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 ملخص الرسالة
رة ودوره في إدا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البيئة الداخلية )باستخدام نموذج ماكينزي(

وتحديد مدى األزمات في قطاع غزة للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة 
بر  از النتائج استخدام المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني للنماذج في تحليل بيئته الداخلية وا 

 .خدام نموذج ماكينزي المتوقعة في تحسين إدارة األزمات عند تحليل البيئة الداخلية باست
لذي يحاول من خالله وصف الظاهرة اسلوب الوصفي التحليلي األاستخدمت الباحثة  

يات التي موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمل
 تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

 رية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة منيتكون مجتمع الدراسة من ضباط ومديري المدي 
 124ضابط، أخذت منهم عينة عشوائية ويقدر عددهم  182رئيس قسم فأعلى والبالغ عددهم 

 شخص تم توزيع االستبيانات على أفراد هذه العينة.
ل خرجت الدراسة بالعديد من النتائج كان من أهمها أن نموذج ماكينزي كان ناجحًا في تحلي

ي " إدارة ات المؤثرة فالمتغير أن وأظهرت  الفلسطيني للدفاع المدنيللمديرية العامة داخلية البيئة ال
تؤثر تأثيرًا  لين الهيكلية، المهارات، القيم"االستراتيجية، النظم، أسلوب اإلدارة، العامهي: و األزمات 

 كبيرًا على إدارة األزمات.

ئة خرجت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها ضرورة استخدام النماذج اإلدارية لتقييم البي 
ة لقو التسليط الضوء على نقاط الفلسطيني للدفاع المدني للمديرية العامة الداخلية والخارجية 

استحداث إدارة متخصصة إلدارة األزمات والكوارث ضمن الهيكل  والضعف والفرص والتهديدات
ر لخطط التحديث المستمهام إدارة األزمات والكوارث كافة، و ظيمي والتي من شأنها القيام بمالتن

الطوارئ وبخطة الدفاع المدني الفلسطيني مع توفير كافة االحتياجات بشكل مسبق حتى ال 
 يحدث أي خلل عند وقوع أي أزمة مفاجئة.
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Abstract 

This study aims to analyze the internal environment of Palestinian General 

Directorate of Civil Defense (using Mckinsey Model) and its role in crises 

management in the Gaza Strip. The study also aims to find out the level of effect 

resulting from that analysis and identify the extent in which the Palestinian General 

Directorate of Civil Defense uses models in analyzing its internal environment. In this 

regard, the study tries to highlight the expected results from improving crisis 

management when analyzing the internal environment using Mckinsey Model.  

The researcher adopted the descriptive-analytical approach to describe the 

phenomenon of the study subject, analyze its data, identify the relations between its 

components, explore the related opinions and the involved processes, and find out the 

incurred effects. 

The study population consisted of all officers and managers working in 

Palestinian General Directorate of Civil Defense in the Gaza strip whose 

administrative ranks are head of department or higher totaling (182) sampling units. 

The derived study sample consisted of (124) respondents who received a questionnaire 

per each for data collection purposes.   

The study concluded with several results, the most important of which are that 

Mckinsey Model has been a successful tool in analyzing the internal environment of 

Palestinian Civil Defense. Additionally, the study variables that considerably affect 

crisis management are (strategy, systems, management style, employees, hierarchy, 

skills, and values). 

The study comes up with a set of recommendations, the most important of which 

are that the necessity to use administrative models in evaluating the internal and 

external environments of Civil Defense to underline the points of strengths, 

weaknesses, opportunities, and threats.  Furthermore, it is necessary for Civil Defense 

to adopt strategic goals and pre-assess risks in order to neutralize the surprise element 

that could lead to tensional situation in case of crises.  Additionally, it is important to 

activate the role played by the Supreme Council of Civil Defense to facilitate tasks 

execution and coordinate efforts among different governmental parties.  
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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بْسِم اَّلله

 قال تعالى:

  ِسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن أُ لَقَْد كَانَ َلكُمْ فِي َرسُولِ اللَّه

  َذكَرَ اللَّهَ كَِثريًاوَكَانَ يَْرجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ 

 صدق اهلل العظيم

 ] 21 ،األحزاب[                                                                      
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 َدْاءُ ـــــــــــــــــْاإِله
 .(منال) ووالدتي الغالية (وسيم) الدي العزيزو إلى 

 (.يحيى، روان( وأبنائي )نبيلإلى زوجي الحبيب )
 األعزاء على قلبي.  (نور، عبد الرحمنني )أخواإلى 

 إلى أصدقائي وزمالئي جميًعا.
 ها. ءاألمانة وصاروا بها وتحملوا أعباإلى الذين حملوا 

 الذين نذروا أموالهم وأنفسهم لهذا الوطن.إلى 
 إلى أرواح شهدائنا األبرار.

 إلى كل من سهر معي ودعا لي بالتوفيق والنجاح.
لى إإلى أساتذتي الكرام واألفاضل الذين قاموا بتوجيهنا وأرشدونا إلى الطريق الصحيح 

 هؤالء جميعا أهدي هذا البحث المتواضع. 
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 وتقديرٌ شكٌر 
على عطاءه العلمي  زياد أبو هينالدكتور لشكر الى مشرفي أتقدم بجزيل ا

خبراته في ته و اإرشادالذي لم يبخل علي في غدقني فيه طيلة مسيرتي البحثية و الذي ا 
 إنجاز هذا البحث 

مناقشًا  رمحمد المغي: مناقشًا داخليًا، والدكتور رائد صالحةوالى المناقشين الدكتور: 
 خارجيًا.

خراجه بأفضل صورة من خالل نصائحهم  والذين ساهموا في إثراء هذا البحث وا 
 .في تحسين هذا العمل على أكمل وجهالكريمة والتي ساهمت 

 األبواب وجعلت دراستي تطبيق في ساعدتني التي الجهات لجميع وأتقدم كما
 المدني الدفاع جهاز قيادة منهم وأخص الالزمة التسهيالت لي وقدموا مفتوحة، أمامي

 المغير محمد والدكتور الجهاز، عام مدير مصلح ناصر اللواء رأسهم وعلى الفلسطيني
مساعد المدير العام لشؤون  الشوبكي زهدي والعقيد والتطوير، التخطيط وحدة مدير

 .نائب مدير عام الدفاع المدني العطار محمد والعقيد ،العمليات والطوارئ 
 إكمال في الفرصة لي وأتاحت احتضنتني التي االسالمية للجامعة أيضاً  والشكر

 ةالمركزي المكتبة في والعاملين العليا، الدراسات في العاملين بالذكر وأخص دراستي،
 العزيزين والدي   منهم وأخص العون، يد لي قدموا الذين ألهلي شكري  وأختم بالجامعة،

 لي دعا أو وعوناً  ناصحاً  لي كان من لكل والشكر وماديًا، معنوياً  بجانبي وقفا اللذين
 والتقدير الشكر كل جميعاً  مني فلكم الغيب ظهر في دعوة
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 الفصل األول
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1
للبقاء واالستمرار والنجاح وبلوغ الهدف المنشود والتغلب على المشاكل  اتمنظمالتسعى 

 في تطوير نظملذلك اهتمت دول العالم في القرن األخير  .ألزمات والكوارث التي قد تواجههاوا
ة مما جعل اإلدارة العصب الرئيسي ألي منظوم ،وربطها باألزمات والكوارث المعلومات اإلدارية،

ها جيد ومناسب لمواجهتإن األزمات تحتاج إلى تنظيم واستعداد  اء واالستمرار.تسعى للبق اريةإد
وتشخيص سليم ودقيق حتى يكون العالج لها أمرًا سهاًل وبسيطًا، لذلك وضعت له عند الحدوث 

دارتها بشكل سليممداخل وأساليب وخطط استراتيجية وطرق مختلفة للتعام ، )اسليم ل مع األزمات وا 
 .(م2007

األراضي الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص إلى عدة أزمات قد  تعرضت
ادية تختلف في أسبابها ومستويات حدتها وشدة تأثيرها لعوامل كثيرة سواء أكانت اجتماعية أو اقتص

ع، كافة أشكال الحياة في القطاتدمير  وقد أثرت هذه األزمات في، أو أمنية أو سياسية أو بيئية
من األزمات واألخطار المتنوعة والكوارث كالسيول والحروب من قبل االحتالل وحدوث العديد 

من  واألزمات االنسانية واالجتماعية واالقتصادية التي تنتج اإلهماليلي والحرائق بفعل اإلسرائ
 (م2017،المديرية العامة للدفاع المدني)الحصار االسرائيلي المفروض على قطاع غزة 

ناجحة  وبيئة داخليةإن مواجهة األزمات والكوارث لن يتم إال بواسطة أجهزة متخصصة 
األزمات  مخاطر وبذل كافة الجهود للسيطرة والحد منحماية الجبهة الداخلية هدفها تحقيق 

جهزة لدفاع المدني الفلسطيني كواحد من أحد األالمديرية العامة لوالكوارث، فاهتمت الباحثة بأخذ 
 . د من األزمات والكوارث في القطاعوالح حماية الجبهة الداخليةصة وهدفها المتخص

ارف وفق نماذج دولية متع الداخليةبيئة لتحليل ل إن استخدام األهداف االستراتيجية يستدعي
تحقيق األهداف ل البيئة الداخلية والنظام اإلداري للمؤسسة وذلك تدرس كافة مكوناتعليها، 

 ات والخطط التي تسعى لها المنظمةالمنشودة وتسهيل كافة العملياالستراتيجية 
 .(م2009)ناطورية،

مدني نموذج ماكينزي في تحليل البيئة الداخلية للمديرية العامة للدفاع ال استخدمت الباحثة
 الفلسطيني كأحد النماذج التحليلية الحديثة.

 األبعاد بتوضيح وبياناالستشارية  ماكينزي  مجموعة قدمته الذي ماكينزي  نموذجيهتم و 
 مستمر بشكل الجديدة ستراتيجيةاال تطبيق واستمرار لنجاح ؛الضرورية السبعة والتنظيمية اإلدارية
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عادة  والتي السبعة العناصر فيها تبرز الجيد األداء ذات لمنظمةا أن على النموذج ، يعتمدوفعال
 المطلوبة االحتياجات تحديد على للمساعدة النموذج هذا يستخدم لذلك ،مترابطة ومتناسقة تكون ما 

عمليات  خالل واألداء التوافق على للحفاظو  األداء، تحسين في النظر إلعادة
 .(م2015)سالم،التغيير

ئة البيالفلسطيني وتحليل لدفاع المدني المديرية العامة لعلى تسعى الباحثة لتسليط الضوء 
ن م ستراتيجيةاالفي تحقيق األهداف  للدفاع المدني الفلسطينيالمديرية العامة وسلوك  الداخلية

م، النظ، الهيكل، ستراتيجيةاالالسبعة المترابطة وهي ) هخالل استخدام نموذج ماكينزي لعناصر 
لتقليدية اإدارة األزمات واألساليب  ودوره فيالعاملين( و القيم المشتركة، المهارات، أسلوب اإلدارة، 

 لدفاع المدني الفلسطيني.المديرية العامة لوالحديثة لمواجهة األزمات في 

 مصطلحات الدراسة 1.2
هي عمليات إدارية يتم من خاللها دراسةةة موضةةوع معين وتقييمه من خالل تقسةةيمه إلى التحليل: 

)بقةةةةةةة  ومةةةةةةات والبيةةةةةةانةةةةةةاتعةةةةةةدة أجزاء ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كةةةةةةل جزء على حةةةةةةدا من خالل جمع المعل
 .م(2015ومحلب،

ا هي جميع المتغيرات والعوامل واألنشطة التي تقع داخل حدود المنظمة وخارجه :المنظمة بيئة
لفعالة والتي تؤثر في نشاط المنظمة إما تأثير مباشر أو تأثير غير مباشر، وبالتالي تعتبر القوى ا

 .م(2003)التويجرى، التي تؤثر في أداء المنظمة ونجاحها

 موأدائه مالعاملين في مجال عملهم، يؤثر في سلوكهبهي إطار وعائي يحيط البيئة الداخلية: 
 .(م2012)القحطاني، يعمل معها واإلدارة التي يتبعها  ، والمجموعة التيمواتجاه عمله موفي ميوله

 استخدامب للمنظمة الداخلية البيئة تحليل في يستخدم الحديثة اإلدارة نماذج أحد هونموذج ماكينزي: 
 إلدارة،ا أسلوب المهارات، المشتركة، القيم النظم، الهيكل، االستراتيجية،) المترابطة السبع العناصر
 المنظمة عمل سير على المحافظة أو األداء وتحسين المطلوبة االحتياجات لتحديد( العاملين
 (Thomas et.al,1980) المنشود الهدف إلى للوصول
الل هي الوصول إلى الهدف المحدد والمخطط له مسبقًا من قبل المنظمات اإلدارية باستغاإلدارة: 

أفضل الموارد المتاحة ضمن بيئة معينة باستخدام منهج أو طريقة محددة. 
(Boman&asch,1995) 
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 باستخدام تواجهها التي األزمات على والسيطرة التغلب للمنظمة يمكن كيف هيإدارة األزمات: 
 تفيد رصف إلى وتحويلها سلبياتها من الممكن بالقدر واالستفادة المختلفة واإلدارية العلمية األدوات
 (Fink, 1986) المنظمة

 : جماعة من األشخاص يعملون معاً للوصول إلى الهدف المنشود باستخدام وسائلمفهوم المنظمة
المنظمة من البقاء واالستمرار وطرق متعددة ودراسة األوضاع الداخلية والخارجية لكي تتمكن 

 م(.2015والنجاح )أبو النصر،
 

 مشكلة الدراسة 1.3
ني لدفاع المدالبيئة الداخلية للمديرية العامة لتتمحور مشةةةةةةةةةةكلة الدراسةةةةةةةةةةة البحثية حول قدرة 

، والحوادث الكبرى التي يتعرض لها قطاع غزة على التكيف والتعامل مع األزماتالفلسةةةةةةةةةةةةةةطيني 
ع لدفاللمديرية العامة لتحليل البيئة الداخلية  توضةةةةةةةةةةيح وتقييمال الرئيسةةةةةةةةةةي وهو وهنا ينبثق السةةةةةةةةةةؤ 
 هنا تبرز عدة تساؤالت بحثية: وبالتالي ،داخل قطاع غزة إدارة األزمات المدني ودوره في

 هل يستخدم جهاز الدفاع المدني أساليب ونماذج التحليل المتعددة في تحقيق النتائج؟ .1
في إدارة األزمات بشكل  سوف يساهمماكينزي في تحليل البيئة الداخلية هل استخدام نموذج  .2

 أفضل؟

 أهداف الدراسة 1.4
عامة مديرية اللالهدف العام للدراسة هو تحليل البيئة الداخلية )باستخدام نموذج ماكينزي( ل

فرعية للدفاع المدني الفلسطيني ودوره في إدارة األزمات في قطاع غزة وتنبثق عنه عدة أهداف 
 وهي:

 .ي تحليل البيئة الداخلية للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني باستخدام نموذج ماكينز  .1
ع إدارة أزمات في قطا فيالداخلية لجهاز الدفاع الفلسطيني  البيئة تحليل تأثير مستوى  قياس .2

 غزة.
 داخلية.تحليل بيئته التحديد مدى استخدام المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني للنماذج في  .3
وذج إبراز النتائج المتوقعة في تحسين إدارة األزمات عند تحليل البيئة الداخلية باستخدام نم .4

 ماكينزي.
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 أهمية الدراسة 1.5
على  ماكينزي نموذج  إسقاطالدراسة األولى من نوعها على مستوى الوطن التي يتم تعتبر  .1

 اإلدارات العاملة في مجال األزمات والكوارث.
ن لدفاع المدني من الدراسة لتطوير أدائهم خالل األزمات التي ماستفادة المديرية العامة ل .2

 الممكن أن يتعرض لها في المستقبل.
 مكتبة الفلسطينية والعربية.للدراسة في الإضافة معرفية  .3
 ليل البيئة الداخلية ألي منظومة كانت.االستفادة من استخدام نموذج ماكينزي لتح .4
 الباحثون والمهتمون في مجال إدارة األزمات والدفاع المدني من الدراسة. استفادة .5

 منهجية الدراسة 1.6
 الذي التحليلي الوصةةةةةةةةفي المنهج باسةةةةةةةةتخدام ةالباحث تقام الدراسةةةةةةةةة أهداف تحقيق أجل من

 اءواآلر  مكوناتها بين العالقةو  بياناتها، وتحليل الدراسةةة، موضةةوع الظاهرة وصةةف خالله من حاولي

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح التي

"المنهج الذي يسةةةعى لوصةةةف  بأنه التحليلي الوصةةةفي المنهج (م2006، الحمداني ) يعرفو 
الراهنة فهو أحد أشةةةةةةكال التحليل والتفسةةةةةةير المنظم لوصةةةةةةف  أوالظواهر أو األحداث المعاصةةةةةةرة، 

وتتطلب معرفة المشةةةةاركين في  ظاهرة أو مشةةةةكلة، ويقدم بيانات عن خصةةةةائص معينة في الواقع،
  .التي نستعملها لجمع البيانات" واألوقاتندرسها  الدارسة والظواهر التي

 مصدرين أساسين للمعلومات: ةالباحث توقد استخدم
جمع  ىإل وانب التحليلية لموضةةةةةةةةةةوع الدراسةةةةةةةةةةة لجأت الباحثة: لمعالجة الجاألوليةالمصــــــادر  .1

لدراسةةةةةةةةة، والمقابالت الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةية كأداتين من أدوات اسةةةةةةةةتبانة البيانات األولية من خالل اال
 صممت خصيصاً لهذا الغرض.

مصةةةةةةادر  ىإل للدراسةةةةةةةفي معالجة اإلطار النظري  هت الباحثة: حيث اتجالمصــــادر الثانوية .2
دوريات يانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والالب

والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة التي تناولت موضةةةةةةوع الدارسةةةةةةة، والبحث 
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

 



5 
 

 فرضيات الدراسة 1.7
 امباستخد الداخلية البيئة لتحليل( α ≤ 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذو تأثير يوجد .1

 على( القيم العاملين، اإلدارة، أسلوب المهارات، النظم، الهيكل، االستراتيجية،) ماكينزي  نموذج
 .غزة قطاع في المدني للدفاع العامة المديرية في األزمات إدارة

 تقدير درجات متوسطات بين( α ≤ 0.05) داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد .2
 نموذج باستخدام األزمات إدارة في للمنظمة الداخلية البيئة تحليل دور حول الدراسة عينة أفراد

 الخدمة، سنوات العمل، طبيعة العلمي، المؤهل الوظيفي، المسمى) للمتغيرات ُتعزى  ماكينزي 
 (واإلدارة التخطيط في التخصصية الدورات العسكرية، الرتبة العمر،

 حدود الدراسة 1.8
 كينزي()باستخدام نموذج ما اقتصرت الدراسة على تناول تحليل البيئة الداخليةالحدود الموضوعية: 

 .قطاع غزةفي إدارة األزمات في الفلسطيني ودوره لدفاع المدني للمديرية العامة ل
البحر  على السهل الساحلي الفلسطيني المنطقة الجنوبية من هيقطاع غزة:  الحدود المكانية:

 365 مساحة على القطاع يمتد، شبه جزيرة سيناء على شكل شريط ضيق شمال شرق ، المتوسط
كم، يتراوح عدد سكان القطاع  15و 5 بين فيتراوح عرضه أما كم، 41طوله يكون  حيث مربع، كم

 .م(2016)المركز الفلسطيني لإلحصاء، مليوني نسمة تقريباً 
ع لدفاع المدني في قطاالمديرية العامة لاقتصرت الدراسة على ضباط ومديري  الحدود البشرية:

 .من رئيس قسم فأعلى غزة
 اقتصرت الدراسة على المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني.الحد المؤسساتي: 

 مبررات الدراسة 1.9
 وفلسةةةةةةطينعامة  الدول العربيةقلة الدراسةةةةةةات التي تتناول مثل هذه المواضةةةةةةيع على مسةةةةةةتوى  .1

 خاصة، من خالل متابعة األبحاث الخاصة بتحليل البيئة الداخلية للمنظمات اإلدارية وربطها
 بإدارة األزمات والكوارث.

في التصةةةةدي لألزمات  الداخليةمدى أهمية اسةةةةتخدام النماذج الخاصةةةةة بتحليل البيئة توضةةةةيح  .2
 والكوارث التي ممكن أن تحدث ومدى استجابة المنظومة اإلدارية لها.

خدام مسةةاعدة المديرية العامة للدفاع المدني الفلسةةطيني في تقييم وتوضةةيح البيئة الداخلية باسةةت .3
 نموذج إداري حديث وهو نموذج ماكينزي.

 الداخلية.ي لتقييم العمل والبيئة حاجة الدفاع المدني الفلسطين .4

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 هيكلة الدراسة 1.10
كعنوان عام وستنطلق منه الدراسة إلى الداخلية بيئة الستستعرض الدراسة إلى تحليل 

التخصص بشكل أكبر لمناقشة استخدام نموذج ماكينزي لتحليل بيئة المنظمة الداخلية وربطها 
انظر الشكل  تالي:فصول موزعة كال خمسةبإدارة األزمات في قطاع غزة، وبالتالي ستنقسم إلى 

 (1.1رقم )

 والذي سيحتوي على اإلطار النظري كالمشكلة البحثية وأهداف اإلطار النظري  -الفصل األول:
يها المكانية ويلالدراسة ومعوقات إعدادها والحدود وأهمية الدراسة والمنهجية المتبعة وفرضيات 

 .الملخصالدراسات السابقة ذات العالقة، ومن ثم 

فوائدها و سيتم تناول تعريف بيئة العمل وخصائصها  تحليل البيئة الداخلية للمنظمة الفصل الثاني
 ومن ثم شروط تحليل البيئة ومتطلبات تحليل البيئة الناجحة ومن ثم دورة تحليل بيئة المنظمة
وأنواع المسح البيئي، سيتم ذكر نماذج تحليل بيئة المنظمة مع تعريف بسيط لكل نموذج وأخذ 

اصر ينزي بعين االعتبار والتحدث عنه بشكل مفصل بدءاً بتعريفه ثم أهدافه ثم ذكر العننموذج ماك
 ملخص.السبع المترابطة ثم خصائصه وفوائده ثم سيتم تناول محتوياته وأخيراً سيتم إنهاء الفصل بال

 قدمة عنسيتم تناول م لدفاع المدني الفلسطينيالمديرية العامة ل الثالث المبحث األولالفصل 
يا ونشأة وتطور الدفاع المدني، ثم يليه تعريف رؤ  واإلنسانيالدفاع المدني في القانون الدولي 

دني المدني الفلسطيني وتطوره ونشأته وقانون الدفاع المالمديرية العامة للدفاع وأهداف ورسالة 
 يليه الملخص.و الهيكل التنظيمي للدفاع المدني الفلسطيني ومن ثم 

ثم  سيتم التحدث عن مفهوم األزمة والمصطلحات ذات العالقة ومن رة األزماتإدا المبحث الثاني
أسباب نشوء األزمات والخصائص األساسية لألزمات ثم سيتم التحدث عن مفهوم إدارة األزمات 

 الخالصة.واألساليب التقليدية إلدارة األزمات واالستراتيجيات الحديثة إلدارة األزمات ثم انتهاًء ب

 تحليل عينة الدراسة الرابعالفصل 

 النتائج والتوصيات لخامسالفصل ا
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 (: يوضح هيكل الدراسة1.1شكل )

 : اعداد الباحثةالمصدر

 األدبيات والدراسات السابقة 1.11
 :دراسات محلية 1.11.1

زمة دور المديرية العامة للدفاع المدني الفلســطيني في إدارة األ  :(م2016 دراســة )صــاد ، .1
 2014العدوان اإلسرائيلي على غزة عام خالل 

ن هدفت هذه الدراسة للتعرف إلى الدور الذي قام به الدفاع المدني في إدارة أزمة العدوا
م واستطالع آراء الجهات ذات العالقة، اتبع الباحث 2014على محافظات غزة عام  اإلسرائيلي

صلت ، تو البحثية خصية كأدوات للدراسةالمنهج الوصفي التحليلي واستخدام االستبانة والمقابلة الش
 الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها أن نسبة مجال التخطيط لألزمات في جهاز الدفاع المدني
مرتفعة، وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات كان من أهمها بضرورة استحداث إدارة متخصصة 

نشاء قاعدة بيانات مشت ل في ركة بين الجهاز والجهات التي تتعامتقوم بمهام إدارة األزمة كافة وا 
ميدان الميدان وضرورة تنفيذ مناورات ميدانية مشتركة بين الجهاز والجهات التي يتعامل معها في ال

 للتدريب على إدارة األزمات.

محتوى الدراسة

الفصل 
الخامس

انات تحليل البي
واختبار 
فرضيات 
الدراسة 
ومناقشتها

الملخص

النتائج والتوصيات

الفصل 
الرابع

الطريقة 
واالجراءات

الملخص

الفصل 
الثالث

ة المديرية العام
للدفاع المدني
الفلسطيني 

وإدارة 
األزمات

الملخص

الفصل 
الثاني

تحليل 
البيئة 

الداخلية 
للمنظمة

الملخص

الفصل 
األول

اإلطار 
العام 
للدراسة

الملخص
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 درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة :(م2016دراسة )حجر،  .2
 إلدارة األزمات وعالقتها بالثقافة التنظيمية السائدة لديهم

هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة ممارسة مديري مدراس وكالة الغوث الدولية بمحافظات 
لوصفي اتبعت الباحثة المنهج ا اتها بالثقافة التنظيمية السائدة.غزة إلدارة األزمات وتحديد عالق

التحليلي باستخدام استبانتين وزعت على جميع معلمي ومعلمات مدراس وكالة الغوث في ثالث 
أن درجة ممارسة مدارس وكالة الغوث  احثة إلى عدة نتائج كان من أهمهاتوصلت الب مديريات،

 طالتخطي بعد درجات بين ذات طرديةعالقة  وجودو  الدولية بمحافظات غزة إلدارة األزمات مرتفعة،
 قافةث، ةالقو  ثقافة) التالية السائدة التنظيمية الثقافة أنماط وبين احدوثه قبل األزماتلمواجهة 
 ،( لدى مديري مدارس وكالة الغوثاإلنساني التعاطف ثقافة، اردو األو  مالنظ ثقافة، اإلنجاز
 نوبي األزمة اءانته بعد األزمات مع التعامل بعد درجات بين طردية قةعال وجود النتائج رتوأظه
 ثقافة، ارو داألو  مالنظ ثقافة، اإلنجاز ثقافة، ةالقو  ثقافة) التالية السائدة التنظيمية الثقافة أنماط

رة كتابة توصيات كثيقامت الباحثة ب ،ليةالدو  ثالغو  كالةو  مدارسمديري  ( لدىاإلنساني التعاطف
 مدراس وكالة الغوث الدولية حول الثقافة التنظيمية عقد ورش عمل لجميع مديري  كان من أهمها:
 لك في األزمات بإدارة خاصة مركزية بيانات قاعدة إنشاء ة األزمات المحتملة،وأهميتها في إدار 

 ،بغزة الدولية الغوث وكالة مدارس جميعوربطها ب مدرسة كل في فرعية بيانات وقاعدة ،مديرية
 على المبنية القوة ثقافة لتعزيز عليها التغلب وآليات المدارس بها مرت التي األزمات لتوثيق
 .مالتعلي ومديريات المدرسة داخل األنشطة لجميع الدقيقة وماتالمعل

 مدى الجاهزية إلدارة األزمات والكوارث دراســــة مســــحية :م(2011دراســــة )رضــــيع، خالد،  .3
 على ضباط جهاز الدفاع المدني في محافظة غزة

التعرف على مدى جاهزية الدفاع المدني في محافظات غزة لمواجهة  هدفت الدراسة إلى
األزمات والكوارث ومدى توافر أنظمة التخطيط المناسبة ومدى توافر معلومات وبرامج للتدريب 
والكشف عن التقنيات الالزمة في وقت األزمات والكوارث وأهمية وجود فريق إلدارة األزمة للدفاع 

شخصًا  149احث المنهج الوصفي التحليلي ألفراد المجتمع البالغ عددهمالمدني، وقد استخدم الب
واستخدم االستبيان كأداة من أدوات الدراسة، توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان من أهمها 
ضرورة وجود مجال التخطيط إلدارة األزمات والكوارث وهنالك نسبة منخفضة كانت لصالح توافر 

ت الدراسة المعدات والتقنيات الالزمة في حاالت األزمات والكوارث الحاصلة في القطاع، خرج
بالعديد من التوصيات كان من أهمها بضرورة زيادة االهتمام بالتخطيط داخل جهاز الدفاع المدني 
وتوافر قاعدة بيانات متطورة عن األزمات والكوارث المتوقع حدوثها وتوفير معدات وتجهيزات فنية 
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ارئ مجهزة مخصصة لمواجهة األزمات والكوارث كما أوصت بضرورة وجود غرفة لعمليات الطو 
 بكافة المستلزمات الضرورة إلدارة األزمات والكوارث داخل القطاع.

األداء  أثر استخدام االستراتيجيات الحديثة في إدارة األزمات على :(م2015، دراسة )عياد .4
 التسويقي في البنوك المحلية في قطاع غزة

لى في إدارة األزمات عهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام االستراتيجيات الحديثة 
 نحيث طبقت الدراسة على عينة تتكون ماألداء التسويقي للبنوك المحلية العاملة في قطاع غزة، 

وصل تم استخدام استبانة موزعة على العينة السابقة، ت .مدراء ونواب ورؤساء أقسام البنوكمن  80
 ياتالباحث إلى عدة نتائج كان من أهمها: لدى البنوك في مجتمع الدراسة العديد من االستراتيج

 لالمعد وحصل بحسب طبيعة ونوع وحجم األزمة التي تواجهها، المستخدمة في مواجهة األزمات
 ياتاتيجر االست باقي معمرتفعة مقارنة  ميةأه ىعل األزمة معالجة اتيجيةر است ميةأه لمستوى  مالعا
 ك.بنوال لها تتعرض قد التي األزمات نوعية إلى يعود وذلك ،"التعبوي  االحتياطي" اتيجيةر است تليها

توصل الباحث إلى عدة توصيات كان أهمها: دعوة البنوك المحلية العاملة في قطاع غزة إلى 
كيفية استراتيجيات إدارة األزمات الحديثة و  يمتابعة التطور الحاصل في المجال المعرفي والعلمي ف
 ى، علة والسياسية التي تحصل في القطاعتطبيقها محليًا في ظل األزمات المتكررة االقتصادي

 حديثة معايير ىعل باالعتماد يتعلق بما السياسات تعزيز غزة قطاع في ةالعامل يةالمحل كالبنو
 .المستمر والتطويرم التقييأجل  من األزمات ةمواجه أثناء التسويقي األداء قياس في ومتنوعة

ــة  :(م2014، دراســـــــــــة )جحجوح .5 ــانوي ــدارس الث ــديري الم ــدى م درجــة الوالء التنظيمي ل
 بمحافظات غزة وعالقته بإدارة األزمات من وجهة نظرهم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على درجة الوالء التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية 
التحليلي تم استخدام منهج الوصف حيث بمحافظات غزة وعالقته بإدارة األزمات من وجهة نظرهم، 

وكانت عينة الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية بمدارس 
، توصل الباحث إلى العديد من النتائج أهمها: أن مستوى الوالء التنظيمي ودرجة محافظات غزة

الباحث توصل ممارسة مدير المدرسة لمهارة إدارة األزمات من وجهة نظرهم جاء بنسبة كبيرة، 
ء التنظيمي واختيار أعضاء فريق العدد من التوصيات كان أهمها: تعزيز مقومات ظاهرة الو ل

 مدرب إلدارة األزمة وتطوير أدائه من خالل عقد ورش عمل لمناقشة األزمات وغيرها.
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 :دراسات عربية 1.11.2
 لكوارثفاعلية التخطيط االستراتيجي بالدفاع المدني للحد من ا :(م2011 ،العتيبيدراسة ) .1

ث يهدف هذا البحث إلى قياس فاعلية التخطيط االستراتيجي بالدفاع المدني للحد من الكوار 
ومعرفة المعوقات التي تواجه التخطيط االستراتيجي والتعرف على مدى فاعلية التخطيط 

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من الكوارث.لدفاع المدني في الحد من االستراتيجي ل
تكون حيث خالل أسلوب المسح االجتماعي واعتمد الباحث في جمع المعلومات على االستبانة، 

 \عقيد :مجتمع الدراسة من جميع ضباط المديرية العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض من رتبة
صل هذا البحث إلى العديد من النتائج كان من تو و ، شخص 150 لواء والذي كان عددهم \عميد
 لرفع الميزانية في بنود طرح يتم حيث مناسب المدني بالدفاع االستراتيجي التخطيطأن  أهمها
 سنوية خطط وتوضع إدارة، لكل تحقيقها المطلوب السنوية األهداف وتوضع البشرية، القوى  كفاءة
 يالمدن الدفاع في االستراتيجي التخطيط .األهداف لتحقيق المدني الدفاع نشاط أوجه بجميع خاصة

 للتعامل الخطط إعداد عند شامل تصور هناك أن حيث ،عالية بدرجة فاعل الكوارث من الحد في
 المدني الدفاع بين وتنسيق المدني بالدفاع والضعف القوة نقاط على وقوف وهناك الكوارث، مع

 االستراتيجي التخطيط تواجه التي المعوقات أهم أن .فعال للكوارث التخطيط في األخرى  والجهات
 المحتملة، الكوارث عن مناسبة بيانات قواعد وجود عدم هي المدني الدفاع في الكوارث من للحد

 في الشديدة والمركزية العالقة، ذات األجهزة مع االستراتيجية الخطط وضع عند التنسيق وضعف
 للمعلومات قواعد توفير على العملخرج البحث بالعديد من التوصيات كان من أهمها  .التخطيط

 والمنفذين االستراتيجية الخطط واضعي بين تواصل وجود على الحرص. المستقبلية الكوارث حول
ئها الحالي مع أدا أداءها تقيس معاييربتطبيق  المدني بالدفاع االستراتيجية الخطط تضم أن. لها

 .للكوارث التخطيط في األخرى  والجهات المدني الدفاع بين التنسيق. المتوقع

لوطن اانعكاسات األزمة المالية العالمية على األمن الغذائي في  :(م2013، حمزةدراسة ) .2
 SWOTدراسة تحليلية وفق نموذج  –العربي 

تهدف هذه الراسة لتسليط الضوء على أزمة األمن الغذائي وتشخيصها من خالل احصائيات 
وتحليل ارتباطها بعوامل خارجية والتي تؤثر عليها سلبًا موجزة تحت مصطلح نقاط الضعف، 
ومحاولة الكشف عن الظروف االقتصادية التي أدت إلى تفاقم األزمة وتحليلها وشرحها وتوضيحها 

، اعتمد الباحث في هذه SWOTج هذه األزمة من خالل استخدام نموذج تحليل ومحاولة عال
الدراسة على استخدام عدة مناهج للوصول إلى أهدافه المتوقعة وهي كالتالي: المنهج التاريخي 
والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي من خالل تحليل معامل االرتباط وفق نموذج التحليل 
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 المصرفي النظامأن  هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها، توصلت SWOTاالستراتيجي 
 وهذا واتساعها المالية األزمة نشوب في المسببة العوامل أكثر من األمريكية المتحدة بالواليات
 المالية بالمشتقات التعامل إلى باإلضافة هذا البنوك، تتعامل التي المرتفعة الفائدة أسعار بسبب
 في بدأت التي المالية األزمة قادت .هاوطأت من زاد مما م2007سنة بلغته الذي الهائل والحجم
 تصاديةاالق القطاعات مختلف شملت عالمي ركود أزمة إلى الرأسمالي للنظام الرئيسي المركز

 النفط أسعار وتراجع العالمي االقتصاد نمو تباطؤ مظاهرها، بين من والتي للدول، واالجتماعية
 وانسحاب ستثماراال تراجع إلى باإلضافة والتضخم البطالة معدالت تصاعد وكذلك الغذائية، والمواد
 .قياسي مستوى  إلى الصناعية الدول من كثير في التجاري  العجز ارتفاع وأخيرا األموال رؤوس
 على تأثيره في ذلك ويتمثل الدولي المستوى  على انعكاسات الغذائية المواد أسعار ارتفاعوأن 

 سوء وحالة الفقر معدالت زيادة على لتأثيرها إضافة التضخم، معدالت في بالزيادة الكلي االقتصاد
 الشغب وحاالت التظاهرات مثل واألمني السياسي االستقرار عدم حالة ظهور وبالتالي التغذية،
خرجت هذه الدراسة إلى عدة توصيات كان من  .واالجتماعي االقتصادي االستقرار عدم وكذلك

أهمها وضع وتطوير استراتيجيات للتنمية الزراعية المستدامة مع األخذ بعين االعتبار الموارد 
المتوفرة محلياً وأوصى الباحث أيضاً ضرورة االستعانة بالنماذج اإلدارية الحديثة كأداة تحليل البيئة 

تقييم وتوضيح جميع الظروف المحيطة باألزمات  حتى نستطيع SWOTالداخلية والخارجية 
 تصاديةاالق الموارد وتطوير تنويع المختلفة إن كانت على صعيد األزمات المحلية أو حتى العالمية.

 أو الخارجية الصدمات من حمايتها أجل من وهذا المحروقات، قطاع خارج هي التي وخاصة
 لتجميع الدراسات ومراكز العلمي البحث تشجيع .المخاطر تلك من مواردها تجنيب األقل على
 األزمة هذه فاستفحال المستقبل، في تقع أن يمكن التي الغذائية األزمات ومواجهة الزراعي العمل

 .والتقدم النمو أحالم كل على يقضي قد
 
 
 
 دراسات أجنبية 1.11.3

1. (Alshaher, 2013): The McKinsey 7S Model Framework for E-
Learning System Readiness Assessment 

 اإللكتروني التعلم نظام حول االستراتيجي والتفكير القرار صنع هدفت إلى الدراسة هذه
 المنظمة استعداد مدى لتقييم جديداً  إطاراً اقترحت هذه الدراسة . باستخدام نموذج مكاينزي للتقييم
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باستخدام أبعاده السبع  7s ماكينزي  نموذج أساس على اإللكتروني التعلم نظام مشروع لتنفيذ
في  )االستراتيجية، الهيكل، النظم، أسلوب اإلدارة، العاملين، المهارات، القيم المشتركة( المترابطة
 لتحديد النظام تنفيذ قبل للمنظمة الحالي الوضع لتقييم كمقاربة أبعاد 7 الدراسة استخدمت. التحليل
استخدم الباحث أسلوب . الفشلاحتماليه حدوث  مع المشروع تواجه قد التي الضعف مجاالت

 ثالث من المحددة البيانات لجمع الجماعية والمقابالت االستبيانات علىالوصفي التحليلي واعتمد 
. اآلداب وكلية واالقتصاد األعمال كلية الحاسوب، علوم كلية العراق في الموصل جامعة في كليات
 تقييم خالل من الموصل جامعة في اإللكتروني التعلم نظام بناء في النجاح هذا تحقيق ويمكن

 الضعف أو الفشل تجنب يمكن وبالتالي 7s إطار إلى استناداً  األبعاد متعدد لنموذج وفقاً  الجاهزية
 القرارات اتخاذ من اإلدارة تمكين نحو خطوةاتخاذ و  المشروع وبدء قبل التنفيذ عملية تواجه التي
 .التنفيذ بعملية المرتبطة المرتفعة التكلفة تجنب عن فضالً  المجال، هذا في النجاح تحقق التي

اإللكتروني باستخدام بنود  مقاييس لقياس استعداد نظام التعليم احتوى على جمع البيانات استبيان
ثم تم توزيع االستبيان على موظفي الدعم الفني ، بشدة أوافق 5ال أوافق بشدة على  1حت بين تراو 

 أنشئ الباحث .برامج التعليم اإللكتروني في مختلف اإلدارات والمديرين والعاملينوالمهني في 
 ازدهار، توصل الباحث إلى عدة نتائج كان من أهمها: سؤاالً   81والذي احتوى على االستبيان،

عن  مالتي تسمح بالتعل الدولية الجامعات مختلف بسبب باستمرار يتزايد اإللكتروني التعلم نظام
 لتدريب ماالنظ هذا التعليمية وغير التعليمية المنظمات اعتمدت وقد. العالم أنحاء جميع في بعد

 وتطوير إلنشاء معقدة عملية اإللكتروني التعليم نظامعلى  عتماداال ويعد .مستخدميها أو موظفيها
نظام  تقييم على والمعلمين الجامعة7s ساعد نموذج ماكينزي  المعلومات، لتكنولوجيا متكامل نظام
 التعلم نظام اعتماد قرارحصل . االستعداد ته فيياعلوف في مدى كفاءته اإللكتروني التعلم

على نسبة كبيرة لقرار انشائه في الجامعة بفضل نموذج  العالي التعليم مؤسسات في اإللكتروني
 الطالب ومهارات والتعليم، والتدريب الثقة تتجه نحو المؤشرات أهم وكانت للتقييم 7sماكينزي 
توصل الباحث إلى توصية كانت تتجه إلى أن  المستقبلي، للعمل بالنسبةو  المشتركة، والمعتقدات

 وتطوير هذا البحث. للتوسع حاجة كلهنا
 تحليل الدراسات السابقة 1.11.4

تناولت بعض الدراسات السابقة موضوع إدارة األزمات وعالقته بالثقافة التنظيمية وبعضها 
اتيجيات الحديثة وبعض الدراسات قارنتها بدرجة الوالء التنظيمي لدى العاملين في باستخدام االستر 

المنظمة، وهناك دراسات قامت بدراسة البيئة الداخلية وربطتها بالحد من ظاهرة الفساد اإلداري 
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داخل المنظمة وهناك دراسات قامت بتحليل البيئة الداخلية والخارجية باستخدام أحد نماذج اإلدارة 
 ، وغيرها من الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة.SWOTهو و 

 التعقيب على الدراسات السابقة 1.11.5
 تتناول بعض الدراسات السابقة جميع عناصر البيئة الداخلية للمنظمة بل اكتفت بعنصر لم

ي ماكينزي فواحد فقط وتمت مقارنته أو تقييمه بالنسبة إلدارة األزمات، لم يتم استخدام نموذج 
 الدراسات العربية ولم يتم التطرق له وربطه بإدارة األزمات على صعيد المنظمات.

 ما الذي أضافته الدراسة 1.11.6
ت تتميز الدراسة الحالية بإسقاط نموذج ماكينزي على تحليل البيئة الداخلية ألحد أركان جها .1

ل ارة األزمة ومدى تأثير التحليالتعامل مع األزمات والكوارث وأيضًا اسقاطها على مراحل إد
 الداخلي للبيئة الداخلية على إدارة األزمة.

قق لم تتطرق الدراسات السابقة لكيفية إدارة التغيرات على البيئة الداخلية بشكل عام بما يح .2
 الكفاءة وجودة العمل من خالل تحليل البيئة الداخلية.

 ري والبيئة الداخلية جميعها بل اقتصرتلم تتطرق الدراسات السابقة إلى تقييم الوضع اإلدا .3
 على بعض عناصر البيئة الداخلية فقط من منظور اتجاهي واحد.
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 ملخص الفصل األول 1.12
هدف هذا الفصل إلى التعرف على موضوع الدراسة بصورة عامة وذلك من خالل توضيح 

الباحثة موضوع مشكلة الدراسة عن طريق صياغتها على شكل أسئلة واإلجابة عنها والتي اعتبرتها 
 الباحثةتسعى الباحثة إلى تحقيقه من خالل وضع أهداف للدراسة والتي تسعى الدراسة وما الذي 

تعتقد الباحثة وجود تأثير لها. والتي تعتمد على عدة متغيرات  الفرضياتا من خالل إلى تحقيقه
بحث بصورة أكثر عمقًا حول تحليل البيئة الداخلية باستخدام نموذج ماكينزي ودوره في إدارة وال

يمكن  والاألزمات وأخذ المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني كدراسة تطبيقية لهذا الموضوع 
لبدء بذلك إال من خالل النظر على الدراسات السابقة بداية بالمحلية مرورًا بالعربية ثم األجنبية ا

لتحليلها ومعرفة آرائهم ثم التعقيب عليها بصورة علمية من أجل مساعدة الباحثة في إضافة األمور 
تم التطرق  راً وأخيوأيضًا لتعزيز آراء بعض الباحثين، الجديدة والتي غفلت عنها بعض الدراسات 

المفهوم  معرفةإلى مصطلحات الدراسة المهمة وتوضيح مفهومها بشكل عام حتى يتسنى للقارئ 
 العام لعنوان الدراسة ومحتواه.



 الفصل الثاني
 تحليل البيئة الداخلية للمنظمة

 المبحث األول: مفاهيم عامة
  المنظمات تصنيف 2.1.1

تتنوع المنظمات من حيث نوعها ومن حيث الربح ومن حيث النطاق الجغرافي لعملها 
  ( إلى تصنيف المنظمات2.1ويشير الشكل ) (م2014)دودين،

 
 : يوضح أنواع المنظمات(2.1) شكل

 الباحثة بتصرف :المصدر
غير المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني هي منظمة حكومية عامة ان  ويمكن القول

 ربحية تعمل في النطاق المحلي لقطاع غزة.

 ستراتيجيةمفهوم اال 2.1.2
هي تحديد األهداف طويلة المدى واألهداف المحددة للمنظمة وتبني مسارات عملية 

 .(Alfred, 1962) وتخصيص الموارد الضرورية للوصول لألهداف

أنواع المنظمات

من حيث النطا  
الجغرافي

محلية

إقليمية

دولية

من حيث الربح

ربحية 

غير ربحية

من حيث نوعها

المنظمات العامة 
الحكومية

المنظمات الخاصة

المنظمات شبه 
الحكومية
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 ستراتيجيةمفهوم األهداف اال 2.1.3
سعى تاألمد تحدد فيه مستويات األداء والنتائج والمخرجات التي هي أداة قياس لغايات بعيدة 

لى المنظمة إلى تحقيقها والتي تساهم في تقوية وتعزيز المركز التنافسي للمنظمة ومدى قدرتها ع
 .(م2010)السنباطي، المنافسة

 مفهوم التنظيم 2.1.4
ساعد المنظمة على تحقيق يو لتحديد العالقة بين الوظائف والواجبات  رسمهُ هو إطار يتم 

 يتم رسمها بواسطة اإلدارة العليا للمنظمة ذيالمنشود بأسلوب ونمط معين، والالهدف 
 .(م2017)عبوي،

 إلجراءاتا – السياسات – الفر  بين االستراتيجيات 2.1.5
الفرق الجوهري بين االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات هي أن االستراتيجيات تعتبر 

المبدأ م لسير المنظمة لتحقيق األهداف العامة والكبيرة لها أما السياسات هي القوانين و الخط العا
يلة التي تتبعها المنظمة وأعضائها للوصول إلى األهداف الكبيرة والعامة أما اإلجراءات هي الوس
 ةامالتي تقود المنظمة وأعضائها باتباع الخطوات والتعليمات للوصول إلى األهداف الكبيرة والع

 .(م2010)محمد،

 األهداف التشغيلية - األهداف المرحلية - ستراتيجيةالفر  بين األهداف اال 2.1.6
ن الفرق الجوهري بين األهداف االستراتيجية واألهداف المرحلية واألهداف التشغيلية هي أ

بًا وغال وتحقيقهااألهداف االستراتيجية تعتبر أهداف عامة تتصورها المنظمة لغاية الوصول إليها 
تنبط أما األهداف التشغيلية فهي تس ما تكون على المدى البعيد أو لها فترات زمنية طويلة المدى،

 والتي المن األهداف االستراتيجية العامة والتي يكون تنفيذها خالل زمن وخطة تشغيلية محددة 
صيرة وتكون فترتها الزمنية ق تتم إال بواسطة األشخاص وهم الفئة التشغيلية الذين يقومون بالعمل

فهي األهداف التي تأتي بعد األهداف ة أما األهداف المرحلي شهور إلى عام، 6المدى من 
لوصول ااالستراتيجية العامة واألهداف االجرائية والتي تربط العالقة بالزمن أو األوليات وال يتم 

صحاب القرار واإلدارة العليا من ألإلى األهداف االستراتيجية إال بوضع أهداف مرحلية تتيح 
وتعتبر متوسطة  االنتقال من هدف إلى هدف حتى الوصول إلى األهداف االستراتيجية

 .(م2016)جمال،المدى
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 ات العاملةالمبحث الثاني: البيئة الداخلية للمنظم
 الداخلية تحليل بيئة المنظمة مفهوم 2.2.1

ة مراجعة وتقييم شامل لظروف وأحوال المنظم هي أداة من أدوات اإلدارة الحديثة تتم فيها
 والتي تلعب دورًا مهمًا في تحديد نجاح ،وعملهاها لتوضيح ودراسة األركان الرئيسية لنشاطات

 .(م2015)األشهب، المنظمة أو فشلها.

 الداخلية فوائد تحليل بيئة المنظمة 2.2.2
 (م2015،شهباألتتلخص فوائد تحليل البيئة الداخلية بالنقاط التالية: )

 يعالج المشاكل التي تواجهها المنظمة بصورة دقيقة وواضحة. .1
 يحدد فرص نجاح المنظمة .2
تغييرات  تحديد وتوضيح المتغيرات التي حدثت في المنظمة والتي من الممكن أن تحدث .3

 .على النظم واألهداف
 وأساليب تطويره. توضيح وتحديد اتجاهات المنظمة .4
ن أن المتواجدة وربطها في المشاكل واألزمات التي من الممك المساعدة في تنظيم المعلومات .5

 تحدث في تحليل واقع المنظمة.
 الكشف عن نقاط القوة والضعف للمنظمة. .6
 يساعد المخططين والمحللين على تقييم ودراسة الظروف المحيطة بالمنظمة ويطور من قوة .7

 مالحظتهم لألوضاع.
 اصة في المجاالت التي يجب تطويرها.يساعد المنظمة في عمليات اتخاذ القرار وخ .8
 يساعد الجهات المسؤولة بتوضيح ووضح األهداف االستراتيجية الخاصة بالمنظمة. .9

 يعطى كتوصيف دقيق للموانع التي تمر بها المنظمة والمؤثرات التي تساهم فيها. .10

 الداخلية شروط تحليل بيئة المنظمة 2.2.3
 (م2011)عريقات ويوسف،  نقاط أهمها:تتلخص شروط تحليل البيئة الداخلية بعدة 

 توضيح وتحليل عناصر القوة والضعف داخل المنظمة. .1
)رؤية  توضيح وضع وموقع المنظمة في الوقت الحالي وماذا ستكون عليه في المستقبل .2

 .المنظمة(
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يدًا عند إجراء عملية تحليل للبيئة الداخلية يفضل أن يكون هذا التحليل مختصرًا وبسيطًا وبع .3
 لتعقيد في تحليل البيئة وبنفس الوقت شاماًل لجميع عناصر البيئة الداخلية.عن ا

عن  يجب أن يكون تحليل البيئة الداخلية للمنظمة منطقيًا وواضحًا ويمتاز بالموضوعية بعيداً  .4
 التحيز.

 قابلة للقياس.و واقعية نماذج تحليل البيئة الداخلية تعتبر  .5
 تتسم بالمرونة. .6
 والوضوح.الدقة تمتاز ب .7

 تحديات تحليل بيئة المنظمة الداخلية 2.2.4
 (م2014في النقاط التالية: )هريدي،تتعلق التحديات التي تواجه المنظمة في بيئتها الداخلية 

 قدرات العاملين داخل المنظمة. .1
 الموارد المتوفرة واالستخدام األمثل لها. .2
 مجال البحث والتطوير داخل المنظمة. .3
 الهدف المنشود.كيفية الوصول إلى  .4
 استخدام النموذج األمثل في عملية تحليل البيئة الداخلية لدى المنظمة. .5
 .ومواردها إيجاد االستراتيجية األمثل إلدارة المنظمة .6
 اتجاهات وسلوك الموارد البشرية في المنظمة. .7
 القيم العليا التي تحكم المنظمة. .8
 تأثير العاملين بالظروف والبيئة المحيطة بهم. .9

 الداخلية والخارجية نماذج تحليل بيئة المنظمة 2.2.5
 SWOTنموذج تحليل  2.2.5.1

من جامعة  Albert Humphreyأول من قام بابتكار هذا النموذج هو ألبرت هامفري 
  شركة. 511 بياناتستينات والسبعينات، قام باستخدام ستانفورد في فترة ال

 هو أسلوب تحليلي لدراسة وتقييم نقاط القوة والضعف داخل المنظمة ودراسة وتقييم الفرص
يرة وبناء الخطط طويلة المدى وقصوالتهديدات خارج المنظمة، يستخدم لبناء استراتيجيات األعمال 

 (Richter&Pahl,2009) المدى وفق المتغيرات الداخلية والخارجية.
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  SWOT نموذجمكونات  2.2.5.2

 (م2012النصر، أبو) يشمل هذا التحليل على أربع جوانب وهي كالتالي:
 وهي العناصر الداخلية للمنظمة التي تتيح لها تحقيق رسالتها :Strengths نقاط القوة

وبلوغ أهدافها وتحقيق نجاحها، يجب على المنظمة أن تكون ملمة بجميع جوانب العمل المفيدة 
ة والقوية التي تنظم قدرات وعمل المنظمة وتعطي للمنظمة قوة تنافسية ومميزات تتسم بها مقارن

 بمنظمات أخرى.
وهي العناصر الضعيفة داخل المنظمة والتي تمنعها من  :Weaknesses نقاط الضعف

مة، المنظير جدًا في تدهور سلم النجاح وارتفاع خسائر لها دور كبقيق أهدافها وبلوغ رسالتها و تح
اإلهمال في دراسة نقاط الضعف وعدم إصالحها وتحويلها إلى نقاط قوة بواسطة خبرات ويعتبر 

البحوث والدراسات سوف يؤدي إلى خفض الكفاءة وانحدار عمل علمية وعملية وعدم كفاية 
 المنظمة وتدهور أوضاعها، لذا يهتم هذا النموذج بتقييم نقاط الضعف ودراستها ومن ثم محاولة
 السيطرة عليها من أصحاب الخبرات داخل المنظمة حتى يتسنى للمنظمة الوصول إلى قمم النجاح.

لخارجة عن حدود المنظمة الداخلية والتي وهي الفرص ا :Opportunitiesالفرص
رص لالرتقاء والوصول إلى نجاح المنظمة، وتكون هذه الفها باستطاعتها االستفادة قدر الممكن من

 إما في أسواق المنافسة أو من السياسات الموضوعة الحكومية أو التطورات التكنولوجية وغيرها
 القول بأنيمكن منظمة، دة منها في صالح المن الفرص التي يمكن اقتناصها ودراستها لالستفا

، ويمكن أن الفرص والتهديدات هي عناصر ال يمكن السيطرة عليها وانما يمكن االستفادة منها
 .تساهم الفرص في فرض واقع جديد للمنظمة يساهم في تطوير امكانياتها ومواردها

المنظمة وال يمكن  وهي التهديدات الخارجية التي تؤثر على عمل :Threats التهديدات
 السيطرة عليها إطالقًا ويصعب مواجهتها، ويؤدي إلى عدم االستقرار داخل المنظمة ومن الممكن

وي قوبالتالي تحتاج إلى دراسة بشكل  أن تؤدي إلى عدم استمراريتها وتشكل مصدرًا حقيقيًا للخطر
 .لص منهاوتحديد مدى تأثيرها على سير عمل المنظمة ووضع الخطط والبدائل للتخ

 النموذج تعقيب الباحثة على 2.2.5.3

ال شك أن هناك مميزات لهذا النموذج كان أهمها أنه يحدد نقاط الضعف والقوة لبيئة 
أن تتعرض لها المنظمة ومن ثم محاولة  المتوقعالمنظمة الداخلية ويساعد في تحديد التهديدات 

التغلب عليها وتحويلها إلى فرص بمساعدة متخذي القرار في وضع استراتيجيات للتغلب عن 
التهديدات الخارجية المحيطة بالمنظمة إن أمكن، بشكل عام يساعد في تحسين أداء المنظمة 

اضر والتخطيط للمستقبل، ومراقبة وتقييم وضع المنظمة من خالل دراسة الماضي وتحليل الح
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لكن هناك صعوبة في التنبؤ لجميع التهديدات التي من الممكن أن تتعرض لها المنظمة والتي 
تشكل أزمات حقيقية لدى متخذي القرار فتحتاج المنظمة لوضع خطط بديلة دائمًا لتفادي الوقوع 

القوة والضعف والفرص  باألزمات، يعتقد النموذج بأن عناصر البيئة الداخلية تقتصر على نقاط
ئة الخارجية إال أنه في الحقيقة هذه العناصر مترابطة ومشتركة مع لتهديدات مقتصرة على البيوا

 بعضها البعض تؤثر وتتأثر في المنظمة وبعضها ال يمكن السيطرة عليها وتفاديها.

 PESTنموذج تحليل  2.2.5.4

ط مشروع جديد، وهذا التحليل خاص فق يتم اللجوء إلى هذا النوع من التحليل قبل البدء في
، Economical ، االقتصاديةPolitical بتحليل العوامل الخارجية، ومن هذه العوامل )السياسية

 Environmental )(Dolence، البيئيةTechnological لتكنولوجية، اSocial االجتماعية
et.al, 2012.) 

 تعقيب الباحثة على النموذج 2.2.5.5

يركز النموذج على البيئة الخارجية التي تمتاز بعدم االستقرار وصعوبة التنبؤ دائمًا 
بالتهديدات التي تحيط المنظمة والتي من الممكن أن تحدث، يساعد هذا النموذج أصحاب القرار 
قبل البدء بأي مشروع جديد سواًء أكان خدماتي أو ربحي في تحديد اتجاهات وميول الفئات 

نه ال ودراسة العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية إال أالمستهدفة 
ي مع المؤسسات القائمة وبالتالي ال يصلح ألن يطبق على المديرية العامة للدفاع المدنيتناسب 
 .الفلسطيني

 Porter's Five Forces Model نموذج تحليل بورتر والقوى الخمس 2.2.5.6

ها تفيد في دراسة وتقييم وضع المنظمة وفهم بسيطة ومهمة في نفس الوقت ألنأداة وهي 
رار كل من القوة التنافسية للوضع الحالي وقوة مكانة المنظمة وموقفها، إذا تم واتخذ أصحاب الق
ين في المنظمة باالنتقال إلى مرحلة جديدة فإنه يستخدم هذا النموذج لدراسة الوضع الحالي وتحس

 (Roy, 2011) جود وتجنب اتخاذ خطوات خاطئة قد يضر المنظمة.الضعف المو 
خول القوى الخمس وهي )قوة المورد، قوة المشترين، التنافس، التهديد باإلحالل، التهديد بد

 (Miller.et.al, 2011) منافسين جدد(.
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 تعقيب الباحثة على النموذج 2.2.5.7 

يتيح هذا النموذج دراسة الوضع الحالي للمنظمة وتحويل نقاط الضعف إلى قوة باستخدام 
استراتيجيات عديدة بمساعدة متخذي القرار، أيضًا من الممكن تجنب اتخاذ الخطوات الخاطئة 
التي تضر المنظمة، يساعد في تقييم وضع المنظمة الحالي وتحديد مكانتها وموقفها مقارنة 

 معرفة احتياجات الفئات المستهدفة وتقديم المنتجات أو الخدمات التي تتناسب معبالمنافسين و 
احتياجاتهم، ودراسة تقييم وضع السوق والدخول بمنتجات أو خدمات مميزة وقوية مقارنة مع 

ل السياسية المنافسين، إال أنه أهمل العوامل األخرى والتي تلعب دوراً مهماً في أداء المنظمة كالعوام
من  كنولوجية والبيئية وال تكفي العوامل الخمس في تقييم وضع المنظمة تقييمًا جيدًا والتيوالت

أهمل النموذج دراسة كما الممكن أن تتعرض لتهديدات غير متوقعة تؤثر سلبًا على المنظمة، 
 تخاذ القرارات، وهذاوتحديد األهداف االستراتيجية الخاصة بالمنظمة والتي لها دور مهم في ا

ع اسقاطه على المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني وذلك ألنه يتعامل منموذج ال يصلح ال
 المنظمات الربحية واالقتصادية.

 Stakeholder Analysis Model نموذج تحليل أصحاب المصالح 2.2.5.8

نموذج يهتم فقط في تحديد أصحاب المصالح وتحليل احتياجاتهم األساسية والثانوية، 
أصحاب المصالح وهم الذين لديهم مصلحة في القضايا التي تعنى بالمنظمة، والهدف من تحليل 
 اأصحاب المصالح هي وضع األهداف والرؤية االستراتيجية بناًء على أصحاب المصالح والقضاي

ة لمنظمالتي تهمهم، ومن الجديد بالذكر أن أصحاب المصالح لهم دوراً كبيراً في التأثير على أداء ا
ونجاحها واستمراريتها، فوجب على المنظمة تحديد أصحاب المصالح واالطالع على احتياجاتهم 

 (م2010)القحطاني، حتى تستمر في أداء أعمالها والنجاح في بلوغ رسالتها وأهدافها.

 تعقيب الباحثة على النموذج 2.2.5.9

ي نشاط المنظمة ال شك أن توضيح وتحديد أصحاب المصالح الذي يؤثرون أو يتأثرون ف
م مهم جدًا ويساعد في تحديد األهداف االستراتيجية ووضع الخطة االستراتيجية من خالل اشتراكه

فيها، ويحد من التأثيرات السلبية واألخطار المحتملة وكسب دعم أصحاب المصالح لنجاح 
لبيئة ايام بتحليل واستمرار أداء المنظمة في االتجاه الصحيح، لكن هذا النموذج ال يتم إال عند الق

يس الباحثة نموذج ثانوي ول الداخلية للمنظمة ودراسة وضع المنظمة بالشكل المطلوب، لذا تعتبره
 أساسي.
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  McKinsey Model ماكينزي تحليل نموذج  2.2.5.10

 أهداف نموذج ماكينزي 
 وذلك المنشود الهدف لتحقيق المنظمة اتجاه سير حسن تحليل نموذجال من الهدف الرئيسي

 (Thomas et.al,1980) :خالل من

 .المنظمة أداء تحسين .1
 .المنظمة داخل المستقبلية للتغيرات المحتملة اآلثار دراسة .2
 .االستحواذ أو االندماج خالل والعمليات اإلدارات اصطفاف .3
 .المقترحة االستراتيجية لتنفيذ السبل أفضل تحديد .4

 (Thomas et.al,1980)عناصر نموذج ماكينزي 
األساسي لهذا النموذج هو أنه يقوم على سبعة عناصر داخلية للمؤسسة والتي يجب المبدأ 

وتصنيف نموذج  أردنا لهذه المؤسسة أن تكون ناجحة وفاعلة أن تكون متناسقة ومترابطة إذا
  ماكينزي إلى عناصر قوية وعناصر ناعمة:

 عناصر قوية وهي: .1
 :المنظمة بقصد تحقيق أهدافها وتحسينممارسات واجراءات متكاملة تمارسها  االستراتيجية 

 (Aladwani,2001) .صورتها أمام الفئات المستهدفة
 :البعض عضهابب وعالقتها المنظمة في األعمال وحدات بموجبها تسير التي الطريقة الهيكل ،

 والمهام واألعمال التنظيمية الخريطة تظهرها التي التنظيمية العالقات مجموعة وتمثل
 وبيان األنشطة وتقسيم من؟ أمام المسؤول من على الدالة والسلطات والمسؤوليات
 م(2014)الكرخي،  .بينها فيما والتنسيق التكامل وتحقيق التخصصات

 :التي هيو ، األعمال إلنجاز المنظمة تستخدمها التي واإلجراءات الممارسات هي النظم 
 وتحدد االختصاصات، وتوضح الضابطة، والسياسات العمل، إجراءات خاللها من توضح

 وتثبيت المؤسسي العمل ستقرارا في يساهم اإلدارية األدلة بناء إن حيث الصالحيات،
 (Alshaher,2013).أركانه

 عناصر ناعمة وهي: .2
  :والتطلعات القيم تمثل، التوجيهية األساسية والمبادئ األهداف تطلق علىالقيم المشتركة 

 في صريحة نجدها ال وغالبا بالمنظمة األفراد فيها يشترك التي والطموحات األساسية
نما ، األهداف  في العليا اإلدارة ترغب التي المستقبلي للتوجه العريضة األفكار عن تعبر وا 
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 عملية على نركز وهنا، األفراد جانب من مشاركتها يجب ثم ومن المنظمة داخل نشره
 القوة وتعطيها غيرها عن المؤسسة تميزها التي قيمال من بمجموعة البشري  العنصر تطعيم
 األجر استشعار وقيم ، االلتزام وقيم ، الوالء قيم:  أمثلتها ومن لإلنتاج الفعلية الدافعة

، العمل ، قيم القيادية، االنتماء، التكافل، المشاركة، الجد واالجتهاد، األخالق األخروي 
 (shiri.et.al,2015)الجماعي.

 :واإلمكانات القدرات تمثل، المنظمة داخل ومؤهالتهم الموظفين قدرات إلى تشير المهارات 
 تميز التي والخصائص علمي واقع إلى والمعارف المعلومات تحويل على القادرة والكفاءات
 خدمات لتحسين يهدف اإلداري  التطوير أن وحيث، المنظمات من غيرها عن المنظمة
ارات وتطوير المه الدوام على ومهاراتها قدراتها بتنمية إال يأتي ال وهذا باستمرار، المؤسسة

 م(2015)سالم، .للكوادر البشرية في المجال اإلداري 
 :العمل ثقافة اي المنظمة داخل األمور بها تجري  التي الطريقة إلى يشير أسلوب االدارة، 

 المركزية مع التعامل في نمطها للمؤسسة يكون  أن أي اإلدارية المنهجية بها قصدوي
 االختيار من بد ال كما. توجهها التي المشكالت وحل القرارات اتخاذ وكيفية والالمركزية،

  (Robert,2005).المؤسسة خطط مع التعامل في المناسب اإلداري 
 :ريةالبش الموارد وتعتبر، المنظمة لدى يعملون  الذين العاملين ونوع عدد إلى يشير العاملين 

 نجاح سر هو البشري  العنصر أن على التجارب أكدت حيث اإلداري  التطوير عوامل أهم من
 على تحرص التي وهي موظفيها، اختيار عملية تحسن التي هي الجيدة فالمؤسسة. المؤسسة
 تحرص التي وهي واتجاهات، ومعارف مهارات من جيد هو ما بكل قدراتهم وتنمية تدريبهم
 المادية والحوافز للمكافآت مرن  نظام ضمن ومكافأتهم تحفيزهم على

  (Sachdeva,2008).والمعنوية

 العناصر أما عليها مباشرة تؤثر أن يمكن واإلدارة تحديدلل أسهل هي القوية العناصر
 ،ذلك ومع. بالثقافة تأثراً  وأكثر وضوحا أقل وهي لوصفها، صعوبة أكثر تكون  أن فيمكن الناعمة

 القوية. العناصر عن أهمية تقل ال الناعمة العناصر هذه فإن
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 (2.2) انظر الشكل :الشكل التالي يوضح ترابط العالقات بين العناصر السبعة

 
 يوضح العالقة بين العناصر السبعة :(2.2شكل )

 الباحثة بتصرفالمصدر: 
 م(2011و)نصيرة،  (م2005)الدوري،  ماكينزي نموذج فوائد

 .وتنفيذها االستراتيجية صياغة بين المتبادلة العالقة توضيح .1
 التي األنشطة من متنوعة مجموعة استراتيجية اختيار ربط أهمية في المدراء التركيز على دور .2

 .تلك االستراتيجية تنفيذ على تؤثر أن يمكن
 التفكير بشكل أدق لمشاكل التنظيم الفعال. .3
 أداة تؤكد على إمكانية تنفيذ االستراتيجيات. .4
 على الحصول على المنظمة في قدرة والتفكير المنظمة إلدارة المتميزة الثقافة في العميقالتفكير  .5

 أساسي وليس تكتيكي. شيء أي
 تحديد ذلك وبعد للمستقبل، المقترحة الحالة مع ومقارنته الراهن، الوضع تحليل في مساعدةال .6

 .الحالتين بين والتناقضات الفجوات
 وفعال.تشخيص وحل المشكالت بشكل سليم  .7
تشخيص مهم لبيئة األعمال الداخلية للمؤسسة ومن الممكن االستفادة منه لتحديد نقاط القوة  .8

 والضعف لديها.
 .للمنظمة التنافسية الميزة مصادر يحدد .9

القيم 
المتشركة

الهيكل

الموظفين

المهارات

أسلوب 
اإلدارة

جيةاالستراتي

األنظمة

 عناصر ناعمة

 عناصر قوية
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 .فعال بشكل تعمل ال المنظمة تجعل التي األسباب تحديد .10
 ذجالنمو  ان كما المحتملين والمستثمرين األعمال ومحللي واالستشاريين للمديرين هام تحليل إطار .11

 .التنظيمي األساسية للتحليل األركان أحد
 النهوض بأداء المنظمة والتأكد من أنها تسير في االتجاه الصحيح. .12
 توضيح ودراسة العوامل المؤثرة في األهداف االستراتيجية في المنظمة وأكثرها تأثيرًا. .13
 تقييم األعمال الحالية لمنظمة وتقييم أداؤها. .14
ار التفكير الصحيح واختيار البديل األمثل عند اتخاذ قرار إلعادة تنظيم المنظمة أو لتحويل مس .15

 أعمالها.
 للدراسة الحالية دوافع اختيار نموذج ماكينزي 

ي طبيعة عمل المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في تقديم المساعدة في ظل األزمات الت .1
لقوة ان يتم تقييم ودراسة البيئة الداخلية للمديرية ومعرفة نقاط من الممكن أن تحدث لذا يقتضي أ

 لديها ونقاط الضعف ودراسة الخيارات البديلة لتحويل نقاط الضعف إلى قوة.
وذج من البديهي معرفة أن البيئة الخارجية تمتاز بعد االستقرار خصوصاً في قطاع غزة فاختيار نم .2

قعة للمنظمة ومحاولة المنظمة للتصدي إلى األزمات المتو  ماكينزي يركز فقط على البيئة الداخلية
 فتحتاج إلى تمكين بيئتها الداخلية لالستمرار في العمل.

ذج لكافة يعتبر النموذج األمثل لتقييم ودراسة البيئة الداخلية بسبب عناصره المترابطة وتغطية النمو  .3
 البيئة الداخلية للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني.

 وليستالمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني تقدم الخدمات لألشخاص التي تحتاج للمساعدة  .4
 بحاجة لنموذج بورتر والقوى الخمس الذي يركز فقط على المنظمات الربحية والتجارية.

ة يختص فقط بدراسة البيئة الخارجية للمنظمة قبل انشاؤها، فال تتناسب مع المديري PESTنموذج  .5
 العامة للدفاع المدني الفلسطيني.

لعامة اال يجوز استخدام نموذج تحليل أصحاب المصالح قبل الشروع بتقييم البيئة الداخلية للمديرية  .6
 ئة الداخلية للمديرية إطالقًا.للدفاع المدني الفلسطيني، مع العلم أنه لم يتم تقييم البي

في التحليل بسبب عدم توقع التهديدات التي من الممكن أن تحدث  SWOTعدم اختيار نموذج  .7
 لقطاع غزة وصعوبة تحديدها تحديدًا كاماًل األمر الذي وجدته الباحثة صعب في الدراسة.

حد ما وعناصر  في التحليل يتطلب وجود بيئة خارجية مستقرة إلى SWOTإن اختيار نموذج  .8
 فرص متاحة أمام المنظمات، األمر الذي من الصعب وجوده في قطاع غزة.
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 الثاني:ملخص الفصل  2.3
يات المفاهيم العامة وتوضيحها كتعريف المنظمة وأنواعها وتعريف االستراتيجتم التطرق إلى 

السياسات  والفرق الجوهري بين األهداف االستراتيجية والتشغيلية والمرحلية والفرق بين
ة واالستراتيجيات واالجراءات، تم التطرق إلى تعريفات عدة أيضًا ومنها التحليل وتحليل البيئ
 الداخلية وتعريف البيئة الداخلية وغيرها من المصطلحات الهامة في الدراسة، تم التطرق بشكل

 نماذج، أيضاً تفصيلي لنماذج تحليل البيئة الداخلية وعقبت الباحثة على عدة أمور تخص هذه ال
تم التطرق إلى نموذج ماكينزي بشكل تفصيلي وتم أخذ بعين االعتبار تعريفه وفوائده وشروط 

وذج اختيارها لهذا النموذج والمميزات التي تخص النم في الباحثة ساعدتاستخدامه والدوافع التي 
 عن النماذج األخرى التي سبق وتم ذكرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الثالفصل الث  
 دراسة الوضع الراهن للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني

 المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطينيالمبحث األول: 
 تمهيد 3.1.1

اتهم وممتلكتعتبر المديرية العامة للدفاع المدني أحد األجهزة المتخصصة في حماية المدنيين 
وم بها، وهي تعد من أهم تقمن خالل اجراءات وخطط ومهام   في حاالت األزمات والطوارئ 

 مكونات صمود الجبهة الداخلية وصمود المجتمع ككل أثناء وقوع أي أزمة.
 لوقاية المدنيين الجماعيةفالدفاع المدني بمفهومه الشامل يشير إلى مجموعة اإلجراءات 

امةة سةالمة المواصالت بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافةق الع وممتلكةاتهم وتةأمين
هةا وحمايةة المبةاني والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة سواء من أخطار الغارات الجويةة وغير 

خطار مةن األعمال الحربية أو من أخطار الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو اإلنقاذ البحري أو أي أ
 م(1998)قانون الدفاع المدني الفلسطيني لعامأخرى. 

  الدفاع المدني في القانون الدولي االنساني 3.1.2
 المدنيون  يتكبدها التي والمعاناة والضرر الخسائر من التخفيف المدني الدفاع من الغاية

 ناتالمكو  من هاماً  مكوناً  المدني الدفاع ويشكل. القتال ووسائل أساليب في الهائل التقدم نتيجة
 . العسكرية العمليات من المدنيين لحماية اإلنساني الدولي القانون  يوفرها التي

 ليسو  بها يضطلع التي اإلنسانية للمهام وفقاً  المدني الدفاع اإلنساني الدولي القانون  يحدد
 طارأخ من المدنيين للسكان الحماية توفير المهام هذه من الهدف .تؤديها التي األجهزة إلى إشارة

 لهذه المباشرة اآلثار تخطي على مساعدتهم خالل من الكوارث من وغيرها العدائية العمليات
 .الحياة قيد على لبقائهم الالزمة الظروف وتأمين األحداث

 نسانياإل الدولي القانون  قواعد توفرها التي بالحماية تتمتع المدني الدفاع أجهزة أن حين وفي
 األول البرتوكول فإن عام، بشكل المدنية واألعيان المدنيين األشخاص جميع على المطبقة
د الذي هو 1977 عام اعتمد الذي جنيف التفاقيات اإلضافي  .واضح بشكل الحماية هذه حد 

 م(2017)اللجنة الدولية للصليب األحمر،
 هذه وتحدد. مدني دفاع كأنشةةةةةةةةةةةةةةطة بها ُيعترف التي بالمهمام قائمة البروتوكول ويعطي

 :نشاطاً  عشر خمسة في األنشطة

 اإلنذار. .1
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 اإلخالء. .2
 المخابئ. تهيئة .3
 التعتيم. إجراءات تهيئة .4
 اإلنقاذ. .5
 الديني. المجال في والعون  األولية اإلسعافات ضمنها ومن الطبية الخدمات .6
 الحرائق. مكافحة .7
 .بالعالمات ووسمها الخطرة المناطق تقصي .8
 .المماثلة الوقائية والتدابير األوبئة مكافحة .9

 .الطوارئ  حاالت في والمؤن  المأوى  توفير .10
 .المنكوبة المناطق في عليه والحفاظ النظام إلعادة الطوارئ  حاالت في المساعدة .11
 .عنها غنى ال التي العامة للمرافق العاجلة اإلصالحات .12
 .الطوارئ  حاالت في الموتى مواراة .13
 .الحياة قيد على للبقاء الالزمة األعيان على الحفاظ في المساعدة .14

 نشأة الدفاع المدني في فلسطين 3.1.3
 حيث كانت بداية عمل الدفاع المدني افلسطيني في المنطقة الجنوبية )محافظات غزة(،

في  وقد كان ذلكوعرفت باسم إدارة المطافئ،  م1954تأسست وحدة مكافحة الحرائق في عام 
حيث  م1967المصرية  وكانت أعمالها ال تتعدى إخماد الحرائق إلى أن قامت حرب  اإلدارةعهد 

أقدم االحتالل الصهيوني على احتالل ما تبقى من أرض فلسطين واستمرت في إدارة المطافئ في 
زمن االحتالل مع توسعات محدودة في العمل، وبعد انسحاب االحتالل الصهيوني من محافظات 

قسامه تم انشاء جهاز الدفاع المدني بإداراته وأ م1994عام  لوطنية الفلسطينيةالسلطة اغزة وقدوم 
ة نقلة نوعي حيث نقلتالحالية وتغيير المسمى ليصبح المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني 

ب في األداء المهني والتنظيم الهيكلي للجهاز بسبب انفتاح العالم على السلطة القادمة، فاكتس
األمن و وزارة الداخلية ) المهارات العالية والمتطورة في تخصصات وعلوم اإلدارات المختلفةاألفراد 

 .(م2015الفلسطيني،

 المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني: 3.1.4
أعمال الدفاع المدني باإلضافة إلى إعداد الخطط والمشاريع واإلشراف على  بجميعتقوم  

وطرق نشر تعليمها  المدنيتنفيذها وتدبير ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائل الدفاع 
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بين الجمهور، واتخاذ االجراءات مع اللجان المعنية في حاالت الكوارث والطوارئ والتي يقررها 
 (.م1998لعام الوطنية )قانون الدفاع المدني الفلسطينيرئيس السلطة 

 الفلسطيني اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني 3.1.5
 )قانون الدفاع المدني الفلسطيني :للدفاع المدني بما يلي العامةتختص المديرية 

 (م1998لعام

العمل واإلشراف على جميع أعمال الدفاع المدني بما في ذلك إعداد المشروعات وخطط تنفيذ  .1
ما يلزم من أدوات ومهمات ودراسة أحدث وسائل الدفاع المدني وطرق نشر  وتدبير تنفيذ

 تعليمها بين الجمهور.
ل اتخاذ اإلجراءات الضرورية مع اللجان المعنية لمواجهة الكوارث وحاالت الطوارئ في األحوا .2

 يقررها رئيس السلطة الوطنية. التي
متعلقة ال الدفاع المدني والتعاون مع فرقها وتوزيع النشرات واإلعالنات التوعية المواطنين بأعم .3

 زمن السلم والحرب. بعملها في

 الفلسطيني مهام المديرية العامة للدفاع المدني 3.1.6
ينة في لغاية تنفيذ أهدافها تقوم المديرية العامة للدفاع المدني دون إخالل بالصالحيات المب

 يني()قانون الدفاع المدني الفلسط وبالتنسيق مع الجهات المعنية: التاليةباألعمال  هذا القانون 

 تنظيم وسائل اإلنذار من الغارات الجوية. .1
نشاء الكتائب ال ى اإلشراف على تنظيم التعاون بين المدن والقر  .2 مدنية في أعمال الدفاع المدني وا 

 السريعة لنجدة المناطق المنكوبة.
 الحريق.تنظيم وسائل إطفاء  .3
 إنشاء وتهيئة غرفة عمليات الدفاع المدني. .4
 تنظيم عمليات الكشف عن القنابل واأللغام التي لم تنفجر ورفعها. .5
طفاء األنوار منعًا لألضرار التي قد تحدث من الغارات الجوية. .6  تقييد اإلضاءة وا 
 تخزين المعدات واألدوية والمطهرات الالزمة ألعمال الدفاع المدني. .7
 الكشف عن اإلشعاعات الذرية والغارات السامة والجراثيم. تكوين فرق  .8
 .المباني والمنشآت الخاصة بالمالجئإقامة الخنادق والمالجئ العامة وتهيئة  .9

المساهمة في تهيئة األماكن التي تصلح الستقبال المصابين من الغارات الجوية والكوارث  .10
 الطبيعية.
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 مراقبي الغارات الجوية والحريق.إعداد فرق اإلنقاذ وفرق رفع األنقاض وفرق  .11
 تعليم وتدريب المدنيين على طرق الدفاع المدني بمختلف الوسائل. .12
 تنظيم وتحديد شروط نقل وتخزين المواد الكيميائية الخطرة على طرق أراضي السلطة الوطنية .13

 الفلسطينية.

 :الهيكل التنظيمي لألزمات والكوارث 3.1.7
ات تطبيق عمل اللجان والمجالس الخاصة باألزمتعمل المديرية العامة في الدفاع المدني على 

والكوارث خالل الحوادث الكبيرة وغير االعتيادية حيث أن المديرية العامة تصنف األحداث 
قم ر رز شكل ببة العاجلة لها. ويومستوياتها إلى أربعة مستويات وذلك طبقًا لحجم التدخل واالستجا

لتي ( الهيكل التنظيمي لمجس إدارة األزمة في المديرية العامة وفق منهجية إدارة الحوادث ا3.1)
 تتبعها المديرية.

 

 الهيكل التنظيمي لألزمات والكوارث(: 3.1شكل )
 )م2017)قسم التخطيط والتطوير، المصدر:

رئيس مجلس 
إدارة خلية 
األزمة

لجنة األمن 
والحراسة

لجنة اإلعالم 
والتوثيق

لجنة جمع 
التقارير 
والمعلومات

ق لجنة التنسي
مع الجهات 
المختصة

لجنة الدعم 
واإلمداد 
اللوجستي

لجنة طوارئ 
المحافظات

نائب رئيس 
اللجنة

لجنة متابعة 
الخطة

اللجنة المالية الضابط االتص
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 :الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني 3.1.8
رات هنالك تسلسل إداري في الهيكل العام للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني فيه اإلدا

دني لية التنظيمية للمديرية العامة للدفاع الم( الهيك3.2)واألقسام داخل المديرية، ويوضح شكل 
 الفلسطيني في قطاع غزة.

 

 

 المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني هيكلية(: 3.2شكل )
 2017)، وحدة التنظيم واإلدارة)

يالمدير العام للدفاع المدن

مساعد المدير العام لشئون 
القوى البشرية

إدارة التدريب

وحدة التنظيم واإلدارة

وحدة األمن والحراسات

مساعد المدير العام لشئون 
الطوارئ والعمليات

إدارة األمن والسالمة

إدارة اإلطفاء واإلنقاذ

إدارة العمليات

إدارة اإلسعاف والطوارئ 

مساعد المدير العام لشئون 
المحافظات

محافظة شمال غزة

محافظة غزة

محافظة الوسطى

محافظة خان يونس

محافظة رفح

نائب المدير العام  دائرة مكتب المدير العام

إدارة اإلمداد والتجهيز وحدة الرقابة والتفنتيش

وحدة التخطيط والتطوير وحدة الشئون المالية

وحدة الشئون القانونية وحدة العالقات العامة واالعالم
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تالحظ الباحثة أن هنالك نقص في إدارات الدفاع المدني الفلسطيني وتعتبر وجودها مهم 
 والتخطيط لمواجهتها والحد كونه يعتبر من أهم األجهزة المتخصصة في إدارة األزمات والكوارث

 مساعد المدير العامتدرج تحت  فر عدة إدارات كإدارة الكوارث واألزماتويلزم توا من مخاطرها
 رثالطوارئ والعمليات والتي يكون اختصاصها في التعامل قبل وأثناء وبعد األزمات والكوا ون لشئ

دارة خاصة بالمتطوعين تدرج تحت لتحقيق األهداف العالجية ى شؤون القو مساعد المدير العام ل، وا 
يكون اختصاصها حول المتطوعين وتسجيلهم للتطوع في المديرية العامة للدفاع البشرية والتي 

دارة الدعم واإلسناد تدرج تحت  لمدير متابعة االمدني الفلسطيني سواًء في اإلدارة أو ميدانيًا، وا 
ات والتي تلزم في التنسيق مع الجهات المختصة أثناء األزم العام مباشرة أو نائب المدير العام

 والكوارث.

بين ومن خالل تحليل العالقة الترابطية بين مساعدي المدير العام واإلدارات التابعة لهم فت
حكم للباحثة أن وحدة األمن والحراسات من الوحدات التنظيمية التي يجب أن تتبع للمدير العامة ب

دارة األمن والسالمة من المفترض أن تتبع لنائب المدير العام بحكم المهام المنوطة به نها أا، وا 
تعمل على األهداف الوقائية لحماية المنشآت قبل وقوع الخطر والمخاطر ويمكن استحداث مساعد 

 المدير العام للشئون الفنية والذي من شأنه متابعة اإلمداد والتجهيز والشئون المالية.

 ديرية العامة للدفاع المدني الفلسطينيإدارات الم 3.1.9
 

 إدارة العمليات إدارة العالقات العامة واإلعالم
 إدارة اإلمداد والتجهيز إدارة اإلسعاف والطوارئ 
 إدارة التدريب إدارة األمن والسالمة
 اإلدارة المالية إدارة التنظيم واإلدارة
 التخطيط والتطوير مكتب المدير العام

 اإلطفاء اإلنقاذإدارة 
 

 لمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطينيإدارات ا(: 3.3شكل )
 )م2017 ،التخطيط والتطوير وحدة)

 رؤيا ورسالة وقيم المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني 3.1.10
 (م2017، )الموقع االلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني 

 معًا نحو فلسطين آمنة ومستقرة ونمط حياة أفضل يناسبه. الرؤية:
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ية ضمان سالمة المجتمع وتعزيز الشعور باألمان في مواجهة الكوارث الطبيعية والصناع الرسالة:
السالمة و والوقاية والمحافظة على البيئة الفلسطينية من هذه الكوارث خالل اجراءات الحماية المدنية 

القطاعات االقتصادية واالجتماعية ونستهدف جميع فئات المجتمع العامة، نعمل على جميع 
 الفلسطيني والمقيمين في المناطق الفلسطينية للوصول إلى درجات األمان.

قوة، تضحية، تطوع، خدمات، فعالية، خدمة الدولة ومواطنيها واحترام القيم الوطنية  :القيم
 اتهم.واالجتماعية واالنسانية واحترام المواطنين وخصوصي

 
إدارة األزماتالمبحث الثاني:   

 :تمهيد 3.2.1
 يعتبر حقل إدارة األزمات من الحقول اإلدارية الحديثة وأصةةةةةةةةةةةةةبح معروفًا في عالم األعمال

 مع ويقوم على التغيرات والتحديات والتهديدات المسةةةةةةةةةةةةتمرة، إن مهمة إدارة األزمات التعامل دائماً 
من وجود مجموعة من المتطلبات الرئيسةةةةةةةية التي تمكن  الصةةةةةةةعوبات الكبيرة والمسةةةةةةةتمرة لذا ال بد

المنظمات من التعامل مع أي أزمة بدرجة عالية من الفعالية والتحدي معتمدة على منهج علمي 
الية، بكفاءة وفعالية ع وعملي قائم على الخبرة والمهارات والمعرفة لمعالجة كافة األمور والمناح

موقف ال تجري مراعاته بصةةةةورة كافية وصةةةةحيحة ويكون فبشةةةةكل عام إن األزمة في األغلب هي 
 ذا أثر مدمر على المنظمة لذا ال بد للمنظمات أن تعيد وتراجع ما تعانيه من األزمات والنظر

 إلى األحداث والظروف غير المتطورة وغير المتوقعة.
ء نشةةةةأ االهتمام بمصةةةةطلح إدارة األزمات خالل السةةةةتينات من القرن الماضةةةةي، فقط تم اجرا
ث العديد من الدراسةات واألبحاث المحدودة خالل السةتينات والسةبعينات، وبدأت الدراسةات واألبحا

 .م(2015)المال، في النشر في التسعينات مما يدل على حداثة هذا الحقل

 مفاهيم مرتبطة باألزمة 3.2.2
خرى يختلف مفهوم األزمة عن المفاهيم األخرى، لذا وجب إلقاء الضةةةةةةةةةةوء على المفاهيم األ

 .(م2016المرتبطة باألزمة وهي: )جالل،

أمر مفاجئ وال يمكن توقعه، يحدث وينقضي بشكل سريع فور إتمامه ويفقد عنصر  الحادث: .1
امل االستمرارية أو االمتداد بعد حدوثه العنيف والمفاجئ، يتالشى سريعًا ما لم يكن هنالك عو 

 أخرى تدفعه لالستمرار.
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البحث والتحليل والتفسير، وتكون في االغلب حالة غير حداث حالة تستوجب إ المشكلة: .2
مرغوب فيها، ويمكن القول ان كل ازمة ناجمة عن مشكلة لكن ليس كل مشكلة تؤدي الى 

 .ازمة
أمر حدث وانقضى، ويكون خلل في عنصر فرعي من مكون رئيسي فال يترتب عليه  الواقعة: .3

 حدوث تهديد كبير لهذا المكون الرئيسي.
ين مصطلح األكثر قربًا من مفهوم األزمة فكثيرًا من األزمات يكون جوهرها صراع بال الصراع: .4

نما طرفين، الفرق بينه وبين األزمة أن الصراع ال يكون بنفس التأثير ونفس حدة وشدة األزمة و  ا 
 يكون أكثر وضوحًا، ويتسم بكونه شبه دائم.

 حادث فجائي غير متوقع ينتج عنه شعور فجائي. الصدمة: .5
ما أن يكون طبيعياً أو بفعل االنسان أو يكون جامعاً بين ا ارثة:الك .6 النسان حادث كبير ومدمر وا 

والطبيعة، ينتج عنه أضرار فادحة وخسائر في األرواح والممتلكات، وقد تكون األزمة سببًا 
 حقيقيًا في نشوء الكارثة ولكن الكارثة ليست هي األزمة.

 
 
 
 

 مراحل األزمة 3.2.3
ويبين الشةةةةةةةةةةةةكل رقم  (م2016بمراحل تطور وهي على النحو التالي: )جميل، تمر األزمات

 :المراحل التي تمر بها األزمة (4,1)
هذه المرحلة تنذر بأخطار مجهولة وغير محددة المعالم وغير واضةةةةةةةةةةةةةةحة  مرحلة اإلنذار المبكر: .1

لألزمة فتتصةةةةةةةةةةةةةةف بغياب المعلومات والبيانات، تتطلب جهدًا كبيرًا من المدراء التصةةةةةةةةةةةةةةدي المبكر 
 إلفقادها النمو واالتساع.

ن في حال عدم نجاح المنظمة بالتخلص من األزمة في مرحلتها المبكرة فإ مرحلة األزمة الحادة: .2
وتدخل في مرحة جديدة وهي مرحلة األزمة الحادة فيصةةةةةةةةةةةةةةبح هنالك عوامل تدعم  تنموهذه األزمة 

هذه األزمة وتزداد شةةةةةةةةةةةراسةةةةةةةةةةةتها وقوتها، ال يمكن تجاهل هذه األزمة فتجاهلها قد يؤدي إلى عواقب 
 التدخل السةةةةريع من إدارة المنظمة والتعاطي معها من خالل بذل كل ما هووخيمة، فمن المهم هنا 

يقاف نموها والتركيز على عالج األزمة وتصةةةةةحيح حاالت وعناصةةةةةر الخلل  ممكن لتجميد األزمة وا 
 والقصور.

هنا تفشةةةةل المنظمة في عالج األزمات في المرحلة السةةةةابقة وهذا يدل على  مرحلة األزمة المزمنة: .3
دارة المنظمةة وعةدم فعةاليتهةا في التعةاطي مع األزمةات بنجةاح، تكون األزمةات هنةا قةد عةدم كفةاءة إ

بلغت ذروتها وعنفوانها وبات أمر السةةةةةةيطرة عليها صةةةةةةعب أو تكاد شةةةةةةبه مسةةةةةةتحيلة وتجد المنظمة 
وفي نفسها في حالة صدام شديد وتأثيرات كبيرة قد تؤدي إلى حدوث تغيرات جوهرية في اإلدارات، 
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تسةةةةةةةةةةةةتلم المنظمة وتعترف بوجود األزمة، ومن الممكن هنا تعاطي المنظمة مع األزمة  هذه المرحلة
 بذكاء ومكر كبير حتى تتمكن من تخفيف حدة األزمة المعرضة لها.

تفقدها السةةةةةةةةةيطرة بصةةةةةةةةةورة كاملة وتتالشةةةةةةةةةى وتتفكك  ةتدخل األزمة مرحلة جديد مرحلة حل األزمة: .4
حصل ومضى، والمطلوب من المنظمة هنا إعادة مكوناتها وعناصرها حتى تصبح كحدث تاريخي 

بناء وليس تكيف مع الواقع الجديد فالتكيف يعني االسةةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةةالم والرضةةةةةةةةةةوخ للواقع وانجذاب اآلثار 
بها السةةةةلبية للمنظمة، بينما عالج اآلثار يعطي المنظمة حقها في اسةةةةترجاع فعاليتها وقوتها واكتسةةةةا

 خبرات وقدرات عالية في إدارة األزمات.

 
 (: يوضح مراحل األزمة3.4ل )شك

 م(2016: )جميل،المصدر

  :سمات األزمة 3.2.4
ث ، مما يحد: تنشأ وتنفجر في وقت مفاجئ غير متوقع بدقة وفي مكان مفاجئ أيضاً المفاجأة

 مستعدة لألزمات بشكل عام.الغير حالة ارباك عامة في المنظمات 
، مما يؤثر على للمصالح واألهداف في الحاضر وفي المستقبل : تتضمن األزمة تهديداً التهديد

 األداء العام للمنظمة واألفراد العامة فيها.
 ، وأي تأخير على اتخاذ: الوقت المتاح لصناعة القرارات يكون وقتا ضيقا محدوداً عنصر الوقت

 قت األزمات.القرارات ينعكس سلبًا على سالمة المنظمة وأدائها، لذا عامل الوقت مهم جدًا و 
 (م2007)اسليم،

 الخصائص اإلدارية لألزمة 3.2.5
 (م2013تنحصر خصائص األزمة في نقاط كالتالي: )أبو العال،

 نقص البيانات والمعلومات لصناع القرار والتي تكون مهمة أثناء وقوع األزمات. .1
 متوقعة الحدوث وعنيفة. .2
 المصالح.لديها القدرة العالية في التشابك والتناقض بين أصحاب  .3
 التعقيد والتداخل الكبير في العناصر والمسببات. .4
 في المنظمة. سائداً  يصبح الفزع والرعب والخوف .5

مرحلة اإلنذار 
المبكر

مرحلة األزمة 
الحادة

مرحلة األزمة 
المزمنة

مرحلة حل 
األزمة
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 األزمة في كثير من األحيان تمتاز بمحدودية المدة الزمنية. .6
 تصبح بيئة المنظمة الداخلية حائرة وضعيفة وتمتاز بعدم التأكد. .7
 متخصصين في المنظمة.الغير لمتخصصين و وع تحت آراء وأعمال احالة من االرباك والوق .8
 غير قابلة للعالج.دعمون األزمة لتصبح ي ظهور منافسون  .9

 تصبح أهداف ومصالح المنظمة مهددة وقابلة للتعرض لألذى والضرر. .10
ظهور أعراض سةلوكية مرضةية كالتوتر والقلق، عدم االنتماء، الالمباالة، الغضةب والتخريب  .11

 النسيج االجتماعي. واتالف موجودات المنظمة، تفكك

 أسباب األزمات 3.2.6
 (م2010)الكيالني، هنالك مجموعة من األسباب التي تنشأ من خاللها األزمات:

 التسرع في اتخاذ القرارات. .1
 .غير رشيدةو  اإلدارة العشوائية والتي تكون مجردة من األهداف .2
 سوء اإلدراك والضعف في استيعاب المعلومات. .3
 .بين من يصنع القرار ومن ينفذه تعارض األهداف والمصالح .4
 نقص المعلومات وسوء الفهم. .5
 سوء التقدير واالعتزاز بالقوة. .6
 االشاعات. .7
 التآمر واالبتزاز. .8
 القنوط واليأس. .9

 تشويه المعلومات بسبب أنها ال تتناسب مع رغباتنا. .10
 عدم التفويض. .11
 عدم الرقابة. .12
 عدم وجود التعزيز اإليجابي كالتحفيز والمكافأة. .13
 روح الفريق. انعدام .14
 غياب أو عدم وجود الهيكل التنظيمي. .15
 عدم وضوح المهمات المطلوبة وغياب وتعارض التعليمات اإلدارية. .16
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 عناصر الجهوزية للوقاية من األزمات 3.2.7
على المنظمات دائما االسةةتعداد المسةةتمر لألزمات لنجاحها في التعاطي مع األزمات ومن 

 (م2009)أبو فارة، األزمات ما يلي:عناصر الجهوزية للوقاية من 

 عالقات جيدة وفعالة مع الحكومة والسلطات المحلية وحتى مع المجتمع المحلي. .1
 .أنظمة تحذير وتنبيه فاعلة وحديثة .2
 .اتصاالت داخلية وخارجية فعالة .3
 .برامج تدريب مستمر للعاملين .4
 .حدوث طارئ وجود خطط محدثة باستمرار إلدارة األزمات لالستجابة الفعالة عند  .5
 .فهم كامل لكل مرحلة من المراحل التي تمر بها المنظمات .6
 .مراقبة وفحص مستمر لألمن واألمان داخل المنظمة .7
 .وضوح األوامر والعمليات داخل المنظمة .8

 مفهوم إدارة األزمات 3.2.8
 داً محاوالت لتطبيق مجموعة من الوسائل واالجراءات والقواعد واألسس العلمية المبتكرة بعي
يها عن الوسةةةةةةةةةةائل التقليدية القديمة المألوفة والمتعارف عليها والروتينية وذلك بهدف السةةةةةةةةةةيطرة عل

 (.Booth, 1993) والتحكم بها وتوجيهها وفقًا لمصلحة المنظمة

 مفهوم اإلدارة باالستثناء 3.2.9
 ويصبحهي خروج األوامر اإلدارية عن مسار األوامر العادية وعن الهيكل التنظيمي القائم 

التصةةرف والعمل مسةةنود إلى فريق العمل ويكون لديه كافة الصةةالحيات والمسةةؤوليات للتعامل مع 
 .(م2009)الرفاعي، األزمة

 مقومات اإلدارة الفعالة لألزمات 3.2.10
لكي تكون المنظمة مسيطرة ومستعدة وقت االزمات يجب أن يكون هنالك إدارة فعالة وقت 

 (م2002)عبد هللا، كالتالي:األزمات والتي يجب أن تكون 

 .والدولية ... إلخ العالقات الجيدة مع الحكومة والسطات المحلية .1
 وضوح األوامر في المنظمة. .2
 تقديرات مدروسة وجيدة للبيئتين الداخلية والخارجية. .3
 أنظمة تحذير وتنبيه حديثة وفعالة. .4
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 أنظمة اتصاالت داخلية وخارجية حديثة وفعالة. .5
 للعاملين داخل المنظمةتدريب مستمر  .6
 وجود خطط محدثة دائمًا لالستجابة وقت األزمات والتعامل معها بالشكل الصحيح. .7
 التقييم والفحص والمراجعة والرصد المستمر لمستوى األمن واألمان داخل المنظمة. .8
 الفهم الكامل للمراحل التي تمر بها المنظمة. .9

 اآلثار اإليجابية لألزمات 3.2.11
بقًا ضةةةةرورة اسةةةةتعداد المنظمات في حال األزمات التي من الممكن أن تحدث تم الذكر سةةةةا

بصةةورة مفاجأة، وضةةرورة التخطيط والتنبؤ واإلدارة الجيد والمسةةبق لألزمات حتى يتالشةةى عنصةةر 
 المفاجأة وتصبح المنظمة قادرة على إدارة األزمات بشكل أفضل.

 (Goel,2009) هنالك آثار إيجابية لألزمات وهي كالتالي:

ف قدم يكون هذا التغيير موضوعًا بالخطط أو االجراءات أو االهدا :تسريع عمليات التغيير .1
يجابيًا.  أو األساليب أو غير ذلك، وهذا التغيير دائمًا ما يكون سريعًا وا 

د بروز عقليات متفتحة قادرة على مواجهة األزمات يتم اكتشافها عن :ميالد األبطال الجدد .2
ث حدوث األزمات وغالبًا ما لديها الخبرات والقدرة على التعاطي مع المواقف الحرجة عند حدو 

 األزمة.
إن الضعف الذي يصيب المنظمة عند حدوث  خاصة بالمنظمة: بروز مزايا تنافسية جديدة .3

 تها وتقييمها ومحاولة تحويلها إلى فرص تفيد المنظمة وتبرز مناألزمات يتم تحليلها ودراس
 خاللها، وهذه المزايا التنافسية تتحدى بها المنظمات األخرى وتكون هي الجهة المسيطرة.

 : إن حدوث األزمات بشكل مستمر يتطلب من المنظمةتفيد المنظمة رسم استراتيجيات جديدة .4
جية الموضوعة التي سبق وتم وضعها من قبل إعادة رسم والنظر في الخطط االستراتي

 المستويات اإلدارية.

 مراحل إدارة األزمات 3.2.12
ويبين الشةةةةةةةةةةةكل رقم  (م2015سةةةةةةةةةةةميعات،مراحل إلدارة األزمات وهي كتالي: ) ةسةةةةةةةةةةةتتوجد 

 الذي يوضح مراحل إدارة األزمة (.33)

والتي تهدف إلى تعريف الكشةةةف المبكر إلشةةةارات أو بوادر األزمة تمثل ما قبل مرحلة األزمة  .1
اشارة التحذير المبكر التي تسبق الحدث. التحذير المبكر يعتبر خط الدفاع األول ضد األزمة 

، إن عملية على الحل والكارثة. انه يساعد على التحكم في المشاكل قبل أن تصبح كبيرة جداً 
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ن األزمة التخطيط المسةةةةةةةةةةبق لألزمات قبل حدوثها يسةةةةةةةةةةاعد المنظمة على الكشةةةةةةةةةةف المبكر ع
 ويساعدها في حل مشاكل األزمة بشكل سهل وسريع ويمنع األزمة من التفاقم.

د ، وتعنى باستعدااالستعداد مرحلة ما قبل األزمة والتي تهدف إلى تطوير حالة من االستعداد .2
المنظمة قبل وقوع األزمات باسةةةةتخدام الوسةةةةائل والمعدات الخاصةةةةة بمرحلة االسةةةةتعداد المبكر 

 زمات، وتعد مرحلة مهمة جدًا في مراحل إدارة األزمات.قبل وقوع األ
و أالوقاية إعداد تدابير اسةةةةةةةةةةةةةةتباقية وقائية لمنع المخاطر المحتملة لتتحول إلى أزمات  /إعداد .3

، إن عملية تحديد أفضةةةةةةةةةةل الممارسةةةةةةةةةةات تتم بواسةةةةةةةةةةطة عملية تقييم المخاطر وتحديدها كوارث
 يد أساليب الوقاية منها وعدم تفاقمها.واكتشاف أفضل طريقة للتعامل مع المخاطر وتحد

مرحلة االحتواء وتقليل األضةةةةةرار هذه المرحلة تتعلق بالطريقة التي تسةةةةةتجيب فيها المؤسةةةةةسةةةةةة  .4
على تةةأثير الحةةدث. كلمةةا  للحةةدث حينمةةا يقع. إنهةةا تختلف فيمةةا يتعلق بنطةةاق الوقةةت اعتمةةاداً 

 زادت شدة الحدث كلما طال الوقت في احتوائه واحتواء األضرار المترتبة عليه.
األجل تهدف للتعافي من الضةةةةةةةةةرر الذي حدث بالفعل  ةمراحل التعافي قصةةةةةةةةةيرة األجل وطويل .5

، بمعنى آخر عودة إلى البنية التحتية وغيرها من عناصةةةةةر التنظيم واسةةةةةتعادة وظائف األعمال
 وضع الطبيعي إلى ما كان علية أو استعادته بشكل أفضل.ال

 الرد بشةةكل مالئم والدراسةةة يكون التعلم في مرحلة ما بعد الكارثة. وهذا يهدف إلى ضةةمان أن  .6
 النقدية دروس تم تعلمها من معايشةةةة الحدث التعلم من التجارب السةةةابقة تسةةةهل إدارة الحوادث

التعلم التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة  في المسةةةةةةةةةةةةةةتقبل. ويمكن للمنظمات األفضةةةةةةةةةةةةةةل في
، لذا من المهم أن يتم بسةةةةةةةةةةةةرعة أكبر من المنظمات التي ال يمكن لها التكييف بسةةةةةةةةةةةةرعة أكبر

األخذ والتعلم من التجارب السةةةابقة والتي حدثت في الماضةةةي لالسةةةتفادة منها على الصةةةعيدين 
 الحاضر والمستقبل.

 
  مراحل إدارة األزمات(: 3.5شكل )

الكشف المبكر االستعداد الوقاية

التعافيرراالحتواء وتقليل الض
االستفادة من التجارب
السابقة والتخطيط 
للحاضر والمستقبل
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 الفصل الثالثملخص  3.3
التعرف على الدفاع المدني من منظور دولي إنساني ونشأة إلى تم التطرق في هذا الفصل 

الدفاع المدني في فلسةةةةةةةةةطين ثم تعريف المديرية العامة للدفاع المدني الفلسةةةةةةةةةطيني وتم ذكر على 
الدفاع المدني شةةةةةةكل نقاط اختصةةةةةةاصةةةةةةات المديرية العامة للدفاع المدني وتوضةةةةةةيح رسةةةةةةالة ورؤيا 

تسةةةةليط الضةةةةوء بشةةةةكل كبير وموسةةةةع على مفهوم األزمة مع عدة مفاهيم لها عالقة ، و الفلسةةةةطيني
باألزمة والحديث عن مراحل األزمة وسةةةةةةةماتها وتوضةةةةةةةيح عدة نقاط بالخصةةةةةةةائص اإلدارية لألزمة 

ة اإلدار والتطرق ألسةةةةةةباب األزمة توضةةةةةةيح فوائد األزمة والتطرق إلى مفهوم إدارة األزمات ومفهوم 
ح باالسةةةتثناء وتوضةةةيح وشةةةرح مقومات اإلدارة الفعالة لألزمات واآلثار االيجابية لألزمات وتوضةةةي

 .مراحل إدارة األزمات
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 الرابعالفصل 
 منهجية الدراسة واالجراءات المتبعة

 :مقدمةال 4.1
جراءاتها محورا رئيسةةةةةتعتبر منهجي ن الجانب التطبيقي منجاز ا يتم من خالله اة الدراسةةةةةة وا 

وعن طريقها يتم الحصةةةول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصةةةائي للتوصةةةل  ،الدراسةةةة
حقق وبالتالي ت ،الدراسةة المتعلقة بموضةوع الدراسةةإلى النتائج التي يتم تفسةيرها في ضةوء أدبيات 

 األهداف التي تسعى إلى تحقيقها. 
وكذلك  ،الدراسةةةةةةةوعينة ومجتمع  متبعنهج الللمصةةةةةةفا تناول هذا الفصةةةةةةل و وبناء على ذلك 

هي وينت ،ومدى صةةةدقها وثباتها ،وكيفية بنائها وتطويرها عدادهاإ أداة الدراسةةةة المسةةةتخدمة وطريقة 
 اوفيم ،واسةةةةةتخالص النتائجلبيانات الفصةةةةةل بالمعالجات اإلحصةةةةةائية التي اسةةةةةتخدمت في تحليل ا

 .يلي وصف لهذه اإلجراءات

 :سةرامنهج الد 4.2
 الذي التحليلي الوصةةةةةةةةفي المنهج باسةةةةةةةةتخدام ةالباحث تقام الدراسةةةةةةةةة أهداف تحقيق أجل من

 اءواآلر  مكوناتها بين العالقةو  بياناتها، وتحليل الدراسةةة، موضةةوع الظاهرة وصةةف خالله من حاولي

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح التي

"المنهج الذي يسةةةعى لوصةةةف  بأنه التحليلي الوصةةةفي المنهج (م2006 ،الحمداني ) يعرفو 
الراهنة فهو أحد أشةةةةةةكال التحليل والتفسةةةةةةير المنظم لوصةةةةةةف  أوالظواهر أو األحداث المعاصةةةةةةرة، 

وتتطلب معرفة المشةةةةاركين في  ظاهرة أو مشةةةةكلة، ويقدم بيانات عن خصةةةةائص معينة في الواقع،
  .ي نستعملها لجمع البيانات"الت واألوقاتندرسها  الدارسة والظواهر التي

 مصدرين أساسين للمعلومات: ةالباحث توقد استخدم

ع : لمعالجة الجوانب التحليلية لموضةةةةوع الدراسةةةةة لجأت الباحثة إلى جمالمصــادر األولية .1
 البيانات األولية من خالل اإلستبانة كأداة للدراسة، صممت خصيصاً لهذا الغرض.

الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسةةةةةةةةةةةةةةةة إلى : حيث اتجهت المصـــــــــادر الثانوية .2
القة، مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات الع

والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسةةةةةةةةةةةةات السةةةةةةةةةةةةابقة التي تناولت موضةةةةةةةةةةةةوع 
 ة.الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلف
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 :متغيرات الدراسة 4.3
، : نموذج ماكينزي وعناصةةةةةةةره السةةةةةةةبع المترابطة )االسةةةةةةةتراتيجية، الهيكل، النظمالمتغير المســــتقل

 أسلوب اإلدارة، العاملين، المهارات، القيم(.
 : إدارة األزمات.المتغير التابع

  الدراسة:مجتمع  4.4
 لدفاع المدني في قطاع غزةالمديرية العامة لضةةةةةةةةةباط ومديري يتكون مجتمع الدراسةةةةةةةةةة من 

، تم اسةةةةةةةةةةتخدام رئيس قسةةةةةةةةةةم فأعلى النهم  ضةةةةةةةةةةابط 182والبالغ عددهم  من رئيس قسةةةةةةةةةةم فأعلى
 يشةةةةةةةاركون في إعداد الخطط التشةةةةةةةغيلية وتعتبر أقل مسةةةةةةةتوى إداري، وتحليل البيئة الداخلية يعتمد

 .(قسم التخطيط والتطوير، محافظة غزة) .على اإلدارة المباشرة 

 دراسة:ال عينة 4.5
عينة عشةةةةوائية من ضةةةةباط المديرية العامة للدفاع 124أخذت عينة للدراسةةةةة والبالغ عددها 

 المدني الفلسطيني في مختلف محافظات غزة.
 العينة االستطالعية 4.5.1

لدفاع المدني ضباط المديرية العامة ل ضابط من 30تم عمل عينة استطالعية مكونة من 
بغرض التأكد من صةةدق وثبات االسةةتبانة قبل توزيعها على مجتمع الدراسةةة بشةةكل  في قطاع غزة

  نهائي.
 العينة الفعلية: 4.5.2

 ستبانة على مجتمعا 150تم توزيع  ، حيثالعشوائيةباستخدام طريقة العينة  ةالباحث تقام
%. وقد تم حسةةةاب حجم العينة من 82.7 اسةةةترداد سةةةتبانة بنسةةةبةا 124الدراسةةةة وقد تم اسةةةترداد 

2 (Moore.et.al,2008)  المعادلة التالية

2

Z
n

m

 
  
         (1) 

 حيث:

 Z :القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثاًل :Z=1.96  0.05لمستوى داللة .) 
m :مثاًل( 0.05: الخطأ الهامشي: وُيعب ر عنه بالعالمة العشرية) 

 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:
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n 1 =  الُمَعد ل 

nN

N n         (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 

 ( نجد أن حجم العينة يساوي:1المعادلة )باستخدام 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n

 

ل باستخدام المعادلة )فإن حجم العينة الُمعَ ،  = 182Nحيث أن مجتمع الدراسة   :ي ( يساو 2د 

n  =  الُمَعد ل

124
1384182

182*384


   

 شخصًا. 124وبذلك فإن حجم العينة المناسب في هذه الحالة يساوي 

 :أداة الدراسة 4.6
م دور تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في إدارة األزمات باسةةةةةةةةةةتخدا" حول سةةةةةةةةةةتبانةاتم إعداد 
ثالثة أقسةةةةام تتكون من ، حيث " دراسةةةةة حالة: جهاز الدفاع المدني الفلسةةةةطيني -نموذج ماكينزي 

 :رئيسة هي
المسةةةةةمى الوظيفي، ) للمسةةةةةتطلع آرائهم البيانات الشةةةةةخصةةةةةيةوهو عبارة عن القســـم األول: 

التخصةةةةةةةص، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، سةةةةةةةنوات الخدمة، العمر، الرتبة العسةةةةةةةكرية، الدورات 
 .التخصصية في التخطيط واإلدارة(

 7فقرة، موزع على  74ويتكون من  ،نموذج مةةةاكينزي وهو عبةةةارة عن  القســـــــــم الثــاني:
 :مجاالت هي

 .( فقرة13من ) ن ويتكو ، االستراتيجيةالمجال األول: 
 ( فقرة.11من ) ن الهيكل، ويتكو المجال الثاني: 
 ( فقرة.12من ) ن النظم، ويتكو المجال الثالث: 
 ( فقرة.8ويتكون من )، مهاراتالالمجال الرابع: 

 ( فقرات.8ويتكون من )، أسلوب إدارةالمجال الخامس: 
 ( فقرات.11ويتكون من )، العاملينالمجال السادس: 
 ( فقرة.11القيم، ويتكون من )المجال السابع: 
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 فقرات. 9، ويتكون من إدارة األزماتوهو عبارة عن  :لثالقسم الثا
لفقرات االسةةةةةتبيان  مقياس ليكرت الخماسةةةةةي لقياس اسةةةةةتجابات المبحوثين اسةةةةةتخدامتم وقد 

 (:4.1حسب جدول )
 الخماسي (: درجات مقياس ليكرت4.1جدول )

موافق بدرجة قليلة  االستجابة
 جدا

موافق بدرجة 
 قليلة

موافق بدرجة 
 متوسطة

موافق بدرجة 
 كبيرة

موافق بدرجة كبيرة 
 جدا

 5 4 3 2 1 الدرجة
 

 :انةصد  االستب 4.7
اصةةةر العنالمقصةةةود بصةةةدق االسةةةتبيان قياس االسةةةتبيان لما وضةةةع لقياسةةةه، بحيث يشةةةتمل  

، بحيث تكون الفقرات داخل االسةةةةتبيانووضةةةةوح  باإلضةةةةافة إلى ،في التحليل تدخلالتي يجب أن 
 بطريقتين: انةالتأكد من صدق اإلستب وقد تم ،(م2010)الجرجاوي،مفهومة لكل من يستخدمها 

 :الظاهري" "الصد  صد  المحكمين -1

متخصةةةصةةةين من أعضةةةاء  11سةةةتبانة على مجموعة من المحكمين تألفت منعرض االتم 
الهيئة التدريسةةةةةةةية في الجامعة االسةةةةةةةالمية ومختصةةةةةةةين في اإلدارة خصةةةةةةةوصةةةةةةةًا في إدارة األزمات 

لحق والكوارث والعاملين في المديرية العامة في الدفاع المدني الفلسةةةةطيني وأسةةةةماء المحكمين بالم
(، وقد اسةةةةةةةةةةةةةةتجابت الباحثة آلراء المحكمين وقامت بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في 2رقم )

 (.3انظر الملحق رقم ) -ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 
 صد  المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتسا  الداخلي 

الذي  المجالستبانة مع فقرة من فقرات االي مدى اتساق كل يقصد بصدق االتساق الداخل
سةةةةةةةتبانة وذلك من خالل ب االتسةةةةةةةاق الداخلي لالبحسةةةةةةةا ةالباحث ت، وقد قامالفقرةتنتمي إلية هذه 

 مجالسةةةةةةةةةةةةةةتبانة والدرجة الكلية للاال مجاالتحسةةةةةةةةةةةةةةاب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 
 نفسه.

"  االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجية( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 4.2جدول )يوضةةةةةةةةةةةةةةح 
 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسةةتوى معنوية 

≥α  .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 
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 " والدرجة الكلية للمجال اتيجيةاالستر  معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (4.2جدول )

 الفقرة م
ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *668. االستراتيجيةواألهداف  االستراتيجيةمدى المستوى المعرفي لمفهوم   .1

 0.000 *711. القطاعية لألمن والحكم الرشيد االستراتيجيةمدى المعرفة باألهداف   .2

3.  
ة للحماية المدنية المحلي االستراتيجيةمدى المستوى المعرفي بمفهوم األهداف 

 0.000 *753. والدولية

4.  
ورسالة واضحة وأهداف يمكنك  استراتيجيةمدى تمتع الدفاع المدني برؤية 

 0.000 *825. التعبير عنها

5.  
في الدفاع المدني تحليل المخاطر بشكل  االستراتيجيةمدى تبني األهداف 

 مسبق
.899* 0.000 

 0.000 *635. والتنظيمية ومدى وضوحها وفهمها االستراتيجيةمدى معرفة العاملين باألهداف   .6

 0.000 *670. والعمل الطارئ  االستراتيجيةمدى المعرفة بآليات الربط بين مفهوم األهداف   .7

 0.000 *683. االستراتيجيةمدى مساهمة المستوى المعرفي بتبعات األهداف   .8

9.  
 االستراتيجيةمدى مستوى تأثير األزمات والكوارث والمتغيرات على اإلدارة 

 للدفاع المدني
.571* 0.000 

 0.000 *632. الدفاع المدني استراتيجيةمدى مساهمة تحليل البيئة الداخلية في تطوير   .10

 0.000 *778. االستراتيجيةمدى مستوى المشاركة في تقييم تطبيق األهداف   .11

 0.000 *688. مدى صناعة األهداف الخاصة بقسمك في الخطط التشغيلية  .12

 0.000 *752. في إدارة األزمات االستراتيجيةمدى مساهمة األهداف   .13

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" والدرجة الهيكلية  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.3جدول )يوضةةةةةةةةةةةح 
  α≤ 0.05يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسةةةةةةةةةةةةةةتوى معنوية  والذيالكلية للمجال، 

 وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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 الهيكلية " والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " : (4.3جدول )

 الفقرة م
ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 *761. مدى تواجد هيكلية تلبي االحتياجات تطوير اإلدارة اإلستراتيجية  .1

 0.000 *526. مدى تواجد هيكل تنظيمي مختص لألزمات والكوارث  .2

 0.000 *666. مدى تمتع الهيكل التنظيمي بالمرونة  .3

 0.000 *725. مدى تعدد الهيكليات التنظيمية الرأسية والقطاعية بما يحقق النمو المستقبلي  .4

 0.000 *615. يكممدى المستوى المعرفي لكم بالهيكل التنظيمي وآليات ترتيبه والمسميات التي تل  .5

 0.000 *758. مدى مستوى الترابط بين الهيكل التنظيمي واإلدارة اإلستراتيجية  .6

 0.000 *640. مدى قوة تأثير تحليل البيئية الداخلية على الهيكل التنظيمي  .7

 0.000 *674. مدى تواجد وصف وظيفي لكافة الهيكليات والمسميات التنظيمية  .8

 0.000 *710. مدى تواجد وصف وظيفي للهيكل التنظيمي الخاص باألزمات والطوارئ   .9

 0.000 *728. التنظيمي الذي يساهم في تطوير االستراتيجيةمدى قوة التوزيع اإلداري للهيكل   .10

 0.000 *688. التنظيمي والهيكل االستراتيجيات بين مدى التوافق  .11

 .α ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

" والدرجة  النظم ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.4جدول )يوضةةةةةةةةةةةةةةح 
  α≤ 0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسةةةةةةةةةةةةةةتوى معنوية 

 وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
 مجالوالدرجة الكلية لل"  النظم مجال " معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات: (4.4جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.001 *497. هناك نظام إداري متبع في الجهاز  .1

 0.000 *734. مدى وجود دليل إجراءات يوضح العمل اإلداري ومعرفة بمحتوياته  .2

 0.000 *653. مدى وجود دليل مختص بالتعامل مع األزمات والكوارث داخل الجهاز  .3

 0.000 *634. الخاصة بالوزارةمدى انسجام النظم اإلدارية باألنظمة   .4

 0.000 *689. مدى معرفة األفراد بالنظم الخاصة بتطبيق سياسات  العمل  .5

 0.000 *801. مدة معرفة المستوى التأثيري لتحليل البيئية الداخلية على تطبيق النظم  .6
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 0.000 *555. مدى معرفة مستوى تأثير حاالت الطوارئ على تطبيق النظم  .7

8.  
مستوى اإلجراءات الواجب التعامل معها خالل الحاالت الطارئة في مدى معرفة 
 0.000 *828. النظم الداخلية

9.  
 مدى الوصول للنظم الخاصة بتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية إلى كافة العاملين في

 الدفاع المدني
.756* 0.000 

مكانية التغيير للتأقلم مع المتغيرات  .10  0.000 *647. مدى تمتع النظم بالمرونة وا 

 0.000 *781. مدى توافر أدلة إجرائية التعامل مع الجمهور  .11

 0.000 *739. السابق األداء مع الحالي األداء المدني الدفاع جهاز يقارن   .12

 .α≤  0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

" والدرجة المهارات  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.5جدول )يوضةةةةةةح 
 α≤  0.05يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسةةةةةةةةةةةةةةتوى معنوية  والذيالكلية للمجال، 

 وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
 مجالوالدرجة الكلية لل"  المهارات " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.5جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.008 *396. مدى تنوع المهارات لدى العاملين في الوحدات التنظيمية  .1

مدى مستوى اكتساب مهارات جديدة للعاملين في الجهاز على تطبيق اإلدارة   .2
 0.000 *722. اإلستراتيجية

 0.000 *826. مدى تأثير المهارات الحياتية على إدارة الطوارئ واألزمات  .3

 0.000 *762. مدى تأثير تحليل المهارات الشخصية على البيئة الداخلية لتطوير الدفاع المدني  .4

 0.000 *642. مدى ترابط المهارات الشخصية على تطبيق النظم اإلستراتيجية في الجهاز  .5

 0.000 *716. مدى مساهمة التوصيف الوظيفي بشرح المهارات المطلوبة لدى شاغلي الهيكليات  .6

 0.000 *641. مدى تمتع العاملين بمهارات العمل المضغوط في األوقات غير االعتيادية  .7

مدى مساهمة المهارات المكتسبة على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في األزمات   .8
 0.000 *784. والكوارث

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
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 مجالوالدرجة الكلية لل"  أسلوب اإلدارة " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.6جدول )

 الفقرة م
ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل
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الحت

ة ا
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(
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 0.000 *821. امدى تنوع أساليب اإلدارة المتبعة في الدفاع المدني والمساهمة في تقييمه  .1

 0.000 *636. لتحسين األساليب االبتكارية إلدارة العممدى تأثير التخطيط التطويري على   .2

3.  
مدى مساهمة العاملين في ابتكار أساليب إدارية في المستويات الدنيا 

 0.000 *792. وخاصة العمل الميداني للحوادث

4.  
ن مدى مساعدة أسلوب اإلدارة المستخدم في الدفاع المدني في ارتقاء العاملي

 المختلفةفي المستويات اإلدارية 
.661* 0.000 

5.  
مدى مساهمة أسلوب اإلدارة المستخدم في تحري مواطن الخلل اإلداري 

 0.000 *731. والتنظيمي.

6.  
مدى توقع إدارة الدفاع المدني المخاطر التي يمكن أن تساهم في تغيرات 

 0.000 *788. جذرية في الكادر اإلداري خالل األزمات والكوارث

 0.000 *768. لقياس ألسلوب اإلدارة المتبع في الجهازمدى وجود مؤشرات   .7

8.  
 مدى تأثير تنوع اإلدارة الحديثة على تحقيق األهداف اإلستراتيجية وتطوير

 رؤى العمل.
.753* 0.000 

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *

" أسةةةةةةةةةةةلوب اإلدارة  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.6جدول )يوضةةةةةةةةةةةح 
 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسةةتوى معنوية 

 ≥α .وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه 
" والدرجة العاملين  ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "4.7جدول )يوضةةةةةةةةةةح 

 α≤  0.05الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مسةةةةةةةةةةةةةةتوى معنوية 
 وبذلك يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.
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 مجالوالدرجة الكلية لل"  العاملين " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.7جدول )

 الفقرة م
ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
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ية 
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الحت

ة ا
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 0.000 *573. مدى وجود الكوادر العاملة في تغطية كافة االحتياجات حسب الهيكل التنظيمي  .1

 0.000 *761. مدى توزيع الطواقم اإلدارية حسب التخصصات الموسومة في الوصف الوظيفي  .2

مدى مساهمة التدريب والتطوير في ارتقاء العاملين غير المتخصصين حسب الوصف   .3
 0.000 *802. الوظيفي 

مدى وجود معايير داخل المؤسسة للترقية في المستويات اإلدارية للعاملين داخل   .4
 0.000 *697. المؤسسة

 0.000 *817. المدنيمدى تأثير تقارير الكفاءة على الدرجات الممنوحة للعاملين في الدفاع   .5

 0.000 *746. مدى تطوير المهارات لدى العاملين في الدفاع المدني من خالل التدريب التخصصي  .6

 0.000 *745. مدى المستوى المعرفي في النظم المختصة في حقوق وواجبات العاملين  .7

 0.001 *488. مدى العمل في ظل أقل الكوادر خالل األزمات والكوارث  .8

 0.000 *697. العاملين لديهم مهارات للعمل في اإلدارة الميدانية في أوقات األزماتجميع   .9

 0.000 *856. العمل مجال في التدريبية البرامج مدى تنوع  .10

 0.000 *686. القرارات في وقت األزمات صنع في المشاركة مدى اإلتاحة لدى العاملين لوجود فرصة  .11

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
والدرجة "  القيم " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.8جدول )يوضةةةةةةةةةةةةةةح 

 α≤  0.05معنوية  مسةةةةةةةةةةةةةةتوى ، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مجالالكلية لل
 وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلك يعتبر 
 مجالوالدرجة الكلية لل"  القيم " مجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات : (4.8) جدول

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
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الحت

ة ا
قيم
ال

(
S
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). 

 0.000 *702. مدى تواجد مبادئ توجيهية لكافة األعمال الخاصة بالدفاع المدني  .1

 0.000 *790. الدفاع المدنيمدى تواجد قيم الوالء لدى العاملين داخل   .2

 0.000 *834. مدى تواجد قيم المشاركة لدى العاملين أثناء األزمات  .3

 0.000 *701. مدى التزام العاملين باإلجراءات والسياسات الموضوعة  .4

 0.000 *795. مدى تواجد قيم التعاون بين العاملين أثناء تأديتهم لواجباتهم داخل المؤسسة  .5
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مدى تواجد مبدأ مشاركة جميع العاملين في وضع األهداف اإلستراتيجية الخاصة   .6
 0.000 *662. بالمؤسسة

 0.000 *573. مدى تواجد قيم القيادة لدى رؤساء األقسام  .7

 0.000 *769. مدى قدرة العاملين في التضحية أثناء أدائهم األعمال الميدانية  .8

 0.000 *685. مدى اهتمام المؤسسة بأخالق العاملين   .9

 0.000 *543. ازالجه مستوى  على لالستراتيجيات مناسبة المدني الدفاع لجهاز التنظيمية الثقافة  .10

 0.000 *517. والحوافز اإلنجاز بين موضوعي مدى وجود ربط  .11

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة    *
"  إدارة األزمات " مجال( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4.9) جدوليوضةةةةةةةةةةةةةةح 
 0.05معنوية  مسةةتوى أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  يبين، والذي مجالوالدرجة الكلية لل

 ≥α  وضع لقياسه. صادقًا لما المجالوبذلك يعتبر 
 " والدرجة الكلية للمجال إدارة األزمات معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (4.9جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس
 بي
مل
معا

 
باط
الرت
ل

 

ية 
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S
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). 

1.  
 المتعامل األزمة نوع مع متوافق المدني الدفاع جهاز في العاملين تدريب
 معها

.738* 0.000 

 0.000 *732. المحتملة األزمات عن مناسبة بيانات قاعدة توفير  .2

3.  
 تاألزما مسبقًا)سيناريوهات( لمواجهة معدة حلوالً  المدني الدفاع لدى جهاز
 0.000 *881. المتوقعة

 0.000 *854. األزمات إلدارة جاهزة وبرامج خطط المدني الدفاع جهاز لدى يتوفر  .4

5.  
 وبسرعة بدقة األزمات مع التعامل عند االعتبار بعين الوقت عامل يؤخذ

 0.000 *640. مناسبة

6.  
لوسائل االتصال والتواصل يتم استخدامها عند تعطلها في هناك بدائل 

 حاالت األزمات
.761* 0.000 

 الضياع أو التلف من عليها للمحافظة المعلومات من احتياطية هناك نسخ  .7
 0.000 *690. األزمات حدوث حالة في

 0.000 *744. مدى توثيق كافة مراحل إدارة األزمات ضمن خطة معدة مسبقاً   .8

 0.000 *634. توافر وحدة مختصة بإدارة األزمات والكوارث ضمن هيكل الطوارئ مدى   .9
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 Structure Validity البنائيثانيا: الصد  

أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد  البنائييعتبر الصدق 
 بالدرجة الكلية لفقراتلدراسةةةةةةةةة ا مجاالتمن  مجالارتباط كل  ىاألداة الوصةةةةةةةةول إليها، ويبين مد

 ستبانة.اال
سةةةةةةةةةةةةةةتبةةانةةة دالةةة اال مجةةاالت( أن جميع معةةامالت االرتبةةاط في جميع 4.10يبين جةةدول )

سةةةةةةةتبانة صةةةةةةةادقه لما االمجاالت عتبر جميع توبذلك  α≤  0.05معنوية  مسةةةةةةةتوى عند إحصةةةةةةةائيًا 
 لقياسه. توضع

 ستبانةاالستبانة والدرجة الكلية لال مجاالتمن  مجالدرجة كل  معامل االرتباط بين: (4.10جدول )
 (.Sig)القيمة االحتمالية لالرتباط معامل بيرسون  المجال

 0.000 *829. اإلستراتيجية

 0.000 *733. الهيكلية

 0.000 *845. النظم

 0.000 *825. المهارات

 0.000 *833. أسلوب اإلدارة

 0.000 *855. العاملين

 0.000 *842. القيم

 0.000 *996. ماكينزي نموذج 

 0.000 *831. إدارة األزمات

 .α  ≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 : Reliabilityثبات اإلستبانة  4.8
، اليةمتت مرات عدة تطبيقه أعيد إذا النتائج نفساالستبيان  يعطي أنيقصد بثبات االستبانة هو 

أو ما  ،إلى أي درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة عند كل مرة يستخدم فيها أيضا ويقصد به
 ت مختلفةتمراريته عند تكرار استخدامه في أوقاواسهي درجة اتساقه وانسجامه 

 . (م2010)الجرجاوي،
 سةةةةةةةةةةةةةةتبةةانةةة الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة من خالل معةةامةةل ألفةةا كرونبةةاخ من ثبةةات ا البةةاحثةةة توقةةد تحققةة

Cronbach's Alpha Coefficient))( 4.11، وكانت النتائج كما هي مبينة في جدول.) 
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 ستبانةألفا كرونباخ لقياس ثبات االمعامل : (4.11جدول )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.920 13 ستراتيجيةاال

 0.886 11 الهيكلية

 0.900 12 النظم

 0.844 8 المهارات

 0.888 8 أسلوب اإلدارة

 0.879 11 العاملين

 0.901 11 القيم

 0.974 74 نموذج ماكينزي 

 0.894 9 إدارة األزمات

 0.976 83 جميع المجاالت معا

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لكل 4.11واضةةح من النتائج الموضةةحة في جدول )
وهذا (، 0.976سةةةةةةةةةةةةةةتبانة )لجميع فقرات اال (، بينما بلغت0.844،0.974)حيث تتراوح بين  مجال

  .ودال إحصائيا مرتفعالثبات يعنى أن 
 كون ت( قابلة للتوزيع. و 2سةةتبانة في صةةورتها النهائية كما هي في الملحق )تكون االبذلك و 
سةةتبانة على ثقة تامة بصةةحة االا سةةتبانة الدراسةةة مما يجعلهاصةةدق وثبات  من تقد تأكد ةالباحث

 أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. نوصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة ع

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 4.9
 Statistical Packageستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي اال وتحليلتفريغ تم 

for the Social Sciences  (SPSS). 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سةةمرنوف - كولمجوروفاختبار  تم اسةةتخدام
في  ، وكانت النتائج كما هي مبينةإذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ماالختبار 
 (.4.12جدول )
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 التوزيع الطبيعييوضح نتائج اختبار  :(4.12جدول )
 (.Sig)القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال

 0.713 0.699 ستراتيجيةاال

 0.980 0.470 الهيكلية

 0.769 0.665 النظم

 0.848 0.612 المهارات

 0.373 0.915 أسلوب اإلدارة

 0.328 0.949 العاملين

 0.754 0.674 القيم

 0.905 0.567 نموذج ماكينزي 

 0.715 0.697 إدارة األزمات

 0.686 0.715 جميع مجاالت االستبانة

جميع ل (.Sig)( أن القيمة االحتمالية 4.12النتائج الموضةةةةةةةةةةةةةةحة في جدول )واضةةةةةةةةةةةةةةح من 
يتبع  مجاالتال هذهوبذلك فإن توزيع البيانات ل 0.05مسةةةةةةةةةتوى الداللة من  أكبرالدراسةةةةةةةةةة  مجاالت

 فرضيات الدراسة. الختبار علمية االختبارات ال استخدامتم  حيثالتوزيع الطبيعي 
 اإلحصائية التالية:وقد تم استخدام األدوات 

 .الدراسة عينةوصف ل (:Frequencies & Percentages) لنسب المئوية والتكراراتا  .1

 واالنحراف المعياري. والوزن النسبي المتوسط الحسابي  .2

 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ  .3

الختبار ما  K-S) )  Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروف .4
 .إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )  .5
  .لالستبانة والصدق البنائي لحساب االتساق الداخلي ةه الباحثتوقد استخدم

 .(Linear Regression- Model Multiple) المتعدد تحليل االنحدار الخطينموذج  .6

( لمعرفة ما إذا كان هناك Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  .7
 ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة.  تفروقا

( ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .8
لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من 

  البيانات.
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 الخامسالفصل 
 ومناقشتها تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 المقدمة: 5.1
، وذلك من خالل تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسةيتضمن هذا الفصل عرضًا ل

حليل تستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل ض أبرز نتائج االالدراسة واستعرااإلجابة عن أسئلة 
ية لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائ ،للمستطلع آرائهم الشخصيةالبيانات فقراتها، والوقوف على 

إذ تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات  ،الدراسة ستبانةاللبيانات المتجمعة من 
 للحصول على نتائج الدراسة التي تم عرضها وتحليلها في هذا الفصل.  (SPSS) االجتماعية

 

 الشخصية البياناتالدراسة وفق  لعينةالوصف اإلحصائي  5.2
 الشخصيةالبيانات وفق  لخصائص عينة الدراسة وفيما يلي عرض

 عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفيتوزيع  5.2.1

 المسمى الوظيفيعينة الدراسة حسب توزيع  (:5.1جدول )
 النسبة المئوية % العدد المسمى الوظيفي

 68.5 85 رئيس قسم

 14.5 18 مدير دائرة/ مدير مركز

 15.3 19 مدير إدارة/ مدير وحدة/ مدير محافظة

 0.8 1 مساعد مدير عام/ نائب مدير عام

 0.8 1 مدير عام

 100.0 124 المجموع

رئيس مسماهم الوظيفي  من عينة الدراسة% 68.5( أن ما نسبته 5.1)يتضح من جدول 
مدير إدارة/  مسماهم الوظيفي % 15.3، مدير دائرة/ مدير مركز % مسماهم الوظيفي14.5 ،قسم

مدير و  مساعد مدير عام/ نائب مدير عاممسماهم الوظيفي  %8، بينما محافظةمدير وحدة/ مدير 
 .عام

 -)عليا أنه كلما زاد التسلسل الهرمي اإلداري في المستويات الثالثة الرئيسية تالحظ الباحثة
وعددهم قسم كان العدد األكبر رئيس سبة العاملين في المديرية حيث دنيا( قلت ن -وسطى

مدير إدارة ووحدة ومحافظة كان عددهم ثم شخص 18مدير دائرة ومركز كان عددهمثم شخص 85
 .اً واحد اً شخص المدير العام للمديرية أيضًا كانص واحد و شخص ومساعد مدير عام شخ19
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 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  5.2.2
 عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزيع  (:5.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 22.6 28 دبلوم

 69.4 86 بكالوريوس

 8.1 10 ماجستير 

 - - دكتوراه

 100.0 124 المجموع

 ، بينمادبلوممؤهلهم العلمي  الدراسة من عينة% 22.6( أن ما نسبته 5.2)يتضح من جدول 
 .مؤهلهم العلمي ماجستير %8.1 أما، بكالوريوس مؤهلهم العلمي 69.4%

أن نسبة المتعلمين حملة الشهادات الجامعية بمختلف مستوياتهم يشكلون  تالحظ الباحثة
 مجتمعين الحجم األكبر بالنسبة لعينة الدراسة خصوصًا الحاصلين على شهادة البكالوريوس، على
الرغم من أن هذه النسبة ممتازة إال أن الباحثة توصي بضرورة اكمال تعليم العاملين خصوصًا 

دبلوم بغض النظر عن اختصاص العاملين في الجهاز، وعليه توصي لمن يحملون شهادة ال
 التجاه.االباحثة أيضاً بضرورة القيام بمحفزات للعاملين للضرورة المواصلة بالتعليم ودعمهم في هذا 

 عينة الدراسة حسب طبيعة العملتوزيع  5.2.3

 عينة الدراسة حسب طبيعة العملتوزيع  (:5.3جدول )
 النسبة المئوية % العدد طبيعة العمل

 87.1 108 إداري 

 12.9 16 ميداني

 100.0 124 المجموع

بينما  ،إداري طبيعة عملهم  من عينة الدراسة% 87.1( أن ما نسبته 5.3)يتضح من جدول 
 .ميدانيطبيعة عملهم  12.9%

سة أن النسبة األكبر من عينة الدراسة كانت من اإلداريين الن عينة الدرا تالحظ الباحثة
ة من ركزت فقط على الجانب اإلداري للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني وأن النسبة القليل

اء الميدانيين كانت موجودة في البيئة اإلدارية للمديرية بسبب اعتبار العاملين في مجال اإلطف
 يصنفون تحت مسمى ميداني بغض النظر عن عملهم في البيئة الداخلية للمديرية.واالنقاذ 

 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة توزيع  5.2.4
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 عينة الدراسة حسب سنوات الخدمة توزيع  (:5.4جدول )
 النسبة المئوية % العدد سنوات الخدمة 

 1.6 2 سنوات 5أقل من 

 38.7 48 10أقل من  -5من 

 41.1 51 15أقل من  -10

 18.5 23 فأكثر 15

 100.0 124 المجموع

 5أقل من سنوات خدمتهم  من عينة الدراسة% 1.6ما نسبته أن  :(5.4يتضح من جدول )
% 41.1سنوات،  10أقل من  -5من  سنوات خدمتهم في عملهم الحاليتتراوح  %38.7، سنوات
سنوات خدمتهم في عملهم % 18.5 بينما ،سنة 15أقل من  -10سنوات خدمتهم من تتراوح 
  .سنة فأكثر 15الحالي 

سنة 15سنوات إلى أقل من 10أن عدد العاملين الذين كانت سنوات خدمتهم  تالحظ الباحثة
ت شخصًا، بينما عدد العاملين الذين كانت سنوا51احتلت النسبة األكبر والذي قدر عددهم حوالي 

سنوات نسبتهم قليلة حيث تراوح عددهم شخصان فقط، والعاملين الذين كانت 5خدمتهم أقل من 
شخصًا، بينما العاملين الذين كانت  48سنوات كان عددهم 10سنوات إلى 5سنوات خدمتهم من 

شخصًا. مما يدل على أن وجود موظفون يمتلكون خبرات 23فأكثر عددهم 15سنوات خدمتهم 
 تيح لها االستفادة من خبراتهم ونقل تجارب الموظفين الذينطويلة في أعمالهم داخ المديرية ي

 يملكون سنوات خبرة طويلة إلى الموظفين الذين لديهم سنوات خبرة قليلة.

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  5.2.5

 عينة الدراسة حسب العمرتوزيع  (:5.5جدول )
 النسبة المئوية % العدد العمر

 5.6 7 سنة 30أقل من  -20من 

 60.5 75 سنة 40أقل من  -31من

 24.2 30 سنة 50أقل من  -41من

 9.7 12 فأكثر 50

 100.0 124 المجموع

 -20من أعمارهم تتراوح  من عينة الدراسة% 5.6ما نسبته ( أن 5.5يتضح من جدول )
أعمارهم % تتراوح 24.2، سنة 40أقل من  -31منأعمارهم تتراوح  %60.5، سنة 30أقل من 

 .فأكثر سنة 50 % أعمارهم9.7بينما  ،سنة 50أقل من  -41من
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هذا أن الفئات العمرية الشبابية كانت األكثر نسبة من بين باقي األعمار و  تالحظ الباحثة
لسطيني يدل على تعزيز للفئات العمرية الشبابية بفعل طابع عمل المديرية العامة للدفاع المدني الف

ئات ية في أداء أعمالها على أكمل وجه، والنسبة األقل كانت للفالتي تحتاج إلى فئات عمرية شباب
 سنة.30إلى أقل من 20تتراوح ما بين العمرية التي 

 عينة الدراسة حسب الرتبة العسكريةتوزيع  5.2.6

 عينة الدراسة حسب الرتبة العسكريةتوزيع  (:5.6جدول )
 النسبة المئوية % العدد الرتبة العسكرية

 4.8 6 مالزم

 13.7 17 مالزم أ

 45.2 56 نقيب

 21.8 27 رائد

 6.5 8 مقدم

 5.6 7 عقيد

 1.6 2 عميد

 0.8 1 لواء

 100.0 124 المجموع

 رتبتهم العسكرية مالزم، الدراسة من عينة% 4.8( أن ما نسبته 5.6)يتضح من جدول 
، رائد رتبتهم العسكرية %21.8، نقيب رتبتهم العسكرية %45.2، مالزم أ رتبتهم العسكرية 13.7%
، بينما عميد رتبتهم العسكرية %1.6، عقيد رتبتهم العسكرية %5.6، مقدم رتبتهم العسكرية 6.5%
قل أأن النسبة األكبر لحملة رتبة نقيب مقارنة مع  تالحظ الباحثة. لواء رتبتهم العسكرية 0.8%

يفي في الرتب وفي سنوات نسبة وهي رتبة اللواء، األمر الذي من شأنه يراعي التسلسل الوظ
الية الخدمة والعمر أيضًا، أي كلما زاد التسلسل الهرمي الوظيفي قل عدد الحاصلين على الرتب الع

 المتوسطة.مقارنة بالرتب 
 
 
 

 عينة الدراسة حسب الدورات التخصصية في التخطيط واإلدارةتوزيع  5.2.7
 التخطيط واإلدارةعينة الدراسة حسب الدورات التخصصية في توزيع  (:5.7جدول )

 النسبة المئوية % العدد الدورات التخصصية في التخطيط واإلدارة
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 66.9 83 نعم

 33.1 41 ال

 100.0 124 المجموع

حصلوا على دورات  الدراسة من عينة% 66.9( أن ما نسبته 5.7)يتضح من جدول 
 .لم يصلوا لهاأجابوا  %33.1، بينما تخصصية في التخطيط واإلدارة

أن مجموع الحاصلين على دورات في التخطيط واإلدارة نسبته كبيرة وكان  تالحظ الباحثة
شخص يحملون شهادات خاصة بالتخطيط واإلدارة إال أن الباحثة توصي بضرورة  83عددهم 

تحفيز باقي العاملين الذي ال يحملون شهادات تخصصية في التخطيط واإلدارة إلى ضرورة 
ي فئة الداخلية للمديرية العامة للدفاع المدني تحتاج إلى خبرات عالية الحصول عليها إلن البي

هم مجال اإلدارة والتخطيط للنهوض في األداء والقيام بالواجب المنوط إليهم إلنها تعتبر أحد ا 
 األجهزة المتخصصة في مجال التصدي لألزمات والكوارث الحاصلة في القطاع.

 :Scaleالمعتمد في الدراسة المقياس 5.3
 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (5.8جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي
 قليلة جدا 20% -36%من  1 – 1.80من 
 قليلة 36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 
 متوسطة % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 
 كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر من  5 -  4.20أكبر من 
 ترتيبة على الباحثدت اعتم االستجابة، مستوى  على والحكم الدراسة نتائج ولتفسير
ت حدد وقد ،مجال كل في الفقرات ومستوى  الستبيانل مجاالتال مستوى  على الحسابية المتوسطات

 .للدراسة المعتمد المقياس حسب موافقةال درجة ثةالباح

 تحليل فقرات االستبانة 5.4
الخماسي  ليكرت مقياس في الخاليا طول تحديد تم فقد الدراسة في المعتمد لمقياسا لتحديد
 أكبر قيمة على تقسيمه ثم ( ومن4=1-5) المقياس درجات بين المدى حساب خالل من
هذه القيمة  إضافةوبعد ذلك تم  (0.80=4/5) أي الخلية طول على للحصول المقياس في
 لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك) صحيح واحد وهي المقياس بداية) المقياس في قيمة أقلإلى 

 (Ozen et al., 2012) :التالي الجدول في موضح هو كما الخاليا طول أصبح وهكذا الخلية،
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 نموذج ماكينزي تحليل فقرات  5.4.1
مت الفقرات التالية توضح نتائج تطبيق المقياس المعتمد في الدراسة على كل الفقرات التي استخد

لتحليةةل نموذج مةةاكينزي في الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة لبيةةان واقع ومةةدى مطةةابقةةة االدارة العةةامةةة للةةدفةةاع المةةدني 
 الفلسطيني لعناصر ماكينزي المتخلفة.

 " االستراتيجية تحليل فقرات مجال " 5.4.1.1

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.9النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات مجال "  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.9جدول )

 "ستراتيجية اال

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

1.  
فهوم االستراتيجية مدى المستوى المعرفي لم

 ستراتيجيةواألهداف اال
 كبيرة 1 70.57 0.99 3.53

2.  
ستراتيجية مدى تمتع الدفاع المدني برؤية ا

 كبيرة 2 70.24 1.20 3.51 ورسالة واضحة وأهداف يمكنك التعبير عنها

3.  
ستراتيجية في إدارة األهداف االمدى مساهمة 

 كبيرة 3 69.51 1.07 3.48 األزمات

4.  
ستراتيجية القطاعية ة باألهداف االمدى المعرف

 لألمن والحكم الرشيد
 كبيرة 4 68.46 0.97 3.42

5.  

كوارث مدى مستوى تأثير األزمات وال
ستراتيجية للدفاع والمتغيرات على اإلدارة اال

 المدني
 متوسطة 5 67.90 1.10 3.40

6.  
مستوى المعرفي بمفهوم األهداف مدى ال

 متوسطة 6 67.15 1.00 3.36 ستراتيجية للحماية المدنية المحلية والدوليةاال

7.  
ستراتيجية في الدفاع مدى تبني األهداف اال

 المدني تحليل المخاطر بشكل مسبق
 متوسطة 7 66.29 1.11 3.31

8.  
مدى صناعة األهداف الخاصة بقسمك في 

 متوسطة 8 66.18 1.03 3.31 التشغيليةالخطط 

9.  
ر مدى مساهمة تحليل البيئة الداخلية في تطوي

 متوسطة 9 65.33 0.96 3.27 ستراتيجية الدفاع المدنيا
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

10. 
ليات الربط بين مفهوم األهداف مدى المعرفة بآ

 متوسطة 10 64.46 0.99 3.22 ستراتيجية والعمل الطارئ اال

11. 
المعرفي بتبعات مستوى مدى مساهمة ال

 متوسطة 11 62.93 0.98 3.15 ستراتيجيةاألهداف اال

12. 
ستراتيجية عاملين باألهداف االمدى معرفة ال

 والتنظيمية ومدى وضوحها وفهمها
 متوسطة 12 62.88 1.00 3.14

13. 
شاركة في تقييم تطبيق مدى مستوى الم

 متوسطة 13 62.30 0.98 3.11 ستراتيجيةاألهداف اال

 متوسطة  66.40 0.75 3.32 فقرات المجال معاً  جميع 
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.9من جدول )

 جيةمدى المستوى المعرفي لمفهوم اإلستراتيجية واألهداف اإلستراتي"  للفقرةالمتوسط الحسابي  -
، وهذا يعني أن هناك %70.57 النسبي الوزن ( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.53 ساوي " ي

 من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة. كبيرة  موافقة
"  مدى مستوى المشاركة في تقييم تطبيق األهداف اإلستراتيجية " المتوسط الحسابي للفقرة -

 من قبل متوسطة هناك موافقة، وهذا يعني أن %62.30 النسبي الوزن أي أن  3.11ساوي ي
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة

أي أن  3.32ساوي " ي اإلستراتيجيةلمجال " المتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
ا من قبل أفراد العينة على فقرات هذمتوسطة  ، وهذا يعني أن هناك موافقة%66.40 النسبي الوزن 

 المجال. 
أن الفقرات وهي كالتالي: )مدى استخدام المستوى المعرفي لمفهوم  تالحظ الباحثة

ضحة تيجية، مدى تمتع الدفاع المدني برؤية استراتيجية ورسالة وااالستراتيجية واألهداف االسترا
وأهداف يمكن التعبير عنها، مدى مساهمة األهداف االستراتيجية في إدارة األزمات( حصلت على 

 درجة موافقة كبيرة بالنسبة لباقي الفقرات.
الباحثة أن من المالحظ أيضًا أن درجة الموافقة كانت ما بين كبيرة ومتوسطة، تستنتج 

 المستطلع آرائهم تجنبوا االجابات الحادة على الفقرات.
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عدم حصول الفقرات على درجة موافقة كبيرة جدًا يدل على أن الدفاع المدني ليس له 
ي استراتيجية مستقلة بل أهداف استراتيجية تنبثق من استراتيجية قطاع األمن والحكم الرشيد وف

 لحد من مخاطر األزمات والكوارث.األزمات هي جزء من استراتيجية ا

دام إشراك العاملين في تقييم تطبيق األهداف االستراتيجية واستخضرورة إلى  الباحثة تدعو
اف نماذج تحليلية لتقييم وتطوير استراتيجية الدفاع المدني الفلسطيني والعمل على توضيح األهد

اك أداء الدفاع المدني ويرتفع، وهن ينهض االستراتيجية وتوعية العاملين بها وتوضيحها لهم حتى
طالع حاجة إلى االهتمام في نماذج تحليل البيئة الداخلية لتطوير استراتيجية الدفاع المدني واال

 على جميع النماذج الحديثة كنموذج ماكينزي لالستفادة منه في تطوير استراتيجيات المديرية.

 " الهيكلية تحليل فقرات مجال " 5.4.1.2

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.10النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات مجال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب:(5.10جدول )

 " الهيكلية"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1.  
مدى تواجد وصف وظيفي لكافة الهيكليات 

 والمسميات التنظيمية
 كبيرة 1 68.78 1.15 3.44

2.  
مدى المستوى المعرفي لكم بالهيكل التنظيمي 

 متوسطة 2 65.45 0.98 3.27 وآليات ترتيبه والمسميات التي تليكم

3.  
البيئية الداخلية على مدى قوة تأثير تحليل 

 متوسطة 3 65.33 0.93 3.27 الهيكل التنظيمي

4.  
 والهيكل االستراتيجيات بين مدى التوافق

 متوسطة 4 65.30 1.03 3.26 التنظيمي

5.  
مدى تواجد وصف وظيفي للهيكل التنظيمي 

 الخاص باألزمات والطوارئ 
 متوسطة 5 64.87 1.06 3.24

6.  
التنظيمي الذي مدى قوة التوزيع اإلداري للهيكل 
 متوسطة 6 64.07 1.02 3.20 يساهم في تطوير االستراتيجية

7.  
مدى مستوى الترابط بين الهيكل التنظيمي 

 متوسطة 7 63.83 0.96 3.19 واإلدارة اإلستراتيجية
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

8.  
مدى تواجد هيكل تنظيمي مختص لألزمات 

 والكوارث
 متوسطة 8 62.15 1.04 3.11

 متوسطة 9 62.13 0.97 3.11 بالمرونةمدى تمتع الهيكل التنظيمي   .9

10. 
مدى تعدد الهيكليات التنظيمية الرأسية 

 والقطاعية بما يحقق النمو المستقبلي
 متوسطة 10 61.17 0.94 3.06

11. 
مدى تواجد هيكلية تلبي االحتياجات تطوير 

 متوسطة 11 60.81 1.10 3.04 اإلدارة اإلستراتيجية

 متوسطة  63.89 0.74 3.19 جميع فقرات المجال معاً  
 ( يمكن استخالص ما يلي:5.10من جدول )

"  مدى تواجد وصف وظيفي لكافة الهيكليات والمسميات التنظيمية"  للفقرةالمتوسط الحسابي  -
 هناك موافقة، وهذا يعني أن %68.78 النسبي الوزن ( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.44 ساوي ي

 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل كبيرة
"  ةمدى تواجد هيكلية تلبي االحتياجات تطوير اإلدارة اإلستراتيجي" المتوسط الحسابي للفقرة  -

 من قبلمتوسطة  هناك موافقة، وهذا يعني أن %60.81 النسبي الوزن أي أن  3.04ساوي ي
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة

 الوزن أي أن  3.19 ساوي ي " الهيكلية " لمجالالمتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
على فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن متوسطة  وهذا يعني أن هناك موافقة، %63.89 النسبي
 .المجال

ت التنظيمية كانت بأن مدى تواجد وصف وظيفي لكافة الهيكليات والمسميا تالحظ الباحثة
من بين الفقرات األخرى وهذا يوضح اهتمام الدفاع المدني الفلسطيني بالوصف  النسبة األكبر

ع الوظيفي لكافة المسميات التنظيمية والهيكلية ليتماشى مع طبيعة عمل المديرية العامة للدفا
اجات المدني الفلسطيني، تالحظ الباحثة بأن النسبة األقل كانت للفقرة تواجد هيكلية تلبي االحتي

أسية وهي مدى تعدد الهيكليات التنظيمية الر الفقرة تطوير اإلدارة االستراتيجية ويليها الخاصة ب
 والقطاعية بما يحقق النمو المستقبلي بالدفاع المدني.

إلى ضرورة االهتمام بالهيكل التنظيمي الخاص باألزمات والطوارئ وأن  الباحثة تدعو
رية بالصد لألزمات الحاصلة بالقطاع يتواجد له وصف وظيفي واضح ومحدد حتى تتمكن المدي

غير أن ضرورة الترابط والتوافق بين االستراتيجيات والهيكل التنظيمي واالهتمام بالتوزيع االداري 
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للهيكل التنظيمي ليساهم في تطوير االستراتيجيات الخاصة بالدفاع المدني والحاجة الملحة إلى 
تأثير قوي على الهيكل التنظيمي والحاجة أيضًا إلى  وجود نماذج لتحليل البيئة الداخلية والتي لها

ق النمو المستقبلي للدفاع المدني، وعلى المديرية أن تقوم وجود مرونة في الهيكل التنظيمي ليحق
 بتعدد الهيكليات التنظيمية الرأسية والقطاعية لتحقيق النمو المستقبلي.

 " النظم تحليل فقرات مجال " 5.4.1.3

درجة لمعرفة  ابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحستم استخدام 
 (.5.11النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات مجال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب:(5.11جدول )

 "النظم"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

 كبيرة 1 79.83 1.04 3.99 هناك نظام إداري متبع في الجهاز  .1

2.  
مدى وجود دليل إجراءات يوضح العمل 

 كبيرة 2 79.17 0.94 3.96 اإلداري ومعرفة بمحتوياته

3.  
مدى وجود دليل مختص بالتعامل مع األزمات 

 كبيرة 3 68.89 1.07 3.44 والكوارث داخل الجهاز

4.  
انسجام النظم اإلدارية باألنظمة الخاصة مدى 
 كبيرة 4 68.36 0.92 3.42 بالوزارة

5.  
 مع الحالي األداء المدني الدفاع جهاز يقارن 
 متوسطة 5 67.93 1.16 3.40 السابق األداء

6.  
مدى معرفة مستوى اإلجراءات الواجب التعامل 
 متوسطة 6 66.15 0.96 3.31 معها خالل الحاالت الطارئة في النظم الداخلية

7.  
مكانية التغيير  مدى تمتع النظم بالمرونة وا 

 متوسطة 7 66.05 0.95 3.30 للتأقلم مع المتغيرات

 متوسطة 8 64.75 1.06 3.24 مدى توافر أدلة إجرائية التعامل مع الجمهور  .8

9.  
مدى معرفة مستوى تأثير حاالت الطوارئ على 

 متوسطة 9 64.07 0.99 3.20 تطبيق النظم

10. 
معرفة األفراد بالنظم الخاصة بتطبيق مدى 

 متوسطة 10 63.93 0.91 3.20 سياسات  العمل

11. 
مدة معرفة المستوى التأثيري لتحليل البيئية 

 الداخلية على تطبيق النظم
 متوسطة 11 63.50 0.90 3.18
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

12. 

مدى الوصول للنظم الخاصة بتطبيق اإلدارة 
إلى كافة العاملين في الدفاع  اإلستراتيجية

 المدني
 متوسطة 12 61.50 0.94 3.08

 متوسطة  67.93 0.72 3.40 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.11من جدول )

 )الدرجة الكلية 3.99 ساوي " ي هناك نظام إداري متبع في الجهاز" المتوسط الحسابي للفقرة  -
 أفراد العينة من قبلكبيرة  هناك موافقة، وهذا يعني أن %79.83 النسبي الوزن ( أي أن 5من 

 وبالترتيب األول. على هذه الفقرة
فة مدى الوصول للنظم الخاصة بتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية إلى كا " المتوسط الحسابي للفقرة -

 لنسبيا الوزن أي أن  3.08ساوي " يوقد حصل على الترتيب األخير العاملين في الدفاع المدني
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل متوسطة هناك موافقة، وهذا يعني أن 61.50%

 الوزن أي أن  3.40ساوي ي " النظم"  لمجالالمتوسط الحسابي  بأنبشكل عام يمكن القول 
على فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن متوسطة  وهذا يعني أن هناك موافقة، %67.93 النسبي
 .المجال

د هنالك بأن هنالك نظام إداري متبع في المديرية العامة للدفاع المدني ويتواج الباحثة تالحظ
دليل اجراءات يوضح العمل اإلداري ومعرفة محتوياته ووجود دليل مختص للتعامل مع األزمات 

 والكوارث داخل المديرية ووجود تساجم بين النظم اإلدارية واألنظمة الخاصة للدفاع المدني.
إلى ضرورة اهتمام األفراد بتطبيق سياسات العمل وااللتزام بالنظم الخاصة  الباحثة تدعو

بها واالهتمام بتحليل البيئة الداخلية في الحاالت العادية وفي حاالت األزمات والكوارث بسبب 
تأثيره على تطبيق النظم العامة والخاصة في المديرية العامة للدفاع المدني وهنالك حاجة ملحة 

رورة معرفة العاملين باإلجراءات الواجب التعامل معها في حاالت الطوارئ للنظم الداخلية لض
وضرورة وصول النظم الخاصة بتطبيق االستراتيجية لكافة العاملين في الدفاع المدني، وعلى 

مكانية التغيير للتأقلم مع المتغيرات الداخلية والخارجية، ومن المهم  أيضًا النظم التمتع بالمرونة وا 
توفير أدلة إجرائية للتعامل مع الجمهور الذي يستعين بالمديرية العامة للدفاع المدني الستكمال 
اجراءاتهم وتيسير أعمالهم ومن المهم أيضًا أن يقوم الدفاع المدني بمقارنة أدائه الحالي مع األداء 
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دائيين للمساهمة في السابق حتى يتأكد من أن أدائه في تحسن أو تراجع وتحديد الفجوة بين األ
 الوصول للغايات واألهداف المنشودة.

 " المهاراتتحليل فقرات مجال " 5.4.1.4

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.12النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات مجال  والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري : (5.12جدول )

 " المهارات"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

1.  
مدى مساهمة المهارات المكتسبة على اتخاذ 

 كبيرة 1 68.57 1.07 3.43 القرارات اإلستراتيجية في األزمات والكوارث

2.  
العاملين بمهارات العمل المضغوط في مدى تمتع 

 كبيرة 2 68.55 1.01 3.43 األوقات غير االعتيادية

3.  
مدى مستوى اكتساب مهارات جديدة للعاملين في 

 الجهاز على تطبيق اإلدارة اإلستراتيجية
 كبيرة 3 68.40 0.98 3.42

4.  
مدى مساهمة التوصيف الوظيفي بشرح المهارات 

 متوسطة 4 66.84 1.05 3.34 الهيكلياتالمطلوبة لدى شاغلي 

5.  
مدى تنوع المهارات لدى العاملين في الوحدات 

 متوسطة 5 66.83 0.91 3.34 التنظيمية

6.  
مدى تأثير المهارات الحياتية على إدارة الطوارئ 

 متوسطة 6 65.67 0.99 3.28 واألزمات

7.  
مدى تأثير تحليل المهارات الشخصية على البيئة 

 متوسطة 7 64.75 0.99 3.24 لتطوير الدفاع المدنيالداخلية 

8.  
مدى ترابط المهارات الشخصية على تطبيق النظم 

 متوسطة 8 64.46 0.88 3.22 اإلستراتيجية في الجهاز

 متوسطة  66.63 0.73 3.33 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.12من جدول )

مدى مساهمة المهارات المكتسبة على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية "  فقرةالمتوسط الحسابي لل -
حيث  %68.57 نسبي الوزن ب( 5)الدرجة الكلية من  3.43 ساوي " ي في األزمات والكوارث
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على هذه  أفراد العينة من قبلكبيرة  هناك موافقة، وهذا يعني أن حازت عل الترتيب األول
 الفقرة. 

 مدى ترابط المهارات الشخصية على تطبيق النظم اإلستراتيجية في" المتوسط الحسابي للفقرة  -
 متوسطة هناك موافقة، وهذا يعني أن %64.46 النسبي الوزن أي أن  3.22ساوي " ي الجهاز
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل

أي أن  3.33ساوي ي " المهارات " لمجالالمتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
ا على فقرات هذ قبل أفراد العينةمن متوسطة  وهذا يعني أن هناك موافقة، %66.63 النسبي الوزن 
 .المجال

تيجية بأن المهارات المكتسبة لدى العاملين تفيد في اتخاذ القرارات االسترا تالحظ الباحثة
ظل  في ذات درجة كبيرةفي األزمات والكوارث ومدى تمتع العاملين في الدفاع المدني بمهارات 
 أداء العمل في األوقات الحرجة والمضغوطة في األوقات الغير اعتيادية.

ي ف)التعاون، اتخاذ القرار الصحيح إلى ضرورة تنوع المهارات لدى العاملين الباحثة تدعو
 في الوحدات التنظيمية لالستفادة من خبرات الوقت المناسب، التضحية، الحنكة، سرعة البديهة(

جميع التخصصات الموجود في المديرية غير أنه هنالك حاجة ملحة لضرورة اكتساب مهارات 
لمهارات، جديدة للعاملين لتطبيق االدارة االستراتيجية بتكثيف وجود دورات تتيح للعاملين اكتسابهم ل

طوارئ الخاصة بالعاملين ليستفيدوا منها في إدارة الالحاجة الملحة إلى تطوير المهارات الحياتية 
واألزمات وتوضيح وتطوير التوصيف الوظيفي بشرح المهارات المطلوبة لشاغلي الهيكليات األمر 

وثيقًا  الذي سيساهم في رفع قدرة أداء المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني وترابطه ارتباطاً 
 للدفاع.على تطبيق النظم االستراتيجية 

 " أسلوب اإلدارة تحليل فقرات مجال " 5.4.1.5

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.13النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
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 مجال "لكل فقرة من فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.13جدول )
 " أسلوب اإلدارة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

 الترتيب
درجة 
 الموافقة

1.  

مدى توقع إدارة الدفاع المدني المخاطر التي يمكن 
أن تساهم في تغيرات جذرية في الكادر اإلداري 

 خالل األزمات والكوارث
 متوسطة 1 64.71 1.05 3.24

2.  
أساليب اإلدارة المتبعة في الدفاع المدني مدى تنوع 

 متوسطة 2 64.46 1.13 3.22 والمساهمة في تقييمها

3.  
مدى تأثير التخطيط التطويري على تحسين 

 متوسطة 3 64.24 0.95 3.21 األساليب االبتكارية إلدارة العمل

4.  

مدى مساعدة أسلوب اإلدارة المستخدم في الدفاع 
في المستويات اإلدارية المدني في ارتقاء العاملين 

 المختلفة
 متوسطة 4 63.47 1.08 3.17

5.  

مدى مساهمة العاملين في ابتكار أساليب إدارية 
في المستويات الدنيا وخاصة العمل الميداني 

 للحوادث
 متوسطة 5 61.68 1.11 3.08

6.  
مدى مساهمة أسلوب اإلدارة المستخدم في تحري 

 مواطن الخلل اإلداري والتنظيمي.
 متوسطة 6 61.34 0.97 3.07

7.  
مدى تأثير تنوع اإلدارة الحديثة على تحقيق 

 متوسطة 7 60.83 0.99 3.04 األهداف اإلستراتيجية وتطوير رؤى العمل.

8.  
مدى وجود مؤشرات لقياس ألسلوب اإلدارة المتبع 

 متوسطة 8 60.50 1.06 3.02 في الجهاز

 متوسطة  62.63 0.85 3.13 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.13من جدول )

 مدى توقع إدارة الدفاع المدني المخاطر التي يمكن أن تساهم في" المتوسط الحسابي للفقرة  -
 )الدرجة الكلية من 3.24 ساوي " ي تغيرات جذرية في الكادر اإلداري خالل األزمات والكوارث

أفراد  من قبلمتوسطة  هناك موافقةوهذا يعني أن وترتيبه األول ، %64.71 والوزن النسبي( 5
 على هذه الفقرة.  العينة
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 هازمدى وجود مؤشرات لقياس ألسلوب اإلدارة المتبع في الج "السابعة المتوسط الحسابي للفقرة  -
متوسطة  هناك موافقة، وهذا يعني أن وبالترتيب الثامن %60.50 ووزنه النسبي 3.02ساوي " ي

 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل

أي  3.13ساوي ي " أسلوب اإلدارة " لمجالالمتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
على فقرات  قبل أفراد العينةمن متوسطة  وهذا يعني أن هناك موافقة، %62.63 النسبي الوزن أن 
 .المجالهذا 

ج النسبة المتوسطة في التقييم، تستنتأخذت بأن جميع الفقرات متقاربة و  تالحظ الباحثة 
 الباحثة بأن المستطلع آرائهم قد حصروا تقييمهم ألسلوب اإلدارة بدرجة متوسطة وابتعدوا على

 التقييم الحاد جدًا والكبير جدًا.
الك سيما أن هن ،وجود أساليب متنوعة لإلدارة والمساهمة في تقييمها ذلك إلى الباحثة تدعو

كة الحاجة الملحة إلى وجود التخطيط التطويري لتحسين األساليب االبتكارية إلدارة العمل ومشار 
 .دانيينوخاصة العاملين في الحوادث والمي ،العاملين في ابتكار أساليب إدارية في المستويات الدنيا

ين في المستويات اإلدارية ووضوح مدى أهمية أسولب اإلدارة عليه ان يساهم في ارتقاء العامل
 والحاجة الملحة إلى استخدام األسلوب األمثل في اإلدارة للكشف والتحري عن مواطن ،المختلفة

ئمًا ودا .الخلل اإلداري والتنظيمي وضرورة وجود مؤشرات لقياس أسلوب اإلدارة المتبع في المديرية
يق األهداف االستراتيجية وتطوير التحري وقياس تنوع اإلدارة الحديثة ومدى مساعدتها في تحق

 رؤى العمل.

 " العاملين تحليل فقرات مجال " 5.4.1.6

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.14النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات مجال  والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي : (5.14جدول )

 " العاملين"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1.  

مدى مساهمة التدريب والتطوير في ارتقاء 
العاملين غير المتخصصين حسب الوصف 

 الوظيفي 
 كبيرة 1 68.50 1.01 3.43

2.  
العاملين في الدفاع مدى تطوير المهارات لدى 

 كبيرة 2 68.36 1.00 3.42 المدني من خالل التدريب التخصصي
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

3.  
مدى تأثير تقارير الكفاءة على الدرجات 

 متوسطة 3 67.93 1.14 3.40 الممنوحة للعاملين في الدفاع المدني

4.  
مدى العمل في ظل أقل الكوادر خالل األزمات 

 متوسطة 4 66.72 1.10 3.34 والكوارث

5.  
العاملين لديهم مهارات للعمل في اإلدارة  جميع

 الميدانية في أوقات األزمات
 متوسطة 5 66.00 1.11 3.30

6.  
مدى وجود معايير داخل المؤسسة للترقية في 
 متوسطة 6 65.95 1.06 3.30 المستويات اإلدارية للعاملين داخل المؤسسة

7.  
مدى المستوى المعرفي في النظم المختصة في 

 متوسطة 7 64.13 0.96 3.21 العاملينحقوق وواجبات 

8.  
مدى توزيع الطواقم اإلدارية حسب 
 التخصصات الموسومة في الوصف الوظيفي

 متوسطة 8 64.10 0.98 3.21

 متوسطة 9 63.83 1.05 3.19 العمل مجال في التدريبية البرامج مدى تنوع  .9

10. 
 العاملين لوجود فرصة مدى اإلتاحة لدى

 القرارات في وقت األزمات صنع في المشاركة
 متوسطة 10 62.13 1.15 3.11

11. 
مدى وجود الكوادر العاملة في تغطية كافة 

 متوسطة 11 60.67 0.99 3.03 االحتياجات حسب الهيكل التنظيمي

 متوسطة  65.59 0.82 3.28 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.14من جدول )

مدى مساهمة التدريب والتطوير في ارتقاء العاملين غير "  للفقرةالمتوسط الحسابي  -
 الوزن ( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.43 ساوي " ي المتخصصين حسب الوصف الوظيفي

 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبلكبيرة  هناك موافقة، وهذا يعني أن %68.50 النسبي
كل الكوادر العاملة في تغطية كافة االحتياجات حسب الهيمدى وجود " المتوسط الحسابي للفقرة  -

متوسطة  هناك موافقة، وهذا يعني أن %60.67 النسبي الوزن أي أن  3.03ساوي " ي التنظيمي
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبل

 الوزن أي أن  3.28ساوي " ي العاملين لمجال "المتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
هذا  من قبل أفراد العينة على فقراتمتوسطة  ، وهذا يعني أن هناك موافقة%65.59 النسبي
 . المجال
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متخصصين الغير ء العاملين تالحظ الباحثة أن التدريب والتطوير المستمر يؤدي إلى ارتقا
حسب الوصف الوظيفي المدرج في الئحة السياسات والقوانين التابعة للمديرية والتدريب 

األعمال مما يؤدي إلى وجود خبرات تفيد ين يزيد من مهاراتهم ومعرفتهم بصي للعاملالتخص
 المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني.

 ،ضرورة توفير كادر من العاملين حتى يتم تغطية كافة االحتياجات ذلك إلى الباحثة تدعوو 
ة يالحظ عدم توفير القدر الكافي من العاملين في المديري النه ،وان تكون حسب الهيكل الوظيفي

غير أن هنالك فجوة بين توزيع الطواقم اإلدارية كاًل حسب تخصصه الموسومة في الوصف 
ن وهنالك ضعف في وجود معايير للترقية في المستويات اإلدارية للعاملين فيجب أن يكو  .الوظيفي

حتى يتيح فرصة ابراز المهارات لدى  ،اخل المديريةهنالك تعزيزات إيجابية بشأن الترقيات د
وادر وكما أسلفت الباحثة من قبل أن إدارة األزمات تحتاج إلى ك .العاملين لحصولهم على الترقيات

، كافية في ظل العمل عند حدوث أحداث طارئة والعدد غير كافي للتعامل مع األزمات الحاصلة 
ار في صنع القرارت حتى تتيح للعاملين تعزيز إبداء األفكوسيما أنه يجب أن يكون هنالك مشاركة 

وتعزيز مشاركتهم وشعورهم بأنهم جزء ال يتجزأ من مكان العمل اإلداري، من المالحظ أنه ليس 
 ن لديهم القدرة على العمل الميداني عند حصول أزمات أو أحداث طارئةيجميع العاملين اإلداري

ك الميداني وتدريبهم وقت األزمات واألحداث الطارئة، وهناللذا تنصح الباحثة بضرورة إشراكهم 
الصحيح  الحاجة إلى التنوع في البرامج التدريبة للعاملين اإلداريين حتى يتم تنمية قدراتهم بالشكل

 ويصبحون أكثر قدرة على اإلدارة.

 " القيم تحليل فقرات مجال " 5.4.1.7

درجة لمعرفة  والوزن النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تم استخدام 
 (.5.15النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات مجال  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.15جدول )

 " القيم"
 

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1.  
مدى قدرة العاملين في التضحية أثناء أدائهم 

 كبيرة 1 75.97 1.12 3.80 األعمال الميدانية

2.  
مدى تواجد قيم المشاركة لدى العاملين أثناء 

 كبيرة 2 75.90 0.94 3.80 األزمات
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

3.  
مدى تواجد قيم الوالء لدى العاملين داخل 

 كبيرة 3 75.08 0.94 3.75 الدفاع المدني

 كبيرة 4 74.55 1.01 3.73 مدى اهتمام المؤسسة بأخالق العاملين   .4

5.  
مدى تواجد قيم التعاون بين العاملين أثناء 

 كبيرة 5 73.39 0.96 3.67 تأديتهم لواجباتهم داخل المؤسسة

6.  
مدى التزام العاملين باإلجراءات والسياسات 

 كبيرة 6 71.02 0.87 3.55 الموضوعة

 كبيرة 7 70.67 0.88 3.53 القيادة لدى رؤساء األقساممدى تواجد قيم   .7

8.  
مدى تواجد مبادئ توجيهية لكافة األعمال 

 كبيرة 8 70.00 0.95 3.50 الخاصة بالدفاع المدني

9.  
 مناسبة المدني الدفاع لجهاز التنظيمية الثقافة

 الجهاز مستوى  على لالستراتيجيات
 متوسطة 9 67.21 0.96 3.36

10. 

مدى تواجد مبدأ مشاركة جميع العاملين في 
وضع األهداف اإلستراتيجية الخاصة 

 بالمؤسسة
 متوسطة 10 66.27 0.99 3.31

11. 
 اإلنجاز بين موضوعي مدى وجود ربط

 متوسطة 11 55.90 1.09 2.80 والحوافز

 كبيرة  70.49 0.68 3.52 جميع فقرات المجال معاً  

 ما يلي:( يمكن استخالص 5.15من جدول )

"  ةمدى قدرة العاملين في التضحية أثناء أدائهم األعمال الميداني"  المتوسط الحسابي للفقرة -
هناك ، وهذا يعني أن %75.97 النسبي الوزن ( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.80 ساوي ي

 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبلكبيرة  موافقة
أي  2.80ساوي " ي والحوافز اإلنجاز بين موضوعي مدى وجود ربط " توسط الحسابي للفقرةالم -

على  أفراد العينة من قبلمتوسطة  هناك موافقة، وهذا يعني أن %55.90 النسبي الوزن أن 
 هذه الفقرة. 

 الوزن أي أن  3.52ساوي ي " القيم"  لمجالالمتوسط الحسابي  بأن بشكل عام يمكن القول
 . المجالعلى فقرات هذا  قبل أفراد العينةمن كبيرة  أن هناك موافقةوهذا يعني ، %70.49 النسبي
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فالفقرات  تحتل نسبة كبيرة مقارنة بغيره من المجاالتأن مجال  يظهر من تحليل النتائج
لمشاركة تدل على وجود قيم ومبادئ توجيهية كبيرة لدى العاملين في الدفاع المدني وأن قيم الوالء وا
ي فاع المدنومدى التزام العاملين والتعاون والقيادة لدى رؤساء األقسام والتضحية واهتمام الد

م سستهم واخالصهم لعملهعلى أنها كبيرة وهذا يدل على مدى انتمائهم الكبير لمؤ باألخالق تشير 
 في ظل الظروف الصعبة التي يعشيها قطاع غزة.

هم إلى ضرورة مشاركة العاملين في وضع األهداف االستراتيجية ألن وبالمقابل تظهر النتائج
تكون  جزء ال يتجزأ من رسالة ورؤى الدفاع المدني ويجب االهتمام أكثر بالثقافة التنظيمية على أن

باتهم ات وضرورة االهتمام أيضاً بوجود نظام تحفيزي للعاملين عن إتمامهم لواجمناسبة لالستراتيجي
 على أكمل وجه.

 نموذج ماكينزي تحليل جميع فقرات  5.4.1.8

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.16النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة

نموذج لجميع فقرات  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب: (5.16جدول )
 ماكينزي 

 درجة الموافقة الترتيب النسبي الوزن  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجال

 كبيرة 1 70.49 0.68 3.52 القيم

 متوسطة 2 67.93 0.72 3.40 النظم

 متوسطة 3 66.63 0.73 3.33 المهارات

 متوسطة 4 66.40 0.75 3.32 اإلستراتيجية

 متوسطة 5 65.59 0.82 3.28 العاملين

 متوسطة 6 62.63 0.85 3.13 أسلوب اإلدارة

 متوسطة 7 63.89 0.74 3.19 الهيكلية

نموذج جميع فقرات 
 متوسطة  66.45 0.65 3.32 بشكل عام ماكينزي 

 3.32ساوي ي نموذج ماكينزي فقرات المتوسط الحسابي لجميع تبين أن ( 5.16جدول )من 
من متوسطة  وهذا يعني أن هناك موافقة ،%66.45 النسبي الوزن ( أي أن 5)الدرجة الكلية من 

 .بشكل عام نموذج ماكينزي فقرات قبل أفراد العينة على 
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نجح في تحديد نقاط القوة والضعف للمديرية العامة  تالحظ الباحثة أن نموذج ماكينزي 
للدفاع المدني الفلسطيني وتسليط الضوء على هذه النقاط ومحاولة تحسينها باللجوء إلى 

 استراتيجيات تفيد الدفاع المدني في تحسين أدائه واالستمرار في تقديم خدماته.
 (.اإلدارة، العاملين، االستراتيجيةاالهتمام الكبير ب )الهيكلية، أسلوب  الباحثة دعووت
 "إدارة األزماتتحليل فقرات مجال " 5.4.1.9

درجة لمعرفة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيبتم استخدام 
 (.5.17النتائج موضحة في جدول ) .الموافقة
لكل فقرة من فقرات مجال  النسبي والترتيبالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن : (5.17جدول )

 ""إدارة األزمات

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

1.  
 عليها للمحافظة المعلومات من احتياطية هناك نسخ

 كبيرة 1 73.77 1.02 3.69 األزمات حدوث حالة في الضياع أو التلف من

2.  
 مع التعامل عند االعتبار بعين الوقت عامل يؤخذ

 كبيرة 2 70.33 1.05 3.52 مناسبة وبسرعة بدقة األزمات

3.  
مدى توثيق كافة مراحل إدارة األزمات ضمن خطة 

 كبيرة 3 69.51 0.89 3.48 معدة مسبقاً 

4.  
 مع متوافق المدني الدفاع جهاز في العاملين تدريب
 كبيرة 4 68.83 0.89 3.44 معها المتعامل األزمة نوع

5.  
 مسبقاً  معدة حلوالً  المدني الدفاع لدى جهاز

 كبيرة 5 68.76 0.89 3.44 المتوقعة األزمات )سيناريوهات( لمواجهة

6.  
 جاهزة وبرامج خطط المدني الدفاع جهاز لدى يتوفر
 كبيرة 6 68.69 0.98 3.43 األزمات إلدارة

7.  
مدى توافر وحدة مختصة بإدارة األزمات والكوارث 

 متوسطة 7 66.55 1.11 3.33 ضمن هيكل الطوارئ 

 متوسطة 8 65.00 0.95 3.25 المحتملة األزمات عن مناسبة بيانات قاعدة توفير  .8

9.  
 يتم والتواصل االتصال لوسائل بدائل هناك

 متوسطة 9 65.00 1.00 3.25 األزمات حاالت في تعطلها عند استخدامها

 كبيرة  68.46 0.73 3.42 جميع فقرات المجال معاً  

 ( يمكن استخالص ما يلي:5.17من جدول )
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 أو التلف من عليها للمحافظة المعلومات من احتياطية هناك نسخ" المتوسط الحسابي للفقرة  -
 النسبي الوزن ( أي أن 5)الدرجة الكلية من  3.69 ساوي " ي األزمات حدوث حالة في الضياع
 على هذه الفقرة.  أفراد العينة قبلمن كبيرة  هناك موافقة، وهذا يعني أن 73.77%

 تعطلها عند استخدامها يتم والتواصل االتصال لوسائل بدائل هناك "المتوسط الحسابي للفقرة  -
هناك ، وهذا يعني أن %65.00 النسبي الوزن أي أن  3.25ساوي " ي األزمات حاالت في

 على هذه الفقرة.  أفراد العينة من قبلمتوسطة  موافقة

أي  3.42 ساوي ي " إدارة األزمات " لمجالالمتوسط الحسابي  بأن يمكن القولبشكل عام 
ذا على فقرات ه قبل أفراد العينةمن كبيرة  وهذا يعني أن هناك موافقة، %68.46 النسبي الوزن أن 

 .المجال

 تالحظ الباحثة أن هنالك اهتمام كبير في تدريب العاملين وفق األزمات ونوعها حتى يسهل
التعامل مع األزمات والتصدي لها بالشكل الصحيح وأيضًا هنالك نسخ احتياطية من المعلومات 
ا ليتم الحفاظ عليها من التلف والضياع في حاالت األزمات والحوادث الطارئة وتعزز الباحثة هذ

م جبر أحد العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني في قسل بمقابلة مع األستاذ محمد القو 
ن األرشفة أن هنالك نسخ احتياطية يتم فيها تخزي المعلومات أول بأول والمحافظة عليها في مكا

 آمن حتى ال تتعرض للتلف والضياع.
قوع و اريوهات معدة مسبقاً تحاكي لضرورة اإلكثار من القيام بسيناجة الح وتدعو الباحثة إلى

شراك المجتمع المدني لتوعيتهم عند حدوث األزمات وهنالك شح في توفير  األزمات المحتملة وا 
المعدات ووسائل االتصال والتواصل وهذا بحاجة إلى توفير الدعم المالي المناسب للعمل على 

مل التصدي لها والتعاباألزمات و  كل المطلوب لتفادي الوقوعوفير احتياجات الدفاع المدني بالشت
 حو المطلوب، وهنالك الحاجة الماسة إلى ضرورة توثيق كافة مراحل إدارة األزماتمعها على الن

يها ضمن خطة معدة مسبقًا حتى يتم االستفادة من التجارب السابقة والوقوف على أهم النقاط لتفاد
وحدة متخصصة بإدارة األزمات  في المستقبل واالستفادة منها في الحاضر، وضرورة وجود

ث الطارئة الحاصلة في داحو والكوارث ضمن الهيكل التنظيمي بسبب كثرة حاالت األزمات وال
القطاع حتى يتم التعامل مع حاالت األزمات بأداء عاًل وجيد وعدم تعريض حياة المواطنين 

 للخطر والحفاظ على األرواح قدر اإلمكان.
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 الدراسةفرضيات اختبار  5.5
 :ىاألولالرئيسة الفرضية  5.5.1

 باستخدام لتحليل البيئة الداخلية( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )يوجد تأثير ذو داللة إحصائية 
القيم( على  ،، الهيكل، النظم، المهارات، أسلوب اإلدارة، العامليناإلستراتيجيةنموذج ماكينزي )

 .المدني في قطاع غزةلدفاع المديرية العامة لفي  إدارة األزمات

 :والجدول التالي يوضح ذلكالمتعدد الخطي االنحدار  استخدامالختبار هذه الفرضية تم 
 (: تحليل االنحدار المتعدد 5.18جدول )

 .Sigالقيمة االحتمالية  Tقيمة اختبار  معامالت االنحدار المتغيرات المستقلة
 0.243 1.173 0.242 المقدار الثابت

 0.005 2.188 0.200 اإلستراتيجية

 0.005 2.833 0.213 الهيكلية

 0.005 3.391 0.143 النظم

 0.000 4.545 0.346 المهارات

 0.005 2.609 0.151 أسلوب اإلدارة

 0.005 2.279 0.225 العاملين

 0.000 3.964 0.323 القيم

ل=  0.862 = رتباطمعامل اال  0.400معامل التحديد الُمعدَّ
 0.000القيمة االحتمالية =  F  =20.358قيمة االختبار 

 يمكن استنتاج ما يلي:( 5.18الموضحة في جدول )من النتائج 
% من 60.7، وهذا يعني أن 0.400، ومعامل التحديد الُمعدَّل= 0.862=  رتباطمعامل اال

عوامل  تم تفسيره من خالل العالقة الخطية والنسبة المتبقية قد ترجع إلى التغير في إدارة األزمات
 لدفاع المدني في قطاع غزة. في المديرية العامة ل إدارة األزمات فيأخرى تؤثر 

مما  0.000القيمة االحتمالية تساوي  ، كما أن20.358بلغت المحسوبة  Fاالختبار قيمة
داخلية بين تحليل البيئة الذات داللة إحصائية بوجود عالقة الفرضية الصفرية والقبول  موافقةيعني 

دارة األزماتو باستخدام نموذج ماكينزي   . لدفاع المدني في قطاع غزةفي المديرية العامة ل ا 

ستراتيجية، القيم، النظم، المهارات، اال" هي: "  إدارة األزمات " فيرة ثتبين أن المتغيرات المؤ 
 الهيكلية" العاملين، أسلوب اإلدارة،
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 الفرضية الرئيسة الثانية:  5.5.2

 ( بين متوسطات درجات تقديرα ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
تخدام نموذج دور تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في إدارة األزمات باسحول أفراد عينة الدراسة 

خدمة، المؤهل العلمي، طبيعة العمل، سنوات الات )المسمى الوظيفي، متغير لل ى ُتعز  ماكينزي 
 العمر، الرتبة العسكرية، الدورات التخصصية في التخطيط واإلدارة(.

اك " لمعرفة ما إذا كان هنلعينتين مستقلتينT  اختبار " استخدامهذه الفرضية تم  الختبار
من البيانات.  فروق ذات داللة إحصائية وهو اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين

ية " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائالتباين األحادي كذلك تم استخدام اختبار "
 متوسطات أو أكثر. 3وهذا االختبار معلمي يصلح لمقارنة 

 يشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية: 5.5.3
ر متوسطات درجات تقدي ( بينα ≤ 0.05ة )توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل

تخدام نموذج دور تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في إدارة األزمات باسحول أفراد عينة الدراسة 
 .إلى المسمى الوظيفي ى ُتعز  ماكينزي 

 المسمى الوظيفي –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.19جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 رئيس قسم
مدير دائرة/ 
 مدير مركز

مدير إدارة/ مدير وحدة/ 
 فأعلى مدير محافظة

 0.554 0.594 3.42 3.44 3.27 اإلستراتيجية

 0.455 0.793 3.31 3.33 3.14 الهيكلية

 0.353 1.049 3.48 3.58 3.34 النظم

 0.963 0.038 3.39 3.43 3.29 المهارات

 0.660 0.416 3.13 3.30 3.10 اإلدارة أسلوب

 0.713 0.339 3.24 3.26 3.29 العاملين

 0.233 1.473 3.43 3.77 3.50 القيم

 0.613 0.491 3.35 3.45 3.29 نموذج ماكينزي 

 0.676 0.392 3.43 3.56 3.39 إدارة األزمات

 0.612 0.494 3.36 3.46 3.30 جميع المجاالت معا

 "المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية (  5.19في جدول ) الموضحةمن النتائج 
وبذلك لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  0.05 من مستوى الداللةأكبر " التباين األحادي 
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عينة الدراسة حول هذه يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 .المسمى الوظيفيالمجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

ي له عالقة حول تحليل البيئة الداخلية للدفاع المدنالباحثة بأن المسمى الوظيفي  تالحظ
 باستخدام نموذج ماكينزي ودوره في إدارة األزمات في قطاع غزة.

متوسطات  ( بينα ≤ 0.05ستوى داللة )توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند م 5.5.4
األزمات  دور تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في إدارةحول درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 .إلى المؤهل العلمي ى ُتعز  باستخدام نموذج ماكينزي 
 المؤهل العلمي –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.20جدول )

 المجال

 المتوسطات

يمة
ق

 
 

بار
الخت

ا
مة  

لقي
ا

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 ماجستير بكالوريوس دبلوم

 0.205 1.604 3.16 3.40 3.13 االستراتيجية

 0.759 0.276 3.18 3.22 3.11 الهيكلية

 0.642 0.445 3.44 3.43 3.28 النظم

 0.397 0.931 3.44 3.38 3.16 المهارات

 0.301 1.213 3.21 3.20 2.91 أسلوب اإلدارة

 0.369 1.006 3.59 3.28 3.18 العاملين

 0.796 0.229 3.66 3.51 3.51 القيم

 0.465 0.772 3.38 3.36 3.19 نموذج ماكينزي 

 0.354 1.047 3.48 3.36 3.59 إدارة األزمات

 0.634 0.457 3.39 3.36 3.23 جميع المجاالت معا

 "بارالمقابلة الخت (.Sig)أن القيمة االحتمالية  تبين(  5.20الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك لجميع المجاالت والمجاالت مجتمعة معا  0.05 من مستوى الداللةأكبر " التباين األحادي 

عينة الدراسة حول توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال يمكن استنتاج أنه 
 .المؤهل العلميهذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى 

وبين  الباحثة من النتائج االحصائية أنه ال توجد عالقة بين المؤهل العلمي للعاملين تستنتج
 تحليل البيئة الداخلية للمديرية العامة للدفاع المدني ودوره في األزمات والكوارث.

أن اختالف المؤهالت العلمية ال تلعب دورًا سلبيًا في التأثير على  ك إلىذل وتعزو الباحثة
اختالف المؤهالت يتيح للمديرية العامة االستفادة من جميع أن التعامل مع األزمات والكوارث و 
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إلن طبيعة التعامل مع األزمات تختلف بطبيعتها فهي ذلك الخبرات والمؤهالت العلمية الموجودة 
ي االختالف في الخبرات والمؤهالت، فالخبرة بشكل لمؤهالت العلمية وال ضرر فجامعة لكافة ا

عام لها الدور األكبر دائمًا في التعامل مع األزمات والحوادث الطارئة مجتمعة مع الدورات 
 التدريبية التي يتم إعطاؤها للعاملين بغض النظر عن شهاداتهم أو مؤهالتهم العلمية.

متوسطات  ( بينα ≤ 0.05اللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فرو  ذات د 5.5.5
األزمات  دور تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في إدارةحول درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 .إلى طبيعة العمل ى ُتعز  باستخدام نموذج ماكينزي 
 طبيعة العمل –لعينتين مستقلتين "  -  Tاختبار"نتائج  (:5.21جدول )

 المجال

 المتوسطات

يمة
ق

 
 

بار
الخت

ا
مة  

لقي
ا

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

 ميداني إداري 

 0.017 2.429* 2.90 3.38 اإلستراتيجية

 0.193 1.309 2.97 3.23 الهيكلية

 0.000 4.112* 2.75 3.49 النظم

 0.000 3.988* 2.69 3.43 المهارات

 0.001 3.391* 2.49 3.23 أسلوب اإلدارة

 0.532 0.626 3.16 3.30 العاملين

 0.057 1.921 3.22 3.57 القيم

 0.005 2.865* 2.90 3.38 نموذج ماكينزي 

 0.628 0.486 3.34 3.44 إدارة األزمات

 0.010 2.624* 2.95 3.39 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط * 

  T"المقابلة الختبار (.Sig)أن القيمة االحتمالية ( 5.21النتائج الموضحة في جدول )تبين 
دارة إ ،القيم، العاملين، الهيكلية للمجاالت " 0.05 من مستوى الداللة أكبر"  لعينتين مستقلتين -

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال وبذلك يمكن استنتاج أنه "  األزمات
 .طبيعة العملعينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى إلى 

 (.Sig)القيمة االحتمالية والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن  أما بالنسبة لباقي المجاالت
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05مستوى الداللة  من أقل

 طبيعة العملتعزى إلى ة لمجاالت والمجاالت مجتمععينة الدراسة حول هذه امتوسطات تقديرات 
 .وذلك لصالح الذين طبيعة عملهم إداري 



79 
 

في  الباحثة من النتائج االحصائية أن طبيعة العمل سواء أكانت ميداني أو إداري لها دور تستنتج
تبط التعامل مع األزمات والكوارث وترتبط ارتباطًا وثيقًا بها الن طبيعة عمل الدفاع المدني ير 

يداني م بالعمل االداري والميداني معًا وال يصح القول أن الدفاع المدني طبيعة عمله إداري فقط أو
  .معاً فقط فإدارة األزمات والحوادث الطارئة تحتاج إلى العمل الميداني واإلداري 

شراك العاملين اإلإلى  الباحثة دعووت داريين ضرورة االهتمام بالمجالين اإلداري والميداني وا 
شراكهم في العمل اإلداري إلن   كالً في العمل الميداني وأخذ الخبرات من العاملين الميدانيين وا 

 منهم يكمل اآلخر.
متوسطات  ( بينα ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 5.5.6

األزمات  دور تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في إدارةحول درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 .إلى سنوات الخدمة ى ُتعز  باستخدام نموذج ماكينزي 
 سنوات الخدمة –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.22جدول )

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم
ال

(
S

ig
).

 

أقل من 
10 

أقل -10
 فأكثر 15 15من 

 0.000 8.561* 3.86 3.25 3.14 اإلستراتيجية

 0.001 7.941* 3.69 3.17 2.99 الهيكلية

 0.003 6.155* 3.81 3.40 3.21 النظم

 0.160 1.864 3.59 3.26 3.28 المهارات

 0.029 3.638* 3.55 3.03 3.04 أسلوب اإلدارة

 0.122 2.144 3.55 3.30 3.13 العاملين

 0.021 3.993* 3.77 3.60 3.33 القيم

 0.002 6.299* 3.71 3.31 3.15 نموذج ماكينزي 

 0.018 4.150* 3.74 3.47 3.23 إدارة األزمات

 0.002 6.327* 3.71 3.33 3.16 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *
التباين  "المقابلة الختبار (.Sig)أن القيمة االحتمالية ( 5.22النتائج في الجدول )تبين 

وبذلك يمكن استنتاج أنه ، العاملين " المهارات للمجالين " 0.05 من مستوى الداللة أكبر"  األحادي
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عينة الدراسة حول هذين المجالين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات ال 
 .سنوات الخدمةتعزى إلى 

تالحظ الباحثة من النتائج اإلحصائية أن سنوات الخدمة ليس لها عالقة بتحليل البيئة 
خدمة طويلة من المن الممكن أن العاملين الذين لديهم سنوات  هالداخلية في إدارة األزمات بسبب أن

ات في إشراكهم في الدورات أو البرامج التدريبية أو ال يملكون دورات تؤهلهم إلدارة األزمال يتم 
القطاع بعكس العاملين الذين لديهم دورات ومؤهالت لكن سنوات خبرتهم قليلة لكنهم يعتبرون 

 األقدر على إدارة األزمات والقيام باألعمال المنوطة إليهم.
 (.Sig)القيمة االحتمالية والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن  سبة لباقي المجاالتأما بالن

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05مستوى الداللة  من أقل
سنوات عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى متوسطات تقديرات 

 .فأكثر 15ح الذين سنوات خدمتهم وذلك لصال الخدمة
تالحظ الباحثة أن النتائج االحصائية أظهرت أن سنوات الخبرة لصالح الذين خدموا في 

سنة فأكثر قادرين على التعامل مع األزمات الحاصلة في القطاع  15الدفاع المدني أكثر من 
السياسية الحاصلة في  ولديهم الخبرة األكبر في اإلدارة ويرجع السبب إلى اختالف في الظروف

 سنوات الماضية وتدهور األحوال لها سبب رئيسي بظهور هذه النتيجة. 10القطاع آخر 
 ضرورة االستفادة من العاملين الذين لديهم سنوات خبرة أكثر من ذلك إلى الباحثة دعووت

 قة.هم السابسنة في العمل في المديرية وضرورة إشراكهم في ندوات تعليمية لالستفادة من تجارب 15
( بين متوسطات α ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 5.5.7

األزمات  درجات تقدير أفراد عينة الدراسة حول دور تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في إدارة
 باستخدام نموذج ماكينزي ُتعزى إلى العمر.

 العمر –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.23جدول )

 المجال

 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

لقي
ا

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 

أقل  -20من 
 سنة 30من 

أقل  -31من
 سنة 40من 

أقل  -41من
 سنة 50من 

50 
 فأكثر

 0.054 2.618 3.72 3.31 3.31 2.75 اإلستراتيجية

 0.023 3.293* 3.62 3.32 3.13 2.65 الهيكلية

 0.055 2.611 3.72 3.36 3.41 2.79 النظم

 0.514 0.769 3.47 3.28 3.36 2.98 المهارات

 0.279 1.297 3.42 3.17 3.12 2.63 أسلوب اإلدارة

 0.200 1.573 3.57 3.42 3.22 2.86 العاملين
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 0.070 2.420 3.65 3.68 3.49 2.96 القيم

 0.059 2.553 3.62 3.37 3.31 2.80 نموذج ماكينزي 

 0.102 2.113 3.72 3.59 3.35 3.04 إدارة األزمات

 0.057 2.573 3.63 3.39 3.31 2.82 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *
 أقل " التباين األحادي "المقابلة الختبار (.Sig)أن القيمة االحتمالية ( 5.23يظهر الجدول)
وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة "  الهيكلية لمجال  " 0.05 من مستوى الداللة

العمر وذلك لصالح عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 .فأكثر 50الذين أعمارهم 
 فأكثر 50بأن الهيكلية لها دور لصالح العاملين الذين تزيد أعمارهم عن  الباحثةتالحظ 

 بسبب أنه كلما زاد عمر العاملين يتم ترقيتهم لصالح خبراتهم وسنوات خبرتهموهذا شيء طبيعي 
 وخدمتهم.

 (.Sig)القيمة االحتمالية والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن  أما بالنسبة لباقي المجاالت
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال وبذلك يمكن استنتاج أنه  0.05مستوى الداللة  من أكبر

 .العمرعينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى متوسطات تقديرات 
 50هم أقل من  نضرورة االهتمام بأعمار العاملين وقدراتهم للذي ذلك إلى الباحثة دعووت

 ليهم.إالقيام بواجباتهم المنوطة سنة حتى يكونوا قادرين على اكتساب الخبرات ورفع أداء أعمالهم و 
متوسطات  ( بينα ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 5.5.8

األزمات  دور تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في إدارةحول درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 
 .إلى الرتبة العسكرية ى ُتعز  باستخدام نموذج ماكينزي 
 الرتبة العسكرية –"  التباين األحادي "اختبارنتائج  (:5.24جدول )

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار 
الخت

ا
 

يمة
الق

 
 

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 رائد فما فو   نقيب مالزم أ مالزم 
 0.001 6.207* 3.91 3.45 3.12 3.19 اإلستراتيجية

 0.015 3.611* 3.69 3.19 3.11 3.02 الهيكلية

 0.019 3.429* 3.84 3.46 3.27 3.27 النظم

 0.062 2.513 3.75 3.29 3.28 3.17 المهارات

 0.031 3.068* 3.61 3.17 3.07 2.82 أسلوب اإلدارة

 0.336 1.139 3.58 3.17 3.21 3.34 العاملين

 0.277 1.304 3.79 3.46 3.52 3.38 القيم
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 0.020 3.402* 3.75 3.32 3.23 3.22 نموذج ماكينزي 

 0.360 1.082 3.70 3.44 3.36 3.35 إدارة األزمات

 0.027 3.181* 3.74 3.34 3.24 3.23 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 دال إحصائيًا عند مستوى داللةات الفرق بين المتوسط *

 من مستوى  أكبر"  التباين األحادي "المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
ال نه أوبذلك يمكن استنتاج "  إدارة األزمات، القيم ،العاملين ،المهارات للمجاالت " 0.05 الداللة

عينة الدراسة حول هذه المجاالت تعزى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات 
 .الرتبة العسكريةإلى 

يم تالحظ الباحثة من النتائج اإلحصائية أنه ال توجد عالقة بين الرتبة العسكرية على الق
دارة األزمات.  والمهارات والعاملين وا 
 (.Sig)القيمة االحتمالية والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن  أما بالنسبة لباقي المجاالت

وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  0.05مستوى الداللة  من أقل
الرتبة عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمجاالت مجتمعة معا تعزى إلى متوسطات تقديرات 

 رائد فما فوق وذلك لصالح الذين رتبتهم العسكرية  العسكرية
ئيسية تالحظ الباحثة بأن الرتبة العسكرية لمن هم رائد فما فوق لها تأثير على المجاالت الر 

دارة األزمات مجتمعة معًا الن الرتبة العسكرية ال لعمل  تزداد إال عند زيادة سنوات الخدمة واوا 
 للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني.

ضرورة إشراك أصحاب الرتب من رائد وأقل في دورات تدريبية ذلك إلى  الباحثة دعووت
 واالستفادة من أصحاب الرتب العليا من خبراتهم وتجاربهم السابقة.

متوسطات  ( بينα ≤ 0.05توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 5.5.9
األزمات  دور تحليل البيئة الداخلية للمنظمة في إدارةحول درجات تقدير أفراد عينة الدراسة 

 .إلى الحصول على دورات تخصصية في التخطيط واإلدارة ى ُتعز  باستخدام نموذج ماكينزي 

الحصول على دورات تخصصية في التخطيط  –"  لعينتين مستقلتين -  T "اختبارنتائج  (:5.25جدول )
 واإلدارة

 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 ال نعم 
 0.010 2.627* 3.07 3.44 اإلستراتيجية

 0.408 0.829 3.12 3.23 الهيكلية

 0.069 1.831 3.23 3.48 النظم
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 المجال
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
مة  

القي
ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
).

 ال نعم 
 0.140 1.487 3.19 3.40 المهارات

 0.167 1.389 2.98 3.21 أسلوب اإلدارة

 0.779 0.281 3.25 3.29 العاملين

 0.718 0.363 3.49 3.54 القيم

 0.125 1.546 3.20 3.39 نموذج ماكينزي 

 0.911 0.112- 3.43 3.42 إدارة األزمات

 0.176 1.363 3.22 3.39 جميع المجاالت معا

 .α ≤ 0.05 إحصائيًا عند مستوى داللةدال ين الفرق بين المتوسط * 

ستوى من م أقل"  لعينتين مستقلتين -  T"المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
بين  وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية"  اإلستراتيجية لمجال " 0.05 الداللة

الحصول على دورات تخصصية في عينة الدراسة حول هذا المجال تعزى إلى متوسطات تقديرات 
  .تخصصية في التخطيط واإلدارة وذلك لصالح الذين حصلوا على دورات التخطيط واإلدارة

الذين لديهم دورات تخصصية في  تالحظ الباحثة من النتائج اإلحصائية بأن العاملين
 جية واألهداف االستراتيجية بشكل كبير.التخطيط واإلدارة يؤثرون على االستراتي

 (.Sig)القيمة االحتمالية والمجاالت مجتمعة معا فقد تبين أن  أما بالنسبة لباقي المجاالت
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال وبذلك يمكن استنتاج أنه  0.05مستوى الداللة  من أكبر

الحصول مجاالت مجتمعة معا تعزى إلى عينة الدراسة حول هذه المجاالت والمتوسطات تقديرات 
 .على دورات تخصصية في التخطيط واإلدارة

قيم تالحظ الباحثة بأن باقي المجاالت وهي الهيكلية والنظم وأسلوب اإلدارة والعاملين وال
 والمهارات ليس لها عالقة بالدورات التخصصية في التخطيط واإلدارة.

ى العاملين بشكل أكبر في الدورات كالتخطيط واإلدارة حتحاق ضرورة إل الباحثة إلى دعووت
ث عكس بالشكل االيجابي على إدارة األزمات والحوادني نهيرتفع أداء الدفاع المدني اإلداري أل

 الطارئة الحاصلة في القطاع.
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 جالنتائ 5.6
 توصلت الباحثة إلى عدة نتائج تجملها بنقاط كالتالي:

 ي.في تحليل البيئة الداخلية للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطين نجاح نموذج ماكينزي  (1
دارة إقياس مستوى تأثير تحليل البيئة الداخلية للمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في  (2

 األزمات في قطاع غزة بمستوى متوسط.
في تحليل بيئته قياس مستوى استخدام المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني للنماذج  (3

 الداخلية بنسبة متوسطة.
 .%66.9بلغت نسبة الحاصلين على الدورات التخصصية في التخطيط واإلدارة  (4
لية اثبات الفرضية الرئيسية األولى وهي: يوجد تأثير ذو داللة إحصائية لتحليل البيئة الداخ (5

ملين، لوب اإلدارة، العاباستخدام نموذج ماكينزي )االستراتيجية، الهيكل، النظم، المهارات، أس
 القيم( على إدارة األزمات في المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة.

 درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  رفض الفرضية الرئيسية الثانية وهي: توجد (6
 تخدامباس األزمات إدارة في للمنظمة الداخلية البيئة تحليل دور حول الدراسة عينة أفراد تقدير
 سنوات العمل، طبيعة العلمي، المؤهل الوظيفي، المسمى) للمتغيرات ُتعزى  ماكينزي  نموذج
 (.واإلدارة التخطيط في التخصصية الدورات العسكرية، الرتبة العمر، الخدمة،

 نموذج ماكينزي مقسمة بناًء على العناصر القوية والناعمة كما يلي:تحليل نتائج 
 العناصر القوية:أواًل 

 االستراتيجية:

 هنالك مستوى معرفي كبير لمفهوم االستراتيجية واألهداف االستراتيجية. (1
 تتمتع المديرية العامة للدفاع المدني برؤية استراتيجية ورسالة وأهداف واضحة. (2
رة تساهم األهداف االستراتيجية الموضوعة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني في إدا (3

 مات في قطاع غزة.األز 
 هنالك معرفة كبيرة بالنسبة لألهداف االستراتيجية القطاعية لألمن والحكم الرشيد. (4

 الهيكلية:

تتمتع المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة بوصف وظيفي واضح  (1
 لكافة الهيكليات والمسميات التنظيمية.
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 نظيمي.العامة للدفاع المدني الفلسطيني بالهيكل التيتأثر تحليل البيئة الداخلية للمديرية  (2
الموظفون اإلداريون في المديرية يتمتعون بمستوى معرفي متوسط بالهيكل التنظيمي  (3

 وآليات ترتيبه والمسميات التنظيمية.
 هنالك توافق واضح بدرجة متوسطة بين االستراتيجيات والهيكل التنظيمي. (4
 لهيكل التنظيمي الخاص باألزمات والطوارئ.يتواجد بنسبة متوسطة وصف وظيفي ل (5

 النظم:

 تتمتع المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني بوجود نظام إداري متبع. (1
 هنالك دليل اجراءات واضح يوضح العمل اإلداري ومعرفة الموظفين العاملين به. (2
دفاع المدني هنالك دليل مختص بالتعامل مع األزمات والكوارث داخل المديرية العامة لل (3

 الفلسطيني.
 تنسجم النظم اإلدارية باألنظمة الموضوعة من قبل الوزارة. (4
لسابق تقوم المديرية العامة بالدفاع المدني الفلسطيني بمقارنة األداء الحالي مع أدائها ا (5

 بنسبة متوسطة.

 العناصر الناعمة:
 المهارات:

القرارات االستراتيجية وقت تساهم المهارات المكتسبة الخاصة بالموظفين في اتخاذ  (1
 األزمات والكوارث.

 ن عند العمل في األوقات الغير اعتيادية.يقدرة متوسطة للموظفهنالك  (2

 أسلوب اإلدارة:

تتوقع المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني بالمخاطر التي من الممكن أن تحدث  (1
 األزمات والكوارث.فيساهم في حدوث تغييرات جذرية في الكادر اإلداري خالل 

 هنالك تنوع في األساليب اإلدارية المتبعة بدرجة متوسطة والمساهمة في تقييمها. (2
 هنالك تخطيط تطويري لتحسين األساليب االبتكارية بدرجة متوسطة. (3
 يساعد أسلوب اإلدارة المتبع في المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني في ارتقاء (4

 إلدارية المختلفة.العاملين في المستويات ا
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 العاملين:

عملية التدريب والتطوير المستمر ساعد في ارتقاء العاملين غير المتخصصين حسب  (1
 الوصف الوظيفي بدرجة كبيرة.

عملية التدريب والتطوير المستمر ساعد في ارتقاء العاملين المتخصصين حسب الوصف  (2
 الوظيفي بدرجة كبيرة.

ت في المديرية العامة للدفاع المدني على منح الدرجا ساعدت تقارير الكفاءة لمعمول بها (3
 للعاملين بها.

 على الرغم من نقص الكوادر العاملة في المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني وقت (4
األزمات إال أن نسبة العمل أعطى درجة متوسطة مما يدل على إمكانية العمل وقت 

 الظروف الصعبة بأقل الكوادر المتاحة.
ن لديهم القدرة على القيام باألعمال الميدانية وقت األزمات يع العاملين اإلداريجمي (5

 والحوادث الطارئة.

 القيم:

أثناء  الثقافة التنظيمية السائدة في المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني هي التضحية (1
 قيامهم باألعمال الميدانية.

 األزمات والحوادث الطارئة.يتمتع العاملين بوجود مبدأ المشاركة أثناء  (2
لقيادة( نتج بنسبة كبيرة وجود مبادئ وقيم: )الوالء، االلتزام، القيم األخالقية، التعاون، ا (3

 يتمتع بها جميع العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني.

 إدارة األزمات:

 هاعلي للحفاظ الهامة المعلومات من احتياطية بنسخ المدني للدفاع العامة المديرية تحتفظ (1
 .األزمات حدوث حالة في الضياع أو التلف وقت

 قطاع بها يمر التي باألزمات الخاصة المراحل كافة لتوثيق مسبقاً  معدة خطط يتواجد (2
 .غزة

 أن الممكن من التي األزمات لتحاكي مسبقاً  معدة مناورات بعمل المدني الدفاع يقوم (3
 .غزة قطاع في تحصل
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 تلخيص لنتائج تحليل نموذج ماكينزي في اإلطار العام للنموذج.(: 5.1شكل )

 الحاصلتلخيص لنتائج تحليل نموذج ماكينزي في اإلطار العام للنموذج  الشكل السابقيبين 
على درجة تقييم كبيرة هو مجال القيم أما باقي العناصر فحصل على نسبة متوسطة، مما يدل 

دارة فاع المدني الفلسطيني في عملها اإلداري ودورها المتوسط في إعلى نجاح المديرية العامة للد
 األزمات في قطاع غزة.
 الدراسات المستقبلية

المترابطة في تقييم المنظمات فتقترح الباحثة  هنظرًا ألهمية نموذج ماكينزي وعناصر 
الحاصلة في ات والكوارث استخدامه في المنظمات التي لها دور كبير جدًا في التعامل مع األزم

لمنظمات اقطاع غزة لما له دورًا مهمًا في تقييم وتحليل البيئة الداخلية للمنظمات، من األمثلة علة 
لصحة، العاملة في إدارة األزمات والكوارث في قطاع غزة: وزارة االشغال واالسكان العامة، وزارة ا

 بلدية غزة، سلطة جودة البيئة....إلخ.
 

 : التوصيات 5.7
على نتائج الدراسة والتحليل  ةالباحث تتمداعأكثر فعالية وعداًل  التوصياتن لكي تكو 

 إلى نتائج المقابالت وقد تم البحث بعمق للخروج بتلك التوصيات وهي ةً ضافلفرضيات الدراسة إ
 كالتالي:

 االستراتيجية:

 وقت الطارئ  والعمل االستراتيجية األهداف مفهوم بين الربط بآليات المعرفة ضرورة (1
 .األزمات

اع ستراتيجية إلى كافة العاملين في الدفالوصول للنظم الخاصة بتطبيق اإلدارة االضرورة  (2
 .المدني
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 االهتمام وتعزيز اإلدارة الحديثة وربطها باألهداف االستراتيجية وتطوير رؤى العمل. (3
الجهات وتنسيق الجهود بين  ماهيل تنفيذ المهدفاع المدني لتسلى للس األعلتفعيل المج (4

 الحكومية المختلفة.

 الهيكلية:

استحداث إدارة متخصصة إلدارة األزمات والكوارث ضمن الهيكل التنظيمي والتي من  (1
 شأنها القيام بمهام إدارة األزمات والكوارث كافة.

 تواجد هيكلية تلبي احتياجات تطوير اإلدارة االستراتيجية. (2
 رة االستراتيجية.ضرورة وجود ترابط بين الهيكل التنظيمي واإلدا (3
 التحديث المستمر للهيكل التنظيمي وتمتعه بالمرونة دائمًا. (4

 النظم:

 االهتمام بتوافر أدلة اجرائية للتعامل مع الجمهور. (1
 معرفة المستوى التأثيري لتحليل البيئة الداخلية وأهميته بالنسبة للنظم المستخدمة. (2
 .العاملين في الدفاع المدني الفلسطينيوصول النظم الخاصة بتطبيق االستراتيجية لكافة  (3

 المهارات:

اع االهتمام بترابط المهارات الشخصية بتطبيق النظم االستراتيجية للمديرية العامة للدف (1
 المدني الفلسطيني.

 ضرورة تنوع المهارات للعاملين في الوحدات التنظيمية. (2
 .العمل مجال في التدريبية البرامج تنوعضرورة  (3
 عاملين إيجابيًا بربط عامل إنجاز األعمال المنوطة إليهم بالحوافز.ضرورة تعزيز ال (4

 أسلوب اإلدارة:

تسليط ضرورة استخدام النماذج اإلدارية لتقييم البيئة الداخلية والخارجية للدفاع المدني ل (1
 الضوء على نقاط القوة والضعف.

 ضرورة وجود مؤشرات لقياس أسلوب اإلدارة المتبع في الدفاع المدني. (2
 .استخدام اإلدارة الحديثة في اإلدارة لتحقيق األهداف االستراتيجية وتطوير رؤى العمل (3
تعزيز العاملين في ابتكار أساليب إدارية في المستويات التشغيلية وخاصة في العمل  (4

 الميداني.
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 العاملين:

 الخارجالعمل على ابتعاث قيادة وطواقم المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني إلى  (1
 لالستفادة من الخبرات واألساليب المتبعة في الدول ومحاولة تطبيقها قدر اإلمكان.

ج ضرورة تأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع األزمات عن طريق تطوير البرام (2
التدريبية وتكون متنوعة في مختلف التخصصات واستقطاب الكوادر المؤهلة 

 والمتخصصة.
 ن ووجود فرصة لهم في صنع القرارات وقت األزمات والحاالت الطارئة.مشاركة العاملي (3
هم عمل برامج تدريبة دورية ومخطط لها مسبقاً للعاملين للمحافظة على كفاءة العمل وبقاء (4

 على جاهزية دائمة ألي أزمة أو حدث عادي.
ديم لهم تحفيز العاملين الذين لم يحصلوا على شهادات جامعية بأن يواصلوا التعليم وتق (5

 كافة التسهيالت، ألن ذلك يساعد بشكل كبير على تطوير أدائهم وتطوير بيئة العمل.
تفعيل مجال التطوع للجمهور من أجل مساعدة فريق إدارة األزمات والكوارث في تنفيذ  (6

 مهامهم في حالة الضغط الشديد وفئة الكوادر الموجودة.
ة العامة للدفاع المدني للتعامل مع ضرورة توافر كوادر عاملة لسد احتياجات المديري (7

 األزمات والحوادث الطارئة بشكل أفضل.

 إدارة األزمات:

م تقديم محفزات مادية ومعنوية لفريق إدارة األزمات والعاملين لتشجيعهم ورفع معنوياته (1
 والمحافظة على روح التضحية والمثابرة الموجودة لديهم.

االحتياطية بشكل دوري من أجل تالفي أي فقط ألي تحديث نسخ المعلومات والبيانات  (2
 معلومة قد تؤدي إلى هدر للجهد والوقت.

لتي إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني والجهات ا (3
 تتعامل معها وقت األزمات، لتفيد وتخدم المديرية في تسهيل مهامها.

هات اصل بين المديرية العامة للدفاع لمدني الفلسطيني والجزيادة التنسيق واالتصال والتو  (4
التي تتعامل معها في رسم السياسات واألهداف االستراتيجية عند وضع خطط الطوارئ 

 لتسهيل الخدمات وتوفير الوقت والجهد.
كل تنفيذ مناورات بشكل دائم لتكون المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني مستعدة بش (5

 صدي ألي أزمة متوقعة.كامل للت
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التحديث المستمر لخطط الطوارئ وبخطة الدفاع المدني الفلسطيني مع توفير كافة  (6
 االحتياجات بشكل مسبق حتى ال يحدث أي خلل عند وقوع أي أزمة مفاجئة.

تطوير نظم المعلومات واألرشفة الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني،  (7
معلومة سهلة الوصول لها لقائد فريق إدارة األزمات والكوارث، لجعل الحصول على أي 

 لالستفادة منها في حال وقوع أي أزمة مفاجئة، لتقديم الحلول في أقصر وقت ممكن.
 حاالت في تعطلها عند استخدامها يتم والتواصل االتصال لوسائل بدائلضرورة توفير  (8

 .األزمات
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 المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربية: 

. اثةمفاهيم ورؤى في اإلدارة والقيادة التربوية بين األصةةةةةةةةةةةةةةالة والحدم(. 2013، ليلى. ) العال أبو
 . عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.1ط
القاهرة: . 1. طمقومات التخطيط والتفكير االستراتيجي المتميزم(. 2012النصر ، مدحت. ) أبو

 المجموعة العربية للتدريب والنشر.
المسةةةةةةةةةةئولية االجتماعية للشةةةةةةةةةةركات والمنظمات: المواصةةةةةةةةةةفة م(. 2015، مدحت. ) النصةةةةةةةةةةر أبو

 .)د. ط(. مصر: المجموعة العربية للتدريب والنشر.  ISO 26000 القياسية
 نشر والتوزيع.. عمان: إثراء لل1. طإدارة األزمات مدخل متكاملم(. 2009أبو فارة ، يوسف. )
سةةةةةمات إدارة األزمات في المؤسةةةةةسةةةةةات الحكومية الفلسةةةةةطينية دراسةةةةةة م(. 2007اسةةةةةليم، وسةةةةةام. )

)رسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةتير منشةةةةةةةةةورة(. الجامعة االسةةةةةةةةةالمية، غزة، ميدانية على وزارة المالية في غزة
 فلسطين. 

للنشةةةةةةةةةةةةر . األردن: أمجد 1. طإدارة الوقت بالمفهوم االسةةةةةةةةةةةةتراتيجيم(. 2015األشةةةةةةةةةةةةهب، نوال. )
 والتوزيع.

جية م(. تأثير التحليل البيئي كآلية من آليات اليقظة االسةةةتراتي2015بقة الشةةةريف، محلب فايزة. )
في بناء الميزة التنافسةةةةةية للمؤسةةةةةسةةةةةة االقتصةةةةةادية دراسةةةةةة ميدانية لمجموعة من المؤسةةةةةسةةةةةات 

، قتصةةةةاديةالمجلة الجزائرية للتنمية االالصةةةةغيرة والمتوسةةةةطة بواليتي برج بوعريريج وسةةةةطيف، 
2(1 ،)131-159. 

 البيئة الداخلية للعمل ومسةةةةةةةةةةةةةةتوى االداء الوظيفي في االجهزةم(. 2003التويجرى، عبد العزيز. )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(  جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض. االمنية

فظات غزة درجة الوالء التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية بمحام(. 2014جحجوح، سامي. )
، )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية وعالقته بإدارة األزمات من وجهة نظرهم

 غزة.
. فلسةةةةةةةةةةةةةةطين: مطبعة أبناء 1. طالقواعد المنهجية لبناء االسةةةةةةةةةةةةةةتبيانم(. 2010الجرجاوي، زياد.)

 الجراح.
للحياني للنشةةةةةةةةةةةةةةر . السةةةةةةةةةةةةةةعودية: دار خالد ا1. طإدارة األزمات الماليةم(. 2016جالل، أحمد. )

 والتوزيع
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.  السةةةةةةةةعودية: دار خالد 1. طمبادئ في اإلدارة واإلدارة االسةةةةةةةةتراتيجيةم(. 2016جمال، أحمد. )
 الحياني للنشر والتوزيع.

 ع. األردن: الجنادية للنشر والتوزي1. طإدارة األزمات والكوارثم(. 2016جميل، عبد الكريم. )
مديري مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة درجة ممارسةةةةةةةةة م(. 2016حجر، نسةةةةةةةةرين. )

ة( )رسةةةةةةالة ماجسةةةةةةتير  غير منشةةةةةةور  إلدارة األزمات وعالقتها بالثقافة التنظيمية السةةةةةةائدة لديهم
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 . عمان: مؤسسة الوراق للنشر.1.طمناهج البحث العلميم(. 2006الحمداني، موفق .)
ت األزمةةة المةةاليةةة العةةالميةةة على األمن الغةةذائي في الوطن انعكةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةام(. 2013حمزة، دبةةار. )

)رسةةةةالة ماجسةةةةتير غير منشةةةةورة(. جامعة محمد SWOTدراسةةةةة تحليلية وفق نموذج -العربي
 خيضر، الجزائر.

.)د.ط(. عمان: واإلدارة –منظمات األعمال المعاصةةةةةةةةةةةةةةرة: الوظائف م(. 2014دودين، أحمد. )
 أكاديميون للنشر والتوزيع.

ر . عمان: دا1.طاإلدارة االستراتيجية: مفاهيم وعمليات وحاالت دراسيةم(. 2005كريا)الدوري، ز 
 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

مدى الجاهزية إلدارة األزمات والكوارث دراسةةةةة مسةةةةحية على ضةةةةباط م(. 2011رضةةةةيع، خالد .)
)رسةةةالة ماجسةةةتير غير منشةةةورة(. الجامعة االسةةةالمية،  جهاز الدفاع المدني في محافظة غزة

 غزة.
ه )أطروحة دكتورا اإلدارة بالمشةةةةةةةةةةةةةةةاركة وأثرها على العاملين واإلدارة م(. 2009الرفاعي، محمد. )

 غير منشورة(. جامعة سانت كليمانس العالمية، بريطانيا.
قاهرة: المكتب العربي . ال1. طإدارة األزمات والتخطيط االسةةةةةةةةةتراتيجيم(. 2015سةةةةةةةةةالم، أمنية. )
 للمعارف.

 منظمةل التنفيذية اللوائح الفلسةةةةطيني، المدني للدفاع العامة المديرية الفلسةةةةطينية، الوطنية السةةةةلطة
 البحوث إدارة المةةةةةةدني، بةةةةةةالةةةةةةدفةةةةةةاع الخةةةةةةاص م،1998 لسةةةةةةةةةةةةةةنةةةةةةة 3 رقم لقةةةةةةانون  العمةةةةةةل

 .م2000والدراسات،
ودورها في الحد من مخاطر الكوارث إدارة اسةةةةةةةةةةةةةةتمرارية األعمال (. 2015سةةةةةةةةةةةةةةميعات، مروان. )

 )أطروحة دكتوراه غير منشةةةةورة(. دراسةةةةة ميدانية على المجلس األعلى للدفاع المدني األردني
 جامعة العلوم االسالمية العالمية، عمان، األردن.
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التخطيط االسةةةةةةةتراتيجي التسةةةةةةةويقي والتنافسةةةةةةةي على م(. 2010السةةةةةةةنباطي، عبد هللا الحسةةةةةةةيني. )
 مصر: المكتبة األكاديمية.. 1. طالمستقبل

دور المديرية العامة للدفاع المدني الفلسةةةةةةةةةةةطيني في إدارة األزمة م(. 2016صةةةةةةةةةةةادق، عبد هللا. )
)رسةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةتير غير منشةةةةةةةةةورة(. جامعة 2014خالل العدوان اإلسةةةةةةةةةرائيلي على غزة عام

 األقصى، غزة.
المفةةاهيم -ة في علم اإلدارةم(. إدارة األزمةةات كةةأحةةد االتجةةاهةةات الحةةديثةة2002عبةةد هللا، عةةادل. )

 .274-247(، 30)9مجلة مستقبل التربية العربية، والمناهج، 
. األردن: دار 1. طاالسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجية الحديثة في ادارة التخطيط والتطويرم(. 2017عبوي، زيد .)

 المعتز للنشر والتوزيع.
 للحد من الكوارثفاعلية التخطيط االسةةةةةةةةةةةةتراتيجي بالدفاع المدني م(. 2011العتيبي، مشةةةةةةةةةةةةعل. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، عمان، األردن.
أثر اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام االسةةةةةةةةةةةةةةتراتيجيات الحديثة في إدارة األزمات على األداء م(. 2015عياد، لؤي. )

)رسةةةةةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةةةةةتير غير منشةةةةةةةةةةةورة(. الجامعة التسةةةةةةةةةةةويقي في البنوك المحلية في قطاع غزة
 ية، غزة.اإلسالم

 بيئة العمل الداخلية وعالقتها بمعنويات العاملين بمعهد الجوازاتم(. 2012القحطاني، سةةةةةةةةةةةةعد. )
 ) رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف للعلوم األمنية، الرياض.بالرياض

 اإلدارة االسةةتراتيجية لتحسةةين القدرة التنافسةةية للشةةركاتم(. 2010القحطاني، فيصةةل بن محمد. )
دارة الجودة الشةةةةةةةاملة )رسةةةةةةةالة ماجسةةةةةةةتير غير منشةةةةةةةورة(. وفقاً لمعايير األداء االسةةةةةةةتراتيجي وا 

 الجامعة الدولية البريطانية، المملكة المتحدة.
الكتب  .  قطر: دار1. طالتخطيط االسةةةةةتراتيجي المبني على النتائجم(. 2014الكرخي، مجيد. )

 القطرية.
ث . قطر: إدارة البحو 1، . طمقةةاربةةة التراث واآلخر-إدارة األزمةةةم(. 2010الكيالني، عبةةد هللا )

 والدراسات اإلسالمية.
 المةةةةدني للةةةةدفةةةةاع العةةةةامةةةةة المةةةةديريةةةةة والتطوير، التخطيط قسةةةةةةةةةةةةةةم في العةةةةاملين مع تطويري  لقةةةةاء

 .2017الفلسطيني،
 المةةةةةدني للةةةةةدفةةةةةاع العةةةةةامةةةةةة المةةةةةديريةةةةةة ،التنظيم واإلدارةوحةةةةةدة  في العةةةةةاملين مع تطويري  لقةةةةةاء

 .2017الفلسطيني،
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. 1. طوظةةةائف المةةةدير: المبةةةادئ والممةةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات في إدارة األعمةةةالم(. 2010محمةةةد، موفق. )
 فلسطين: دار الشروق للنشر والتوزيع.

 المةةةةدني الةةةةدفةةةةاع ومعوقةةةةات إنجةةةةازات تقرير الفلسةةةةةةةةةةةةةةطيني، المةةةةدني للةةةةدفةةةةاع العةةةةامةةةةة المةةةةديريةةةةة
 .2017الفلسطيني،

 .2016قطاع غزة أرقام واحصائيات، مركز اإلحصاء الفلسطيني،
 العامة المديرية والتطوير، التخطيط قسةةم رئيس المغير، محمد محمد الدكتور مع شةةخصةةية مقابلة

 .2017 ص،9:30 فلسطين، غزة، محافظة الفلسطيني، المدني للدفاع
 المدني للدفاع العامة المديرية والتدقيق، المتابعة قسةةةةةةةةةةةةةةم رئيس جبر، محمد األسةةةةةةةةةةةةةةتاذ مع مقابلة

 .2017ص،10:00 فلسطين، غزة، محافظة الفلسطيني،
. قطر: 1. طدور القيادة في إدارة األزمة، مركز البحوث والدراسةةةةةةةةةةاتم(. 2015المال، سةةةةةةةةةةلوى )

 إدارة البحوث والدراسات اإلسالمية.
 /http://pcd.gov.ps 2017الفلسطيني، الموقع االلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني

 https://www.icrc.org/ar 2017موقع اللجنة الدولية للصليب األحمر،
 . )د.ط(. األردن:  داراإلدارة االسةةةةةةةتراتيجية والتخطيط االسةةةةةةةتراتيجي(. 2009ناطورية، عالء. )

 زهران للنشر والتوزيع.
 مؤسسة حالة دراسة" المؤسسة في للتغيير كعامل االستراتيجية اليقظة(: 2011) عالوي  نصيرة،

 .الجزائر بلقايد، بكر أبي جامعة منشورة، ماجستير رسالة ،"موبيليس
 . القاهرة: المصرية للنشر والتوزيع.1. طفن التسويق المعاصرم(. 2014هريدي، محمود. )

 التخطيط والتطوير، المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني، محافظة غزة، فلسطين. وحدة
 .2015وزارة الداخلية واألمن الفلسطيني، نشأة الدفاع المدني في فلسطين،

. )د.ط(. األردن:  المفاهيم اإلدارية األسةةةةةاسةةةةةيةم(. 2011يوسةةةةةف، أحمد، عريقات، عبد الهادي.)
 .دار زهران للنشر والتوزيع
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 المالحق
 قائمة بأسماء محكمي االستبانة(: 1ملحق )

 مكان العمل المؤهل العلمي سمالا الرقم
 الجامعة االسالمية أستاذ مشارك في االقتصاد عالء الدين عادل محمد الرفاتي 1
 الجامعة االسالمية هندسة صناعية \أستاذ مساعد  عبد أحمد عبد الشكري  2
 الدفاع المدني إدارة األمن والسالمةمدير  محمد اللولووائل رياض  3
 الدفاع المدني مساعد مدير عام زهدي أحمد زهدي الشوبكي 4
 الدفاع المدني بكالوريوس هندسة مدنية أحمد جواد أحمد السرحي 5
جامعة \الدفاع المدني مدير وحدة التخطيط والتطوير محمد محمد المغير 6

 فلسطين
 الدفاع المدني مدير إدارة التدريب زعربحسين عيد  7
 الدفاع المدني مدير عام ناصر عبد العزيز مصلح 8
 الدفاع المدني دكتوراه محمد فوزي حسن السرحي 9

 الجامعة االسالمية أستاذ إحصاء \دكتوراه  سمير خالد حسين صافي 10
أستاذ مساعد  \ دكتوراه زياد حسن أبو هين 11

 جيوفيزيائي بيئي.
 الجامعة االسالمية
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 االستبانة بصورتها النهائية(: 2ملحق )

 الجامعة اإلســالمية بغزة

 

The Islamic University of Gaza 

 Deanship of Post Graduated Studies عمادة الدراســـات العليا

العلومُكليـة   

 ماجستير إدارة أزمات وكوارث

Faculty of science 

Master of crisis and Disaster Management 

 
 

 الكريم __________________________________________األخ/حضرة 
 

 ،،،،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

 الموضوع/ تعبئة استبانة لرسالة ماجستير
 ودوره( باستخدام نموذج ماكينزي ) تحليل البيئة الداخليةتقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان "

" في إدارة األزمات في قطاع غزة: دراسة تطبيقية على المديرية العامة للدفاع المدني الفلسطيني
في برنامج إدارة األزمات والكوارث من كلية  الماجستيروذلك الستكمال الحصول على درجة 

 غزة. -اإلسالميةالجامعة  -العلوم
بداء الرأي في  كل عبارة حسبما ترونه مناسبًا وذلك أرجو التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة وا 

 في المكان المناسب.)×( بوضع إشارة 
مع العلم بأن جميع البيانات ستتعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض هذه الدراسة 

 البحثية.
 الباحثة

 أفنان وسيم حسين داود
 إشراف

 أ.د زياد حسن أبو هين
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خصصت هذه السطور كمقدمة بسيطة إلعطاء المجيب فكرة واضحة عن مفهوم نموذج 
 المذكور في العنوان والذي سوف تتحدث عنه الدراسة  ماكينزي 

د يتميز هذا النموذج بأنه يعتمد على العناصر السبعة والتي تحتاج ألن تكون متسقة لتحدي
رات في لنموذج بوصفه أداة لتقييم ورصد التغيياالحتياجات المطلوبة، وغالبًا ما يتم استخدام هذا ا

 الوضع الداخلي للمنظمة.

 : وتنقسم إلى:ماكينزي العناصر السبع للنموذج 
 عناصر قوية )رئيسية(:

 ستراتيجيةاال
 الهيكل
 النظم

 عناصر ناعمة )بسيطة(
 القيم المشتركة 

 المهارات
 أسلوب اإلدارة

 العاملين.
 .األزمات إسقاط العناصر السبعة على جهاز الدفاع المدني خالل سوف تجيب االستبانة على آليات
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البيانات الشخصية:القسم األول   

 المسمى الوظيفي:

رئيس  
 قسم

مدير دائرة/  
 مدير مركز

مدير إدارة/ مدير  
 وحدة/ مدير محافظة

مساعد مدير عام/  
 نائب مدير عام

 مدير عام 

 المؤهل العلمي

 دكتوراه  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم 
 طبيعة العمل

 ميداني  إداري  
 سنوات الخدمة

 فأكثر 15  15أقل من  -10  10أقل من  -5من   سنوات 5أقل من  
 العمر

أقل من  -20من  
 سنة 30

أقل من  -31من 
 سنة 40

أقل من  -41من 
 سنة 50

 فأكثر 50 

 الرتبة العسكرية

 لواء  عميد  عقيد  مقدم  رائد  نقيب  مالزم أ  مالزم 
 الدورات التخصصية في التخطيط واإلدارة

 ال   نعم 
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 :البيانات التخصصية: القسم الثاني

 ( نمثل الموافقة األقل.1( تمثل الموافقة األعلى، والدرجة )5(، حيث إن الدرجة )1( وحتى )5الدرجة من )

 5 4 3 2 1 السؤال #
 المجال األول: اإلستراتيجية  

      مدى المستوى المعرفي لمفهوم اإلستراتيجية واألهداف اإلستراتيجية 1
      مدى المعرفة باألهداف اإلستراتيجية القطاعية لألمن والحكم الرشيد 2
      لدوليةمدى المستوى المعرفي بمفهوم األهداف اإلستراتيجية للحماية المدنية المحلية وا 3
مدى تمتع الدفاع المدني برؤية إستراتيجية ورسالة واضحة وأهداف يمكنك التعبير  4

 عنها
     

      مدى تبني األهداف اإلستراتيجية في الدفاع المدني تحليل المخاطر بشكل مسبق 5
      مدى معرفة العاملين باألهداف اإلستراتيجية والتنظيمية ومدى وضوحها وفهمها 6
      مدى المعرفة بآليات الربط بين مفهوم األهداف اإلستراتيجية والعمل الطارئ  7
      مدى مساهمة المستوى المعرفي بتبعات األهداف اإلستراتيجية 8
ع مدى مستوى تأثير األزمات والكوارث والمتغيرات على اإلدارة اإلستراتيجية للدفا 9

 المدني
     

      مدى مساهمة تحليل البيئة الداخلية في تطوير إستراتيجية الدفاع المدني 10
      مدى مستوى المشاركة في تقييم تطبيق األهداف اإلستراتيجية 11
      مدى صناعة األهداف الخاصة بقسمك في الخطط التشغيلية 12
      مدى مساهمة األهداف اإلستراتيجية في إدارة األزمات 13

 5 4 3 2 1 المجال الثاني: الهيكلية
      مدى تواجد هيكلية تلبي االحتياجات تطوير اإلدارة اإلستراتيجية 1
      مدى تواجد هيكل تنظيمي مختص لألزمات والكوارث 2
      مدى تمتع الهيكل التنظيمي بالمرونة 3
      النمو المستقبليمدى تعدد الهيكليات التنظيمية الرأسية والقطاعية بما يحقق  4
      ممدى المستوى المعرفي لكم بالهيكل التنظيمي وآليات ترتيبه والمسميات التي تليك 5
      مدى مستوى الترابط بين الهيكل التنظيمي واإلدارة اإلستراتيجية 6
      مدى قوة تأثير تحليل البيئية الداخلية على الهيكل التنظيمي 7
      وظيفي لكافة الهيكليات والمسميات التنظيميةمدى تواجد وصف  8
      مدى تواجد وصف وظيفي للهيكل التنظيمي الخاص باألزمات والطوارئ  9
      مدى قوة التوزيع اإلداري للهيكل التنظيمي الذي يساهم في تطوير االستراتيجية 10
      التنظيمي والهيكل االستراتيجيات بين توافقمدى ال 11

 5 4 3 2 1 المجال الثالث: النظم
      هناك نظام إداري متبع في الجهاز 1
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 5 4 3 2 1 السؤال #
      مدى وجود دليل إجراءات يوضح العمل اإلداري ومعرفة بمحتوياته 2
      مدى وجود دليل مختص بالتعامل مع األزمات والكوارث داخل الجهاز 3
      بالوزارةمدى انسجام النظم اإلدارية باألنظمة الخاصة  4
      مدى معرفة األفراد بالنظم الخاصة بتطبيق سياسات  العمل 5
      مدة معرفة المستوى التأثيري لتحليل البيئية الداخلية على تطبيق النظم 6
      مدى معرفة مستوى تأثير حاالت الطوارئ على تطبيق النظم 7
م معها خالل الحاالت الطارئة في النظمدى معرفة مستوى اإلجراءات الواجب التعامل  8

 الداخلية
     

لدفاع مدى الوصول للنظم الخاصة بتطبيق اإلدارة اإلستراتيجية إلى كافة العاملين في ا 9
 المدني

     

مكانية التغيير للتأقلم مع المتغيرات 10       مدى تمتع النظم بالمرونة وا 
      الجمهورمدى توافر أدلة إجرائية التعامل مع  11
      السابق األداء مع الحالي األداء المدني الدفاع جهاز يقارن  12

 5 4 3 2 1 المجال الرابع: المهارات
      مدى تنوع المهارات لدى العاملين في الوحدات التنظيمية 1
مدى مستوى اكتساب مهارات جديدة للعاملين في الجهاز على تطبيق اإلدارة  2

 اإلستراتيجية
     

      مدى تأثير المهارات الحياتية على إدارة الطوارئ واألزمات 3
      مدى تأثير تحليل المهارات الشخصية على البيئة الداخلية لتطوير الدفاع المدني 4
      مدى ترابط المهارات الشخصية على تطبيق النظم اإلستراتيجية في الجهاز 5
      بشرح المهارات المطلوبة لدى شاغلي الهيكلياتمدى مساهمة التوصيف الوظيفي  6
      مدى تمتع العاملين بمهارات العمل المضغوط في األوقات غير االعتيادية 7
مدى مساهمة المهارات المكتسبة على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية في األزمات  8

 والكوارث
     

 5 4 3 2 1 أسلوب اإلدارة المجال الخامس:
      مدى تنوع أساليب اإلدارة المتبعة في الدفاع المدني والمساهمة في تقييمها 1
      مدى تأثير التخطيط التطويري على تحسين األساليب االبتكارية إلدارة العمل 2
ل مدى مساهمة العاملين في ابتكار أساليب إدارية في المستويات الدنيا وخاصة العم 3

 الميداني للحوادث
     

مدى مساعدة أسلوب اإلدارة المستخدم في الدفاع المدني في ارتقاء العاملين في  4
 المستويات اإلدارية المختلفة

     

      مدى مساهمة أسلوب اإلدارة المستخدم في تحري مواطن الخلل اإلداري والتنظيمي. 5
جذرية في  مدى توقع إدارة الدفاع المدني المخاطر التي يمكن أن تساهم في تغيرات 6

 الكادر اإلداري خالل األزمات والكوارث
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 5 4 3 2 1 السؤال #
      مدى وجود مؤشرات لقياس ألسلوب اإلدارة المتبع في الجهاز 7
مدى تأثير تنوع اإلدارة الحديثة على تحقيق األهداف اإلستراتيجية وتطوير رؤى  8

 العمل.
     

 5 4 3 2 1 المجال السادس: العاملين
      العاملة في تغطية كافة االحتياجات حسب الهيكل التنظيمي مدى وجود الكوادر 1
      مدى توزيع الطواقم اإلدارية حسب التخصصات الموسومة في الوصف الوظيفي 2
مدى مساهمة التدريب والتطوير في ارتقاء العاملين غير المتخصصين حسب الوصف  3

 الوظيفي 
     

للترقية في المستويات اإلدارية للعاملين داخل مدى وجود معايير داخل المؤسسة  4
 المؤسسة

     

      مدى تأثير تقارير الكفاءة على الدرجات الممنوحة للعاملين في الدفاع المدني 5
      مدى تطوير المهارات لدى العاملين في الدفاع المدني من خالل التدريب التخصصي 6
      المختصة في حقوق وواجبات العاملينمدى المستوى المعرفي في النظم  7
      مدى العمل في ظل أقل الكوادر خالل األزمات والكوارث 8
      جميع العاملين لديهم مهارات للعمل في اإلدارة الميدانية في أوقات األزمات 9
      العمل مجال في التدريبية البرامج تنوعمدى  10
في وقت  القرارات صنع في المشاركة فرصةلوجود  لعاملينمدى اإلتاحة لدى ا 11

 األزمات
     

 5 4 3 2 1 : القيمالمجال السابع
      مدى تواجد مبادئ توجيهية لكافة األعمال الخاصة بالدفاع المدني 1
      مدى تواجد قيم الوالء لدى العاملين داخل الدفاع المدني 2
      أثناء األزمات مدى تواجد قيم المشاركة لدى العاملين 3
      مدى التزام العاملين باإلجراءات والسياسات الموضوعة 4
      مدى تواجد قيم التعاون بين العاملين أثناء تأديتهم لواجباتهم داخل المؤسسة 5
مدى تواجد مبدأ مشاركة جميع العاملين في وضع األهداف اإلستراتيجية الخاصة  6

 بالمؤسسة
     

      تواجد قيم القيادة لدى رؤساء األقساممدى  7
      مدى قدرة العاملين في التضحية أثناء أدائهم األعمال الميدانية 8
      مدى اهتمام المؤسسة بأخالق العاملين  9
      الجهاز مستوى  على لالستراتيجيات مناسبة المدني الدفاع لجهاز التنظيمية الثقافة 10
      والحوافز اإلنجاز بين موضوعي ربطمدى وجود  11

 5 4 3 2 1 المتغير التابع: إدارة األزمات
      معها المتعامل األزمة نوع مع متوافق المدني الدفاع جهاز في العاملين تدريب 1
      المحتملة األزمات عن مناسبة بيانات قاعدة توفير 2
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 5 4 3 2 1 السؤال #
      قعةالمتو  األزمات لمواجهة( سيناريوهات)مسبقاً  معدة حلوالً  المدني الدفاع جهازلدى  3
      األزمات إلدارة جاهزة وبرامج خطط المدني الدفاع جهاز لدى يتوفر 4
      مناسبة وبسرعة بدقة األزمات مع التعامل عند االعتبار بعين الوقت عامل يؤخذ 5
 حاالت في تعطلها عند استخدامها يتم والتواصل االتصال لوسائل بدائل كهنا 6

 األزمات
     

 حالة في الضياع أو التلف من عليها للمحافظة المعلومات من احتياطية نسخهناك  7
 األزمات حدوث

     

      مدى توثيق كافة مراحل إدارة األزمات ضمن خطة معدة مسبقاً  8
      مدى توافر وحدة مختصة بإدارة األزمات والكوارث ضمن هيكل الطوارئ  9

 

 


