91653ي واتحراؼ ميياره 3.8708المتولط الحلابي الياـ 

الخامػػة بمحػػور القيػػادة  ػػي ا زمػػات يتجػػد اف متػػاؾ تقػػارب  ػػي  اليبػػاراتوبػػالتظر إلػػن 

مرتبػػػػة تتازليػػػػًا و قػػػػًا لممتولػػػػط الحلػػػػابي واالتحػػػػراؼ  اليبػػػػاراتإجابػػػػات المبحػػػػوايفي حيػػػػث جػػػػا ت 

 الميياره  كالتالي : 

"بمتولػط " يتقف  ائد  ريؽ ا زمات مهارات ولمات شخمية تؤمما لليطرة عمػن ا زمػة 

 (.1.01( واتحراؼ ميياره )4.01حلابي )

" يتبػػب القائػػد مػػب المػػوظفيف ألػػموب التفػػامـ واإل تػػاع  ػػي حػػؿ ا زمات."بمتولػػط حلػػابي 

 (. 0.88( واتحراؼ ميياره )3.88)

" ييمؿ  ائػد الفريػؽ عمػن تقويػة الػروح الميتويػة لممػوظفيف عتػد و  ػوع ا زمػات "بمتولػط 

 (.1.05ره )( واتحراؼ مييا3.88حلابي )

تخاذ القرار المتالب"بمتولط حلػابي  " يلتخدـ القائد التفكير اإلبتكاره إل تراح البدائؿ وا 

 (.1.12( واتحراؼ ميياره )3.70)

(  ػي الػتمارة االلػتباتة جػا ت  ػي المرتبػة 1( أف اليبارة ر ػـ )6-3يتضح مف الجدوؿ )

د  ريػػؽ ا زمػػات مهػػارات ولػػمات (ي والتػػي تشػػير إلػػن إتقػػاف   ائػػ4.01ا ولػػن بمتولػػط حلػػابي )

 يمػة وملػؤولية ي القيػادات% مػف 78.4ماتلػبتا  يدرؾشخمية تؤمما لليطرة عمن ا زمةي حيث 



  

القيادة  ي ا زماتي والتػي تتطمػب مهػارات وخبػرات باإلضػا ة إلػن لػمات  ياديػة مكتلػبة تػادر مػا 

  تتو ر  ي أه شخص .

اتة  ػػي المرتبػػة ا خيػػرة بمتولػػط حلػػابي (  ػػي الػػتمارة االلػػتب2كمػػا جػػا ت اليبػػارة ر ػػـ )

تخاذ القػرار المتالػب 3.70) (ي والتي تشير إلن إلتخداـ القائد التفكير اإلبتكاره إل تراح البدائؿ وا 

 ي أف القيػادة  ػي ا زمػة ي لػديها القػدرة عمػن اإلبتكػار إل تػراحالقيػادات% 60ي حيػث يػرح ماتلػبتا 

تخاذ القرار المتالب (ي  يتػدما تتػو ر  ػي 1تتيجة طبييية  هي مكممػا ليبػارة ر ػـ)ي ومذم البدائؿي وا 

القائػػد لػػمات شخمػػية ومهػػارات وخبػػراتي لػػيتيكس ذلػػؾ بشػػكؿ إيجػػابي عمػػن  درتػػاي  ػػي تػػو ير 

تخاذ القرار اللميـ.  البدائؿ وا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :االرظبي فٍ األصِبد     7.2.3.3
 

 

 

 (15-3عذوي )

 ٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ ٌّؾىس اإلرظبي فٍ األصِبدإٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ ا  
 

 اٌؼجبسح
 غُش ِىافك ِؾبَذ  ِىافك ِىافك ثشذح 

غُش ِىافك 

 ثشذح
اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼُبسٌ
 % ن % ن % ن % ن % ن

 لٕىاد رغبوصُ زَ 1

 فٍ اٌشسُّخ االرظبي

أصٕبء اٌّؼٍىِبد  رجبدي

 األصِخ.

10 16.7 23 38.3 15 25 10 16.7 2 3.3 3.4833 1.06551 

 اإلداسح رسزخذَ 2

فٍ ِؼبٌغخ  اٌؾبسىة

 اٌّؼٍىِبداٌجُبٔبد و

 . اٌّزؼٍمخ ثبألصِخ

14 23.3 24 40 10 16.7 10 16.7 2 3.3 3.6333 1.11942 

َزُ االػزّبد ػًٍ وسبئً  3

االرظبي اٌؾذَضخ ػٕذ 

 ولىع األصِخ.

16 26.7 24 40 9 15 8 13.3 3 5 3.7000 1.15421 

ثىسبئً  االرظبيَزُ  4

اإلػالَ فٍ ؽبي رؼشع 

 .اٌششوخ ألصِبد

5 8.3 24 40 7 11.7 23 38.3 1 1.7 3.1500 3.1500 

  3.4917 اٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌؼبَ 
 0.72335 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 انًحٌس انغاتغ : االتصال فِ األصياخ  

لمير ػػة رأه المبحػػوايف  حػػوؿ  عبػػارات( 4االلػػتباتة )مػػحيفة ب محػػور اإلتمػػاؿ تضػػمف

وعتػػد احتلػػاب المتولػػطات  بالشػػركات محػػؿ الدرالػػةي  مػػدح تػػو ر عمميػػة االتمػػاؿ  ػػي ا زمػػاتي

(ي تبػيف أف 7-3الحلابية إلجاباتهـ عف مذم ا لئمةي ومف خالؿ التتائج الموضحة  ػي الجػدوؿ )

ي ولكػف بدرجػة متولػطة حيػػث تمػاؿ  ػي ا زمػاتتتػو ر عمميػة االأ ػراد مجتمػب الدرالػة يػروف اتػا 

 .0.72335ي واتحراؼ ميياره 3.4917بم  المتولط الحلابي الياـ 

الخامػػػػػة بمحػػػػػور االتمػػػػػاؿ  ػػػػػي ا زمػػػػػات  يتجػػػػػد اف إجابػػػػػات  اليبػػػػػاراتوبػػػػػالتظر إلػػػػػن 

المبحػػػوايفي تشػػػير إلػػػي تػػػو ر كػػػؿ عتمػػػر مػػػف عتامػػػر االتمػػػاؿ  ػػػي ا زمػػػات  ي ولكػػػف بدرجػػػة 

مرتبػػػػة تتازليػػػػًا و قػػػػًا لممتولػػػػط الحلػػػػابي واالتحػػػػراؼ المييػػػػاره   اليبػػػػارات ت متولػػػػطةي  حيػػػػث جػػػػا

 كالتالي :

" يػػػػتـ االعتمػػػػاد عمػػػػن ولػػػػائؿ االتمػػػػاؿ الحدياػػػػة عتػػػػد و ػػػػوع ا زمػػػػة " بمتولػػػػط حلػػػػابي 

 (.1.15( واتحراؼ ميياره )3.70)

تولػػط " تلػػتخدـ اإلدارة الحالػػوب  ػػي ميالجػػة البياتػػات والميمومػػات المتيمقػػة با زمػػة" بم

 (.1.11( واتحراؼ ميياره )3.63حلابي )

" يػػػتـ تجػػػاوز  تػػػوات االتمػػػاؿ الرلػػػمية  ػػػي تبػػػادؿ الميمومػػػات أاتػػػا  ا زمػػػة " بمتولػػػط 

 (.1.06( واتحراؼ ميياره )3.48حلابي )

" يػػػتـ االتمػػػاؿ بولػػػائؿ اإلعػػػالـ  ػػػي حػػػاؿ تيػػػرض الشػػػركة  زمػػػات " بمتولػػػط حلػػػابي 

 ( واتحراؼ ميياره 3.15)

( جػػػػا ت  ػػػػي المرتبػػػػة ا ولػػػػن بمتولػػػػط 3( أف اليبػػػػارة ر ػػػػـ )4-3دوؿ )يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػ

(ي والتػػي تشػػير إلػػني االعتمػػاد عمػػن ولػػائؿ االتمػػاؿ الحدياػػة عتػػد و ػػوع ا زمػػة ي 3.70حلػػابي )

أمميػػة اإلعتمػػاد عمػػن ولػػائؿ اإلتمػػاؿ الحدياػػةي عتػػد ي القيػػادات% مػػف 66.7ماتلػػبتا  ييػػيحيػػث 



  

لريب وبلػرية تامػةي تكػوف بييػدة عػف أتظػار الطػرؼ المػاتب و وع ا زمةي لتقؿ الميمومات بشكؿ 

 .لألزمة 

( والتػػي تشػػير 3.15(  ػػي المرتبػػة ا خيػػرة بمتولػػط حلػػابي )4بيتمػا جػػا ت اليبػػارة ر ػػـ )

عػػالـ  ػػي حػػاؿ تيػػرض الشػػركة  زمػػاتي حيػػث يػػرح مػػا تلػػبتا إلػػن أتػػاي يػػتـ االتمػػاؿ بولػػائؿ اإل

ـ و ػػت ا زمػػة أحػػد عتامػػر تخفيػػؼ حػػدة ضػػغط مػػف القيػػادات أف التوامػػؿ مػػب ا عػػال ي48.3%

ا زمػػػة مػػػف خػػػالؿ شػػػرح ا وضػػػاعي وحػػػث التػػػاس عمػػػن الترشػػػيد  ػػػي إلػػػتهالؾ الطا ػػػة ي وكلػػػب 

 ػػي  اإلعػػالـ  يمػػة ولػػائؿي القيػػادات% مػػف 40ماتلػػبتا  ػػي حػػيف اليػػدرؾ  تيػػاطؼ الػػرأه اليػػاـي 

 لتوامػؿ بولػائؿ اإلعػالـي % مف القياداتي أه أممية لموضوع ا11.7ا زماتي وال يمقوا ماتلبتا 

ي  هي لالح ذو لقيمة ولائؿ اإلعالـ  ي ا زمات وبمفة عاـ يبدو أف متاؾ إدراؾ داخؿ القطاع

 . حديف إما يكوف ميؾ أو ضدؾ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :إرخبر اٌمشاساد  فٍ األصِبد   8.2.3.3
 

 

 

 (16-3عذوي )
 

اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ ٌّؾىس اإلرظبي إٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ اٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف 

 فٍ األصِبد  

 اٌؼجبسح
 غُش ِىافك ِؾبَذ  ِىافك ِىافك ثشذح 

غُش 

ِىافك 

 ثشذح
اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼُبسٌ

 % ن % ن % ن % ن % ن

1 

 اٌؼٍٍَّسزخذَ األسٍىة 

اد اٌمشاس ارخبر فٍ

 اٌّزؼٍمخ ثئداسح األصِخ.

14 23.3 27 45 9 15 8 13.3 2 3.3 3.7167 1.07501 

2 

 فٍ فشَكاٌ أػضبءَشبسن 

اد اٌّزؼٍمخ اٌمشاس طٕغ

 ثئداسح األصِخ.

9 15 29 48.3 15 25 7 11.7 0 0 3.6667 0.87656 

3 

ارخبر  ػًٍَزُ اٌؾشص 

اٌمشاساد اٌّّىٓ رٕفُزھب 

 فٍ إداسح األصِخ.

10 16.7 39 65 6 100 5 8.3 0 0 3.9000 0.77460 

4 
 خاٌّزؼٍم اٌمشاسادرُزخز 

 .ِٕبست ىلذاٌ فٍ ثبألصِخ
11 18.3 25 41.7 16 26.7 8 13.3 0 0 3.6500 0.93564 

5 

 َىىْ أْ ػًٍَزُ اٌؾشص 

ب واضؾً  اٌّزخز اٌمشاس

 ٌغُّغ اٌّىظفُٓ.

16 26.7 18 30 15 25 11 18.3 0 0 3.6500 1.07080 

6 

َزُ اٌؾشص ػًٍ اْ ٍَمً 

اٌمشاس اٌّزخز لجىي ِٓ 

 ِؼظُ اٌّىظفُٓ.

7 11.7 19 31.7 17 28.3 14 23.3 3 5 3.2167 1.09066 

  3.6333 اٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌؼبَ 
 0.77618 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 

 

 

 

 

 

 

 



  

   انًحٌس انخاين : إتخار انمشاساخ  فِ األصياخ

 لمير ة رأه المبحػوايف  حػوؿعبارات ( 6محيفة االلتباتة )ب محور إتخاذ القرار تضمف

وعتػػػػػد احتلػػػػػاب  بالشػػػػػركات محػػػػػؿ الدرالػػػػةي ي القػػػػػرارات  ػػػػػي ا زمػػػػات مػػػػدح تػػػػػو ر عمميػػػػػة إتخػػػػاذ

-3المتولطات الحلابية إلجاباتهـ عف مذم ا لئمةي ومف خالؿ التتػائج الموضػحة  ػي الجػدوؿ )

(ي تبػػيف أف أ ػػراد مجتمػػب الدرالػػة يػػروف اتػػا تتػػو ر عمميػػة إتخػػاذ القػػرارات   ػػي ا زمػػات  ي ولكػػف 8

 .0.77618ي واتحراؼ ميياره 3.6333الحلابي الياـ  بدرجة متولطة حيث بم  المتولط

الخامػػة بمحػػور إتخػػاذ القػػرارات   ػػي ا زمػػات  يتجػػد اف إجابػػات  اليبػػاراتوبػػالتظر إلػػن 

المبحػوايفي تشػػير إلػػي تػو ر كػػؿ عتمػػر مػػف عتامػر إتخػػاذ القػػرارات   ػي ا زمػػاتي ولكػػف بدرجػػة 

تولػػػػط الحلػػػػابي واالتحػػػػراؼ المييػػػػاره  مرتبػػػػة تتازليػػػػًا و قػػػػًا لمم اليبػػػػاراتمتولػػػػطةي  حيػػػػث جػػػػا ت 

  :كالتالي

" يػػتـ الحػػرص عمػػن اتخػػاذ القػػرارات الممكػػف تتفيػػذما  ػػي إدارة ا زمػػة " بمتولػػط حلػػابي 

 (.0.77( واتحراؼ ميياره )3.90)

" يلػػتخدـ ا لػػموب اليممػػي  ػػي اتخػػاذ القػػرارات المتيمقػػة بػػإدارة ا زمػػة " بمتولػػط حلػػابي 

 (.1.07( واتحراؼ ميياره )3.71)

" يشػػػارؾ أعضػػػا  الفريػػػؽ  ػػػي مػػػتب القػػػرارات المتيمقػػػة بػػػإدارة ا زمػػػة " بمتولػػػط حلػػػابي 

 (.0.87( واتحراؼ ميياره )3.66)

( واتحػراؼ 3.65" تُتخذ القرارات المتيمقة با زمة  ي الو ت متالب " بمتولػط حلػابي )

 (.0.93ميياره )

مػوظفيف " بمتولػط حلػابي " يتـ الحرص عمػن أف يكػوف القػرار المتخػذ واضػًحا لجميػب ال

 (.1.07( واتحراؼ ميياره )3.65)



  

" يتـ الحرص عمن اف يمقن القرار المتخػذ  بػوؿ مػف ميظػـ المػوظفيف " بمتولػط حلػابي 

 (.1.09( واتحراؼ ميياره )3.21)

( جػػػػا ت  ػػػػي المرتبػػػػة ا ولػػػػن بمتولػػػػط 3( أف اليبػػػػارة ر ػػػػـ )8-3يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )

أفي يتـ الحرص عمػن اتخػاذ القػرارات الممكػف تتفيػذما  ػي إدارة (ي والتي تشير إلن 3.90حلابي )

أمميػة إتخػاذ القػرارات التػي تتلػـ بالوا ييػةي ي القيػادات% مف 81.7ماتلبتا  يدرؾحيث   ا زمة ي

 تتفيذ مذم القرارات.   جؿأه و ؽ الحدود واإلمكاتيات المتاحةي وليس بييدًا عف الوا بي 

يحػرص ( حيػث 3.21 ي المرتبة ا خيرة بمتولط حلػابي )( 6بيتما جا ت اليبارة ر ـ )

حتػن ي عمن اف يمقن القػرار المتخػذ  بػوؿ مػف ميظػـ المػوظفيفي القيادات% ي مف 43.4تلبتا  ما

% مف المبحوايف محاييديف وما تلبتا 28.3وكاف ماتلبتا اليكوتوا عائؽ أماـ تتفيذ مذا القرار ي 

%ي ومػػذم التلػػبة تػػدؿ 56.6تلػػبة بػػيف المحايػػد والػػرا ض لهػػذم اليبػػارة ي لتبمػػ  ال % را ضػػيف28.3

عمػػػن وجػػػود خمػػػؿ إتجػػػام إدراؾ القيػػػادات  مميػػػة مػػػذم اليبػػػارةي  يػػػدـ  بػػػوؿ اليػػػامميف لهػػػذم القػػػرارات 

المتخػػذةي لػػػيتيكس عمػػػن جػػػودة تتفيػػذ القػػػراري و ػػػي بيػػػض ا حيػػػاف اليػػزوؼ عػػػف تتفيػػػذ ماػػػؿ مػػػذم 

 القرارات.

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 :األصِبد  اٌّزبثؼخ   فٍ   9.2.3.3
 

 

 

 (17-3عذوي )
 

إٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ اٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ ٌّؾىس اٌّزبثؼخ  

 فٍ األصِبد   
 

 اٌؼجبسح
 غُش ِىافك ِؾبَذ  ِىافك ِىافك ثشذح 

غُش ِىافك 

 ثشذح
اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼُبسٌ
 % ن % ن % ن % ن % ن

1 
ِٓ سالِخ رٕفُز  َزُ اٌزأوذ

 .اٌخطظ اٌّىضىػخ
9 15 32 53.3 9 15 8 13.3 2 3.3 3.6333 1.00788 

2 

اٌىشف ػٓ االٔؾشافبد َزُ 

أصٕبء رٕفُز اٌخطظ و رزُ 

 .ِؼبٌغزهب

11 18.3 30 50 9 15 8 13.3 2 3.3 3.6667 1.03607 

3 

َزُ اٌزأوذ ِٓ أْ اٌّىاسد 

اٌّزبؽخ ٌٍزؼبًِ ِغ األصِخ 

ٌٍخطخ  لذ اسزخذِذ وفمبً 

 اٌّىضىػخ.

12 20 27 45 7 11.7 13 21.7 1 1.7 3.6000 1.09235 

4 

اٌغهبد  دػَُزُ اٌزأوذ ِٓ 

ٌفشَك إداسح اٌّسبٔذح 

 .األصِخ

8 13.3 25 41.7 16 26.7 11 18.3 0 0 3.5000 0.94779 

5 

َزُ اٌزىاعذ فٍ ِىلغ األصِخ 

ثئسزّشاس ٌّزبثؼخ األؽذاس 

 أوي ثأوي .

22 36.7 27 45 4 6.7 7 11.7 0 0 4.0667 0.95432 

6 

َزُ رهُئخ إٌّبؿ اٌّالئُ  

ٌزؼبوْ ثُٓ أػضبء اٌفشَك 

ٌٍمُبَ ثأدواسھُ ػًٍ اٌىعه 

 األِضً

18 30 25 41.7 9 15 8 13.3 0 0 3.8833 0.99305 

  3.7250 اٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌؼبَ 
 0.86892 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 فِ األصياخ   انًحٌس انتاعغ : انًتاتؼح

لمير ػػة رأه المبحػػوايف  حػػوؿ  عبػػارات ( 6مػػحيفة االلػػتباتة )ب محػػور المتابيػػة تضػػمف

وعتػػػد احتلػػػاب المتولػػػطات بالشػػػركات محػػػؿ الدرالػػةي ي تػػػو ر عمميػػػة المتابيػػػة  ػػي ا زمػػػاتمػػدح 

(ي تبػيف أف 9-3الحلابية إلجاباتهـ عف مذم ا لئمةي ومف خالؿ التتائج الموضحة  ػي الجػدوؿ )

اد مجتمب الدرالة يروف اتا تتو ر عمميػة المتابيػة  ػي ا زمػات  ي ولكػف بدرجػة متولػطة حيػث أ ر 

 .0.86892ي واتحراؼ ميياره 3.7250بم  المتولط الحلابي الياـ 

تجػػػػػػد اف إجابػػػػػػات  يخامػػػػػػة بمحػػػػػػور المتابيػػػػػػة  ػػػػػػي ا زمػػػػػػاتال اليبػػػػػػاراتوبػػػػػػالتظر إلػػػػػػن 

ي ولكف بدرجة متولطةي  ابية  ي ا زماتر مف عتامر المتالمبحوايفي تشير إلي تو ر كؿ عتم

 مرتبة تتازليًا و قًا لممتولط الحلابي واالتحراؼ الميياره  كالتالي : اليباراتحيث جا ت 

" يػػتـ التواجػػد  ػػي مو ػػب ا زمػػة بإلػػتمرار لمتابيػػة ا حػػداث أوؿ بػػأوؿ " بمتولػػط حلػػابي 

 (.0.95( واتحراؼ ميياره )4.06)

لتياوف بيف أعضا  الفريؽ لمقياـ بأدوارمـ عمن الوجػا ا ماػؿ   " يتـ تهيئة المتاخ المالئـ

 (.0.99( واتحراؼ ميياره )3.88" بمتولط حلابي )

" يػػػتـ الكشػػػؼ عػػػف االتحرا ػػػات أاتػػػا  تتفيػػػذ الخطػػػط و تػػػتـ ميالجتهػػػا" بمتولػػػط حلػػػابي 

 (.1.03( واتحراؼ ميياره )3.66)

( واتحػػراؼ 3.63لػػط حلػػابي )" يػػتـ التأكػػد مػػف لػػالمة تتفيػػذ الخطػػط الموضػػوعة " بمتو 

 (.1.00ميياره )

" يػػػػتـ التأكػػػػد مػػػػف أف المػػػػوارد المتاحػػػػة لمتيامػػػػؿ مػػػػب ا زمػػػػة  ػػػػد الػػػػتخدمت و قػػػػًا لمخطػػػػة 

 (.1.09( واتحراؼ ميياره )3.60الموضوعة " بمتولط حلابي )

( 3.50" يػػتـ التأكػػد مػػف دعػػـ الجهػػات الملػػاتدة لفريػػؽ إدارة ا زمػػة " بمتولػػط حلػػابي )

 (.0.94ياره )واتحراؼ مي



  

( جػػػػا ت  ػػػػي المرتبػػػػة ا ولػػػػن بمتولػػػػط 5( أف اليبػػػػارة ر ػػػػـ )9-3يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )

(ي والتي تشير إلػن أتػاي  يػتـ التواجػد  ػي مو ػب ا زمػة بإلػتمرار لمتابيػة ا حػداث 4.06حلابي )

لية الممقػاة عمػن عػاتقهـ ي و أف و ي كػـ الملػؤ القيػادات % مػف81.7ماتلبتا  يييأوؿ بأوؿ يحيث 

                    .زمةي مو التواجد  ي مكاف و وعهالبيؿ الوحيد لتيامؿ اللميـ مب ا ال

( والتػػي تشػػير 3.50(  ػػي المرتبػػة ا خيػػرة بمتولػػط حلػػابي )4بيتمػا جػػا ت اليبػػارة ر ػػـ )

% ي 55إلن أتاي يتـ التأكد مف دعػـ الجهػات الملػاتدة لفريػؽ إدارة ا زمػةي حيػث يػدرؾ مػا تلػبتا 

مجتمػػػب الدرالػػػةيأف لمجهػػػات الداعمػػػةيأاتا  ا زمػػػةي   يمػػػة كبيػػػرة البػػػد مػػػف الحػػػرص  مػػػف مفػػػردات

   .عميها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :رمُُُ األصِبد   10.2.3.3
 

 

 

 (18-3عذوي )
 

إٌست واٌزىشاساد واٌىسظ اٌؾسبثٍ اٌّشعؼ اٌؼبَ واالٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ ٌّؾىس رمُُُ 

 األصِبد   
 

 اٌؼجبسح
 ِىافك ِىافك ثشذح 

 

 ِؾبَذ 
 غُش ِىافك

غُش ِىافك 

 ثشذح
اٌّزىسظ 

 اٌّشعؼ

االٔؾشاف 

 اٌّؼُبسٌ
 % ن % ن % ن % ن % ن

1 

ششوخ اٌ رسزطُغ

 ػٍّهب ِىاطٍخ

 ثؼذ طجُؼٍ ثشىً

 .األصِخ أزهبء

19 31.7 33 55 5 8.3 3 5 0 0 4.1333 0.76947 

2 

ششوخ اٌ إداسحسزفُذ ر

فهب ورىظ األصِخ ِٓ

 زهب.ٌّظٍؾ

19 31.7 18 30 11 18.3 11 18.3 1 1.7 3.7167 1.5115 

3 

َزُ دساسخ ٔزبئظ 

األصِخ ٌٍىطىي اًٌ  

األسجبة اٌزٍ أدد 

إٌُهب ِٓ أعً 

 رفبدَهب.

20 33.3 19 31.7 10 16.7 11 18.3 0 0 3.8000 1.10162 

4 

أسٍىة  ُُُرمَزُ 

 األصِبد إداسح

 اٌسبثمخ

9 15 23 38.3 14 23.3 11 18.3 3 5 3.4000 1.10775 

  3.7625 اٌّزىسظ اٌّشعؼ اٌؼبَ 
 0.85671 االٔؾشاف اٌّؼُبسٌ اٌؼبَ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 انًحٌس انؼاشش : تمْْى األصياخ  

ؿ مػدح لمير ة رأه المبحوايف  حػو  عبارات( 4محيفة االلتباتة )ب محور التقييـ تضمف

ابية وعتػػػػد احتلػػػػاب المتولػػػػطات الحلػػػػبالشػػػػركات محػػػػؿ الدرالػػػػةي ي تػػػػو ر عمميػػػػة تقيػػػػيـ لألزمػػػػات

(ي تبػػيف أف أ ػػراد 10-3إلجابػػاتهـ عػػف مػػذم ا لػػئمةي ومػػف خػػالؿ التتػػائج الموضػػحة  ػػي الجػػدوؿ )

مجتمب الدرالة يروف اتا تتو ر عممية تقييـ لألزماتي داخػؿ القطػاع محػؿ الدرالػة ي ولكػف بدرجػة 

 .0.85671ي واتحراؼ ميياره 3.7625متولطة حيث بم  المتولط الحلابي الياـ 

الخامػػػة بمحػػػور التقيػػػيـ لألزمػػػاتي تجػػػد اف إجابػػػات المبحػػػوايفي  اليبػػػاراتوبػػػالتظر إلػػػن 

تشػير إلػػي تػو ر كػػؿ عتمػر مػػف عتامػر التقيػػيـ لألزمػاتي ولكػػف بدرجػة متولػػطةي  حيػث جػػا ت 

 مرتبة تتازليًا و قًا لممتولط الحلابي واالتحراؼ الميياره  كالتالي : اليبارات

بيػػد اتتهػػا  ا زمػػة " بمتولػػط حلػػابي  " تلػػتطيب الشػػركة موامػػمة عممهػػا بشػػكؿ طبييػػي

 (.0.76( واتحراؼ ميياره )4.13)

" يػػػتـ درالػػػة تتػػػائج ا زمػػػة لمومػػػوؿ الػػػن  ا لػػػباب التػػػي أدت إليهػػػا مػػػف أجػػػؿ تفاديهػػػا " 

 (.1.10( واتحراؼ ميياره )3.80بمتولط حلابي )

 " يػػػتـ الكشػػػؼ عػػػف االتحرا ػػػات أاتػػػا  تتفيػػػذ الخطػػػط و تػػػتـ ميالجتهػػػا" بمتولػػػط حلػػػابي

 (.1.03( واتحراؼ ميياره )3.66)

( 3.71" تلػػػػػتفيد إدارة الشػػػػػركة مػػػػػف ا زمػػػػػة وتوظفهػػػػػا لممػػػػػمحتها " بمتولػػػػػط حلػػػػػابي )

 (.1.51واتحراؼ ميياره )

( واتحػػراؼ مييػػاره 3.40" يػػتـ تقيػػيـ ألػػموب إدارة ا زمػػات اللػػابقة " بمتولػػط حلػػابي )

(1.10.) 

 ػػػي المرتبػػػة ا ولػػػن بمتولػػػط ( جػػػا ت 1( أف اليبػػػارة ر ػػػـ )10-3يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )

ي إلػػتطاعت الشػركة موامػمة عممهػػا بشػكؿ طبييػػي بيػد اتتهػػا  (ي والتػي تشػػير إلػن4.13حلػابي )



  

أمميػة إلػتمرار الشػركة بيممهػا بشػكؿ طبييػي ي القيادات% مف 86.7ماتلبتا  يدرؾا زمة يحيث 

ؤده إلػػن إحػػداث أزمػػات بيػػد إتتهػػا  ا زمػػةي تظػػرًا  ف إتقطػػاع خدمػػة إمػػداد الطا ػػة الكهربائيػػةي لػػي

  ي با ي  طاعات المجتمب. 

 يػدرؾحيػث ي( 3.40(  ػي المرتبػة ا خيػرة بمتولػط حلػابي )4بيتما جا ت اليبارة ر ػـ )

لػػا أمميػػػة  ػػي تحلػػػيف خطػػػط إدارة  يتقيػػيـ ألػػػموب إدارة ا زمػػات اللػػػابقة أف ي%53.3مػػا تلػػػبتا 

 .ة تقاط الضيؼا زمات  ي الملتقبؿي مف خالؿ تيزيز تقاط القوحي وميالج

ومف خالؿ التحميؿ اإلحمائي لميبػارات الخامػة بكػؿ محػور مػف محػاور الدرالػةي تػـ إلػتخالص 

لكػؿ محػور  يية واإلتحرا ػات الميياريػة اليامػة( ي الذه يوضح المتولطات الحلاب19-3الجدوؿ )

 .  مف محاور الدرالة يمرتبا تتازليًا حلب أعمن متولط حلابي وأممية تلبية

مرتبة تنازليًا حسب أعمى لمحاور الدراسة  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية02 -3قم )الجدول ر 
 متوسط حسابي 

 

 الدراسة محاور
المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة األىمية النسبية

 1 %77.41 0.91653 3.8708 القيادة 
 2 %75.25 0.85671 3.7625 التقييم  
 3 %75.16 0.76047 3.7583 التوجيو 

 4 %74.75 0.68647 3.7375 الفريق  بناء
 5 %74.5 0.86892 3.7250 المتابعة 

 6 %72.66 0.77618 3.6333 إتخاذ القرارات 
 7 %72.12 0.72335 3.6062 التنظيم
 8 %69.83 0.72335 3.4917  االتصاالت
 9 %68 0.80536 3.4000 التخطيط 

 10 %67.88 0.05229 3.3944 نظام المعمومات
المتوسط المرجح 

 3.64 العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 



  

  

 المبحػػػػػػوايف ( أف المتولػػػػػػط الحلػػػػػػابي اليػػػػػػاـ آلرا  19-3يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ ر ػػػػػػـ )    

  بمػػػ بالقطػػػاعجيػػػة عمميػػػة إلدارة ا زمػػػات ي حػػػوؿ مػػػدح تػػػو ر عمميػػػة متهبالشػػػركات محػػػؿ الدرالػػػة

جيػة عمميػة إلدارة ا زمػات يػروف أتػا تتػو ر مته ي( ومذا يدؿ عمن أف أ ػراد مجتمػب الدرالػة3.63)

تيػاممهـ ف  ػي يخضػيو  يريفو ػد يرجػب مػذا إلػن أف بيػض المػد ولكف بدرجػة متولػطة ي اتبالشرك

 مػػػػب ا زمػػػػة لليالػػػػة الفيػػػػؿ ورد الفيػػػػؿ ي تظػػػػرًا ليػػػػدـ إلمػػػػامهـ باليمميػػػػات المتهجيػػػػة اليمميػػػػة إلدارة

القرار مف ِ بػؿ القيػادات اليميػا ي وعػدـ  اتخاذا زمات ي أو يرجب مذا إلن وجود تزعة تحو مركزية 

تفػػويض اللػػمطة بالشػػكؿ المطمػػوب ي ممػػا أتيكػػس عمػػن  اعميػػة التخطػػيط وأمػػبح التخطػػيط مبتػػي 

 ػػػي الو ػػػت الػػػذه تطمػػػب ا مػػػر  االلػػػتراتيجيعمػػػن المشػػػاكؿ الروتيتيػػػة اليوميػػػة ي ولػػػيس التخطػػػيط 

ي وتتضػح ط وذلػؾ لضػخامة القطػاع وملػؤولياتاؾ كؿ القيادات  ي ماؿ مذا التوع مف التخطػيشراإ

ومػػؼ وظيفػػي واضػػح مػػف خػػالؿ عػػدـ تػػو ر ميكػػؿ تتظيمػػي و  لممركزيػػة اتمػػؾ التزعػػة المبػػال   يهػػ

 .  بالمتطقة الشر يةكهربالا قطاعالمالمح خاص ب

مف عمميات إدارة  كؿ عمميةأما  يما يتيمؽ ب را  أ راد مجتمب الدرالة حوؿ مدح تو ر 

( وجود تفاوت تلبي بيف 19-3)  يتضح مف الجدوؿ ر ـ يمحؿ الدرالة اتا زمات بالشرك

( ي ومذا يدؿ عؿ أف أ راد مجتمب 3.39-3.87المتولطات الحلابية والتي تراوحت ما بيف )

 الدرالة يروف أف اليمميات تتو ر ولكف بشكؿ متفاوت ما بيف متولط ومرتفب .

( أف ترتيب عمميات إدارة ا زمات مف حيث مدح التوا ر 19-3ح مف الجدوؿ ر ـ )ويتض

حلب آرا  أ راد مجتمب الدرالة ي جا  كما تبيف المتولطات الحلابية وا ممية التلبية عمن 

( وأممية تلبية 3.87القيادة  ي ا زمة  ي المرتبة ا ولن بمتولط حلابي ) التحو التالي :

( وأممية تلبية 3.76ا زمة  ي المرتبة الااتية بمتولط حلابي ) %( ي تقييـ77.41)

%( ي 75.16( وأممية تلبية )3.75%( ي اـ تالما التوجيا  ي ا زمة بمتولط حلابي )75.25)



  

%( ي اـ متابية 74.75( وأممية تلبية )3.73اـ تشكيؿ أعضا   رؽ ا زمات بمتولط حلابي )

%( ي اـ اتخاذ القرارات  ي ا زمة 74.5ة تلبية )( وأممي3.72ا زمة بمتولط حلابي ) 

%( ي اـ التتظيـ  ي ا زمة بمتولط حلابي 72.66( وأممية تلبية )3.63بمتولط حلابي بم  )

االتماالت  ي ا زمة بمتولط حلابي بم   تظاـ اـ%( ي 72.12( وأممية تلبية )3.60بم  )

التخطيط لألزمات بمتولط حلابي بم   فم أخيرًا يأتي كؿ%( ي و 69.83( وأممية تلبية )3.49)

( وأممية تلبية 3.39بمتولط حلابي بم  )وتظاـ الميمومات %( 68( وأممية تلبية )3.40)

(67.88)% . 

وبػػػالتظر إلػػػن ترتيػػػب أ ػػػراد عيتػػػة الدرالػػػة ليمميػػػات إدارة ا زمػػػات مػػػف حيػػػث مػػػدح توا رمػػػا 

تػػو ر القيػػادة  ػػي ا زمػػة ي و بمتولػػط يتضػػح أفع : أ ػػراد مجتمػػب الدرالػػة يػػروف أف أكاػػر اليمميػػات 

%( : وييػزو الباحػث تمػؾ التتيجػة  إلػن تشػبب  كػر أغمػب 77.41( وأممية تلبية )3.87حلابي )

د  ر ػػة حتػػن )  ػػرؽ عمػػؿ ميػػداتي ( إلػػن   ائػػدة ي تظػػرًا لمتػػدرج مػػف عضػػو  ر ػػة المػػدرا  باقا ػػة القيػػا

 ػػي أعضػػا   ػػرؽ المهػػاـ ا زمويػػة عمػػن  ي كمػػا ييزومػػا إلػػن إدراؾ المػػدرا  لمػػدح تػػأايرمـمػػدير إدارة

موجهػػة ا زمػػة ي باإلضػػا ة إلػػن الملػػا لة التػػي ليخضػػب لهػػا القائػػد تتيجػػة لألضػػرار المترتبػػة عمػػن 

ا زمػػة  ػػي ظػػؿ ظػػروؼ مػػيبة ي تاميػػؾ عػػف  ػػوة الػػوازع الػػوطتي لمقيػػادات أاتػػا  ا زمػػة ي ويرجػػب 

ي ومػذم القيمػة المرتفيػة لمحػور القيػادة أمػاًل د مجتمػب الدرالػة مػـ مػف القيػادات أيضًا إلػن أف أ ػرا

  ي ا زمة لتتيكس بوضوح عمن محور المتابية  .

( وأممية 3.76اـ عممية تقييـ ا زمة والتي تتو ر بدرجة مرتفية ي و بمتولط حلابي )

بأف ا زمة مي  يريفالمد %( ي ويتلب الباحث تمؾ التتيجة إلن وعي أغمب75.25تلبية )

عادة التظر  ي خطط الطوارئ الخام رمة لمتيمـ ي والتخ ة بهـ ي الص الدروس الملتفادة وا 

محؿ الدرالة  ي اليمؿ عمن اتتظاـ مليرتها بشكؿ طبييي بالرغـ  ات درة الشرك يباإلضا ة إلن

مف شدة ا زمة التي تيرضت لها ي وبالرغـ مف الظروؼ غير الطبييية التي تيرضت لها ي 



  

ن الموظفيف إال أف اليامميف بالشركة تفاعموا بإيجابية اتجام ا زمة والتي لها آاار تفلية ومادية عم

 والتزموا باليمؿ بشكؿ طبييي . 

( وأممية تلبية 3.75اـ عممية التوجيا والتي تتو ر بدرجة مرتفيةي بمتولط حلابي )

%( ي   وُيرجب الباحث تمؾ التتيجة إلن اجتماع القادة بشكؿ ملتمر لتقييـ عمؿ  رؽ 75.16)

ة ي باإلضا ة إلن زمات ي وتقديـ الدعـ الفتي والميتوه لمملاممة  ي تطوير  دراتهـ أاتا  ا زما 

 مف الموظفيف وأعضا  الفريؽ  القياـ بأشيا  لما يألفوما مف  بؿ. يريفعدـ طمب المد

( 3.73التي تتو ر بدرجة مرتفية ي بمتولط حلابي )اـ عممية تشكيؿ أعضا  الفريؽ 

%( ي  وتيزح تمؾ التتيجة إلن أف عممية تشكيؿ  رؽ اليمؿ  مي مف 74.75وأممية تلبية )

 ائـ بتلبة كبيرة عمن تقديـ خدمة  ميداتية )توميؿ ي  طب  إتا ممب اليمؿ  ي القطاع ي حيث

التيار الكهربي ...وغيرما  (  ا مر الذه يحتـ تشكيؿ  رؽ بشكؿ ملتمر مف مختمؼ اإلدارات ي 

اقا ة  عمن التكامؿ بيتها ي بالتالي  إف ف تقديـ ماؿ مذم الخدمة  ائـ بالشركات محؿ الدرالةي

 ريؽ اليمؿ مألو ة بشكؿ كبيري مما لاعدمـ عمن التفكير واليمؿ الجماعي ي باإلضا ة إلن 

شراكا  ي أكار مف وظيفة إظفيف الجدد ) الفتييف ( مف خالؿ القياـ بيممية التدوير الوظيفي لممو 

ما لاعد  ي تيزيز عتمر الخبرة  ي و ت  مير ي وكاتت أممية تتماشن وتخمما ي م

 الوظيفة ) المتيرضة لألزمة (  مي المييار  ي اختيار أعضا   رؽ ا زمات .

( وأممية تلبية 3.72اـ المتابية والتي تتو ر بدرجة مرتفية ي بمتولط حلابي ) 

التي بمغت القيادة  ي ا زمة ارتفاع ملتوح %( ي  ويرح الباحث أتا تتيجة متطقية بلبب 74.5)

ا ب %( ي ومذا تابب مف حرص القادة عمن التواجد الملتمر  ي مو 77.41أمميتها التلبية )

عف أممهـ وذويهـ ي تظرًا  إلدراكهـ  أف  اً متهـ  ترات طويمة بييد ا حداث ي و الذيف  ضن كاير

ا ولن  إلن ألموب متابية ما يترتب عمن ا زمة مف خلائر مادية أو بشرية ي يرجب بالدرجة 

 القائد لألوضاع عف كاب أاتا  ا زمة .



  

اـ تأتي عممية اتخاذ القرارات  ي ا زمة التي تتو ر بدرجة متولطة ي بمتولط حلابي 

%( ي  وعمن الرغـ مف تو ر القيادة المامرة  ي ا زمة 72.66( وأممية تلبية )3.63بم  )

كس بالشكؿ المطموب عمن مذا المحور ي ويرجب الباحث ال أف مذا لـ يتيإ( ي  )متخذه القرار

ف الميمومات إ ي ا زمة  ي بيض الفترات ي حيث ذلؾ إلن تذبذب تظاـ الميمومات واالتماالت 

تماؿ اليامؿ الحالـ  ي كفا ة أو عدـ كفا ة عممية اتخاذ القرارات ي تاميؾ عف ولائؿ 

 أدح  ي الو ت المتالب ي وليؿ مذا ما  ي تقؿ الميمومة  حالـ االتماالت التي لها دورا

ي لتواجد الملتمر  ي موا ب ا حداثبالقيادات لمتركيز عمن متابية ا زمة عف كاب ي مف خالؿ ا

يجة لمحور اتخاذ القرارات مما أار  ي درجة محور المتابية باإليجاب ي و ليتضح لبب مذم التت

   .الميمومات  ي ا زمةو االتماالت ظاـ مف خالؿ الدرجة المتولطة التي تحمؿ عميها ت أكاري

التي تتو ر بدرجة متولطة ي بمتولط حلابي بم  ـ تأتي عممية التتظيـ  ي ا زمة ا

%( ي  ومذم التلبة تيتبر طبييية تتيجة ليدـ وضوح الرؤية كما 72.12( وأممية تلبية )3.60)

ليميا ابب مف ليالة القيادات األمفتا  يما يخص  الهيكؿ التتظيمي ي والومؼ الوظيفي ي ومذا ت

ي  ي تاميؾ عف عدـ تو ر وحدة إلدارة ا زمات)المركز الرئيلي(  ي الشركة اليامة لمكهربا 

ي حيث كاتت ُجؿ ا مواؿ المتو رة ُتلخر وضيؼ اإلمكاتيات المادية مف غر ة عمميات مجهزة 

 . لشرا  الو ود 

( 3.49متولطة ي بمتولط حلابي بم  ) التي تتو ر بدرجة ي ا زمة  تأتي االتماالتاـ 

إلن اتقطاع أغمب ولائؿ االتماؿ أاتا  ا زمة ي و د يرجب ذلؾ %( ي 69.83وأممية تلبية )

وأغمب أاتا  ا زمة ي  اً ملاتد اً وعدـ التوامؿ بالشكؿ الكا ي مب ولائؿ ا عالـ حتن يكوتوا طر 

 االتماالت كاتت مكشو ة أماـ الطرؼ الماتب لألزمة. 

التي تتو ر بدرجة متولطة ي بمتولط حلابي بم  تأتي عممية التخطيط لألزمات و 

 تا يحتؿأ االلتراتيجية لهذا المحور ي تجد%( ي ورغـ  ا ممية 68( وأممية تلبية )3.40)



  

ا تمار لن مركزية التخطيط االلتراتيجي و ي و د يرجب الباحث تمؾ التتيجة إ المرتبة   بؿ ا خيرة

بالتلبة  اً التي تشكؿ خطر مور ا التخطيط التشغيمي ي والتركيز عمن عمن  يط عمؿ  لـ التخطي

عمن أزمة بييتها مما أاقؿ كامؿ القلـ  ي ظؿ  اً ي  حيث كاف جؿ االمتماـ  مرتكز المديريف 

 ) ريؽ دائـ ( يقـو دارة ا زماتإل  ريؽ خاصمحدودية اإلمكاتيات المادية والبشرية ي وغياب 

المرجح لهذم  ص عممية التخطيط طويؿ المدح لألزمات حيث بم  المتولطبالتتليؽ  يما يخ

 .( 2.4167الفقرة  )

 تتحمؿ عميها تظاـ الميمومات ي أار كما تجدر اإلشارة إلن أف الدرجة المتولطة التي 

أف تقاط الضيؼ  ي Sikich (8002 )حيث بيتت درالة  بدورما عمن محور التخطيط ي

مامت  ي : عدـ تو ر تظاـ لجمب الميمومات الالزمة لمتخطيط ي وعدـ التخطيط إلدارة ا زمات ت

  ( .8008)مصطفى ،وجود تظاـ لتشر وتقؿ ميمومات التخطيط 

( وأممية 3.39بمتولط حلابي بم  ) وجا  محور تظاـ الميمومات  ي المرتبة ا خيرة

يحيث  مذا المحورويرح الباحث أتها تتيجة متواضية مقارتة بأممية ماؿ ي  %(67.88تلبية )

تظرًا  ف حدوث ا زمات بشكؿ أممية مذا المحور  رجبي وت أدتن متولط مرجح تحمؿ عمن 

عمن عممية  اتخاذ  معاـ وتفا مها لببا الرئيلي غياب أو ُشح الميمومات ي وأار مذا بدور 

 %( ي كما ليظهر تأايرم عمن عممية التخطيط72.66القرارات حيث بمغت ا ممية التلبية )

لألزمات الحقا ي  ويرجح الباحث أف تكوف مذم  التتيجة بلبب اتقطاع عمؿ المتظومات  ترة مف 

  اتي حيث مخزف كا ة بياتات الشركاليامة لمكهربا الزمف ي عف مركز البياتات الرئيلي بالشركة 

ب المركز ف لمتظومات تتبا زمة  والذيف مـ مجرد مشغمي  ي و مة اإلمكاتيات البشرية المؤممة أاتا



  

ي تاميؾ عف اعتماد بيض القيادة عمن اإلجرا ات الور ية تظرًا لمحدودية  درتهـ  ي الرئيلي

إلن أف تقص الميمومات  ي ظؿ  يريفكما تيزح إلن عدـ وعي بيض المد التيامؿ اإللكتروتي ي

التقتية لرعة ا حداث و جائية ا زمة  د يؤده إلن خلائر بشرية ومادية خطيرة ي أو لقمة ولائؿ 

 الحدياة  ي حفظ الميمومات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 النتائج والتوصيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 مقدمة:  0.7

يلتيرض مذا الفمؿ التتائج والتوميات التي تـ التومؿ إليها مف خالؿ تحميؿ البياتات 

ليب اإلحمائية الدرالة بوالطة التمارة االلتباتةي وذلؾ باتباع ا لا مجتمبالمجمية مف 

 المتالبةي والتي يمكف عرضها  ي اآلتي:

 النتائج:   8.7

لقد توممت مذم الدرالة إلن مجموعة مف التتػائج المهمػةي و يمػا يمػي عػرض مػوجز لتمػؾ التتػائج  

  ي شكؿ مجموعة مف التقاط : 

مػػدرت الدرالػػة كاتػػت القيػػادة ي  قػػد ت مجتمػػبآلرا   أ ػػراد  اً إف أكاػػر اليمميػػات تػػو رًا  و قػػ .1

%( ي اػػـ 77.41( وأمميػة تلػبية )3.87ترتيػب عمميػات إدارة ا زمػة ي بمتولػػط حلػابي )

%( ي اػـ 75.25( وأمميػة تلػبية )3.76تقييـ ا زمة  ي المرتبة الااتية بمتولط حلابي )

( وأمميػػػػة تلػػػػبية 3.75جػػػػا   ػػػػي المرتبػػػػة الاالاػػػػة التوجيػػػػا  ػػػػي ا زمػػػػة بمتولػػػػط حلػػػػابي )

أعضػػا   ػػرؽ ا زمػػات  ػػي المرتبػػة الرابيػػة بمتولػػط حلػػابي %( ي وأتػػن  تشػػكيؿ 75.16)

%( ي  ػػػػػي حػػػػػيف جػػػػػا ت  متابيػػػػػة ا زمػػػػػة  ػػػػػي المرتبػػػػػة 74.75( وأمميػػػػػة تلػػػػػبية )3.73)

%( ي اػػـ تالمػػا عمميػػة  اتخػػاذ 74.5( وأمميػػة تلػػبية )3.72الخاملػػة بمتولػػط حلػػابي ) 

ميػػػػة تلػػػػػبية ( وأم3.63القػػػػرارات  ػػػػي ا زمػػػػة بالمرتبػػػػػة اللادلػػػػة بمتولػػػػط حلػػػػػابي بمػػػػ  )

%( ي كمػػػا جػػػا   التتظػػػيـ  ػػػي ا زمػػػة بالمرتبػػػة اللػػػابية  بمتولػػػط حلػػػابي بمػػػ  72.66)

االتمػػاالت  ػػي  تظػػاـالاامتػػة   ة%( ي وتالمػػا  ػػي المراتبػػ72.12( وأمميػػة تلػػبية )3.60)

أمػا التخطػيط لألزمػات  %( ي69.83( وأممية تلبية )3.49ا زمة بمتولط حلابي بم  )

 ي وحتػػػؿ %( 68( وأمميػػػة تلػػػبية )3.40بمتولػػػط حلػػػابي بمػػػ  )   احتػػػؿ المرتبػػػة التالػػػية



  

( وأمميػػة تلػػبية 3.39بمتولػػط حلػػابي بمػػ  )تظػػاـ الميمومػػات المرتبػػة الياشػػرة وا خيػػرة  

(67.88)% . 

مػػف خػػالؿ ترتيػػب عمميػػات إدارة ا زمػػة الػػذه تومػػمت إليػػا مػػذم الدرالػػة لػػوحظ حمػػوؿ  .2

دتػػػن متولػػػط مػػػرجح مقارتػػػة ببػػػا ي لألزمػػػات عمػػػن أوتظػػػاـ الميمومػػػات محػػػور التخطػػػيط 

متواضػػب  توعػػًا مػػا تظػػرًا  التخطػػيط ولكتػػ اً محػػاور الدرالػػة ي ومػػذا يػػدؿ عمػػن أف متػػاؾ دور 

 وبترتيب تماعده عمن التوالي  كؿلألممية االلتراتيجية لهذا المحور ي ليأتي بيد ذلؾ  

ومػذا يػدؿ  ةمتولػط درجػةاالتماالت والتتظػيـ وعمميػة اتخػاذ القػرارات ي بتظاـ مف محور 

لتمػػؾ اليمميػػات ولكػػف يحتػػاج إلػػن تطػػوير أكاػػر ي ومػػذا وضػػب طبييػػي  اً عمػػن أف متػػاؾ دور 

مػػػف عمميػػػة التخطػػػيط  ات واالتمػػػاالت أاػػػر بػػػدورم عمػػػن كػػػؿ تػػدتي ملػػػتوح تظػػػاـ الميمومػػػ

 ي التتبؤ المبتػي عميػا   اً جومري اً ف الميمومة الحية والد يقة تميب دور إواتخاذ القرار حيث 

 تضاح الرؤية بالتلبة لماتب القرار ومتخذم .التخطيط ي وا

كما توممت الدرالة إلن أتا تتو ر عممية متهجيا عممية  ي إدارة ا زمػة بالشػركة اليامػة  .3

بالتػػػالي و (ي 3.63لمكهربػػا  بالمتطقػػة الشػػر ية و بدرجػػة متولػػػط بمتولػػط حلػػابي بمػػ  ) 

 .يحتاج إلن تطوير اهتاؾ دور ولكت 

 

 

 

 

 

 



  

 التوصيات:  3.7

 القياداتميات التي  د يلتفيد متها خالؿ درالة وتحميؿ تتائج الدرالة يمكف تقديـ بيض التو  مف

  ي  طاع الكهربا  بمفة عامة . 

 . توميات متيمقة بتظاـ بتظاـ الميمومات واإلتماالت 

ي وذلػػؾ بإيجػػاد تظػػاـ  اتاالرتقػا  بملػػتوح تقتيػػة الميمومػػات وتظػػـ االتمػػاالت  ػػي الشػػرك  -

تالػػب لمميمومػػات واالتمػػاالت ي يلػػتطيب تػػو ير الميمومػػات  ػػي الو ػػت تقتػػي متكامػػؿ م

 المتالب ويتطمب ذلؾ :

  ت واالتماالت  ي الداخؿ والخارج التخداـ أحدث الولائؿ التكتولوجية لتقؿ الميموما -

تطوير شبكة ميمومػات و واعػد بياتػات خامػة بػإدارة ا زمػات وربطهػا بقواعػد بياتػات  -

 خارجية .

 عمن التخداـ تقتية وتظـ الميمومات التي تلاعد القيادات واليامميف تشجيب و تحفيز -

التيامػػؿ مػػب ا زمػػات والكػػوارث بكفػػا ة و اعميػػة ي مػػف خػػالؿ ميالجػػة مػػا تػػواجههـ   ػػي

 مف مشاكؿ تييؽ حلف ا دا  .

 مػػف التحػديث الملػتمر لقواعػػد البياتػات لتػو ير آخػػر مػا يلػتجد متهػػا لتمكػيف المػديريف -

 التي مف شأتها التأاير عمن القطاع . البيئية  رمد كؿ التغيرات

اليتايػػػة باالتمػػػاالت غيػػػر الرلػػػمية وبخامػػػة التػػػي تػػػتـ خػػػارج التتظػػػيـ اإلداره وذلػػػؾ  -

 مميتهػػا لمحمػػوؿ عمػػن البياتػػات والميمومػػات بطريقػػة لػػهمة ولػػرييةي لتحقيػػؽ تجػػاح 

 اتماالت إدارة ا زمة بيف القطاعات .

التتظيميػػة والفتيػػة التػػي تييػػؽ  اعميػػة االتمػػاالت التغمػػب عمػػن المشػػكالت والميو ػػات  -

 ومتها تحديد الليالات وا مداؼ والملؤوليات بمورة واضحة ي وتجتب الغموض.



  

أمميػػة التركيػػز عمػػن الػػتخداـ وتفييػػؿ االتمػػاؿ اإللكتروتػػي  ػػي إدارة ا زمػػةي والتقميػػؿ  -

 .مف االعتماد عمن الولائؿ التقميدية 

  ماتتوميات متيمقة بالتخطيط لألز. 

ف إدارة إجيػػػػؿ التخطػػػػيط إلدارة ا زمػػػػات جػػػػز ًا مػػػػف التخطػػػػيط االلػػػػتراتيجي ي حيػػػػث  -

ا زمات تمكف مف التيامؿ مب الحاالت الطارئة التي تحدث أواًل بتجتبها أو الحد مػف 

 لمبياتها عتد حدواها ي وذلؾ  بؿ أف يتـ التومؿ إلن تحقيؽ ا مداؼ االلتراتيجية .

يامػػؿ مػػب ا زمػػات المحتممػػة الختبػػار مػػدح كفػػا ة و اعميػػة إجػػرا  تجػػارب ا تراضػػية لمت -

تمػػػؾ البػػػرامج والخطػػػط ي مػػػب تقػػػؿ  كػػػر الجامزيػػػة وااللػػػتيداد لألزمػػػات المحتممػػػة إلػػػن 

 تشاط اليمؿ اليومي لميامميف واعتبارما عادة يومية .

االلػػتفادة مػػف تجػػارب وخطػػط وممارلػػات التيامػػؿ مػػب ا زمػػات  ػػي الػػدوؿ ا جتبيػػة  -

زيػػػػادة كفػػػػا ة و ياليػػػػة التػػػػدبير الو ائيػػػة التػػػػي تمتػػػػب أو تحػػػػد مػػػػف التقمبػػػػات واليربيػػػة ي ل

 الملتقبمية .

اليمػػػػؿ عمػػػػن وجػػػػػود بػػػػرامج محػػػػػددة لمتقيػػػػيـ والتحميػػػػؿ الملػػػػػتمر لألزمػػػػات والمخػػػػػاطر  -

 المحتممة .

مف خارج الشركة لاللػتفادة مػف خبػراتهـ  ػي عمميػات  يفمومتخمااللتياتة بخبرا   -

 . التخطيط إلدارة ا زمات

 .اليمؿ عمن تكويف  ريؽ دائـ ومتخمص  ي إدارة ا زمات بالقطاع -

 

 

 



  

 

  توميات متيمقة بالتتظيـ لألزمات. 

يجػػب تمػػميـ ميكػػؿ تتظيمػػي يمتػػاز بالمروتػػة ي التػػي تلػػمح لػػا التػػأ مـ مػػب الظػػروؼ  -

الطارئػػةي وييتبػػر تتظػػيـ الممػػفو ة )الشػػبكي( مػػف أ ضػػؿ التتظيمػػات التػػي تخػػدـ ماػػؿ 

 مذا الغرض. 

إتشػػا  وحػػدة إداريػػة ملػػتقمة إلدارة ا زمػػات  ػػي كػػؿ الشػػركات ي تتبػػػب اإلدارة ضػػرورة  -

 .   مباشر عف عالج ا زمات المحتممة  اليميا  ي  راراتها ي وتكوف ملؤولة بشكؿ 

زيػػػػادة االمتمػػػػاـ بإعػػػػداد وتتظػػػػيـ دورات وبػػػػرامج تدريبيػػػػة متخممػػػػة  ػػػػي مجػػػػاؿ إدارة  -

مرارية مػػػػف أجػػػػؿ تأمػػػػيؿ المهػػػػارات ا زمػػػػات لممػػػػديريف واليػػػػامميف ي تتمػػػػؼ بااللػػػػت

 والقدرات اإلدارية واللموكية إلدارة ا زمات . 

 مقترحات لدراسات مستقبمية:  7.7
 . بقطاع لكهربا  الميبيالتخطيط االلتراتيجي ودورم  ي إدارة ا زمات  .1

 . بقطاع لكهربا  الميبيدور تقتية الميمومات  ي إدارة ا زمات  .2

 .بقطاع لكهربا  الميبيدارة ا زمات دور اليال ات اليامة  ي إ .3

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :  : المرجع العربيةأوالً 

 أ.   الكتب: 

 واليػالجيإدارة ا زمػات التيميميػة  ػي المػدارس ا لػباب ( ي 3119أحمد ي أبراميـ أحمػد ) .2

 ي دار الفكر اليربي . القامرة

ا ردف ي إاػرا  لمتشػر  ي ة ا زمػات مػدخؿ متكامػؿإدار ي ( :311أبو  ػارة ي يولػؼ أحمػد ) .3

 .والتوزيب 

دارة ا زمػػات( ي :::2أبػػو  حػػؼ ي عبػػد اللػػالـ ) .4 ياإللػػكتدرية ي الػػدار  اقا ػػة الخرا ػػات وا 

 الجاميية لمطباعة والتشر .

دارة ا زمػػات( ي 3113أبػػو  حػػؼ ي عبػػد اللػػالـ ) .5 ي اإللػػكتدرية ي  اإلدارة االلػػتراتيجية وا 

 لجديدة لمتشر.  دار الجامية ا

( ي  ػػف إدارة ا زمػػات والمػػراعات ي مػػتهج المػػدير الفيػػاؿ ي 3117تو يػػؽ يعبػػد الػػرحمف ) .6

 الجيزة ي الطبية الرابية ي خبرا  مركز الخبرات المهتية لإلدارة )بميؾ( .

 

( يإدارة ا زمات ي الطبية ا ولن ي ا ردف ي دار ألػامة لمتشػر 3119جاد اا ي محمود ) .7

 والتوزيب .

( ي وظػائؼ و ضػايا ميامػرة  ػي اإلدارة التربويػة ي التػوتر 3118حمادات ي محمػد حلػف) .8

ي ا زمات ي المراع ي التغيير ي الو ت ي التتمية ي إدارة الجودة الشاممة ي عماف يالطبية 

 ا ولن ي دار ومكتبة الحوامد لمتشر والتوزيب .

 

محميػػػة وعالميػػػة ي القػػػامرة ي  ( ي إدارة ا زمػػػات ي تجػػػارب6::2حمػػػالوه ي محمػػػد رشػػػاد ) .9

 الطبية الااتية ي دار أبو المجد لمطباعة



  

( ي المهػػػػارة  ػػػػي إدارة ا زمػػػػات وحػػػػؿ المشػػػػاكؿ ي عمػػػػاف ي 3118حريػػػػز يلػػػػامي محمػػػػد ) .:

 الطبية ا ولن ي دار البادية  لمتشر .

خضػػيره ي محلػػف أحمػػد )د.ت( ي إدارة ا زمػػات مػػتهج ا تمػػاده إداره لحػػؿ ا زمػػات  .21

 اال تماد القومي والوحدة اال تمادية  ي القامرة ي مكتبة مدبولي  عمن الملتوح

( ي المدخؿ إلن إدارة ا زمات 3124داموف ب.كوبوال /جايف أ. بولوؾ / جورج د.مادو ) .22

والطػػػوارئي ترجمػػػة مبػػػة عجيتػػػة يالقػػػامرة ي الطبيػػػة ا ولػػػن ي المجموعػػػة اليربيػػػة لمتػػػدريب 

 والتشر 

 زمات يالقامرة ي الطبية ا ولن .( يإدارة ا 3115د.ه روتالدو ) .23

 ( ي مختار المحاح ي بيروت ي دار الكتاب اليربي .2:78رازه ي أبن بكر ) .24

دارة ا زمػػات  ػػي المؤللػػات ي عمػػاف ي 6::2راـز ي عزالػػديف ) .25 ( ي التخطػػيط لمطػػوارئ وا 

 دار الخواجة لمتشر . 

ة ي الطبيػػة ا ولػػن ي ( ي تقيػػيـ ا دا  ومواجهػػة ا زمػػات ي القػػامر 3114زيػػداف ي ممػػدوح ) .26

 مجموعة التيؿ اليربية .

( ي إدارة ا زمػػات والكػػوارث ي القػػامرة ي الطبيػػة ا ولػػن ي 3116لػػالـ ي محمػػد مػػالح ) .27

 عيف لمدرالات والبحوث اإلتلاتية واالجتماعية .

دارة ا زمات والكػوارث ي القػامرة ي الشػركة 3116شيباف ي حمده ) .28 ( ي ا عالـ ا متي وا 

 تحدة لمتلويؽ والتوريدات .اليربية الم

( ي إدارة ا زمػػات ي القػػامرة ي الطبيػػة ا ولػػن يالمحرولػػة :::2شػػا يي ي محمػػد محمػػد ) .29

 لمبحوث والتدريب .

اآلليػػات ي الريػػاض ي  –المراحػػؿ -( ي إدارة ا زمػػات ا لػػس:::2شػػيالف ي هػػد احمػػد ) .:2

 الطبية ا ولن ي مكتبة الممؾ  هد الوطتية .



  

( ي الػػتراتيجية إدارة ا زمػػات والكػػوارث ي القػػامرة ي مركػػز 3113شػػا يي يمحمػػد محمػػد ) .31

 المحرولة لمتشر والخدمات المحفية والميمومات 

 ( ي إدارة الكوارث ي لتدف ي الطبية ا ولن ي ميديا اليت .3::2طيب ي حلف أبشر ) .32

 ي القػامرةي حقػوؽإدارة ا زمات  ي المؤللات التيميميػة ( ي3121عبد الرحمف ي ألامة ) .33

 التشر لممؤلؼ .

ي عمػػاف ي الطبيػػة  تطػػور الفكػػر وا لػػاليب  ػػي اإلدارة( ي3116عتيبػػي ي مػػبحي جبػػر ) .34

 ا ولن ي دار الحامد لمتشر والتوزيب .

( ي إدارة ا زمات  ي المتش ت التجارية ي اإللكتدرية ي مؤللػة 3115عباس ي مالح ) .35

 شباب الجامية .

ي القػػامرة ي الطبيػػة  ت  ػػي عػػالـ متغيػػرإدارة ا زمػػا( ي 4::2عمػػاره ي عبػػاس رشػػده ) .36

 .ا ولن ي مركز ا مراـ لمترجمة والتشر 

ي الكويػػت ي الطبيػػة ا ولػػػن ي  إدارة ا زمػػػات والكػػوارث( ي 9::2عمػػر ي  ػػاروؽ عمػػر ) .37

 دار  رطاس لمتشر .

ي القػػامرة ي  الػػتراتيجية التيامػػؿ مػػب ا زمػػات والكػػوارث( ي 3121عبػػد الحميػػد ي رجػػب ) .38

 د .دار أبو المج

يالقػػػػامرة ي الطبيػػػػة ا ولػػػػن  إدارة ا زمػػػػات  ػػػػي الملتشػػػػفيات( ي 3111عميػػػػوة ي اللػػػػيد ) .39

 يإيتراؾ لمتشر والتوزيب .

( ي إدارة ا زمات المدرلية ي ممر ي مكتبة التهضػة 3115كامؿ ي محمد عبد الوماب ) .:3

 .الممرية

كتدرية ي الػدار ( ي إدارة ا زمػات البيييػة والتلػويقية ي اإللػ3117مرلي ي جمػاؿ الػديف ) .41

 الجاميية .



  

( ي إدارة الكػػػوارث وا زمػػػات يالقػػػامرة ي الشػػػركة 3122مغربػػػي ي محمػػػد الفػػػاتح محمػػػود ) .42

 اليربية المتحدة .

ياإللػػػكتدرية ي مؤللػػػة شػػػباب الجاميػػػة  إدارة ا زمػػػات( ي 3115مهتػػػا ي محمػػػد تمػػػر ) .43

 لمتشر .

ممػػػر ي مكتبػػػة ا تجمػػػو ي  إدارة ا زمػػػات اللػػػياحية( ي 3115محمػػػد ي تيفػػػيف الحمػػػواتي ) .44

 الممرية .

 ي اإلبراميمية ي الدار الجاميية . إدارة ا زمات( ي 3117مامر ي أحمد ) .45

( ي التيامػػؿ مػػب ا زمػػات  ػػي عمػػـو اإلدارة الحدياػػة ي القػػامرة ي 3117ممبػػاوه ي خمػػيس ) .46

 الطبية ا ولن ي الزمرا  لألعالـ اليربي .

ي مبػػػادئ إدارة ا زمػػػات االلػػػتراتيجية  (3118مػػػدمي ي ماجػػػد لػػػالـ ي محمػػػد ي الجالػػػـ ) .47

 والحموؿ ي زمراف لمتشر .

كػػز تطػػوير ي القػػامرة ي مر  مهػػارات إدارة ا زمػػات( ي 3122مػػالؿ ي محمػػد عبػػد الغتػػي ) .48

 .ا دا  والتتمية لمتشر 

 :  ب.  المجالت والدوريات
مػة المج( "مفهػـو ا زمػات متظػور إداره واجتمػاعي "ي 1997أبو التمر ي مدحت محمػد  ) .1

-361ي اليػػػدد اماتيػػػة وعشػػػػروفي ص ص 14ي مجمػػػداليربيػػػة لمدرالػػػات ا متيػػػة والتػػػػدريب
398. 

( ي دور القيػػادة اإلبداعيػػة  ػػي إدارة ا زمػػات ي مجمػػة كميػػة   اال تمػػاد 2002بػػاز ي عفػػاؼ ) .2

 . 76-61واليمـو الليالية ي جامية القامرة ي اليدد الحاده عشر ي ص ص 

رة ا زمػػات الػػتراتيج وتكتيػػؾ"ي مجمػػة آ ػػاؽ ا تمػػادية ي ( "إدا2000جبػػر ي محمػػد مػػداـ  ) .3

 .173-144ي اليدد الاالث والاماتوفي ص ص21مجمد



  

 ( "مػػتهج إدارة ا زمػػات  ػػي اإلدارة اليامػػة المقارتػػة "ي مجمػػة1993رلػػالفي تبيػػؿ ألػػماعيؿ ) .4

 . ياليدد الاالث27اإلدارة ي مجمد 

مجمة الملتقبؿ اليربػي عالـ متحوؿ "ي ( "إدارة ا زمات الدولية  ي 2003كريتي ي إدريس ) .5

 .33-30ي اليدد مائتاف ولبية واماتوف ي ص ص 25ي مجمد 

( " إدارة ا زمػػػات  ػػػي المػػػدارس المتولػػػطة الحكوميػػػة 2006حػػػوه ي مػػػبرية بتػػػت ملػػػمـ )ي .6

ي اليػدد الاػامف عشػر ي ص  19لمبتات بالمديتة المتورة " مجمة جامية الممؾ ليود ي مجمد 

 . 380 -247ص 

   رسائل ماجستير:   ج.

إدارة ا زمػػات  ػي التيمػيـ الجػػاميي بالواليػات المتحػػدة ( ي " 2008أحمػد ي متػن عبػػد المػتيـ ).1

مكاتيػػػة اإل ػػػادة متهػػػا  ػػػي ممػػػر ي جاميػػػة  رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة " ي ا مريكيػػػة وا 

 الز ازيؽ ي الز ازيؽ .

 يلػات الحكوميػػة الفملػػطيتية "( "لػػمات إدارة ا زمػات  ػػي المؤل207) ولػػاـ مػبحي إلػميـي.2

 .غزة يالجامية اإللالمية  يرسالة ماجستير غير منشورة

 (" تقييـ  اعمية إدارة ا زمات والكوارث  ي المتش ت التووية "2005تركي ي عمن محمد ).3

 ي أكاديمية الدرالات اليميا ي طرابمس . رسالة ماجستير غير منشورةي 

( "وا ب التخداـ ألاليب إدارة ا زمات  ي الملتشفيات 2006جديميي ربحي عبد القادر ). 4

 الحكومية الكبرح  ي  طاع غزة "ي رلالة ماجلتير غير متشورةي الجامية اإللالميةي غزة 

( "  اعمية االتماالت  ي إدارة ا زمات ا متية بأجهزة 2010حميده يلميماف حميده ).5

ي جامية تايؼ اليربية لميمـو  ر منشورةرسالة ماجستير غيوزارة الداخمية بالرياض " ي 

 المتية ي الرياض .



  

( ي " دور اليال ات اليامة  ي إدارة ا زمات " يرلالة ماجلتير 2009شمبي ي عبدالرحمف ) .7

 غير متشورة  ي الجامية الدولية لميال ات اليامة ي لوريا .

رتهػا مػف وجهػة تظػػر ( "وا ػب ا زمػات والبػدائؿ المقترحػة إلدا2008طيػراوهي تو يػؽ محمػد  ) .8

ي جاميػػػة رســالة ماجســـتير غيــر منشــورة ػػادة المؤللػػتيف المتيػػة والمدتيػػة  ػػػي  ملػػطيف "ي 

 التجاح الوطتية ي تابمس. 

( "ألػػاليب إدارة ا زمػػات لػػدح مػػديره المػػدارس الحكوميػػة  ػػي 2009)  ػػؤاد رائػػد عبػػدالياؿ ي .9

جاميػة ال يغيـر منشـورة رسالة ماجستير يمحا ظات غزة وعال تها بالتخطيط االلتراتيجي "

 .غزة ياإللالمية 

( "وا ب إدارة ا زمات  ي مؤللات التيميـ اليالي بقطاع غزة "ي 2008عودةي رماـ رالـ ) .10

 . ي الجامية اإللالمية ي غزةرسالة ماجستير غير منشورة

( "مدح تو ر تظاـ إلدارة ا زمات  ي مؤللػة المتػاطؽ الحػرة 2005) عبيلات ي طوالبة  .11

 . عماف ميدانية ، دراسة ي"

( "دور تكتولوجيػػػػػا الميمومػػػػػات  ػػػػػي إدارة ا زمػػػػػات لػػػػػدح 2010غتػػػػػاـ ي محمػػػػػود محمػػػػػد ) .12

رســـالة اليػػػامميف  ػػػي غػػػرؼ عمميػػػات ا جهػػػزة ا متيػػػة التابيػػػة لػػػوزارة الداخميػػػة الفملػػػطيتية "ي 

 يجامية الخميؿ ي الخميؿ . ماجستير غير منشورة

 تحو تطبيؽ مفهـو إدارة المير ة "  (ي "اتجامات المديريف2012محمد يحليف عمن ) .13

 ي  جامية بتغازه ي بتغازه .  رسالة ماجستير غير منشورةي 

( "وا ػػب إدارة ا زمػػات  ػػي ملتشػػفيات القطػػاع اليػػاـ الياممػػة 2011ملػػؾي زيتػػات مولػػن ) .14

رسـالة ماجسـتير   ي الضفة الغربية والتراتيجيات التيامؿ ميها مف وجهة تظر  اليػامميف"ي

 .ي جامية الخميؿي الضفة الغربية غير منشورة



  

( " التخطػػػػػيط لمواجهػػػػػة ا زمػػػػػات لتحقيػػػػػؽ التتميػػػػػة 2012ممػػػػػطفن ي ممػػػػػطفن اللػػػػػيد ) .15

  .الفيوـ ،جامية الفيوـخطة بحث ، المجتميية الملتدامة "ي 

 التقارير والندوات  : -د

تقرارما ي تشغيؿ الشبكة الشر ية بأ ؿ حمؿ ممكف والمحا ظة عمن ال( 2012أحتيش يعبير ) . 0

-08مؤتمر ليبيا أعمار وتحديات ، بنغـازي ، تـاريا االنعقـاد )خالؿ  ترة ا زمة ي ور ة عمػؿ ي 

07/3/8008. ) 

المـــؤتمر ( ي أاػػػر التخطػػيط االلػػػتراتيجي عمػػػن إدارة ا زمػػػة ي بحػػث ي 2009عػػزاوه ي تجػػػـ ) .8 

يجاميػػة ت األعمـال العممـي الـدولي الســابع ، تـداعيات األزمـة االقتصــادية العالميـة عمــى منظمـا

 ( .00/8002/ 2-3)الزر ا  ي تاريخ االتيقاد 

)االعتـذار عـن تزويـد شـركة اإلسـمنت الميبـي ( ي مرالمة 2011. لياس ي عبد الحكيـ  تح اا )3

ــــة نتيجــــة العجــــز (  ــــة الكيربائي الشػػػػركة اليامػػػػة لمكهربػػػػا  ي بتغػػػػازه ي تػػػػاريخ المرالػػػػمة ، بالطاق

23/(6/2011) . 

األعمــــال المنجــــزة والصــــعوبات التــــي تــــم )( ي تقريػػػػر 2011الحكػػػػيـ  ػػػػتح اا )ليػػػػاس ي عبػػػػد . 7

 . (22/7/2011)الشركة اليامة لمكهربا  ي بتغازه ي تاريخ المرالمة ، (  خالل األزمة مواجيتيا 

   : اإللكترونيةمواقع  -ه
 يمتاح عمن  يحوار مب الدكتور عوض البرعمي وزير الكهربا  )اللابؽ ( يمحيفة البياف .1

1.1557190-18-12-reports/2011-and-uae/news-the-www.albayan.ae/across                                          

 . (Am 10اللاعة  15/3/2012الدخوؿ  تاريخ)                               

أاػر اتقطػاع الو ػود والكهربػا  عمػن تقرير حػوؿ ي(ي 2012المركز الفملطيتي لحقوؽ ا تلاف ) .2
 ي متاح عمني حياة اللكاف المدتييف  ي  طاع غزة

www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view

=category&id=104&Itemid=191&limitstar=10 
 .(PM  5:37 اللاعة  7/10/2015تاريخ الدخوؿ )

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2011-12-18-1.1557190%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(تاريخ
http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2011-12-18-1.1557190%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(تاريخ


  

 

متػػاح مػػحيفة  وريتػػا الجديػػدة ي )اللػػابؽ(حػػوار مػػب الػػدكتور أتػػور الفيتػػوره وزيػػر االتمػػاالت  .3
 ي عمن

www.qurynanew.com/27414      

 ( PM 9اللاعة  17/1/2012تاريخ الدخوؿ )                
  اموس المياتي ي متاح عمن ي .4

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%8

2%D8%B7%D8%A7%D8%B9&cat_group=1&lang_name=%D8%B9

%D8%B1%D8%A8%D9%8A&type_word=2&dspl=0 
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D8%

B4%D8%B1%D9%83%D8%A9&cat_group=1&lang_name=%D8%B

9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&type_word=2&dspl=0 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%8

5%D9%86%D9%87%D8%AC&cat_group=1&lang_name=%D8%B9

%D8%B1%D8%A8%D9%8A&type_word=0&dspl=0  

 (.PM 8:45اللاعة  4/2/2014وؿ الدخ )تاريخ

 عمن ي  حمتا يحوار مب الدكتور خميؿ اليروده المدير التتفيذه لمشركة اليامة لمكهربا  .5

http://www.gecol.ly/resources/documents/Magazines/magaz6.pdf  
 ( .PM 7 اللاعة  4/6/2012الدخوؿ تاريخ )

  اموس وبلتر يمتاح عمن ي .6

 webster.com/dictionary/crisis-http://www.merriamتيريؼ ا زمة   -

 webster.com/dictionary/disaste-http://www.merriamتيريؼ الكاراة  -

 ( .PM 5:33 اللاعة  4/2/2013تاريخ الدخوؿ ) 

 يي متاح عمن  ورقة عملتظومة إدارة ا زمات " " م( 2006)ميايطة ي ر ية عدتاف  .7

http://www.crisismc.net/downloads.php?action=show&id=8 
 (  Am 9اللاعة  17/5/2013)تاريخ الدخوؿ 

 

 

 

 

http://www.qurynanew.com/27414
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9&cat_group=1&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&type_word=2&dspl=0
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9&cat_group=1&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&type_word=2&dspl=0
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http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC&cat_group=1&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&type_word=0&dspl=0
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC&cat_group=1&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&type_word=0&dspl=0
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&word=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC&cat_group=1&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&type_word=0&dspl=0
http://www.gecol.ly/resources/documents/Magazines/magaz6.pdf
http://www.gecol.ly/resources/documents/Magazines/magaz6.pdf
http://www.crisismc.net/downloads.php?action=show&id=8
http://www.crisismc.net/downloads.php?action=show&id=8
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 (0ممحق رقم )

 رسالة اإلرفاق
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 األخ المــــحترم  . . . .    

 تحية طيبة وبعد ،،،      
 

                بيتواف  ميداتية تقوـ بإجرا  درالة  ر  ي اإلدارةيلغرض إلتكماؿ متطمبات الحموؿ عمن درجة الماجلتي

 )) واقـــــع إدارة األزمة في قــطاع الكــيرباء المـــيبي ((

لذا أرجو تياوتكـ والتكـر باإلجابة عمن  قرات االلتباتة بكؿ مراحة وموضوعية ي وذلؾ  بوضب إشػارة  

( ) يػؾ  يهػا ي عممػًا بػأف الميمومػات التػي لػيتـ جميهػا لػوؼ  ي المكاف المتالب لكؿ  قرة توضح رأ

 . تيامؿ بلرية تامة ي ولف تلتخدـ إال  غراض البحث اليممي

 شاكريف لكـ ُحلف تياوتكـ إلتجاح مذم الدرالة ....

 واللالـ عميكـ ورحمة اا وبركاتا ييي

 الباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 (8ممحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 بأسماء قائمة
 ن أداة الدراسة محكمي 

 
 الجامعة الكمية القسم االسم ت
  القاىرة  -عين شمس  التجارة  اإلدارة   أماني البري د.  0
 بنغازي االقتصاد اإلدارة  د. خالد الطيرة  8
 بنغازي  العموم   اإلحصاء  د. عبدالغفار المنفي  3
 بنغازي  صاد االقت اإلدارة   خالد الجياني  أ. 7
 بنغازي  االقتصاد  اإلدارة    الميدي بوشعالة أ. 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
 

 (3ممحق رقم )

 استمارة االستبيان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 :  البيانات الديموغرافية -أوال 

 ( أمام العبارة التي تنطبق عليك ضع عالمة )    

 الجنس : .1

 ى  أنث                            ذكر            

 العمر : .1

      سنة 41 من اقل

 سنة 51 إلى 41 من

 سنة 61 إلى 52 من

 فأكثر سنة 62 من

 المستوى التعليمي :                                                   .3

 دبلوم   

 بكالوريوس                                                

                            ماجستير                        

 دكتوراه                  

 المسمى الوظيفي : .4

 
 مدير إدارة  

 مدير محطة  

 مساعد مدير  

 مدير دائرة مركزية      

 عضو اللجنة التسيرية                           

             

 :. سنوات الخبرة 3

 سنوات 21  إلى 6 من

 سنوات 26 إلى 22 من

 فأكثر سنة 27 من

 



  

 ( داخل الخانة التي تتفق مع رأيك :الرجاء وضع عالمة)ثانيا: 

 

 مجاالت الدراسة                               
موافق 
 بشدة 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة 

                

 التخطيط   -أ          

  ا دا   ي إدارة ا زمات . لتطوير الملتمر بالتخطيطيتـ االلتزاـ    .2
 

    

  .إلدارة ا زمات  الخطط إعداد  ي اليامميف جميبيشترؾ   .3
 

    

  يوجد  ريؽ دائـ  ومتخمص  إلدارة ا زمات بالشركة  .  .4
 

    

  يتـ تكويف  رؽ) رؽ المهاـ ا زموية ( لمتيامؿ مب ا زمات .  .5
 

    

  شركة .مل الداخمية البيئة تحميؿيتـ   .6
 

    

      لمشركة لمتيرؼ عمن المتغيرات الممكف أف تؤار عميها ملتقباًل. الخارجية البيئة تحميؿيتـ   .7

8.  

مف خالؿ رمد وتحميؿ  المحتمؿ حدواها المخاطروية  ي تو ب ا زمالمهاـ   ريؽيشارؾ 

 التغييرات التي تشير بو وع أزمة .

 
 

    

      . أزمة و وع بقرب التي تتذر المبكري اإلتذار ولائؿ مفُيلتفاد   .9

:.  

يتـ وضب إجرا ات لتيامؿ مب كؿ أزمة  حلب طبييتها  بؿ حدواها مف خالؿ رلـ 
الليتاريومات البديمة بالمور وا شكاؿ المختمفة التي يمكف أف تظهر بها ا زمة والطرؽ 

 المامن لمليطرة عميها .

     

  . ا زمة عف التاجمة ضرارا  مف لمحد البديمةليتاريومات ال تتفيذ خطوات توضح  .21
 

    

 شر ثقافة التعامل مع األزمات بين جميع موظفي الشركة .تتن  .22
 
 

    

             

 التنظيم –ب          

تحدد المهاـ المتيمقة بإدارة ا زمة مف حيث الكمية والكيفية والمكاف والو ت متيًا لمتضارب    .23
. 

     

بما يتال ـ مب إمكاتاتهـ   ريؽ المهاـعمن أعضا   ا زمة المتيمقة بإدارة مهاـ التوزع   .24
 و دراتهـ .

     

   تلتخدـ الخرائط التتظيمية لتوضيح كيفية تقليـ ا تشطة وا عماؿ عمن  رؽ المهاـ .  .25
 

    

  توضعح  عضا   رؽ المهاـ ا زموية حدود اللمطة المخولة لهـ لمتيامؿ مب ا زمات   .26
 

    

   ي إدارة االزمة .متها  االلتفادةالتي يمكف  الخارجية الجهات  تحدد لألعضا   .27
 

    

  .ة إلدارة ا زماتمتالبميزاتية  تخمص  .28
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Abstract 

This study aimed to identify the availability of scientific 

methodology process for the crisis management in the General Electric 

Corporation in the eastern province. 

 The researcher used the descriptive analytical method, owing to 

the reason that, it is one of the predominantly used approaches to the 

studies of social and humanitarian phenomena. To achieve the objectives 

of the study a questionnaire was designed, it consists of (57) questions 

distributed on( 10) chapters covering the objectives of the study. The 

questionnaire was delivered to (63) administrators, who work in leading 

positions in General Electric companise in the eastern  region. . Those 

administrators are: The departments' and terminals' directors and their 

assistants, the managers of the central departments, In addition to the 

members of the crisis management committee. The comprehensive 

method was applied in delivering the questionnaire, thereafter (60), that 

constitutes (%95.2) of the copies that delivered.  

The study data were analyzed by using computer, and combination of 

statistical analysis, such as: frequency tables, and arithmetic averages, standard 

deviations. However, throughout statistical analysis of the study data has been 

reached on a set of results. 

In accordance with the results of this research, the leadership came first, the 

second is the assessment of the crisis, and was followed in the third place by the 

guidance, while the fourth is the formation of the members of the crisis teams, then 

the fifth is the follow-up of crisis, while The decision came in the sixth place, and the 

organization ranked seventh, in the eighth place the communication system, in the last 

place was , the crisis planning and the information system.  

The results demonstrate that the leadership, evaluation, guidance, the 

formation of crisis teams, and control  are tremendously available; furthermore, the 

decision-making, organization, the communication system, the planning, and the 

information system are available, but moderately. 



  

The results of the research moderately provide scientific methodological 

process for the crisis management in the General Electric Corporation in the eastern 

province, this indicates that there is a role that crisis management can play but it needs 

to be developed more. 

         Based on the research findings some important recommendations 

were presented, for example: the necessity of focusing on the future planning for 

crisis management as if it were an integral part of strategic planning, creating a 

separate administrative unit for crisis management in all companies and  under senior 

management in its decisions and be directly responsible for dealing handling the 

crisis, Forming a crisis management team of specialized staff and trainers in the field 

of crisis management  that is ready at any time to respond to crises, and  providing  a 

modern information and communication  system and the development of human 

resources.  
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