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*هللا جل جالله*
إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إلى
بذكرك ...وال تطيب اآلخرة إال بعفوك  ...وال تطيب الجنة إال برؤيتك
*سيدنا محمد صلي هللا عليه وسلم*
إلى من بلغ الرسالة وأدي األم انة...ونصح األمة إلى نبي الرحمة ونور العالمين
*أبائنا األعزاء*
إلى من كللهم هللا بالهيبة والوقار ...إلى من علمونا العطاء بدون إنتظار ...إلى من
تحمل أسمائهم بكل افتخار ...نرجو من هللا أن يمد في أعمارهم ليروا ثمارا قد حان
قطافها بعد طول إنتظار وستبقي كلماتهم نجوم نهتدي بها اليوم وفي الغد و إلى
*أمهاتنا الحبيبات*

األبد.

إلي ملكاتنا في الحياة إلى معاني الحب وإلى معاني الحنان والطيبة ...إلى ابتسامات
الحياة وسر الوجود ...إلى من كان دعائهن سر نجاحنا وبلسم جروحنا إلى أغلي
*أخواتنا *

الحبايب

إلى من بهم نكبر وعليهم نعتمد ...إلى شموع متوقدة تنير ظلمات حياتنا ...إلى من
بوجودهن نكتسب قوة ومحبة ال حدود لها ...إلى من معهم عرفنا مع الحياة
*إخواننا*
إلى من نرى التفاؤل بعيونهم ...والسعادة في ضحكاتهم إلى شعل الذكاء والنور إلى
الوجوه المفعمة بالبراءات إلى الذي محبتهم أزهرت أيامنا وتفتحت براعم الغد
أمامنا ...وفي نهاية مشوارنا نريد أن نشكرهم على مواقفهم النبيلة إلى من تطلعتم
لنجاحنا بنظرات األمل.

إلى مشرفتنا العزيزة األستاذة /
*بسمة عبد الرسول ابريني*
دائما هي سطور الشكر تكون غاية في الصعوبة عند الصياغة ربما ألنها تشعرنا دوما
بقصورها وعدم إيف ائها حق من نهديه هذه األسطر واليوم تقف أمامنا الصعوبة ذاتها
ونحن نحاول صياغة كلمات شكر إلى ينبوع عطاء تدفق بالخير الكثير لتروينا من ينبوع
علمها لتدعم أسس التعلم وقواعده بمرونتها وسعة صدرها . . .
مشرفة بحث تخرجنا
مشرفتنا تعجز األحرف أن تكتب ما تحمل ق لوبنا لك من حب و احترام و أن تصف ما اختلج
بملء فؤادنا من شكر وتقدير لك علي سمو أخالقك وعلى رقي تعاملك وأيضا لوقوفك
على المشاكل التي تعترضنا أحيانا في سير طريق علمنا شكرا الهتمامك وإخالصك مع
الطلبة والطالبات.
شكرا لكل ما قمتي به من جهود
الباحثان
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المقدمة

نعيش اليوم في عصر تكثر فيه االزمات نتيجة للمتغيرات واالنفتاح على
العالم ،والتركيز على نظام الجودة ومواجهة الظروف الطارئة المختلفة ،وبذلك لم
يعد امام مديري ورؤساء االقسام بمؤسساتنا التربوية في البيئة المعاصرة اال ان
يفكروا ويتصرفوا استراتيجيا ،ولم يعد في مقدورهم ان يتخدو قراراتهم في ظل
سياسات تقليدية أو االعتماد على منهج بسيط لألحداث اوالمواقف التي تواجههم،
حيث يجب ان تتوفر لديهم الرؤية الستطالع االحداث المستقبلية عند تحديد االهداف
ووضع السياسات وصياغة االستراتيجيات.
كما يعتبر التخطيط بصفة عامة والتخطيط االستراتيجي بصفة خاصة أحد أهم
الوظائف اإلدارة الحديثة ،فضال عند كونه ركيزة أساسية للوظائف اإلدارية األخرى،
ولذلك تستهدف الخطة اإلستراتيجية توضيح أولويات المجتمع والتعبير عنها كما
تمتلك األدوات والنماذج المنطقية التي تضمن شمولها وتناسقها وقابليتها للتطبيق
وفاعليتها في تحقيق األهداف الموجودة ،ويتوقف ذلك على جهود المهارات اإلدارية
المتوافرة لدى الوزارة؛ ولعل ذلك هو ماساهم في مبادرة إنشاء وحدة األساسات
والتخطيط االستراتيجي بالوزارة خطوة هامة وضرورية لبناء قدرات مؤسسة إدارية
في مجال التعليم

( .عبدالغني)41 :5002 ،

فالتخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة يساهم في التقليل من المشكالت
المحتملة وأن قلة توضيحه للموظفين يقلل من فعالية إدارة األزمات ،إن قلة إشراك
الموظفين في التخطيط االستراتيجي تعتبر عقبة في حل المشكالت ،فضال على أنه
يكشف نقاط القوة والضعف في المؤسسة ،أن التخطيط االستراتيجي يوفر معلومات
تفيد في اتخاذ القرارات وحل المشكالت التي قد تطرأ فجأة داخل المؤسسة.
لذا فإن مواجهة وإدارة األزمات يعد أمرا ضروريا لتفادي المزيد مـن
الخـسائر الماديـة والمعنوية  ،وبهذا فهي تمثل أحد الفروع الحديثة نسبيا في مجال
اإلدارة ،ويعد التعامل معهـا محكا رئيسا يظهر من خالله كفاءة اإلدارة ومعرفتها في
التعامل مع األزمات ،حيث تتـضمن العديد من األنشطة

(السالم)73 : 5002 ،

وكانت ازمة فايروس كورونا من أبرز االزمات في عام  5050وللتعامل والتصدي
مع وباء فايروس كورونا كأحد أهم األزمات التي مر بها العالم الحديث ،فالقطاع
الصحي داخل مدينة سبها ليس بالموقف القوي الذي قد ينجح في إدارة أزمة كورونا
وذلك لوجود بعض األخطاء والثغرات التي تخللت تلك اإلدارة ،أدارة االزمة وكيفية
معالجة تلك الثغرات ،وتخصيص برامج تدريبية متخصصة في مجال ادارة االزمة
وكيفية ممارستها اثناء حدوث االزمة وقبلها وبعدها.
مشكلة الدراسة:يعتبر التخطيط االستراتيجي أحد المفاهيم اإلدارية الحديثة ،فهو أداة فعالة لتحقيق
أهداف طويلة األمد ،حيث يمكن المؤسسات من تحديد قدراتها الحالية والمستقبلية بما
يضمن لها النجاح في عالم يتسم التغير والتعقيد المستمرين ،إذ يتطلب االمر
استخداما فعاال للتخطيط االستراتيجي في قطاع الصحة ،والتعرف على واقع
التخطيط االستراتيجي في هذا القطاع  ،يلزم الوقوف على أبرز المشاكل التي يوجهها
هذا القطاع عند تطبيق أدوات وآليات التخطيط االستراتيجي؛ من خالل التطورات
التي طرأت على التعليم العالي في األزمات األخيرة واستحداث نظام تخطيط
استراتيجي لمجابهة هذه األزمات استدعى اجراء دراسة للتعرف على التخطيط
االستراتيجي وعالقته بإدارة األزمات (كورونا نموذجا ) وتبلورت اسئلة الدراسة في
االتي :
 ما مستوى التخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة األزمة الصحية لرؤساءاألقسام داخل كليات جامعة سبها.
 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.02بين التخطيط االستراتيجي
وإدارة األزمات لدى رؤساء األقسام وفقا للمتغير (العمر)؟
 -5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.02بين التخطيط االستراتيجي
وإدارة األزمات لدى رؤساء األقسام وفقا لمتغير (النوع)

 -7هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.02بين التخطيط االستراتيجي
وإدارة األزمات لدى رؤساء األقسام وفقا لمتغير المؤهل العلمي؟
 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.02بين التخطيط االستراتيجي وإدارة
األزمات لدى رؤساء األقسام وفقا لمتغير الخبرة؟
أهمية البحث:تبرز أهمية البحث من خالل-:
 -4تنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تبحث في أحد المواضيع اإلدارية الحديثة
نسبيا المؤثرة عليه ودورها في إدارة األزمات.
. 5تتمثل أهمية الدراسة أهمية الجوانب اإلدارية في المؤسسات مثل أهمية إدارة
األزمات.
. 1تتمثل أهمية البحث بانها تعالج مشكلة هناك ضرورة لتحديدها ومعرفتها
ومعرفة أبعادها وهي التخطيط االستراتيجي.
 -2بيان االستراتيجيات المتبعة لمواجهة األزمات والمخاطر التي تتعرض لها
االقسام داخل كليات بجامعة سبها.
 -6يسعى البحث إلعطاء تطوير نظري لمفهوم األزمات على المستوى المحلي.
 -3معرفة كيف قامت الدول الخارجية بإدارة األزمات إلدارة األزمة في بلدانها.
 -8التعرف كيف يمكن مواجهة األزمات من خالل إدارتها داخل الجامعة.
 -2تحفيز المسؤولين وكافة اإلدارات إلى أهمية إتباع أسلوب التخطيط اإلستراتيجي
في مواجهة األزمات.
-أهداف البحث:

وتكمن أهمية البحث فالتالي:
 -4معرفة مستوى التخطيط االستراتيجي داخل كليات جامعة سبها.
 -5التوصل إلى الفروقات في التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات حسب
متغيرات البحث( .العمر ،النوع ،مؤهل العلمي  ،الخبرة)
 -7وضع معايير للقيادات داخل االقسام للقدرة على قيادة األزمات وتجاوزها
داخل الكليات بمدينة سبها.
 -1الكشف عن مستوى إدارة األزمات في وزارة الصحة بالمدينة.
. 7التعرف على طبيعة العالقة بين التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات
داخل جامعة سبها وفق المتغيرات الديموغرافية ( العمر ،النوع ،المؤهل
العلمي ،سنوات الخبرة)
-2الكشف عن الفروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة تبعا
بمتغيرات الدراسة (العمر ،النوع ،المؤهل العلمي ،سنوات الخبرة)
 حدود البحث: -4حدود بشرية :رؤساء األقسام داخل الكليات جامعة سبها (العلوم  /اآلداب/
القانون /االقتصاد /التمريض /الطب البشري /تقنية المعلومات /مركز اللغات/
إدارة عامة /التربية البدنية).
 -5حدود زمنية5055 – 5054 :ف
 -3حدود مكانية :كليات جامعة سبها دال المدينة
- 4حدود موضوعية :التخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة األزمات الصحية
(كورونا نموذجا)

-فروض البحث:

 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخطيط اإلستراتيجي وإدارة األزمات
الصحية لدى رؤساء األقسام بجامعة سبها(العلوم  /اآلداب /القانون /االقتصاد/
التمريض /الطب البشري /تقنية المعلومات /مركز اللغات /إدارة عامة/
التربية البدنية).
 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخطيط اإلستراتيجي وإدارة األزمات
الصحية لدى رؤساء األقسام بجامعة سبها وفقا لمتغير العمر.
 -7توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات
الصحية لدى رؤساء األقسام بجامعة سبها وفقا لمتغير النوع.
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات
الصحية لدى رؤساء األقسام بجامعة سبها وفقا لمتغير المؤهل العلمي.
 -2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات
الصحية لدى رؤساء األقسام بجامعة سبها وفقا لمتغير الخبرة.
 مصطلحات البحث:-1تعريف التخطيط :هو المهام اإلدارية التي تهدف إلى تحديد األهداف المستقبلية
والسياسات والرؤية للمنظمات والمؤسسات وطرق تحقيق هذه األهداف.
 تعريف التخطيط إجرائياً-:هو وضع مخطط للتحقيق األهداف المستقبلية وسياسية فقط.
 -2تعريف التخطيط االستراتيجي :هو تخطيط بعيد المدى بأخذ في االعتبار
لمتغيرات داخلية وخارجية وبعد القاعات والشرائح السوقية المستهدفة وأسلوب
منافسة.

(السكارنة)20 :5040،

 -تخطيط االستراتيجي إجرائياً-:

هو عملية تحديد المنظمة الستراتيجيتها أو اتجاهها ،واتخاذ القرارات بشأن
تخصيص مواردها لمتابعة هذه االستراتيجية.
 -3األزمة:
بأنها تغيير في جميع عناصر البيئة المادية والبشرية بحيث تصبح كل
االستدالالت غير موجودة وفي ذه الحالة ال يعرف الناس كيفية التصرف.
(عبادي)512 :5043 ،

 تعريف األزمة إجرائياً :هي مشكلة معين يتعرض بتعرض لها الفرد أوجماعة وينتج عنها حالة توتر وتختلف مواقف سلبية كانت أو جانبية.
 -4تعريف كورونا:
كثيرا مل نسمع عن متالزمة الشرق األوسط التنفسية ,وهي مرض تنفسي
فيروس كورونا المستجد( .فيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
التنفسي) ،اكتشف ألول مرة في مملكة السعودية العربية في عام 5045
ففيروسات كورونا من فصيلة كبيرة لفيروسات التي تمنت أن تسبب في طائفة
من األمراض تتراوح بين نزلة لبر الشائعة والمتالزمة التنفسية لعادة
الوخيمة( .الرويشي)456 : 5050 ،

تعريف كورونا إجرائياً:
فيروس كورونا هو مجموعة من الفيروسات التي يمكن أن تسبب أمراض
الجهاز التنفسي ،مثل الزكام وااللتهاب التنفسي الحاد
 -5رؤساء األقسام بجامعة سبها:
عبارة عن مختص في جانب من جوانب المعرفة اإلنسانية ،يغلب عليه
االستقالل والفردية ،قائد تربوي يعمل بطريقة ديمقراطية مع جماعة صغيرة

من أعضاء هيئة التدريس او الموظفين ،يحرص على تنمية والئهم للقسم مع
زيادة إنتاجيتهم

األكاديمية(.الحولي )23 :5002

 تعريف رئيس القسم اجرائيا:رئيس القسم هو عضو هيئة التدريس الذي ترى إدارة الكلية تميزه
العلمي وقدرته على إدارة القسم من النواحي العلمية واالدارية وعالقاته
بزمالئه وطالب القسم .وتشمل مهام رئيس القسم اإلشراف على سير العملية
األكاديمية في القسم ،والعمل على تطويرها بما يخدم أهداف القسم والكلية
والجامعة.

االطار النظري للبحث
اوال :التخطيط االستراتيجي
 تعريف االستراتيجية : االستراتيجية  :عبارة عن سلسلة من التعريفات التي تقوم بها المؤسسة المنظمةوالتي تقرر بناء على الموقف المعين لها.
 االستراتيجية :هي تحليل الموقف الحاضر وتغييره إذا تطلب األمر ويدخل فيذلك تحديد ماهية ومقدار الموارد.
 االستراتيجية :هي تحديد الغايات األساسية طويلة األجل للمؤسسة وتبني طرقالتعرف وتخصيص الموارد الفردية لتحقيق هذه الغايات.
 تعريف التخطيط االستراتيجي:يعرف أن التخطيط عملية متواصلة يقوم بها أعضاء القادة التخاذ القرار المتحلق
بالمشكلة لتحديد جوانبها وايجاد الحلول المناسبة للقضاء عليها وتحديد اإلجراءات
والبرامج والسياسات المطلوبة لتحقيق ذلك المستقبل وكيفية التي تم فيها قياس مستوى
النجاح في تحقيقه.

(العزاوي)5 :9002 ،

 -التخطيط االستراتيجي وتطوره:

يعتبر التخطيط االستراتيجي وما ينجم عنة من أهداف بعيدة المدى ،وما يتبعهـا
مـن أهـداف متوسطة وقصيرة وتحويلها إلي برامج وسياسات وفعاليات وخطط تنفيذية
حجر األسـاس فـي حيـاة منظمات األعمال ،حيث تقوم المنظمات بتحليل األوضاع
السائدة محليا وعالميا ،وتدرس االحتياجـات المتغيرة وتبعاتها علي المنظمة وما يعنيه
كل ذلك من فرص وتهديدات ،كما تقوم المنظمـة بتشـخيص قدراتها وامكاناتها
الداخلية ،لتتعرف علي مواقع القوة والضعف فيها ،وبعدها تسعي منظمـا األعمـال
من خالل وضع االستراتيجيات المالئمة للتكيف مع المعطيات ،كاستغالل الفرص
المتاحة والتغلب علي التهديدات والعقبات للحفاظ علي استم اررية بقائها وصوال بها
لتبوء الموقع الريادي في جميـع مجـاالت نشاطها ،وقد ازدادت أهمية التخطيط
االستراتيجي في عصر العولمة والمتغيرات المتالحقـة والمنافسـة الحاجة المتأتية من
البيئة الخارجية :فأصبحت المنظمة معنية أكثر من أي وقت مضي بالتعرف علـي
كل ما يجري خارج حدودها بما في ذلك المتغيرات والمعطيات االقتصادية
الدولية(.السالم)55: 9002 ،

مفهوم التخطيط االستراتيجي-:
التخطيط االستراتيجي هو عماد اإلدارة اإلستراتيجية .هو فن التعامل مع
المتقبل .وهو عه وما الوظيفة المبكرة أو هو نقطة لبداية في أي عملية إدارية.

ويتضمن التخطيط اإلستراتيجي لألهداف الرئيسية وتضمينها واختيار المناسب منها,
وتصميم اإلستراتيجيات التي تتبع ,من خالل برامج وجداول زمنية توظف على مداها
موارد معينة لبلوغ هذه األهداف .وتعد األهداف السيما أن كانت كميت بمتابه معايير
يقاس عليها األداء الفعلي.
والتخطيط اإلستراتيجي عملية مستمرة لتصميم وتطوير خطط تتمثل وظائف
المنظمة(.مصطفى)03-00 :9005 ،

 ماهية وتعريف التخطيط االستراتيجي:هي عملية التي يتم من خاللها اإلعداد الشامل للموارد في مؤسسة لتحقيق
أهدافها ,وتعتمدها المؤسسة كقاعدة التخاذ الق اررات انطالقا من الواقع تحديدها
لرسالتها أو وظيف تها الحالية والمستقبلية .ويعتمد التخطيط اإلستراتيجي على تحديد
طبيعة المخرجات للمؤسسة والجهات والمنتفعة أو المستفيدة من هذه المخرجات.
ويوظف التخطيط االستراتيجي األهداف الرئيسية للمؤسسة والسياسات العامة والبرامج
العملية ويدمجها معاً لتشكيل وحدة واحدة لكية ومتكاملة ويساعد المؤسسة على إدارة
وتخصيص الموارد المتاحة على نحو الفعال ،ويأخذ بعين االعتبار جوانب القوة
والضعف لدى المؤسسة ويراعي التغيرات المتوقعة في بنية المحيطة ،فضالً عن
ضرورة التعرف على مؤسسات المناظرة لها والتي تسمى إلى القيام بنفس الدور

وتحقيق نفس األهداف ،وأن أي خطة إستراتيجية فعالة تشمل على ثالثة مكونات
أساسية هي:

(الهاللي)66: 3221،

 -3األهداف األكثر أهمية المراد تحقيقها.
 -9السياسات األكثر أهمية التي توجه عمل المؤسسة.
 -0البرامج الرئيسية التي تم من خاللها تحقيق

األهداف.

كما يعرف التخطيط بأنه عملية متواصلة يقوم بها أعضاء من القادة التخاذ قرار
المتعلقة بالمشكلة لتحديد جوانبها وايجاد الحلول المناسبة للقضاء عليها وتحديد
اإلجراءات والبرامج والسياسات المطلوبة لتحقيق ذلك المستقبل وكيفية التي فيها قياس
مستوى النجاح في

تحقيقه(.الحزاوي)5 :9002 ،

ويرى الباحثان إن التخطيط االستراتيجي هو عملية إدارية تشمل جميع أجزاء
المؤسسة وتنطوي على اتخاذ ق اررات تحديد لما على ما توفر من مستقبل التنظيم بناء
معلومات شاملة عن المؤسسة وبيئتها لتحديد متطلبات اإلنتاج المرغوب ،وفقا يتم
تحديده من معايير لتقييم جهود التخطيط.

 أهداف وأهمية التخطيط االستراتيجي:مما ال شك أن أهم أهداف التخطيط االستراتيجي يتمثل في تحقيق االنسجام
الكامل والتام بين رؤية المؤسسة ورسالتها وغاياتها مع األهداف التي تتبناها تلك
المؤسسة لتحقيق طموحاتها .وعلـى ذلك فالتخطيط االستراتيجي يساعد المؤسسة على
بلورة رؤيتها بشكل واضح وكذلك صـياغة
رسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية .كما يجب أن يضمن التخطيط االسـتراتيجي
إمكانيـة
تطوير المؤسسة ،ووضع القواعد واألنظمة واعتماد األنشطة التي تتوافق مع مكونـات
تلـك
االستراتيجية؛ ومن الممكن تحديد العناصر األساسية لإلدارة االستراتيجية حيث يميل
معظم الباحثين في هـذا المجال إلى اختصار تلك العناصر بما يلي

(:الرويشي: 9090 ،

)31

. 1صياغة االستراتيجية :ويندرج ضمن تلك الصياغة تحديد الرؤيـا والرسـالة
والغايـات واألهـداف الخاصـة بالمؤسسة.
. 2تطبيق االستراتيجية :ويشمل ذلك البرامج التفصيلية والمشروعات المحددة
وادارة االجراءات والميزانيات.

. 3الرقابة  :وذلك عبر تحديد مجاالت القياس ومعايير األداء واإلجراءات
التصحيحية.

 أهمية التخطيط االستراتيجي:لبرمج التنمية
قد ذكر (الغزالي) في دليل اإلدارة والتخطيط االستراتيجي ا
المؤسساتية في مؤسسة (اليوناسو) مجموعة من العناصر عبر فيها عن أهمية
التخطيط االستراتيجي للمؤسسات وهي كالتالي:

(الغزالي)31: 9039 ،

 -3تحسين النتائج :وجود رسالة وأهداف وخطة عمل واضحة للمؤسسة يؤثر إيجاد
خطة مستقبلية واضحة للمؤسسة ونظام متابعة يمكن أن يساهم في تعظيم تحقيق
األهداف والوصول إلى درجة كبيرة من الشفافية والمحاسبة.
. 9التركيز والتوجيه :التخطيط االستراتيجي الجيد يجبر المؤسسة على التفكير بشكل
مستقبلي واعادة التركيز والتنظيم وتصحيح مسار المؤسسة.
. 0حل المشاكل :المؤسسات األهلية أحيانا تواجه مجموعة من المشاكل والفرص
التي يصعب م واجهتها وحلها بشكل منفصل .التخطيط االستراتيجي هو الطريقة لحل
القضايا المتداخلة أو المشاكل بطريقة مخطط

لها( .السلمي)390: 9000،

. 5فرصة للتعلم وبناء الفريق :التخطيط االستراتيجي يزود المؤسسة بفرصة ممتازة
لتشجيع التعلم وااللتزام داخل المؤسسة واألفراد ذوي العالقة.
. 5االتصال والتسويق :التخطيط االستراتيجي يمكن أن يكون أداة اتصال وتسويق
فعال وخاصة أن بعض الممولين للمؤسسات يسألون عن الخطط االستراتيجية
للمؤسسة كمتطلب للمساهمة واستمرار الدعم.
. 6التغلب وتجنب األزمات الحالية والمستقبلية :التخطيط االستراتيجي يساعد
المؤسسة في التغلب على األزمات الحالية والمستقبلية التي تواجهها .
. 1التخطيط االستراتيجي يساعد المؤسسة في تحديد أسباب المشاكل فيها وحلها.
 -أسباب التخطيط االستراتيجي :للتخطيط االستراتيجي اسباب عدة منها

(:

كريم) 133 :2222،

 -3يرشد المنظمة حول االهداف التي يجب تحقيقها.
 -9يربط الخطط االستراتيجية بكافة أنواع الخطط الوظيفية والتنفيذية والتشغيلية.
 -0يزود المنظمة بطرق وأساليب للتفكير ويساعدها على االبتكار.
 -5يجعل المنظمة على وعي بما يحدث من تغيير في البيئة والتأقلم معها.
 -5يساعد المنظمة على تخصيص الموارد المتاحة وطرق استخدامها.

 -6يقدم صورة متسلسلة في الجهود التخطيطية عبر المستويات االدارية.
 -1يساعد المنظمة على تقييم الموازنات بأسلوب منطقي.
 -1يوضح صورة المنظمة أمام االطراف المستفيدة منها.

 متطلبات االعداد للتخطيط االستراتيجي:-3المرونة :تحتاج المنظمة الى مواجهة التغيرات في البيئة حتى يمكن التكيف
معها.
 -9عالقات تنظيمية قوية :يحتاج التخطيط االستراتيجي الى فهم أنشطة الوحدات
التنظيمية المختلفة والسلطات الممنوحة لكل منها.
 -0الخبرة في التخطيط :المنظمات ذات التقاليد في التخطيط تقبل التخطيط
االستراتيجي بشكل أفضل.
 -5استقرار نسبي :المنظمات التي تواجه تغيرات سريعة ومتالحقة يصعب عليها
اعداد خطة استراتيجية طويلة المدى.

 -أبعاد التخطيط االستراتيجي:

 -3التخطيط االستراتيجي وسيلة المنظمة للتعرف على نفسها :فهم القوى الداخلية
والخارجية في البيئة ،واالستراتيجية تسمح للمنظمة بتحقيق مقاربة بين البيئة
والقدرات.
 -9التخطيط االستراتيجي وسيلة لتحديد أهداف المنظمة :وسيلة لتحديد االهداف
طويلة االجل وتخصيص الموارد الكلية للمنظمة من موارد بشرية ومالية وتكنولوجية
ومادية.
 -0التخطيط االستراتيجي أسلوب متكامل للق اررات :يوفر االطار الشامل والكامل
للمنظمة ومن خالله يتم تحقيق االهداف الرئيسية للمنظمة ككل مع الربط بين تاريخ
المنظمة ومستقبلها.
 -5التخطيط االستراتيجي هو أسلوب لتحقيق الميزة التنافسية :تحديد النشاط الذي
تعمل فيه المنظمة وتحديد الزبائن والمنافسين وكيفية التعامل

معهم(.نفس المرجع السابق،

)303: 9090

فوائد التخطيط االستراتيجي:حدد ثابت مجموعة من الفوائد للتخطيط االستراتيجي وهي:

(ثابت)33: 9006 ،

. 3يوضح اإلطار واالتجاه الذي يقود ويدعم إدارة المؤسسة.
. 9يحدد رؤية وغاية مشتركة لجميع العاملين ʪلمؤسسة.

. 0يزيد مستوى االلتزام نحو المؤسسة وأهدافها.
. 5يحسن نوعية الخدمات المقدمة للعمالء وطرق قياس هذه الخدمات.
. 5يزيد من احتمال توفير الدعم وتطوير األفراد.
كما ذكر (الفياللي )91-91 : 9030،العديد من فوائد التخطيط االستراتيجي هي
كاالتي :
 -4المساعدة على إيجاد مستوى عال من االلتزام بغايات المنظمة من جانب
أصحاب
المصالح الرئيسين :إذ لو أن كل أصحاب المصالح من عاملين في المنظمة
ومسؤولين كبار ،ومدراء شاركوا في عملية التخطيط االستراتيجي فإن من المتوقع
أنهم سيلتزمون بق ارراتهم كما أن ذلك سيسهل إنجاز األهداف.
 -5العمل على القصد في استخدام الموارد :هناك موارد مالية محدودة لهذا فإن من
المنطقي توجيه تلك الموارد لتحقيق أهم األهداف.
 -7اإلجماع على توحيد أساليب التخطيط :التخطيط االستراتيجي عملية استشارات
ومفاوضات تساعد على توضيح المواقف وتوحيد السبل المختلفة في التخطيط.

 -1الحرص على استجابة الحكومة لمطالب الناس :بناء الخطة االستراتيجية على
حصر شامل لالحتياجات وأولوياتها يتيح الفرصة لبنائها على أساس الطلب.
 -2وضع إطار سياسي وتنظيمي إلنجاز أهداف الحكومة :التخطيط االستراتيجي
آلية لإلدارة تقوم بوضع إطار تنظيمي لتحقيق األهداف.
ومن هما يرى الباحثان ان واقع عملية التخطيط االستراتيجي تستهلك الكثير من
الموارد القيمة
بالنسبة للحكومات؛ ولكون العملية تؤدي في النهاية إلى تحديد اتجاه وأنشطة
المنظمة فإنها مهمة ضخمة وشاقة ،غير أن منافع التخطيط تفوق صعوبة إجراء
العملية نفسها.

 -مراحل عملية التخطيط االستراتيجي:

(صيام) 90- 99: 9030 ،

 - 3تهئية المناخ التنظيمي المحابي لعملية التخطيط االستراتيجي.
 - 9التحليل االستراتيجي لبيئة المؤسسة :ويتضمن تحليل البيئة الخارجية والداخلية.
 - 0تحديد االتجاه االستراتيجي :وتتضمن الرسالة والرؤية واألهداف.

 - 5صياغة االستراتيجية المناسبة :وتتضمن تحديد البدائل االستراتيجية واختيار
السياسات المناسبة التي ستترجم االستراتيجية.
 - 5تنفيذ االستراتيجية.
 - 6المتابعة والمراقبة لألداء.
 معوقات عملية التخطيط االستراتيجي:حظي التخطيط االستراتيجي بقبول كبير من مديري وأعضاء مجالس إدارة
المؤسسات ،وان كان ذلك على المستوى النظري ولم يتم بعد على الصعيد العملي
ʪلشكل الذي يمثل ثقافة سائدة في المؤسسة .وفي الواقع فان البيئة المعاصرة التي
تتسم بالتعقيد وسرعة الحركة وتزايد المنافسة ،تؤكد على حتمية التخطيط
االستراتيجي النسبة للمؤسسات التعليمة إن المؤسسات التي تفشل في أي تخطيط
للمستقبل غالبا ما تكون عرضة لفقدان فرصها في توسيع قاعدة مواردها أو زيادة
وتنويع خدماتها كما أنها تخاطر بعدم اللحاق باالحتياجات والمتطلبات المتغيرة
لعمالئها وتواجه بتطورات غير متوقعة وقد يكون الثمن الذي تدفعه لعدم التخطيط
االستراتيجي هو الركود والتقهقر أو التوقف والنهاية.

(نفس المرج السابق) 91: 9030 ،

وقد لخص خبراء بيمك معوقات التخطيط االستراتيجي كما يأتي:
) 51:

(خبراء بميك9006 ،

 - 3ثقافة المنظمة ال تحث على المشاركة.
 - 9عدم قدرة القيادات الرئيسية على التخطيط االستراتيجي.
 - 0عدم توفر الموارد واإلمكانات األساسية والقدرات.
 - 5الصراعات الداخلية.
. 5عدم توفر معلومات كافية للتخطيط االستراتيجي.

المبحث الثاني :إدارة األزمات
 مفهوم األزمات:اختلف الباحثون في علم اإلدارة في تعريف األزمات ،فقد عرفه(خليل:9036،
)339األزمات بأنها لحظة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي أصيب
مشكلة بذلك صعوبة حادة أمام متخذ القرار تجعله في حيرة بالغة ،أي قرار يتخذ في
ظل دائرة خبيثة من عدم التأكد ،وقصور المعرفة واختالط األسباب بالنتائج وتداعي
كل منهما بشكل متالحق ليزيد من درجة المجهول عن تطورات ما قد يحدث مستقبال
من األزمة وفي األزمة ذاتها.

ويرى(إسليم) 55: 9001،أن األزمات هي حدث مفاجئ غير متوقع تتشابك
فيها ألسباب بالنتائج وتتالحق االحداث بسرعة كبيرة وتجعل متخذ القرار في حيرة
بالغة تجاه أي قرار يتخذه  ،وقد تفقده قدرته علي السيطرة والتعرف.
ويشير (الجديلي) 55: 9006،أن إدارة األزمات هي نشاط هادف يقوم على
البحث والحصول على المعلومات الالزمة التي تمكن اإلدارة من التنبؤ بأماكن
واتجاهات األزمة المتوقعة ،وبيئة المناخ المناسب للتعامل معها ،عن طريق اتخاذ
التدابير للتحكم في األزمة المتوقعة والقضاء عليها أو تغيير مساره الصالح المؤسسة.
اذا من كل ذلك نري أن تجعل األزمة صناع القرار في المؤسسة في حيرة من
أمرهم عند اتخاذ الق اررات ،فبعض األزمات تحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار لتفادي
التدهور السريع في المؤسسة ،وبعضها اآلخر يحتاج للروية الختيار أفضل الحلول
من بين البدائل المطروحة.
 تعريف األزمة:عبارة عن مجموعة من المشاكل تفاقمت وتعاضمت وتكاتفت وتأزمت مما
كون شكل جديد يسمى باألزمة ،واألزمة في بدايتها تبدو وكأنها مشكلة صغيرة تتفاقم
إذا لم نواجهها بالحل السريع الفوري والجذري يسترها من جذورها وال ستنبت من
جديد.

(مصطفي )390: 9005 ،

 تعريف إدارة األزمات:هي فن إدارة السيطرة من خالل رفع كفاءة وقدرة نظام صنع ق اررات سواء
على مستوى الجماعي أو الفردي للتغلب على مقومات اآللية البيروقراطية الثقيلة
التي قد تحجز عند مواجهة األحداث والمنحدرات المتالحقة والمفاجأة واخراج المنظمة
من حالة الترهل واالسترخاء التي هي عليها.

(نفس المرجع السابق)359:

 إدارة األزمات:يعد التعامل مع األزمات أحد محاور االهتمام في اإلدارة ،حيث أنه يقتضي
وجود نوع خاص من المديرين الذين يتسمون بالعديد من ا لمهارات منها الشجاعة
والثبات واالتزان االنفعالي ،والقدرة على التفكير اإلبداعي والقدرة على االتصال
والحوار وصياغة ورسم التكتيكات الالزمة للتعامل مع األزمات.
وان إدارة األزمات هي إدارة الحاضر والمستقبل ،وهي أداة علمية رشيدة ،تبنى على
العلم والمعرفة وتعمل على حماية ووقاية الكيان اإلداري واالرتقاء بأدائه ،والمحافظة
على سالمة تشغيل القوى المكونة لهذا الكيان ،ومعالجة أي قصور أو خلل يصيب
أحد قطاعات هذا الكيان ،أو معالجة أي سبب قد يكون من شأنه إحداث بوادر أزمة
مستقبلية ،ويعد علم إدارة األزمات من العلوم اإلدارية الحديثة التي يتعين على متخذ
القرار اإلحاطة بفنونه وكيفية ودواعي استخدامه لالرتقاء باإلنتاج ورفع

اإلنتاجية.

(إسليم) 2: 9001،

 أسباب األزمات:اعتماد على أسباب المؤذية لألزمات بمكسب تقسيمها

إلى(الهاللى)055: 3221 ،

 -3أزمات تظهر نتيجة تصرف أو عدم تصرف المنظمة وتتضمن األخطاء
اإلدارية والفنية أو الفشل في تحقيق أساليب العمليات المعيارية.

 -9األزمات الناتجة عند االتجاهات العامة في بيئة الخارجية.
 -0األزمات الناتجة عند خارج المنظمة وليس للمنظمة أي سبب في حدوثها.
 -5األزمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل والبراكين.
 -5تغيير سلوك واتجاهات األفراد ونمط االستهالك فمثالً يؤثر على مجاالت
دون أخرى.
 -6القوانين المنظمة للتجارة العالمية الدولية مثل بعض االتفاقات الدولية
والتكتالت االقتصادية قد تؤثر على اقتصاديات لدولة النامية.
 -1قوانين التجارة الداخلية وقنون الضرائب يؤثر على استثمار وتوجيه
المستثمرين ورفع الضرائب عند المعقول يؤدي إلى الكساد.
 -8التقدم التكنولوجي الهائل في بعض المنتجات يؤدي إلى تهنئة بعض المستثمرين
ومنتجات بالسلب.

 أنواع األزمة: .3األزمة االنفجارية السريعة :وتحدث عادة فجأة وبسرة ,كما تختفي أيضاً
بسرعة.

 .9األزمة البطيئة الطويلة :تتطور هذه األزمة بالتدرج ,وتظهر على السطح رغم
كثرة اإلشارات التي صدرت

عنها(.نفس المرجع السابق)009:

 أسباب قوة األزمة: .3مرونة القرار السياسي ومالءمته لألهداف البديلة المرسومة.
 .9ترك هامش للتحركات السياسية تضمن حفظ الوجه لدى الخصم.
 .0طرح الهدف ومحاولة السيطرة على األفعال الصادرة عند األطراف أو الطرف
المعتدي ودود أفعال الطرف اآلخر أو األطراف األخرى.
 .5توفير البدائل والخيارات ،وتجنب العقبات التي قد تبرز.

 عوامل النجاح في إدارة األزمة: -3إنشاء قاعدة شاملة ودقيقة :من المعلومات والبيانات الخاصة بكافة أنشطة
المنظمة ,وبكافة األزمات والمخاطر التي قد تتلخص لها ,وآثار وتداعيات ذلك
على محمل أنشطتها ،ومواقف لألطراف المختلفة من كل أزمة و خطر محتمل.
 -9توافر نظم إنذار مبكر تتسم بالكفاءة والدقة والقدرة على رصد عالمات
الخطر وتفسيرها وتوصل هذه اإلشارة إلى متحدي القرار ,ويمكن تعريف نظم
اإلنذار المبكر بأنها أدوات تحظى عالمات مستبقة الحتمالية حدوث خلل ما
يمكن من خاللها التعرف على إبعاد موقف ما قبل تدهوره ,وتحوله إلى أزمة

تمثل مصدر للخطر على المنظمة .ونظ اًر ألهمية نظام اإلنذار فإن هناك
إجراءات لقياس فاعلية نظم اإلنذار المبكر وتقييم أدائها بشكل

دوري(.خليل9036،

)55:

 -3إدراك أهمية الوقت :أن العنصر الوقت أحد أهم المتغيرات العامة في إدارة
األزمات ,فالوقت هو عنصر الوحيد الذي تشكل ندرته خط اًر بالنجاح على إدراك
األزمة ،وعلى عملية التعامل معها ،إذ أن عامل السرعة مطلوب الستيعاب
األزمة والتفكير في البدائل واتخاذ الق اررات المناسبة ،والسرعة في تحريك في يق أر
إدارة األزمات والقيام بالعمليات الواجبة الحتواء األضرار أو الحد منها واستعادة
نشاط المنظمة.
 -5االستعداد الدائم لمواجهة األزمات :أن عملية االستعداد لمواجهة األزمات
تعني تطوير القدرات لمنح أو مواجهة األزمات ،ومراجعة إجراءات الوقاية،
ووضع الخطط وتدريب األفراد على األدوار المختلفة لهم أثناء مواجهة األزمات،
وقد سبقت اإلشارة إلى عملية تدريب في إدارة األزمات ,لكن عملية تدريب قد
تشمل في بعض المنظمات ذات الطبيعة الخصة كل األفراد المنتمين لهذه
المنظمة.
 -5القدرة على حشد وتهيئة الموارد المتاحة :مع تعظيم الشعور المشترك بين
أعضاء المنظمة أو المجتمع بالمخاطر التي تطرحها األزمة ,وبالتالي شهد

االستنفار الطاقات من أجل مواجهة األزمة والحفاظ على الحياة ،تجدر اإلشارة
إلى أن التحديات الخارجية التي تواجه المنظمات أو المجتمعات قد تلعب دو ًار
كبي اًر في توحيد فئات المجتمع وبلورة هوية واحدة له في مواجهة التهديد
الخارجي(.نفس المرجع السابق)52:

 -6نظام اتصال يقيم بالكفاءة الفاعلية :لقد أتبث دراسات وبحوث األزمة
ولدروس المستفادة من إدارة أزمات الكوارث عديدة إن اتصاالت األزمة تلعب
دور أبالغ أهمية في سرعة وتدفق المعلومات واآلراء داخل المنظمة وبين المنظمة
والعالم الخارجي ،وبقدر النجاح اإلدارة في حشد وتهيئة الموارد وتهد طاقات
األفراد أو المنظمة ،ومواجهة الشائعات ,وكسب الجماهير الخارجية التي تتعامل
مع المنظمة ،عالوة على كسب الرأي العام على األقل تحييده.

(عباس59: 9005 ،

)50-

سمات األزمة :لالزمة سمات مختلفة ومتنوعة نذكر منها

((الحمالوي69: 1991 ،

))

 -3المفاجأة :فهي غير متوقع الحدوث.
 -9جسامة التهديد :والذي قد يؤدي إلى خسائر مادية أو بشرية هائلة تهدد
االستقرار وتصل أحياناً على القضاء على كيان المنظمة.

 -0مربكة :فهي تهدد االفتراضات الرئيسية التي تقوم عليها النظام ،وتخلق في
ظل نقص المعلومات األمر الذي يضاعف من صعوبة اتخاذ القرار ويجعل من
أي قرار ينطوي على قدر من المخاطرة.
 -5تحدد األطراف والقوى المؤثرة حدوث األزمة وتطورها :وتعارض مصالحها،
مما يحلق صعوبات جمة في السيطرة على الموقف وادارته ،وبعض هذه
الصعوبات إدارية أو مادية أو بشرية أو السياسية او البيئية.
 -5ضيق الوقت المتاح لمواجهة األزمة :فاألحداث تقع وتتصاعد بشكل متسارع
وربما استدعى األمر الذي يفقد أطراف األزمة ،أحياناً القدرة على السيطرة في
الموقف واستيعابه جيداً ،حيث لبد من تركيز القدرة على االتخاذ ق اررات حاسمة
وسريعة في وقت يقسم بالضيق والضغط.

 مراحل إدارة األزمات:تمر معظم األزمات بخمس مراحل أساسية ،واذا فشل متخذ القرار في إدارة
مرحلة من هذه المراحل فإنه يصبح مسئوال وقوع األزمة وتفاقم

أحداثها( .الجديلي9006 ،

) 65-69:

. 1اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر:
عادة ما ترسل األزمة قبل وقوعها بفترة طويلة سلسلة من إشارات اإلنذار
المبكر :أو األعراض التي تنبئ باحتمال وقوع األزمة.

(الحمالوي) 69: 3225 ،

 -2االستعداد والوقاية:
يجب أن يتوافر لدى الجميع االستعدادات واألساليب الكافية للوقاية من
األزمات ،ويؤكد ذلك على أهمية إشارات اإلنذار

المبكر.

 -3احتواء األضرار والحد منها:
من سوء الحظ ،بل إنه من المستحيل منع األزمات من الوقوع طالما أن
الميول التدميرية تعد خاصية طبيعية لكافة النظم .
 -4استعادة النشاط:
تشمل هذه المرحلة إعداد وتنفيذ برامج (جاهزة واختبرت ʪلفعل) قصيرة
وطويلة األجل ،واذا لمختبر هذه البرامج مسبقاً فإنه يكون من الصعب االستجابة
ووضع الحلول المناسبة عندما تحتدم األزمة.
 - 1التعلم:
المرحلة األخيرة هي التعلم المستمر واعادة التقييم لتحسين ما تم إنجازه في
الماضي ،حيث أن التعلم يعد أم ار حيويا

(.الحمالوي ،المرجع السابق) 65- 65 :

 معوقات عمل إدارة األزمات:رغم الجهد المتوقع من إدارة األزمات إال أن هناك عوامل عديدة تواجه هذه
اإلدارات بل و تواجه فكر إدارة األزمة ذاته منها:

(الجديلي) 62: 9006 ،

 -3إدارة األزمات هي إدارة مستقبلية تتوقع وتضع احتماالت لما قد يحدث
وهو قد يكون مرفوضا بعض القيادات التي تبدأ العمل بتفاؤل زائد.

 - 9إدارة األزمات ال ضرورة لها في الوقت الحاضر.
 - 0نحن في بدء النشاط وال نتوقع حدوث أزمات بالمعنى الذي يستدعي
وجود إدارة لألزمات.
 - 5حجم مؤسساتنا كفيل بحمايتنا من األزمات.
 - 5قيادات المؤسسة من الكفاءات المشهود لها وال نتوقع أزمات.
 - 6البد أن نتفاءل بالمستقبل.
 - 1النشاط نجح فيه عديد من المؤسسات قبلنا.
 - 1نحن نمشي على خطى مؤسساتنا حجة عديدة.
 - 2هناك من سينقذ –ʭكالحكومة بكل إمكانياتها– عند وقوع األزمة.

 مراحل األزمة:وعلى الرغم من تعدد المراحل التي تمر بها األزمة نتيجة تطوراتها نوعياً على
مدى فترة زمنية معينة ،فإن هذه المراحل قد اختلفت أيضا نتيجة الختالف وجهات
نظر الكتاب والباحثين في تصنيفهم لها ،فعرضت أهم المراحل لألزمة كالتالي .

(.

ونس)52-56 : 9035 ،

 -1مرحلة اإلنذار المبكر:
وهي عبارة عن مرحلة تحذيرية الستشعار األزمة ،وتتمثل باإلشارات
واإلرهاصات األولى التي تنذر بحدوث أزمة ،واذا لم يتم إدراكها فإن مرحلة التأزم
تأتي سريعة ،وقد يكون اإلنذار مباش اًر يمكن إدراكه وقد يكون العكس.
 -2مرحلة التأزم:

وهي مرحلة نشوء األزمة وتسمى أيضا مرحلة األزمة الحادة ،فعندما ينتهي
اإلنذار تبدأ مرحلة التأزم.
أو كما يصفها الناس باألزمة ويتحدثون عن وجودها ،وهي نقطة الالعودة،
وقد تكون أقصر المراحل ،ويصبح الوضع فيها معقداً نتيجة لوصول األزمة إلى
ذروتها.

 -3مرحلة انفجار األزمة:
عندما ال تتمكن المنظمة من التحرك في مرحلة التأزم ،أو أنها أخفقت في
اتخاذ القرار المناسب ،أو أنها لم تستطع السيطرة على متغيرات الموقف فإن المنظمة
ستتعرض إلى أزمة ذات درجة عالية من القوة والعنف ،ومن ثم تعرض مستقبل
المنظمة للخطر.
 -4مرحلة األزمة المزمنة:
وتتم فيها الصحوة والتعرف على أسباب األزمة وتقدير الضرر وتحديد
المسؤولية ،وتحليل الذات وتضميد الجراح ،وقد تستمر إلى فترة طويلة نسبي ًا ،وفيها
يتم التخطيط والتحليل لما حدث واتخاذ اإلجراء

المناسب.

 -1مرحلة حل األزمة:
وهي مرحلة إدارة األزمة ،ويتم فيها السيطرة على األزمة ،وحساب الطريقة
المباشرة لحل األزمة ،والتفكير بالطرق واألساليب والوسائل التي تسرع من هذه
المرحلة فتحل األزمة مرة واحدة ..الوضع المثالي لهذه المرحلة ،أن تأتي المرحلة
األولى .ولكن قد تفلت زمام األمور من يد المسئول أو المدير ،وقد تنزلق األحداث

وتصل إلى مرحلة األزمة الحادة األزمة المزمنة ،ومعنى ذلك أن تكمل األزمة دورتها
وتصل إلى مراحلها كافة.

 مراحل األزمة قبل واثناء وبعد وقوعها:تعمل وحدة إدارة األزمات والكوارث بالجامعة طبقا للمنظومة اإلدارة األزمات
بثالث مراحل ،وذلك وفقاً لمراحل إدارة األزمات والكوارث ،على النحو التالي:

 (.نفس
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 المرحلة األولى :ما قبل األزمة : -1التخطيط (التنبؤ  /التوقع) لألزمات والكوارث المحتمل حدوثها فى المدى
القريب /المتوسط /البعيد .
 -2عداد الخطط ورسم السيناريوهات لدرء األزمات ومواجهة الكوارث.
 -0إتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع /تسكين األزمة أو الكارثة. 4
 -4االستعداد للتعامل مع األحداث مثل تدريب األفراد وصيانة المعدات. 5
 -5نشر الوعي الثقافي بإدارة الكوارث واألزمات ،وعقد ورش عمل تدريبية
لالرتقاء بمستوى كفاءة العاملين بالكلية في هذا المجال.
 -6تطوير آليات الرصد واإلنذار المبكر في مجال إدارة األزمات والكوارث كلَما
كان ذلك ممكناً .

 -1تجهيز غرفة عمليات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجهزة اإلتصال
المناسبة.
 المرحلة الثانية :أثناء األزمة (مرحلة المواجهة واالحتواء) - 3تنفيذ الخطط والسيناريوهات التي سبق إعدادها والتدريب عليها.
 -9تنفيذ أعمال المواجهة واإلغاثة بأنواعها وفقا لنوعية األزمة أو الكارثة.
 -0القيام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة.
 -5تنفيذ عمليات اإلخالء عند الضرورة.
 -5متابعة الحدث والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر ،وتقييمه،
وتحديد اإلجراءات المطلوبة للتعامل معه من خالل غرفة العمليات.
 المرحلة الثالثة :ما بعد األزمة (مرحلة التوازن) -3حصر الخسائر فى األفراد والمنشآت.
 -9التأهيل واعادة البناء (مرحلة استئناف النشاط) والحماية من أخطار المستقبل
المحتملة.
 -0تقييم اإلجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الكارثة خالل مرحلة المواجهـة
واالسـتجابة واالحتـواء والخـروج بالدروس المستفادة.
 -5توثيق الحدث وتقديم التوصيات والمقترحات الالزمة ،وتوجيهها إلى الجهات
المعنية لالستفادة منها من أجل تالفي السلبيات مستقبال (إن وجدت) ،وتطوير
وتحديث الخطط وفقاً للمستجدات من أجل إدارة أفضل.
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 متطلبات تشغيل وحدة السالمة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالجامعة: -3غرفة عمليات إلدارة األزمات والكوارث مزودة بأجهزة اتصال حديثة (تليفون،
فاكس ،السلكي ،كمبيوتر ،طابعة).

 -9رسم توضيحي بمرافق ومنشآت الكلية يوضح المباني والمرافق محددا عليها
شبكة اإلطفاء والكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والتليفونات
.) ....
 -0سجل األزمات موثق به كل األزمات أو الكوارث التي شهدتها الكلية أو
يتوقع حدوثها.
 -5وجود قاعدة بيانات لألزمات والكوارث السابقة.
 -5وجود سيناريوهات للتعامل مع األزمات المختلفة.
 -6اللوحات اإلرشادية التوضيحية الالزمة داخل المبنى وكذلك طفايات الحريق
وامدادات المياه – أجهزة إنذار الحريق.
 -1متطلبات ماديه تعتمد موارد الكليات وعلى موارد الجامعة.
)02-05
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الدراسات السابقة
تمهيد:
يتناول هذا الفصل البحوث والدراسات السابقة التي رجعت إليها الباحثان حتى
تكون على بيئة من الحقائق المتعلقة بمجال بحثهما.
وفيما يلي عرض الدراسات المرتبطة بالبحث الحالي مع التعقيب عليها من حيث
الهدف وتصميم المنهج وتحديد العينة ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة .
اوال :الدراسات العربية
 -1دراسة الزواهرة ( )2222في األردن بعنوان العوامل المؤثرة في مستوى
فاعلية إدارة االزمات في الملكية األردنية.
هدفت إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في مستوى فاعلية إدارة األزمات في
الملكية األردينية ،والتعرف على أثر العوامل التالية :العقلية ،والتنظيمية،
والمعلومات واإلتصال ،والموارد المتاحة ،وفريق إدارة األزمات ،والوقت المتاح
مواد كانت هذا المراحل منفردة أومجتمعة من منهجية ،ومستوى فاعلية إدارة
األزمات في الملكية األردنية ,وقد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة قومية جدا
بين من توفر المعلومات واإلتصاالت ،والموارد المتاحة وتوفير فريق إدارة
األزمات ,والوقت المتاحة سواء كانت هذه المراحل منفردة أو مجتمعة من جهة
ومستوى فاعلية إدارة األزمات في الملكية األردنية من جهة أخرى.
 -2دراسة األعرجي والدماقسة ( )2222في األردن دراسة بعنوان إتجاهات األفراد
نحو مدى توافر نظام اإلدارة األزمات في مراحله المختلفة منفردة ومجتمعة في
أمانة عمان كبرى  ,هدفت على التعرف على إتجاهات األفراد نحو مدى توافر نظم
اإلدارة األزمات في مراحله المختلفة منفردة ,ومجتمعة في أمانة عمان الكبرى،
وذلك وصوال لحديد مدى اإلستعداد وجاهزية التي تتمتع بما المؤسسة في التعامل مع

األزمات ,وكذلك تحديد مدى العالقة القائمة بين مراحل نظام إدارة األزمات في أمانة
عمان كبرى بدرجة متوسطة نسبيا في مراحل إكتشاف إنتشارات األندارة واإلستعداد
والوقاية والتعلم في حين يتوفر ذلك النظام بدرجة عالية نسبيا في مراحل إحتواء
األضرار وإستعادة النشاط كما تبين وجود خلل في نظام إدارة األزمات في أمانة
عمان الكبرى في المراحل التفيدية والعالجية إحتواء األضرار ،إستعادة النشاط أعلى
منها في المراحل الوقائية والتخطيطية ,إكتشاف إشارات اإلنذار ،إلستعداد والقائية
والتعلم.
 -3دراسة مساعدة ( )2223في األردن فقد كانت بعنوان عناصر اإلدارة األزمات
ومعوقاتها في مؤسسات الرياضة في األردن التي تهدف إلى دراسة إدراة األزمات
ومعوقاتها في مؤسسات الرياضة في األردن ،فقد توصلت نتائجها إلى أن عناصر
إدارة األزمات في مؤسسات رياضية تتوافر بدرجة متوسطة ,كما أشارت النتائج إلى
عدم وجود فروق دالة إحصائية في عناصر إدارة األزمات تعزي المتختبرات
العمر،والمؤهل العلمي،والخبرة ,والجنس ،بإستثناء متغير المؤسسة.
-1

الشمراني ( )2224بإجراء دراسة في السعودية بعنوان إدارة األزمات

ومعوقاتها في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ,هدفت هذه
الدراسة إلى التعرف على كيفية تعامل العاملين اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي
في السعودية مع األزمات ،كما وهدفت إلى التعرف على أهم المعوقات التي تواجه
العاملين اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي في السعودية ،وقد تكونت عينة
الدراسة من ( )866فردا من العاملين اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي،
والتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام إستببيان ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان
أبرزها إستجابة العاملين اإلداريين بدرجة عالية في التعامل مع األزمات من خالل
اإلفادة من عمليات المراحل الخمسة مرتبة حسب أهميتها :التعلم ,اإلستعداد والوقاية,
إستعادة النشاط ,إحتواء األضرار ,وجاءت اإلستجابة إلكتشاف إلشارات اإلنذار
بدرجة متوسطة ,كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إستجابات أفراد

العينة في التعامل مع األزمات اآلخرى إلى العمر ،والمؤهل العلمي ,والخبرة لصالح
الخبرة الطويلة ،في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تجري لمتغير الجنس.
 -5دراسة زيد ونجاد بعنوان "التخطيط االستراتيجي ودوره في إدارة األزمات
في شركة الطيران اليمنية"
هدفت الدراسة إلى التعرف على التخطيط االستراتيجي ودوره في إدارة األزمات في
شركة الخطوط الجوية اليمنية ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ،وقام
الباحث بجمع البيانات بواسطة االستبانة التي تمثل أداة الدراسة ،وتم اختيار العينة من
( )442موظفا من مجتمع الدراسة الكلي ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد من
االستنتاجات أهمها(:وجود نسبة كبيرة من عينة البحث ال يدركون أهمية التخطيط
االستراتيجي ،إن إدارة الشركة ال تمتلك رؤية واضحة لتطوير نقاط القوة والتقليل من
نقاط الضعف ،ال تحرص الشركة على وضع الخطط االستراتيجية بعناية.
 -6دراسة جعفر ( )2221بعنوان "أثر التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات
دراسة تطبيقية :المؤسسات العامة في منطقة ضواحي القدس"
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط االستراتيجي في التقليل من األزمات
التي يواجهها الموظفين في المؤسسات العامة ،والتعرف على أهمية التخطيط
االستراتيجي وأبعاده باإلضافة إلى عناصر التخطيط اإلستراتيجي الفعال ،والتعرف
على العوامل التي يجب االهتمام بها من قبل اإلدارة والتي تساعد في التخفيف من
آثار األزمات ،وذلك بهدف التقليل من المخاطر واألزمات التي تواجه المؤسسات
العامة في الضفة الغربية ،وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي باالعتماد على
االستبانة كأسلوب لجمع البيانات ،وزعت على جميع مجتمع الدراسة من موظفي
القطاع العام في منطقة ضواحي القدس ،حيث بلغ حجم مجتمع الدراسة ()820
موظف.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها (:التخطيط االستراتيجي في
المؤسسات العامة يساهم في التقليل من المشكالت المحتملة وأن قلة توضيحه
للموظفين يقلل من فعالية إدارة األزمات ،إن قلة إشراك الموظفين في التخطيط
اإلستراتيجي تعتبر عقبة في حل المشكالت ،فضال على أنه يكشف نقاط القوة
والضعف في المؤسسة ،أن التخطيط اإلستراتيجي يوفر معلومات تفيد في اتخاذ
القرارات وحل المشكالت ،ويزيد في إدارة األزمات ،أن تطبيق التخطيط
اإلستراتيجي يحتاج إلى موظفين ذوي مؤهالت علمية عالية وخبرة طويلة في مجال
التخطيط االستراتيجي).
ثانيا :الدراسات األجنبية
 -4تناولت دراسة سميت  ,)1992( smithعنوان التخطيط للظروف الطارئة عن
طريق نموذج إدارة األزمات في بريطانيا ،حيث هدفت إلى استعراض المساهمات
المركزية إلدارة األزمة ,إضافة إلى تطوير نموذج تخطيطي لألزمات يدعو إلى أن
اإلدارة بحاجة إلى معرفة قيود التخطيط لألوضاع الطارئة وذلك من أجل منح
قرارات أكثر فعالية ،ولتحقيق اغراض الدراسة قام الباحث باالستعانة باألدبيات
مرجعيات المناسبة واجراء العديد مند مقابالت مع المعنيين ،حيث اشارت النتائج الى
فاعلية جيدة للمؤسسات الصناعية في ادارة االزمات كما اشارت الى وجود ثالث
مراحل ضمن االزمة :مرحلة التعجيل او وما قبل االزمة والمرحلة عملية االزمة
ومرحلة ما بغد االزمة.
 -5اما كالينجو  ،)1991( calingoفقد كانت دراسة امريكيا بعنوان "مقارنة بين
ممارسات التخطيط االستراتيجي لمديري التخطيط الرئيسي لعاملين في البنوك
االمريكية والكورية الجنوبية" هدفت الى تعرف على ممارسة التخطيط االستراتيجي
لدى مديري التخطيط لعاملين في البنوك االمريكية والكورية جنوبية وتوصل الى ان
مديرين في كال الدولتين يتشابهون كثيرا في ممارستهم المتعلق بالتخطيط

االستراتيجي ،كما وتوصلت الدراسة الى ان الخطط االستراتيجية في البنوك
الكورية.

 -3دراسة اورفيكي بعنوان "تطوير خطة إدارة أزمات فعالة ودور إدارة
المشاريع"
هدفت الدراسة إلى معرفة دور مديري المدارس أثناء نشوء االزمات ،وما هي
األساليب المستخدمة للحد من آثار تلك األزمات .استخدم الباحث المنهج الميداني في
دراسة (أسلوب المقابلة) في إحدى مدارس نيويورك وتوصلت الدراسة إلى مجموعة
من النتائج كان أهمها ( :وضع خطة فعالة إلدارة األزمات لتجنبها ،توضيح أهمية
دور المدير أثناء حدوث األزمات ،كيفية التصرف في حال حدوث أزمات حقيقية).
 -4دراسة روجر بعنوان "نظم وخطوات إدارة األزمات في شركات التصدير"
هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التقدم في نظم وخطط إدارة األزمات في شركات
األعمال المصدرة إلى دول العالم الثالث ،وتوصلت الدراسة إلى أن حجم المخاطرة
الكبيرة التي تتحمله هذه الشركات يرجع إلى سوء تخطيط تلك الشركات لمواجهة
أزمات التصدير .توصلت الدراسة إلى أن حوالي ( )%50فقط من تلك الشركات
تمتلك أنظمة وخطط إلدارة أزمات التصدير ،بينما ( )%77من تلك الشركات ال
تمتلك نظما أو خططا على اإلطالق ،وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن ميل الشركات
الستخدام الحكم الشخصي بدرجة كبيرة في عمليات التخطيط إلدارة األزمات.

التعقيب على الدراسات السابقة:
أوجه التشابه و االختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقة:
اوال :اوجه التشابه:
 -4من حيث الهدف:
اتفق هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة في تحقيق بعض األهداف ،كالتعرف
على أثر التخطيط االستراتيجي في التقليل من األزمات على التوالي كدراسة (دراسة
جعفر ( ))5054ودراسة (دراسة الزواهرة ( ))5000ودراسة دراسة زيد ونجاد.
 -5من حيث العينة:
ال يوجد اتفاق هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة في العينة المستخدمة والتي
اقتصرت الدراسة الحالية علي رؤساء االقسام بينما الدراسات السابقة جلها على
الطالب ومديري ومعلمي المدارس وموظفي المؤسسات الحكومية.
 -7من حيث االداة المستخدمة :اتفق هذا البحث مع دراسات سابقة في اداة البحث
المستخدمة والتي اقتصرت على وهى (دراسة الشمراني ( .))5001ودراسة (دراسة
جعفر (.))5054
 -1من حيث المنهج:
استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها
واستخالص نتائجها ،واتفق هذا البحث مع بعض الدراسات السابقة في استخدام
المنهج الوصفي التحليلي كدراسة (دراسة زيد ونجاد ) ودراسة(دراسة مساعدة
(. ))5007
ثانيا  :أوجه االختالف:
 -4من حيث الهدف:
هدف هذا البحث للتعرف على دور التخطيط االستراتيجي وعالقته بإدارة االزمات
اذ لم تاتى اغلب الدراسات السابقة تأكيدا لهذا الموضوع ،بينما نالحظ في اغلب
الدراسات اقتصرت في تحقيق بعض األهداف مثل العوامل المؤثرة في مستوى

فاعلية إدارة االزمات (دراسة الزواهرة )5000و إتجاهات األفراد نحو مدى توافر
نظام اإلدارة األزمات في مراحله المختلفة كدراسة(األعرجي والدماقسة ()5000
 -2من حيث العينة :
جاءت عينة البحث على رؤساء االقسام بجامعة سبها ،بينما الدراسات السابقة اهتمت
معظمها الطالب ومعلمي و مديري المدارس والموظفين بالمؤسسات الحكومية.
 -3من حيث االداة:
قامت الباحثان في هذا البحث بأعداد استبانة خاصة بالبحث ،بينما جاءت بعض
الدراسات السابقة بمقاييس مختلفة عن هذه االستبانة ،كاستخدم دراسة (أسلوب
المقابلة)دراسة (اورفيكي .)5000
 -4من حيث المنهج:
استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي التحليلي في تجميع البيانات وتحليلها
وتفسيرها واستخالص النتائج ،بينما اختلفت بعض الدراسات السابقة في استخدام
بعض المناهج االخرى كالمنهج الميداني(اورفيكي .)5000
استفادة البحث الحالي من الدراسات السابقة:
 -1تصميم اداة للبحث وهى االستبانة.
 -2تحديد لبعض المتغيرات الوسيطة والمناسبة للبحث.
 -3استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في اعداد االطار النظري واداة البحث التي
تم تطبيقها على افراد العينة.
 -4اختيار المنهج الوصفي التحليلي والذي اعتمد في معظم الدراسات السابقة.

تمهيـــــــد -:
يتضمن هذا البحث اإلجراءات المنهجية والميدانية للبحث والتي تشمل منهج
البحث ،ومجتمع البحث ،وعينة البحث ،وأداة البحث ،والدراسة التي أجريت من
صدق وثبات أداة البحث ،واألساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل بيانات البحث.

منهج البحث -:
المنهج العلمي هو المحاولة الدقيقة الناقدة للتوصل إلى حلول المشكالت التي تورق
البشرية وتحيرها.
لقد نهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي لالئمته ألهداف البحث وطبيعته فهو يقدم
المعلومات والحقائق عن واقع الظاهرة الحالية.

مجتمع البحث -:
يقصد بمجتمع البحث جمع األفراد أو األشخاص أواألشياء اللذين يكونون موضوع
مشكلة البحث.
تحدد مجتمع البحث برؤساء االقسام العلمية بجامعة سبها .وتم جمع العينة بالطريقة
العشوائية.

عينة البحث -:
تعني هذه الكلمة من الناحية اإلحصائية "جزءا كميا من مجموع أكبر من األشياء أو
األشخاص" وقد قام الباحث باختيار العينة وفقا لالتي :

الخصائص الديموغرافية لعينــة الدراسة:

أوالً :توزيع عينة الدراسة وفقا ً للنوع االجتماعي:

جدول ( ) 1
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للنوع االجتماعي

م

النوع االجتماعي

1

ذكر

2

انثي

العدد

%

52

%63.3

29

%36.3

39

االجمالي

%122.2

ذكر
انتي

يشير الجدول ( )4الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير النوع االجتماعي .حيث بلغ
عدد الذكور ( )20بنسبة ( ،)%67.7وعدد اإلناث ( )52بنسبة (.)%76.3

ثانياً :توزيع عينة الدراسة وفقا ً للمتغير العمر:
جدول ()2
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للمتغير العمر

م

العمر

العدد

%

1

من () 35 – 25

23

%29.1

2

من ()45 – 36

25

%31.6

3

من ( -46فما فوق)

31

%39.2

39

%122.2

االجمالي

من ()35-25
من ()45-36
من( -46فمافوق)

يشير من الجدول ( )5الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير العمر .حيث أن تم تقسيم
عينة البحث تبعا للمتغير العمر بنسب متفاوتة ،فبلغ اقل عينة تبعا للمتغير العمر ()57
للعمر من ( .)72-52واكثر عدد ( )74بنسبة ( )%72.5للعمر من ( -16فما فوق.

ثالتاً :توزيع عينة الدراسة وفقا ً للمتغير المؤهل العلمي:
جدول ( ) 3

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للمتغير المؤهل العلمي
م

المؤهل العلمي

العدد

%

1

ماجستير

21

%26.6

2

دكتوراه

32

%42.5

3

بكالوريوس

23

%29.1

4

ليسانس

3

%3.3

39

%122.2

االجمالي

ماجستير
داكتوراه
بكالوريس
ليسانس

يشير الجدول ( )7أعاله الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير المؤهل العلمي .حيث
بلغ عدد العينة بنسب متفاوتة لكل من متغير تبعا المؤهل العلمي .حيث بلغت اقل نسبة
ل مؤهل العلمي (ليسانس) بعدد ( )7بنسبة ( .)%7.8واكثر نسبة ل لمؤهل العلمي
(دكتوراه) بنسبة .)%10.2

رابعا ً :توزيع عينة الدراسة وفقا ً للمتغير سنوات الخبرة :
جدول ()4
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ً للمتغير الخبرة االدارية

م

سنوات الخبرة

العدد

%

1

اقل من  5سنوات

21

%26.6

2

من ( )15-5سنة

25

%31.6

3

من ( )25-15سنة

22

%25.3

13
39

%16.5
%122.2

4

من( -25فاكثر)
االجمالي

اقل من  5سنوات
من ( )15-5سنة
من ( )25-15سنة
من ( -25فاكثر)

يشير الجدول أعاله الي تقسيم افراد العينة وفقا للمتغير سنوات الخبرة .حيث بلغ
اعلي سنوات الخبرة التي تتراوح ما بين ( )42-2سنة بنسبة ( .)%74.6واقل نسبة
( )%46.2تتراوح من ( -52فما اكثر).

أداة البحث-:
ق ام الباحث باستخدام استبيان (دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات
الصحية "كورونا نموذجاً" لدي رؤساء االقسام بكليات جامعة سبها) .ويحتوي على:
أ -بعد (قبل حدوث االزمة) .ويحتوي علي ( )8فقرات
ب -بعد (اثناء حدوث االزمة).ويحتوي علي ( )11فقرة.
ت -بعد (بعد حدوث االزمة) .ويحتوي علي ( )12فقرة.

الصدق -:
ويقصد بصدق االستبيان مدى تلبية االستبيان لألغراض واالستعماالت الخاصة
التي صمم من أجلها .
إن مفهوم الصدق هو أحد المفاهيم األساسية في مناهج البحث خصوصا في مجال
بناء واستخدام االختبارات والمقاييس لذا قامت الباحثة باإلجراءات التالية للتأكد من
صدق األداء وذلك باستخدام الطرق التالية :

أ -صدق المضمون أو المحتوى -:
ويقصد به تمثيل العناصر التي تتضمنها أداة االستبيان لألبعاد المكونة لألداة مع
تمثيل هده األبعاد للسمة أو الخاصية المراد قياسها .
فقد قام الباحث بعرض االستبيان (دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات
الصحية "كورونا نموذجا" لدي رؤساء االقسام بكليات جامعة سبها) .المكون من
( )73فقرة علي ( )3محكمين من أساتذة اإلدارة والتخطيط التربوي بكلية اآلداب –
جامعة سبها ،ملحق رقم ( ،)4وقد أثنوا على بناء االستبيان وطبيعته.

ب -صدق المقارنة الطرفية -:
ويتم من خالل هذه الطريقة التميز بين األفراد والتعرف على الفروق بين مرتفعي
ومنخفضي الدرجة عن طريق استخدام اختبار (ت) للمقارنة بين المجموعتين العليا
والدنيا.
حيث قام الباحث بترتيب أفراد العينة تصاعديا من األدنى إلى األعلى ,وتم تحديد
المجموعة الدنيا (أدنى )%53والمجموعة العليا (أعلى )%53من العينة االستطالعية،
حيث بلغ حجم ( )2موظفا من أصل ( )20موظفا وموظفة .ثم قامت الباحثة باستخراج
صدق المقارنة الطرفية  ،وكانت النتائج وفق الجدول رقم (.)2
جدول رقم ()5
يبين معامل االرتباط لقياس صدق المقارنة الطرفية لالستبيان
م

المجموعة

ن

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

ت

مستوي
الداللة

دور التخطيط االستراتيجي
في ادارة االزمات الصحية
"كورونا نموذجاً"

الدنيا

9

53.33

2.23

العليا

9

96.33

3.43

14.69

2.22

ويتضح من الجدول رقم ( )2وجود فروق حيث إن مستوى الداللة لالستبيان ككل
(دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا نموذجا" لدي
رؤساء االقسام بكليات جامعة سبها) .أقل من ( ،)0.02وبذلكـ يكون االستبيان صادقا
من حيث المقارنة الطرفية.

ثبات االستبيان -:
يشير الثبات إلى اتساق أداة القياس أو أمكانية االعتماد عليها وتكرار استخدامها في
القياس للحصول على نفس النتائج ،وأستخدم الباحث معامل الثبات لالستبيان بطريقتين
:
نم حساب ثبات االستبيان (دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية
"كورونا نموذجا" لدي رؤساء االقسام بكليات جامعة سبها) .وذلك بتطبيق معامل
"ألفا كورنباخ " كما استخدم طريقة التجزئة النصفية لالستبيان ككل بعد تصحيح
الطول بمعادلة "سبيرمان "و "براون" كما يوضحها الجدول رقم ( . )6

جدول رقم ( ) 6
يبين ثبات االستبيان

معامــــــــــل الثبـــــــــــات
م
دور التخطيط االستراتيجي
في ادارة االزمات الصحية

الفا كورنباخ

التجزئة النصفية "جثمان"

2.36

2.62

"كورونا نموذجاً"

يتضح من الجدول السابق أن جميع القيم تدل على ثبات االستبيان سواء لمعامل
"ألفا كورنياخ" أو" التجزئة النصفية" ،الستبيان (دور التخطيط االستراتيجي في ادارة
االزمات الصحية "كورونا نموذجا" لدي رؤساء االقسام بكليات جامعة سبها) .وبذلكـ
يكون االستبيان ثابتا .
الوسائل اإلحصائية  -:بعد إن قام الباحث بتصحيح فقرات االستبيان (دور
التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا نموذجا" لدي رؤساء
االقسام بكليات جامعة سبها) .ورصد البيانات المتحصلة عليها من االستبيان،
باستخدام البرنامج اإلحصائي ) ،)SPSSلتحليل البيانات ومعالجتها ،وتم االستخدام
األساليب اإلحصائية األزمة التي يطلبها طبيعة الدراسة ومن أهمها:
.4
.5
.7
.1
.2

المتوسط الحسابي .
االنحراف المعياري .
اختبار (ت) .
معامل ارتباط بيرسون الخطي .
معادلة سبيرمان إليجاد معامل الثبات الختبار .

تمهيد:
يتناول هذا الفصل نتائج الفروض وتفسيرها وذلك باستخدام األساليب اإلحصائية
المناسبة ،وقد جاءت النتائج كما يلي :

نتائج الفرضيـــة األولى-:
وتنص علي "توجد فروق في دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات
الصحية "كورونا نموذجا" لدي رؤساء االقسام بكليات جامعة سبها"؟

وللتحقق من الفرضية األولى ،ثم استخدام اختبار (ت) ،وفق الجدول رقم (.)3
جدول رقم ( ) 3
يبين اختبار (ت) الستبيان (دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا
نموذجاً")
البعد
قبل حدوث االزمة
اثناء حدوث االزمة
بعد حدوث االزمة
المجموع الكلي

المتوسط
الحسابي
16.33
35.63
25.21
33.22

االنحراف
المعياري
3.13
6.14
5.22
12.56

الدرجة
الحيادية
33
33
33
33

ت
53.46
1.93
22.46
23.32

مستوي
الداللة
2.22
2.25
2.22
2.22

يتضح من الجدول أعاله بأن قيمة (ت) الكلي الستبيان (دور التخطيط
االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا نموذجا" لدي رؤساء االقسام
بكليات جامعة سبها) .أقل من مستوى الداللة وهو ( ،)0.02وهي اصغر من مستوي
الداللة المعتمد بالبرنامج االحصائي ( )SPSSوهي ( ،)0.02وبذلك تحققت الفرضية
األولي .وهي توجد فروق في مستوي دور التخطيط االستراتيجي لدي رؤساء االقسام
العلمية .وقد يرجع ذلك الي ان هناك تخطيط من قبل الجامعة عامة ومن قبل االقسام
العلمية خاصة تخطيط استراتيجي ومنا بتوفير موظفين احتياطيين وتزويد الموظفين
بدورات ووسائل اتصال سريعا وتسهل العمل في حالة االزمة بتوفير االمكانيات
التقنية المطلوبة وتقوم الجامعة بعقد اجتماعات دورية مع فريق االزمة المكون من قبل
الجامعة؛ وتوافقت مع دراسة (الزواهرة –  .)5000ودراسة (سميت -smith
.)4220

نتائج الفرضيــــة الثانية -:
وتنص علي "توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع فروق في
دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا نموذجاً" لدي
رؤساء االقسام بكليات جامعة سبها"
وللتحقق من الفرضية الثانية ،ثم استخدام اختبار (ت)،وذلك وفق الجدول رقم (.)8
جدول رقم ( ) 3
يبين اختبار (ت) الستبيان دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا
نموذجاً") وفق متغير النوع

البعد

النوع

ن

قبل حدوث
االزمة

ذكر
انثي
ذكر
انثي
ذكر
انثي
ذكر
انثي

52
29
52
29
52
29
52
29

اثناء حدوث
االزمة
بعد حدوث
االزمة
المجموع الكلي

مستوي
االنحراف ت
الداللة
المعياري
2.32 2.22
3.21
3.24
2.61 2.52
5.53
3.15
2.25 1.13
5.13
5.32
2.51 2.66 11.51
14.33

المتوسط
الحسابي
16.32
16.43
35.92
35.13
25.52
24.13
33.34
35.39

يتضح من الجدول أعاله بأن قيمة (ت) الكلي الستبيان (دور التخطيط
االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا نموذجا") تساوي ( )0.66عند
مستوى الداللة وهو ( .)0.24وهي اكبر من مستوي الداللة المعتمد بالبرنامج
االحصائي ( )SPSSوهي ( ،)0.02وبذلك ال توجد فروق في دور التخطيط
االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا نموذجا" لدي رؤساء االقسام) تبعا
للمتغير النوع االجتماعي .ويرجع ذلك الي إلي ان التخطيط الستراتيجي وما تتخذه
جامعة سبها واالقسام خاصة من امكانيات واجتماعات دورية وتكليف اشخاص
مسؤولين عن االزمة من تكوين قاعدة بيانات لمواجهة االزمة ال تقتصر علي نوع
معين فكل منهم علي حد سواء ولهم دور فعال في ادارة االزمة؛ وتتوافق هده
الدراسة (مساعدة –  .)5007ودراسة (الشمراني – .)5001

نتائج الفرضيــــة الثالثة -:
وتنص علي " توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر في دور
التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا نموذجاً" لدي رؤساء
االقسام بكليات جامعة سبها"
وللتحقق من الفرضية الثالثة ،ثم استخدام اختبار تحليل التباين البسيط ،وذلك وفق
الجدول رقم (.)2
جدول رقم ( ) 9
يبين اختبار (ت) الستبيان دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا
نموذجاً") وفق متغير العمر
البعد

التباين

مجموع

درجة

التباين

ف

مستوى

لصالح

قبل حدوث
االزمة

اثناء حدوث
االزمة

بعد حدوث
االزمة

المجموع الكلي

بين
المجموعات

المربعات

الحرية

25.33

2

داخل
المجموعات

342.33

36

الكلي

366.62

33

بين
المجموعات

3.65

2

داخل
المجموعات

2942.32

36

الكلي

2944.35

33

بين
المجموعات

5.31

2

داخل
المجموعات

2129.13

36

الكلي

2114.93

33

بين
المجموعات

2.23

2

داخل
المجموعات

12321.91

36

الكلي

12323.94

33

الداللة
12.91

1.32

2.23
()35-25
سنة

9.34

1.32

2.24

2.95
 -46فما
اكثر

33.69

2.92

2.12

2.92
من(-46
فما اكثر)

23.35

1.21
162.13

العمر

2.22

2.99
من (-25
 )35سنة

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
(العمر) الستبيان (دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا
نموذجا" لدي رؤساء االقسام) .حيث ان قيمة (ف) تساوي ( )0.00عند مستوي داللة
( ،)0.22وهي اكبر من ( )0.02في االستبيان ككل .وقد يرجع ذلك الي ان العمر
ليس له تأثير علي دور التخطيط االستراتيجي الن كل ادارة وخاصة جامعة سبها
يكون لديها تخطيط خاص بها وال تتأثر بالبيانات الديمغرافية ومنها (العمر) الن كل
ازمة لديها مواقف وبيانات مختلفة عن غيرها ولديها فريق يختلف عن غيرها

واحصائيات الزمة وبهذا ال تتأثر متغير (العمر).؛ واتفقت مع دراسة (مساعدة –
.)5007وتعارضت مع دراسة (الشمراني – .)5001

نتائج الفرضيــــة الرابعة -:
وتنص علي "توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في دور
التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا نموذجاً" لدي رؤساء
االقسام بكليات جامعة سبها"؟
وللتحقق من الفرضية الخامسة ،ثم استخدام اختبار تحليل التباين البسيط ،وذلك
وفق الجدول رقم (.)40

جدول رقم ( ) 12
يبين اختبار (ت) الستبيان دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا
نموذجاً") وفق متغير المؤهل العلمي
البعد

قبل حدوث
االزمة

اثناء حدوث
االزمة

بعد حدوث

التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

التباين

ف

بين المجموعات

36.39

3

23.93

3.19

داخل المجموعات

639.31

35

9.26

الكلي

366.62

33

بين المجموعات

32.39

3

24.26

داخل المجموعات

2331.56

35

33.23

الكلي

2944.35

33

بين المجموعات

93.13

3

31.24

داخل المجموعات

2221.35

35

26.95

مستوى لصالح المؤهل
العلمي
الداللة
2.22
ليسانس

2.63

2.59
ليسانس

1.15

2.33
بكالوريوس

األزمة

الكلي

2114.93

33

بين المجموعات

336.66

3

1.53 245.55

11533.23

35

154.49

12323.94

33

المجموع الكلي داخل المجموعات
الكلي

2.19
بكالوريوس

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
المؤهل العلمي) الستبيان (دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية
"كورونا نموذجا" لدي رؤساء االقسام) .حيث ان قيمة (ف) تساوي ( )4.28عند
مستوي داللة ( ،)0.42وهي اكبر من ( )0.02في االستبيان ككل .وقد يرجع ذلك الي
ان المؤهل العلمي ليس له تأثير في دور التخطيط االستراتيجي وذلك بان المؤهل
العلمي ليس له تأثير علي دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات وخاصة
(كورونا) الن التخطيط يخص االدارة وتوفير الموظفين من خالل دورات تدريبية
وعقد اجتماعات دورية تخص الجميع وال تقتصر علي مؤهل علمي دون غيره وبها
ال تتأثر االدارة وخاصة اوقات االزمة بالمؤهل العلمي؛ وأتفقت مع دراسة (مساعدة
.)5007 0وتعارضت مع دراسة (الشمراني –  .)5001ودراسة (جعفر).

نتائج الفرضيــــة الخامسة -:
وتنص علي "توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة في دور
التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا نموذجاً" لدي رؤساء
االقسام بكليات جامعة سبها"؟
وللتحقق من الفرضية السادسة ،ثم استخدام اختبار تحليل التباين البسيط ،وذلك
وفق الجدول رقم (.)44
جدول رقم ( ) 11
يبين اختبار (ت) الستبيان دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية "كورونا
نموذجاً") وفق متغير سنوات الخبرة
البعد

فبل حدوث

التباين

مجموع
المربعات

درجة
الحرية

التباين

ف

مستوى
الداللة

بين
المجموعات

69.53

3

23.19

2.49

2.26

لصالح سنوات
الخبرة

اقل من 5

االزمة

اثناء حدوث
االزمة

بعد حدوث
االزمة

المجموع الكلي

داخل
المجموعات

693.22

35

الكلي

366.62

33

بين
المجموعات

111.22

3

9.29

33.22

سنوات

2.93

2.42
( )15-5سنة

داخل
المجموعات

2333.35

35

الكلي

2944.35

33

بين
المجموعات

13.33

3

داخل
المجموعات

2121.14

35

الكلي

2114.93

33

بين
المجموعات

423.21

3

داخل
المجموعات

11396.93

35

الكلي

12323.94

33

33.33

4.61

2.16

2.92
اقل من 5
سنوات

23.21

142.33
153.62

2.39

2.44
اقل من 5
سنوات

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير
(سنوات الخبرة) الستبيان (دور التخطيط االستراتيجي في ادارة االزمات الصحية
"كورونا نموذجا" لدي رؤساء االقسام) .حيث ان قيمة (ف) تساوي ( )0.82عند
مستوي داللة ( .) 0.11وهي اكبر من مستوي الداللة المعتمد بالبرنامج االحصائي
وهي ( ) 0.02الستبيان ككل .وقد يرجع ذلك الي ان سنوات الخبرة ليس لها تأثير علي
دور التخطيط االستراتيجي من ناحية الموظف وتتوقف علي خبرة االدارة في التعامل
مع االزمة واخد االجراءات الالزمة وتوفير االمكانيات التي تسهل النظام االداري
وفعالية التواصل مع االدارات وتوفير الموظفين ذات كفاءة عالية وتوفير دورات
تدريبية لموظفيها تتوافق مه االزمة .وتوافقت مع دراسة (مساعدة –
.)5007وتعارضت مع دراسة (الشمراني – .)5001

