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 شروط النشر

  أن-1
ً
 من رسالة املاجستير أو أطروحة الدكتوراه بشرط  ويمكن-للمجلةخصيًصا  اومعد ًّيكون البحث أصيال

ً
أن يكون مستال

ًّمن البحث.  %60تم إعادة صياغة بنسبة ال تقل عن تأن ال يكون قد نشر منها أي أبحاث أو أن 

البحوث واملقاالت باللغة العربية مع ضرورة مراعاة الوضوح وسالسة الكتابة وسهولة فهمها واجتناب األخطاء  تقبل-2

ًّالنحوية اإلمالئية واللغوية.

ًّ.%15تقبل األبحاث التي تزيد فيها نسبة التشابهات البحثية عن  الًّ-3

ًّالبحث قد نشر جزئًيا أو كلًيا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية. ال يكونًّ أن-4

التواصل، الدولة( باللغة العربية  طريق-العمل مكان-ثالثًيايرفق البحث بسيرة ذاتية للباحث تشمل )اسم الباحث  أن-5

ًّواإلنجليزية أو الفرنسية.

ة عن املركز الديمقراطي العربي ببرلين وفريق الدراسات للكوارث وإدارة الفرص الصادرًّ االستراتيجيةمجلة الدراسات  -6

للكوارث وإدارة الفرص بفلسطين مجلة متخصصة بالبحوث املتعلقة باملجاالت املحددة )إدارة األزمات، إدارة  االستراتيجية

املعلومات، العلوم البيئة، ، إدارة الفرص، إدارة املعرفة، التنمية املستدامة، إدارة البشرية والطبية واملشتركة الكوارث

ث احد، إدارة السياسات واالستراتيجيات، إدارة األًّىًّالسالمة والصحة املهنية، القوانين والتشريعات، إدارة املالجئ واملأوًّ

لوم والطوارئ، إدارة السيناريوهات، إدارة الحكم الرشيد، إدارة البنية التحتية، إدارة اإلعمار بعد الكوارث، إدارة املخاطر، الع

ًّ(.، استخالص الدروس والعظات والعبرالبينية

اإللكتروني الباحث البحث املنسق وفق القالب على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد  رسلي أن-7

(jssdom@democraticac.de)ًّ

 معبلغ أصحابها األبحاث والترجمات إلى تحكيم سّري من طرف هيئة علمية واستشارية دولية، واألبحاث املرفوضة ي تخضع-8

ًّإبداء األسباب.

ًّاالستشارية. العلميةالباحث باستالم البحث ويحّول بحثه مباشرة للجنة  يبلغ-9

ًّأصحاب األبحاث املقبولة للنشر بقرار اللجنة العلمية وبموافقة هيئة التحرير على نشرها. يخطرًّ-10

م مع مرفق التي ترى اللجنة أنها قابلة للنشر وعلى الباحثين إجرا األبحاث-11
ّ
ء تعديالت عليها، ويسلم للباحثين قرار املحك

ًّخاص بالتعديالت، على الباحث االلتزام باملالحظات وفق مدة تحددها هيئة التحرير.

كل باحث قام بالنشر شهادة نشر وهي وثيقة رسمية صادرة عن إدارة املركز الديمقراطي العربي وعن إدارة املجلة  يستلم-12

ًّالباحث شهادته بعد أسبوع كأقص ى حد من تاريخ إصدار املجلة. ويستلمالخاضع للتحكيم  العلمي تشهد بنشر املقال

 ISSN (Online)إصدار إلكتروني حصري صادر عن املركز الديمقراطي العربي كما أنها حاصلة على الترميز الدولي  للمجلة-13

2629-2572ًّ

املعيار األساس ي لقبول النشر ضمن أعداد املجلة  حيث إنأعداد املجلة بسبقية في نشر املواد العلمية ضمن ى األًّراعت الًّ-14

ًّهو جودة وأصالة املاّدة العلمية وسالمة اللغة والعناية بالضوابط املنهجية في البحث العلمي.

ف عليه في جراءات كما هو متعارًّاإلًّتبعات وًّاليما يتعلق بالسرقة العلمية فسيحّمل الباحث هيئة العلمية تقرير من ال أي-15

ًّ.سياسات املجلة العلمية الدولية

ًّجميع األفكار املنشورة في املجلة عن آراء أصحابها. تعبرًّ-16

ًّالعلمي.ترتيب األبحاث املنشورة إلى أهميتها واملحتوى  يخضع-17

ًّاملقاالت على مدققين ومراجعين لغويين قبل صدورها في أعداد املجلة. تعرض-18

ًّ.الفرنسية-االنجليزية-املجلة هي: العربية  لغات-19

ًّذاتية لصاحب املقال األصلي وجهة اإلصدار باللغة األصلية.السيرة الترجمة يرجى توضيح ت الحاالًّ في-20
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 كيفية إعداد البحث للنشر:

ًّكيفية كتابة الجداول واألشكال والهوامش.وًّيتوفر قالب موضح فيه نمط التوثيق املعتمد 

 الباحث:عنوان جهة 

املخلص بجمل  ويكتب( لكمات، 7-4أو الفرنسية، ثم الكلمات املفتاحية من ) اإلنجليزية- ةالعربي باللغة-امللخص التنفيذي 

 البحثقصيرة ومفيدة وواضحة ودقيقة إلى جانب إشكالية البحث الرئيسية واألساليب العلمية واألدوات املستخدمة في 

ًّ.والنتائج التي توصل إليها الباحث

شكل مفاهيم يوضح الدراسة البحثية الشاملة ويشمل عنوان الدراسة واملشكلة ويتفرع منها األهداف  ىعل تقديم ملخص -

واملنهجية وأهم النتائج والتوصيات التي توصل لها الباحث وأهم املقترحات والنماذج التي يمكن أن تكون إضافة علمية 

ًّجديدة.

ما صدر في  آخرًّميتها، وذكر الدراسات السابقة التي تطرقت للموضوع بما في ذلك تحديد مشكلة البحث، وأهدافها وأه -

، وتحديد مواصفات فرضية البحث أو أطروحته، ووضع التصور املفاهيمي، وتحديد مؤشراته الرئيسية، مجال البحث

ًّووصف منهجية البحث، وتحليل النتائج واالستنتاجات.

وتكتب املراجع في مة بيبليوغرافية، تتضمن أهم املراجع التي استند إليها الباحث بقائ مختتًماكما يجب أن يكون البحث  -

ًّ( بداية كل مهمش صفحي، وترتب في آخر املقالة أبجدًيا على شكل نقاط.1هوامش كل صفحة على أن يبدأ الرقم ب )

كز الديمقراطي العربي في أسلوب كتابة لنظام اإلحالة املرجعية الذي يعتمده املرًّ اأن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفًقًّ -

ًّالهوامش وعرض املراجع.

ًّتستخدم األرقام املرتفعة عن النص للتوثيق في متن البحث ويذكر الرقم واملرجع املتعلق به في قائمة  -

 املراجع.

أ لآلتي:
ً
 ترتيب املراجع هجائًيا في القائمة وفق

ا في دورية: 
ً
ملجلد، رقم عنوان البحث، واسم الدورية، رقم ا ،سنة النشر ،)الباحثين(سم الباحث اأ. إذا كان املرجع بحث

ًّالصفحات.العدد، أرقام 

ًّ.ن الكتاب، اسم الناشر وبلد النشرعنوا النشر،: اسم املؤلف )املؤلفين(، سنة ب. إذا كان املرجع كتاًبا

العنوان، يكتب رسالة ماجستير ، السنة ج. إذا كان املرجع رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب البحث،

ًّ.الجامعة ، اسمبخط مائل أو أطروحة دكتوراه

عنوان التقرير، أرقام ، د. إذا كان املرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، سنة النشر

ًّالدولة.الصفحات، 

على أن  شخص الذي أجرى املقابلة، املسمى الوظيفي، البلده. إذا كان املرجع مقابلة: يكتب اسم الشخص، تاريخ املقابلة، ال

ًّ.تكتب تحت عنوان مقابالت

و. إذ كان املرجع مجموعة بؤرية: يكتب أسماء املجموعة في ملحق، موضوع النقاش في املجموعة، جهة عقد املجموعة، تاريخ 

ًّعقد املجموعة، املكان، السنة.

ًّ، رابط املقال، تاريخ النشر، تاريخ دخول املوقع”عنوان املقال“للكاتب،  ز. بالنسبة ملواقع االنترنت: االسم الكامل

كلمة وللمجلة أن تنشر بحسب تقديراتها بصورة استثنائية وحسب القيمة  8000حتى  3000يتراوح عدد كلمات البحث من 

ًّاملعرفية، لبعض البحوث والدارسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات.

ًّ(، بحيث يكون كالتالي:4Aعلى قياس )يتم تنسيق الورقة 

ًّ. 1.5، أسفل الورقة 5، رأس الورقة 02، يسار 02، يمين 02، أسفل 02تكون كما يلي: أعلى  هوامش الصفحة:

 ،Title of the article in English (Police Times New Roman( 20حجم الخط:  ،sakkalmajallaعنوان املقال: )نمط الخط: 

Taille : 16 )ًّ
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، sakkalmajalla( الدرجة العلمية للباحث )نمط الخط 15، حجم الخط:sakkalmajallaاالسم الكامل للباحث: )نمط الخط 

( البريد اإللكتروني للباحث 13، حجم الخط:sakkalmajalla( مؤسسة االنتماء كاملة والبلد )نمط الخط 13حجم الخط:

ًّ( 12حجم الخط:  Times New Roman)نمط الخط: 

، sakkalmajallaكلمة، )نمط الخط  150كلمة وال يقل عن  200ال يزيد عن  خص )باللغة العربية(: يشترط في امللخص أن املل

ًّ، مائل(.14حجم الخط: 
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من خالل  FIFA 2022تعزيز األمن الرياضي يف دورة كأس العالم 
 اإلدارة الرشيدة للمخاطر والتهديدات األمنية املحتملة
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of Probable Risks During FIFA World Cup 2022 in Qatar 
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 للمخاطرًّ الرشيدة اإلدارة خالل من FIFA 2022 العالم كأس دورة في الرياض ي األمن تعزيزًّ(: 2021) حسن مظفرًّ، الرزويوثق هذا البحث كـ: 

ًّ.34-12، ص برلين(، 12(، العدد )3، مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )املحتملة األمنية والتهديدات
 

 املستخلص

تحتل مسألة األمن الرياض ي أهمية كبيرة عند إدارة األحداث الرياضية العمالقة والتي تعد بطولة كأس العالم التي 

إحدى أهم األحداث التي ستنعقد في ربوع هذه الدولة ودول املنطقة العربية  FIFA2022ستنعقد في دولة قطر 

قاطبة. تحاول هذه الدراسة توجيه االهتمام الى ترسيخ أمن هذه البطولة من خالل تبني أنموذج إدارة املخاطر 

 الوافدينر املشجعين والتهديدات األمنية املحتملة من خالل تركيز االهتمام بالحدث وبالفرق املشاركة فيه، وجماهي

من جميع بقاع األرض. وقد اعتمد األنموذج على بضعة مراحل تناولت املخاطر املحتملة بالتحليل، والتقييم، 

 النتخاب اإلجراءات املثلى للتعامل معها وتقليل آثارها الى الحدود الدنيا. كذلك تم توجه االهتمام نحو 
ً
تمهيدا

في التعامل مع املخاطر، لبيان السبل الكفيلة الحتواء  FIFAبنته منظمة ترجمة أنموذج األمن الرياض ي الذي ت

جميع أشكال املخاطر املحتملة وبيان طرق إدارتها بشكل سليم إلنجاح الدورة والحفاظ على الفرق املشاركة وفرق 

ينشأ عن  الدعم، وجماهير املشجعين على التوازي مع حماية األصول الثابتة من أي عمل تخريب متعمد أو قد

ًّاإلهمال أو سوء اإلدارة. 

، إدارة املخاطر، التهديدات األمنية، دولة قطر، دورة كأس العالم لكرة 2022فيفا  : دورةاملفتاحية الكلمات

ًّالقدم

Abstract 
Sports security is of great importance when managing giant international football events. 

FIFA 2022 World Cup, which will be held in Qatar, is one of the most important events 

that will be held in this country and the regional Arab countries this decade. Our study 

attempts to direct attention to consolidating the security of this championship by adopting a 

model of managing risks and potential security threats by focusing attention on the security 

and threat issues for both the event itself, teams participating in it, and the fans who will 

intend the event. The model was based on several stages that dealt with the potential risks, 

the analysis and evaluation of risks likelihood and severity, in preparation for selecting the 

optimal measures to deal with them and reduce their adverse impacts to the minimum. 

mailto:halrizzo@gmail.com
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Attention has also been directed towards translating the sports security model adopted by 

FIFA in dealing with risks encountered to teams players and coaches, to show ways to 

contain all possible risks and to show the ways to properly manage them to ensure the 

success of the tournament and to preserve the participating teams, and fans in parallel with 

the protection of assets from any act of sabotage that is intentional or that may arise from 

negligence or mismanagement. 

Keywords: FIFA2022, Potential Security Risks, Risk Management, Qatar 

 امللخص املفاهيمي
والتععععععي سعععععععتنعقد فععععععي دولععععععة قطعععععععر،  FIFA 2022يسععععععحى البحععععععث الععععععى بيعععععععان املخععععععاطر املحتملععععععة بععععععدورة كعععععععأس العععععععالم 

معععععععععع كيفيعععععععععة تحديعععععععععد املخععععععععععاطر املحتملعععععععععة، والتهيئعععععععععة ل جععععععععععراءات الكفيلعععععععععة بالتعامعععععععععل معهععععععععععا واحتوا هعععععععععا وفعععععععععق منطععععععععععق 

ًّإدارة املخاطر.

 امللخص املفاهيمي للدراسة

ًّ
 العالم كأس دورة في الرياض ي األمن تعزيزًّلوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

FIFA 2022املحتملة األمنية والتهديدات للمخاطرًّ الرشيدة اإلدارة خالل من.ًّ

في تعزيز األمن الرياض ي

FIFAدورة كأس العالم 

من خالل اإلدارة 2022

الرشيدة للمخاطر 

والتهديدات األمنية 
املحتملة

دورة كأس العالم 

لكرة القدم 
FIFA2022

مراجعة أولية 

لبيئة دورة كأس 
FIFA2022العالم 

بدولة قطر

مراجعة االجراءات 

ي األمنية التي تتخذ ف
األحداث الرياضية 

العمالقة

ية رسم االستراتيج

العامة إلدارة 
ة املحتملة في دور 

قطر

مراحل إعداد 

خطة إدارة 
املخاطر لدورة 

ركأس العالم بقط

كيفية إدارة 

ة املخاطر املحتمل
وأوليات التعامل 

معها
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 تطلعات مستقبلية: 

 م.2022اعداد دليل للمخاطر املهددة لتنفيذ كأس العالم 

 قطر.تحديث مستمر لخارطة املخاطر املهددة لبيئية 

.دراسة وتحليل العوامل الخارجية املؤثرة على نجاح املخاطر املهددة لدولة قطر 

.تفعيل دور مشاركة الفيفا في إدارة املخاطر والتهديدات الخارجية 

 املحتملة األمنية والتهديدات للمخاطر  الرشيدة اإلدارة خالل منFIFA 2022 العالم كأس دورة في الرياض ي األمن تعزيز 

 نشاط ممارسة وينويًّ الحدث لهذا يترصد من هناك أنواإلقليمي، وًّ املحلي الصعيدين على ومستوياتها للدورة املحتملة التهديدات أشكال مختلفبيان توصلت الدراسة الى 
 التخاذا القرارات ملواجهتها.، الحاجة لتوفير سبل الدعم املستمر لرصد املخاطر الداخلية والخارجية بما يساند صناع القرار تجاهه تخريبي

ًّ عربي عمل فريق تشكيل بضرورةالى أوصت الدراسة 
ً
 على للوقوف الدورة أحداث لبعض محاكاة وإجراء واللوجستية، األمنية واإلدارة التنظيم عمليات في القطريًّ للفريق داعما

ًّ تكونًّ أن يمكن املحمولًّ للهاتف تطبيقات األمنية، وإصدارًّ الثغرات على والوقف املحتملة التهديدات مع التعامل قدرات
ً
 الدورة مباريات لرواد عونا

 .الحيوي  املجال هذا في القطرية والتنظيمية األمنية الكوادر  خبرة تعميق في

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي والتحليلي لوصف ظاهرة املشكلة وتحليل 

األمنية املؤثرة على بيئة أهم الفرص ونقاط الضعف املرتبطة بزيادة التهديدات 

 م.2022دورة كأس العالم املنفذة في قطر 

 ظل في وخاصة العالك كأس بطوالت تنظيم استدامة أركان أحد الرياض ي األمن يعتبرًّ

 مما تنظيم على قطرًّ دولة وتعمل العربي، العالم في األمنية واملخاطرًّ املهددات ارتفاع

 أوسط، الشرقًّ منطقة في املتزايدة املخاطرًّ ظل في والرشيدة الحكيمة اإلدارة يتطلب

 كأس دورة في الرياض ي األمن تعزيزًّ يمكن كيف: التالي الرئيس التساؤلًّ ظهرًّ هنا ومن
 املتوقعة؟ األمنية والتهديدات للمخاطرًّ الرشيدة االدارة عبرًّ العالم

 إدارة أنمعععوذج تبنعععيوًّ 2022كعععأس الععععالم  أمعععن ترسعععيخب االهتمعععام توجيعععهتهعععدف الدراسعععة ل
 فيه املشاركة وبالفرقًّ بالحدث االهتمام تركيزًّعبر  املحتملة األمنية والتهديدات املخاطرًّ
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ًّمقدمـة:. 1

بصورة عامة تتطلب عملية اختبار الجاهزية األمنية والقدرة على إدارة املخاطر لألحداث الرياضية العمالقة 

القدرة على طرح جميع أشكال الفرضيات  مشاركة أكثر من جهة في الهرم األمني والتنظيمي في دولة قطر لضمان

املحتملة بصدد التهديدات األمنية التي يمكن أن تحصل، وتداعياتها املحتملة، وأرجحية بعضها على البعض 

اآلخر، وحجم هذه املخاطر، سواء حصلت قبيل انعقاد الدورة، أو أثناء مباريات كأس العالم، أو ما بعد انتهاء 

ًّفعالياتها.

ويتحتم على القيادات األمنية )بجميع مستوياتها وأصنافها( أن تحدد توقعاتها في دائرة مجال دورة كأس العالم 

FIFA 2022  ومباشرة الحوار مع الجهة التنظيمية للحدث وبقية الجهات ذات الصلة املباشرة وغير املباشرة

وحجم التهديدات املحتملة، وتحديد سياسة لتحديد صورة واضحة املعالم عن املجال األمني للدورة، وطبيعة 

ًّالتعامل معها، مع بيان أنماط السيناريوهات التي قد خططت لتنفيذها على أرض الواقع قبالة كل منها.

ومما ال شك فيه فإن عملية التخطيط األمني لدورة كأس العالم، ليست باملهمة السهلة، وتتألف من نسيج معقد 

يدات، وبمستويات وأولويات متباينة، األمر الذي يتطلب منا عناية خاصة بالتعامل ومتداخل من املؤثرات والتهد

ل بالتفاصيل 
ّ
مع هذا امللف الضخم واملعقد بأناة، مع الحرص على عدم إغفال أي مسألة، والسحي الى التوغ

ًّلضمان تحقيق جاهزية أمنية رصينة.

 طر:بق FIFA2022. املراجعة األولية لبيئة دورة كأس العالم 2

 لوضع الخطط االستراتيجية في التعامل مع أنشطتها 
ً
تتوفر أدوات متعددة لتقييم موقف األحداث الكبيرة، تمهيدا

 
ً
وبما يضمن تحديد مواطن القوة والضعف الكامنة فيها، وهوية الفرص والتهديدات التي تحيط بها كونها حدثا

م بسمات سياسية واقتصادية واجتماعية يتسم بصفات مميزة، وسينعقد على رقعة جغرافية محددة تتس

ًّمحددة، مع وجود مؤثرات إقليمية متنوعة يمكن أن تؤثر على األحداث الرياضية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

لذا فإن شروعنا بالتخطيط لتوفير جاهزية أمنية مع جاهزية موازية الحتواء املخاطر املحتملة مع التقليل من 

لتوفير صورة واضحة  SWOT Analysisنيا يحتم علينا التوجه نحو توظيف أنموذج تحليل آثارها الى الحدود الد

ًّ.2022املعالم عن دورة كأس العالم التي ستنعقد بقطر عام 

على التحليل الذي تمارسه ثلة من الخبراء على الحدث حيث تتألف مادة  SWOTيطلق اصطالح تحليل 

املوضوعي والتشخيص التي ستمارس على مفردات الحدث وبيئته الحاضنة املصطلح من مجموعة عمليات النقد 

الضعف( /  W=Weaknessالقوة( / ) S=Strengthمن خالل أربع ممارسات تشخيصية لبيان موارد: )

(O=Opportunity ( / )الفرصT=Threats ( عأنظر الشكل )1التهديدات)1.ًّ

ًّ
 .SWOT( ـ هيكلة تحليل 1الشكل )

                                                           
1. The Ultimate Guide to Conducting a SWOT Analysis, BPLANS, http://www.bplans.com, Accessed on 

March 19th 2021. 

http://www.bplans.com/
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التي ستقام في قطر ستسهم الى حد  FIFA 2022إن ممارسة هذا النمط من التحليل على دورة كأس العالم 

كبير في توفير صورة واضحة املعالم عن جميع أشكال الفرص والتحديات القائمة، مع تحديد مواطن الخلل 

ًّوالتهديدات املحتملة التي ستشخص قبالة هذا الحدث املهم.

ة والضعف داخل حدود الحدث ذاته، بينما تشكل الفرص والتهديدات العوامل التي قد وتستقر مواطن القوًّ

ًّتستوطن في البيئة املحلية واإلقليمية التي تحيط به.

 للتخطيط السليم ألنشطة دورة كأس العالم بقطر، حيث ستساعد الجهة 
ً
 مهما

ً
وتعد نتائج هذا التحليل موردا

االستراتيجية، حيث ستمنحهم )في حال أجريت في وقت مناسب قبل  عناصرًّالراعية للحدث بمراجعة تفاصيل 

انعقاد دورة كأس العالم( في إعادة مراجعة خطط احتواء التهديدات، وتطوير الحدث وترسيخ موارد قوته، مع 

ًّالتقليل من شأن التهديدات واملخاطر املحتملة.

وري أن يتم بواسطة مجموعة من الخبراء في ولغرض تحقيق االستثمار األمثل من نتائج هذا التحليل من الضرًّ

قطاعات التخطيط، والتنفيذ، واألمن وذلك للوصول الى مستوى متقدم على مستوى العصف الذهني في التعامل 

ًّمع الحدث، ومن خالل رؤى متعددة األطراف.

والتأكد من بمربعاته األربعة يفضل تقييم نتائجه  SWOTوبعد انتهاء فريق العمل من إعداد جدول نتائج 

الذي سيتم من خاللها  TOWSواقعيتها من خالل تكليف أعضاء الفريق الذي أعده بممارسة فعالية يطلق عليها 

 لصياغة ومراجعة الخطط املناسبة لكل حالة من 
ً
مراجعة طبيعة التفاعالت املحتملة بين العوامل األربعة، تمهيدا

ًّ(.2الحاالت، أنظر الشكل )

ًّ
 TOWS  من خالل مراجعات SWOT( ـ كيفية استثمار نتائج تحليل 2الشكل )

وستوفر هذه املراجعات على مستوى الواقع والرؤى املستقبلية في توفير قاعدة راسخة للذين سيباشرون في 

ًّ.التخطيط لبلوغ جاهزية متماسكة على املستويين األمني والقدرة على التعامل املخاطر املحتملة بنهج رشيد

املساهمة في إدارة الحدث  الفرقًّبكونها عملية تتطلب تضافر جهود جميع  SWOTتتميز عملية إعداد أنموذج 

 لضمان تشكيل صورة واضحة املعالم عن نقاط القوة والضعف املوجودة 
ً
 واجتماعيا

ً
 واقتصاديا

ُ
 وتنظيميا

ً
أمنيا

ًّداخل حدود الحدث الرياض ي، من جهة، والفرص والتهديدات املوجودة في البيئة املحيطة به من جانب ثاني.

 2022لدورة كأس العالم التي ستقام بقطر عام  SWOTموذج وقد سعينا الى إعداد نسخة أولية من أن

ًّ(.1واودعناها في الجدول الرباعي الذي يعتمد كأساس لوصف هذه الحاالت ع أنظر الجدول )

ًّ  
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 .FIFA2022لدورة كأس العالم في قطر  SWOT( ـ النتائج األولية لتحليل 1الجدول )

ية
خل

دا
 ال

ئة
بي

ال
 

 علمية متنوعة تتسم برقي مستوياتها في عموم دولة قطر.توفر كليات ومعاهد   نقاط القوة

  سبق وأن قامت قطر باستضافة عدد كبير من الدورات الرياضية العمالقة على املستويين اإلقليمي

.
ً
 باهرا

ً
 والعالمي وقد القت نجاحا

 .توجد بنية تحتية ثقافية رصينة في عموم البالد 

  متقدم على صعيد املهارات والقدرات االبتكارية وفي املجاالت تمتلك املوارد البشرية القطرية مستوى

التنظيمية، واألمنية، والرقمية مع وجود عدد كبير من شركات القطاع الخاص الرصينة التي يمكن 

 بالوقت ذاته على نقاط القوة في هذه 
ً
أن توفر خدمات مختلفة ترّسخ نجاحات الدورة وتعد مؤشرا

 البالد.

 إنشاء مالعب وفق أحدث التقنيات وبأيدي شركات عوملية عمالقة مع تجهيز  حرصت دولة قطر على

املالعب بأحدث التجهيزات التي جعلت من مالعبها من أفضل املالعب في العالم وقادرة على تلبية 

 جميع احتياجات الفرق املشاركة.

 مالعب بحيث لتجاوز عقبة الظروف املناخية وفرت دولة قطر أحدث وسائل التكييف املركزي لل

 للمشجعين القادمين من جميع أنحاء العالم.
ً
 ستكون املالعب بيئة خضراء ومريحة جدا

  وفرت دولة قطر ميزانية عمالقة لتلبية احتياجات هذا الحدث الرياض ي، بالتعاون مع القطاع

ت: الخاص لضمان تلبية جميع االحتياجات ونجاح الدورة وفق أفضل املعايير الدولية على املستويا

ًّالتنظيمية واألمنية، واالقتصادية، والسياحية.

نقاط 

 الضعف

  شحة ومحدودية أعداد الكوادر املحلية على املستوى التنظيمي واألمني باملقارنة مع حجم الجموع

 الغفيرة التي ستشهد هذا الحدث الرياض ي املهم.

 ة والترفيهية بقطر، هناك ضعف في توجهات املواطن القطري على صعيد شركات األعمال السياحي

مع غياب الخبرات واملهارات املتقدمة بهذا املجال األمر الذي يستدعي التوجه الحتواء هذه الفجوة أو 

ًّاستقدام شركات لتلبية احتياجات املشاركين في الدورة ملثل هذه الخدمات.

 عيد تلبية عدم كفاية البنية التحتية ذات الصلة بتراث البالد وامللف الثقافي والفني على ص

احتياجات العدد الكبير من الزوار وخالل مدة زمنية قصيرة، كما أن مثل هذه الشركات ال زالت في 

ًّمرحلة ابتدائية وبحاجة الى تطوير وتوسيع يتناسب مع حجم الحدث.

  املهارات والخبرات في مجال توفير خدمات للسياح والزوار على مستوى البالد  كانت هناكحتى ولو

د دورة كأس العالم، فإنها لن تكون كافية لتلبية احتياجات العدد الكبير من املشاركين قبل انعقا

ًّواملشجعين وخالل مدة زمنية محدودة.

  سيشكل الزخم املروري أثناء انعقاد الدورة، واثناء حركة املشجعين للوصول الى املالعب، وبعد نهاية

 للجهات التي ستكلف بإدارة 
ً
 كبيرا

ً
املرور، وتهيئة مواقف السيارات والسيطرة على حركة املباراة تحديا

ًّالسيارات دون حصول اكتظاظ مروري كبير.

  عدم وجود قدرات وإمكانيات كافية لتسويق املنتج التراثي وترويجه من خالل جذب السياح

 واملشجعين أثناء الدورة.

  قبل املباريات محدودية مساحة الرقعة الجغرافية التي ستقام فيها املباريات مما سيشكل 
ً
 كبيرا

ً
زخما

ًّوبعد انتها ها على املستويين اللوجستي والتنظيمي.

ة 
يئ

لب
ا

ية
ج ر

خا
ال

ًّ

 الفرص

ًّ
  بقطر فرصة ذهبية الستكمال البنى التحتية في البالد وتطوير  2022تعد رعاية دورة كأس العالم

 املوارد البشرية الوطنية، وزيادة حجم أنشطة القطاع الخاص بعموم دولة قطر.

  هناك فرصة سانحة لتجسير التعاون املشترك مع بضع وثالثين دولة للفرق املشاركة في الدورة قبل

 انعقاد الدورة، وأثناءها وما بعدها.

 .توفر فرصة لتطوير قدرات ومهارات املوارد البشرية على صعيد عقد األحداث الدولية في املستقبل 



 (34-12ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 18 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

 بية وتسويقها أثناء فعاليات الدورة، مما سيزيد يمكن أن تنتج مجموعة متنوعة من املنتجات الشع

 من حجم الطلب عليها وستكون فرصة لبروز شركات متوسطة وصغيرة للنهوض بهذه املهمة.

  سيكون الحدث فرصة مهمة الطالع العالم على الفنون الشعبية القطرية والقدرات الفنية للمواطن

 أوقات االستراحة. القطري من خالل نشر فعاليات فنية أثناء الحدث وفي

  سيكون أمام الشركات الصغيرة واملتوسطة طريق ممهد لترسيخ أنشطتهم التجارية من خالل تلبية

 احتياجات جماهير الحدث، مع فتح آفاق جديدة لسوق الدول املشاركة فيه.

 الت هناك فرصة سانحة لتوسيع الفضاء الفني والثقافي في قطر أثناء انعقاد الدورة من خالل االحتفا

 والتجمعات الفنية وغيرها.

  هناك فرصة مهمة لتالقح السياحة والثقافة في قطر أثناء الدورة لتوفير فرص جيدة لتعزيز أنشطة

 هذين القطاعين وتوفير عوائد مالية جيدة.

  ألهمية خدمة االنترنيت والدور الكبير الذي تمارسه منصات التواصل االجتماعي فسوف تتوفر 
ً
نظرا

ة أمام شركات املعلوماتية بقطر لتشكيل شركات متوسطة وصغيرة بهذا القطاع لتلبية أكثر من فرص

 احتياجات العدد الكبير من املشجعين الذين سيتوافدون الى البالد.

  واألماكن ستتوفر فرصة مهمة لدى وزارة السياحة بتوجيه اهتماماتها نحو فتح أبواب املتاحف

التي تعكس حضارة وثقافة قطر لالنفتاح على العالم من جهة وتوفير عوائد اقتصادية  السياحية

 جيدة.

  سيلهم املواطنين القطريين البتكار منتجات وخدمات تدر عليهم 
ً
 أساسيا

ً
سيشكل الحدث مفتاحا

 جيدة.
ً
 أرباحا

 أنشطة الحدث  سيكون هناك دور مهم للمؤسسات األكاديمية والبحثية في البالد النجاز بحوث تغطي

 للبحث العلمي في 
ً
على املستويات التقنية، واألمنية، واالقتصادية، واالجتماعية والتي ستشكل موردا

 املستقبل.

  سيوفر الحدث فرصة مهمة للوقوف على مستوى التعاون والتالحم بين مؤسسات الدولة املختلفة

الخطط وترسيخ النجاحات املتتالية وشركات القطاع الخاص وقدرتهم األكيدة على التعاون في إنجاح 

 في قطر.

  سيوفر املجال الذي ستنعقد فيه أحداث الدورة والبيئة التقنية واالقتصادية في تراكم الخبرات لدى

 املوارد البشرية القطرية وتكوين خبراء في هذا املجال الحيوي ستنعكس خدماته في املستقبل القريب.

  بخدمات الشركات السياحية بالبالد، واطالعهم على أحدث سيوفر الحدث فرصة ثمينة لالرتقاء

التقنيات املستخدمة في مجال الترويج السياحي مما ينعكس بقوة على مستقبل هذا النشاط في قطر 

ًّفيعزز مكانتها على صعيد تسويق خدمات السياحة والترفيه.

 التهديداتًًّّ

 ووجود تجاذبات 
ً
سياسية يمكن أن تؤثر على الحدث  عدم استقرار منطقة الخليج العربي أمنيا

ًّ.الرياض ي

  استمرار األزمة املصاحبة لجائحةCOVID-19 .ًّوعدم بروز حلول ناجعة لتجاوزها باألفق املنظور

لها التحّرك باتجاه استثمار  الداعمة( يمكن للجهة التنظيمية للحدث والجهات 1وبعد مراجعة ما ذكر في الجدول )

ًّنقاط القوة في احتواء نقاط الضعف، وتجاوز التحديات من خالل استثمار الفرص. 

كذلك سيتم إحداث حركة ناشطة في البيئة القطرية على املستويات االقتصادية والسياحية والثقافية ملواكبة 

ًّالقطرية من خالل محاور متعددة. متطلبات الحدث وتحويلها الى مكاسب يمكن أن تنعكس على البيئة

ًّ
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 املراحل األساسية لعملية التخطيط األمني لألحداث الرياضية العمالقة:. 3

بصورة عامة تتألف عمليتي التخطيط األمني وإدارة املخاطر املحتملة في الدورات الرياضية العمالقة من ثالثة 

ًّ: 1مراحل أساسية

  Event Security Planning-Preاملرحلة األولى: التخطيط السابق للحدث 

 من توقيت بدء فعاليات الحدث الرياض ي. وتتضمن أنشطة التخطيط  18-12حيث تبدأ هذه املرحلة قبل 
ً
شهرا

األمني تسمية الجهة التي ستناط بها مهمة إدارة الحدث، وتحديد طبيعة املهام التي ستناط بها، والبدء بالتواصل 

حدث على املستويين األمني والتنظيمي لتجسير عالقة التعاون فيما بينهم وترسيخ مع الجهات ذات الصلة بإدارة ال

أواصر التعاون والتفاهم املشترك بصدد املهام املشتركة، وتحديد مواعيد محددة إلجراء لقاءات عمل مع فريق 

 إلعداد اإلطار العام وتفاصيل الخطة األمنية إلد
ً
ارة الحدث الرياض ي، العمل والشركاء، وبصورة دورية، تمهيدا

ًّعلى التوازي مع خطط الطوارئ املطلوبة لضمان نجاح الحدث الرياض ي.

 Security Management During Theاملرحلة الثانية: اإلدارة األمنية أثناء انعقاد الحدث 

Event  

حيث تبدأ مهام هذه املرحلة مع بداية التحضيرات النهائية التي تقوم بها الجهة املشرفة على تنظيم الحدث في 

املوقع، على التوازي مع التحضيرات اإلدارية والتنظيمية وتهيؤ جميع أعضاء الجهة التنظيمية واإلدارية، والفنية 

ًّالنطالقة الحدث. 

االت املكثفة، وأنشطة املراقبة، وإعداد تقارير تفصيلية لضمان جاهزية وتتضمن هذه املرحلة سلسلة من االتص

املالعب والخدمات امللحقة بها، مع جهوزية مركز التحكم والسيطرة، وأجهزة املراقبة، وجميع مرافق الخدمات 

بية ذات الصلة بالحدث الرياض ي، وسالمة امللعب وجاهزيته الستقبال املباريات، ومدى كفاءة الخدمات الط

وجهوزية الكوادر الصحية العاملة للتعامل مع الحاالت الطارئة، وتوفر جميع املستلزمات التي تضمن أمن وسالمة 

الجماهير التي ستحضر أنشطته املختلفة. كذلك التأكد من استعداد القوات األمنية واالستخباراتية لتغطية جميع 

يتعلق بتفاصيل امللف األمني  وجميع ماي ستحضر املباراة، مراسيم الحدث وقدرتها على إدارة حشود الجماهير الت

ًّللمباريات.

 Event Activities-Postاملرحلة الثالثة: األنشطة الالحقة للحدث الرياض ي 

اتخاذها بعد انتهاء الحدث الرياض ي والتي تشمل  من الضروريًّوتتضمن هذه املرحلة جميع اإلجراءات التي 

، واملواطن التي تتطلب مراجعة تفصيلية لكل مواطن الن
ً
 وإدارة، وتنظيما

ً
جاح واالخفاق في التعامل مع الحدث أمنا

مراجعة وتحسين التخطيط وأساليب األداء األمني الحتواء الثغرات التي قد ظهرت هنا وهناك، بعد تشخيص 

ًّأسبابها وتحيد الحلول املطلوبة وكيفية تجاوزها في أحداث أخرى. 

ًّبقطر: FIFA2022رسم اإلطار العام الستراتيجية إدارة املخاطر في دورة . 4
في قطر، الى حد كبير،  FIFA 2022تعتمد عملية رسم اإلطار العام الستراتيجية إدارة املخاطر لدورة كأس العالم 

إدارة املخاطر  على تحديد هوية املؤثرات الداخلية والخارجية التي ينبغي أخذها بعين االعتبار عند صياغة خطة

املحتملة أثناء انعقاد هذه الدورة. وال شك أنه كلما تعّمق فهمنا بالخصائص املميزة لهذا الحدث الرياض ي عن 

                                                           
1. Connors, Edward, Planning and ManagingSecurity for Major Special Events: Guidelines for Law 

Enforcement, (Alexandria, Virginia: Institute for Law and Justice, 2007), pp.7. 
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بقية الدورات السابقة، ستتوفر لدينا فرصة أفضل للتعامل مع تفاصيل خطة إدارة املخاطر بصورة أفضل، مع 

ًّمعها بحكمة ودراية كافية. تحديد هوية التحديات املحتملة، وكيفية التعامل

املبادئ الرئيسة التي ينبغي العمل بها إلدارة املخاطر املحتملة في دورة كأس العالم . 5

FIFA2022:ًّ

التي  FIFA2022بإعداد خطة إدارة واحتواء املخاطر والتهديدات األمنية لدورة كأس العالم وذلك قبل املباشرة 

ستقام بقطر فمن الضروري إجراء مراجعة للتأكد من توفر جاهزية كافية إلنجاح الخطة بجميع مراحلها على 

ًّ:1أرض الواقع. األمر الذي يتطلب منا تحديد ما يأتي

  تحديد هوية الجهات املسؤولة مسؤولية مباشرة عن إدارة مختلف األنشطة ضمن مجال الحدث

، مثل هوية القائمين على: تنفيذ التدابير الرقابية في املوقع، االحتفاظ الرياض ي والبيئة املحيطة به

بجميع أشكال الوثائق ذات الصلة بالحدث، مراقبة مستوى انضباط الجهات املختلفة بالخطط 

املرسومة وااللتزام بتفاصيل مفرداتها، التواصل والتشاور بصدد إجراءات التعامل مع املخاطر والتقليل 

 تنفيذ برامج تدريب أعضاء بقية الفرق على كيفية التعامل مع املخاطر.من آثارها، 

  ينبغي توفر مستوى كافي من املعرفة واملهارة لدى جميع أفراد الفرق التي ستساهم بعملية إدارة

املخاطر، لضمن نجاح الخطط املرسومة في تحقيق أهدافها املرسومة وتجنب حصول أي فجوة قد 

 الجهل أو اإلهمال.تنشأ عنها كوارث بسبب 

  تتميز األحداث الرياضية العمالقة ببيئة يسودها تغييرات مستمرة وبمجاالت متسعة، األمر الذي يفرض

علينا التخطيط ملخاطر وتهديدات ذات طابع ديناميكي وسريع. لذا من الضرورة إدامة املراقبة وإعادة 

ضمن توفير بيئة آمنة وخالية من املخاطر مراجعة الخطط والسحي الى تعديلها وتطوير إجراءاتها بما ي

.
ً
 طيلة أيام الدورة واالستعداد ألي مخاطر طارئة قد تقع خارج حدود خططنا التي أعدت مسبقا

  االحتفاظ بجميع الوثائق ذات الصلة بخطط إدارة املخاطر والتهديدات األمنية وآلية التعامل معها

 حصول أي خطر أو تهديد أمني. للرجوع إليها ومراقبة مستوى االلتزام بها عند

مراحل إعداد خطط إدارة املخاطر والتهديدات األمنية لدورة كأس العالم . 6  

FIFA2022:ًّ

يوجد أكثر من نهج لضمان جاهزية الخطط الخاصة بإدارة املخاطر والتهديدات األمنية في األحداث الرياضية 

ضرورة اعتماد ست مراحل أساسية عند إعداد الخطط العمالقة، بين أن جميع هذه النهج تكاد تتفق على 

ًّومراجعة مدى قدرتها على التنبؤ باملخاطر، والتعامل الفاعل معها، والتقليل من آثارها الى الحد األدنى.

بيد أن من الضروري قبل الشروع بإعداد الخطة التوجه نحو صياغة وصف دقيق للعوامل الداخلية والخارجية 

عين االعتبار عند إعداد خطط إدارة املخاطر والتهديدات األمنية، آخذين بعين االعتبار التي ينبغي اخذها ب

التي ستنعقد في قطر، وتداعياتها املحتملة على  FIFA2022الخصوصية التي ستتسم بها دورة كأس العالم 

ة تشمل: موقع تفاصيل الخطط وسياسات تنفيذها على أرض الواقع. وينبغي أن يحتوي الوصف على بيانات دقيق

انعقاد املباريات وتوقيتاتها، أعداد املشاركين بالدورة من كوادر الفرق الرياضية، والكوادر التنظيمية، وجماهير 

                                                           
1. Connors, Edward, Planning and ManagingSecurity For Major Special Events: Guidelines for Law 

Enforcement, (Alexandria, Virginia: Institute for Law and Justice, 2007), pp.30. 
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املشجعين، عدد الكوادر األمنية التي ستتواجد في املالعب ومحيطها مع بيان اختصاصاتهم والجهات املرتبطين بها، 

تغطية الحدث، تفاصيل عن شبكة الطرق املؤدية الى املالعب، خارطة  الجهات االعالمية التي ستنهض بمهمة

ل القاعدة الراسخة 
ّ
تفصيلية ملواقع املالعب والخدمات ذات الصلة بها، وغيرها من املسائل التفصيلية التي تشك

ًّ(.2إلعداد خطط سليمة ع أنظر الجدول )

 في قطر. FIFA 2022كأس العالم ( ـ فئات املخاطر املحتملة في دورة 2الجدول )

 وصف مختصر للمخاطر فئة املخاطر

ًّاملباراة

ًّاملخاطر املصاحبة لألمور التنظيمية ذات الصلة بمباريات كرة القدم:

 .حصول تأخير في وصول الفريق الى امللعب 

 .انسحاب الفريق قبل املباراة أو أثناء اللعب 

 .ًّال يمكن الوصول الى موقع املباراة

ًّالفرق املشاركة

املخاطر املرتبطة بااللتزامات القانونية والترفيهية الجهة املشرفة على الدورة )بما في ذلك الخوف أو الصدمة أو 

ًّاإلصابة النفسية( نتيجة للظروف الطارئة التي قد تنشأ في بيئة الدورة وتلقي بآثارها على:

 .ًّالفرق املشاركة، الكوادر التدريبية واإلدارية

 ًّراقبون والكوادر املصاحبة لهم.حكام املباريات، وامل

ًّالبيئة

ًّموارد األخطار ذات الصلة ببيئة الحدث مثل:

 .تصنيف البلد املضيف 

 .)املتغيرات املناخية الطارئة )مثل العواصف الرعدية، األعاصير، والسيول 

 .البيئة الفيزيائية للملعب 

 .ًّاألضرار التي قد تلحق باملعدات واملمتلكات

ًّملف الصحة

ًّات الصلة بالصحة والسالمة والتي تصاحب:املخاطر ذ

 .ًّاإلصابات والجروح التي يصاب بها األشخاص املشاركين أو الحضور ألي سبب كان

 .في بيئة اللعب 
ً
 املشهد الصحي املوجود مسبقا

 .حدوث حاالت مرضية طارئة داخل امللعب أو بين جماهير املشجعين 

  انتشار األمراض واألوبئة مثلCOVID-19.ًّ

الشؤون املالية 

ًّوالقانونية

ًّاملخاطر املصاحبة لكل من:

  الخسائر املالية نتيجة أمور طارئة على استضافة املباريات أو البطولة أو إحداث تغييرات طارئة على

ًّبرنامج املباريات بسبب أمور طارئة.

 .اإلجراءات القانونية ذات الصلة ببيئة املباريات ومطالبات التقاض ي إن وجدت 

 ل بأي نمط من أنماط االلتزامات القانونية لألطراف.االخال 

 .اإلساءة الى سمعة الفرق املشاركة أو الجهة املنظمة للمباريات، أو البطولة 

 .ًّاملمارسات الجرمية أثناء املباريات أو في محيط امللعب، أو املدن التي ستستضيف مباريات البطولة

 تحديد هوية املخاطر: املرحلة األولى:. 1. 6 

تعد هذه املرحلة الخطوة األولى على طريق إعداد خطط سليمة للتعامل مع املخاطر والتهديدات األمنية والتي 

تتطلب استخدام طيف واسع من األدوات والتقنيات لضمان سبر هوية املخاطر، وتحديد مستويات تأثيراتها 

: سلسلة من ورش العصف الذهني، املحتملة. ولعل من أهم األدوات والتقنيات املستخدمة في هذه املرحلة

ومراجعة وثائق أحداث رياضية مشابهة عقدت في دولة قطر، أو في دول أخرى، إجراء حوارات مع فرق الجهات 

التنفيذية وفرق الخدمات األمنية واللوجستية والخدمية في البالد، حضور كوادر قطرية في دورات إقليمية أو 
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لجهات املشرفة على إدارتها، تكليف استشاريين وخبراء للعمل بمعية الفرق دولية مشابهة لالستفادة من خبرات ا

ًّاملحلية، ومراجعة أدبيات إدارة مخاطر وأمن األحداث الرياضية الكبرى.

 لتعدد مصادر املخاطر والتهديدات األمنية، وتباين تأثيراتها، ووجود بون شاسع في سياسات التعامل معها، 
ً
ونظرا

ًّنحو: فمن الضروري التوجه

  تحديد أنواع وفئات املخاطر املحتملة عن طريق تقسيم األنشطة املختلفة )التي ستصاحب كل مباراة

من مباريات البطولة( الى عناصرها األولية لغرض الكشف عن جميع أشكال املخاطر ذات الصلة 

املوجودة  باألنشطة البشرية التي ستسود بيئة الحدث الرياض ي، أو ستحصل بسبب األجهزة واملعدات

في املوقع، أو العوامل البيئية. وتشمل هذه املخاطر: املخاطر التي قد تنشأ عن السقوط أو االنزالق، 

واملخاطر ذات الصلة بالحرائق وعمليات االخالء أثناء نشوبها، املخاطر التي قد تنشأ عن خزن مواد 

ائي، التعرض لحوادث عن كيميائية ومواد خطرة في موقع الحدث، التعرض ملخاطر الصعق الكهرب

طريق املركبات واملعدات املوجودة في املوقع، تزايد وتجمع حشود املشجعين وتدافعهم، تناول املشجعين 

ملواد مسكرة أو مخدرة مما يزيد من عدوانيتهم وال عقالنية سلوكياتهم، سوء عمليات التبريد والتكييف، 

  وارتفاع مستويات الضوضاء نتيجة إلجراءات طارئة.

  البدء بانتخاب )إزاء فقرة كل خطر او تهديد من التهديدات( هوية األشخاص أو الكيانات املادية التي

ستكون ضحية مباشرة أو غير مباشرة لها، على أن يصار الى تصنيفها على شكل فئات )مثل: فئة 

السن، ...(، مع بيان  العاملين في املوقع، فئة الالعبين واملدربين، فئة املشجعين، فئة املراهقين وصغارًّ

 أوزان التأثير لكل منها، وحجم الفئة التي ستكون عرضة لهذه املخاطر والتهديدات األمنية.

  من الضروري أن تؤخذ بعين االعتبار العوامل البيئية لدولة قطر بعين االعتبار لوجود فرصة للمخاطر

 على دورة كأس العالم التي ستنعقد التي قد تنشب عن املؤثرات البيئة املختلفة، والتي قد تشكل خطرًّ
ً
ا

فيها. منها على سبيل املثال ال الحصر: التغيرات املحتملة في حركة املد والجزر، التنبؤ بمتغيرات األحوال 

 الجوية، سرعة الرياح وفرص حصول عواصف رملية، وأمور أخرى.

 تحليل املخاطر والتهديدات األمنية: . املرحلة الثانية:2. 6

استكمال عملية تحديد هوية املخاطر والتهديدات األمنية املحتملة تبرز الحاجة الى تحديد مستوى تأثير كل بعد 

 للتخطيط بآلية 
ً
 مناسبا

ً
منها، وأرجحية حصولها، ومساوى التداعيات التي قد تنتج عنها والتي ستوفر لنا مناخا

املمكنة. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التعامل مع  التعامل معها للحد منها أو التقليل منها الى الحدود الدنيا

ًّاملخاطر والتهديدات األمنية عبر ثالثة محاور:

 . حجم الخطر أو التهديد األمني:1. 2. 6

يتركز االهتمام في هذه الفقرة على تحديد فئات املخاطر والتهديدات األمنية بحسب شدة تأثيرها، وتداعياتها 

أس العالم عن طريق تبويبها الى خمس مستويات: غير مؤثرة، منخفضة، املحتملة على سير أنشطة دورة ك

ًّ(.3متوسطة، بليغة، كارثية ع أنظر الجدول )
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 ( ـ فئات املخاطر والتهديدات األمنية بحسب حجم تأثيراتها املحتملة.3الجدول )

ًّالوصفًّالفئةًّاملرتبة

 طفيفة.ال توجد إصابات أو جروح، ولكن تأثيرات  ًّغير مؤثرة 1

 .ًّحصول تأثيرات طفيفة في بيئة املالعب أو املناطق املحيطة بها

منخفضة  2

ًّالتأثير

 .ًّتوجد إصابات بسيطة وحروق طفيفة

 .وجود خلل محدود في بيئة امللعب واملنطقة املحيطة به 

 .ًّاحتمال وجود حاجة الى توفر اسعافات أولية في أماكن محدودة

متوسطة  3

ًّالتأثير

  معالجة بعض أنواع اإلصابات.وجود حاجة الى 

 .ًّحصول خلل مؤثر الى حد ما على بيئة امللعب أو املناطق املحيطة به

بليغة  4

ًّالتأثير

 .حصول حادثة وفاة واحدة 

 .حصول أكثر من إصابة قد تسبب إعاقة دائمة 

 .ًّحصول خلل جسيم قد يؤثر على صالحية امللعب أو املنطقة املحيطة به

 متعددة مع عدد كبير من املصابين بجروح متنوعة.حصول وفيات  ًّكارثية 5

  املباريات، أو الوصول الى املنطقة  تتوقفحصول خلل جسيم في أماكن كثيرة من امللعب بحيث

 املحيطة به.

 .ًّعدم إمكانية استمرار املباريات بأي حال من األحوال

 .1بقطر وآليات التعامل معها FIFA 2022عالم ( ـ مستويات التهديدات السيبرانية املحتملة في دورة كأس ال4الجدول )

مستوى 

 التهديد

الجهة التي تحدد نهج التعامل  وصف التهديد السيبراني

 مع التهديد

 نهج التعامل

االستمرار بأنشطة الدورة مع وجود ًّاإلدارة العليا التنظيميةًّاكتشاف عملية غير طبيعية في اإلدارة والخدمات. 0املستوى 

ًّمراقبة مستمرة.

املسؤول عن اإلدارة األمنية ًّاكتشاف سلوك غير طبيحي في نظام إدارة الحدث. 1املستوى 

ًّللدورة.

الحرص على إدامة عمل نظام 

ًّالتشغيل وفق املعايير السليمة.

اكتشاف سلسلة من الحاالت غير الطبيعية  2املستوى 

ًّ)وانتشار التأثير على الشبكة املعلوماتية للدورة.

فريق االستجابة السريعة 

للتهديدات السيبرانية الطارئة 

CERTًّ

السحي الى تحسين استقرار أداء 

نظام املعلومات الذي يدير عمل 

ًّشبكات املعلومات.

اكتشاف أنشطة اتصالية مشبوهة مع شبكات  3املستوى 

ًّمعلومات خارج نطاق مالعب كرة القدم.

التهديد وتأثيراته تحديد مستوى ًّاإلدارة السيبرانية للدورة.

ًّاملحتملة على سير املباراة.

الجهة املسؤولة عن تشغيل ًّاكتشاف تأثير ملحوظ على أداء شبكة املعلومات. 4املستوى 

ًّشبكة معلومات الدورة.

السحي الى تحديد هوية القرصان 

السيبراني ومحاولة كف أنشطته أو 

ًّالتقليل من آثارها.

من الهجمات اكتشاف هجمة أو سلسلة  5املستوى 

السيبرانية على شبكة معلومات الدورة أو نظامها 

ًّالتشغيلي.

استثمار القدرات السيبرانية 

لألدوات االتصالية واألمنية 

ًّاملوجودة في امللعب.

السحي الى تحديد هوية القرصان 

السيبراني ومحاولة كف أنشطته أو 

ًّالتقليل من آثارها.

 

ًّ  

                                                           
ًّ. أعد الجدول من البيانات املتوفرة في:1

Ohta, Taiasho, Cybersecurity Solutions for Major International Events, Fujitsu Scientific & Technical 

Journal, Vol. 54, No.4, (pp.57-65), September 2018, pp.60. 
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 التهديد األمني:. أرجحية حصول الخطر أو 2. 2. 6

تعد مسألة أرجحية حصول املخاطر أو التهديدات األمنية من املسائل املهمة التي تؤرق الجهات األمنية التي تعمل 

على إدارة املخاطر والتعامل مع التهديدات األمنية. ذلك ألن زيادة رجحان حصول الحدث قد يؤثر بشكل كبير على 

الرياض ي، كذلك فإنه يعد ناقوس الخطر حول ضرورة أخذ الخطر الراجح بعين تداعيات تأثيراته على الحدث 

ًّ.1االعتبار لتجاوز األضرار التي يمكن أن تنشأ عنه

بصورة عامة تتألف مصفوفة أرجحية املخاطر والتهديدات من خمس مراتب تتدرج )من األعلى الى األدنى(: أخطار 

 أخطار مؤكدة الحدوث، أخطار متوقعة الحدوث، أخطار م
ً
حتملة الحدوث، أخطار غير محتملة الحدوث، وأخيرا

ًّ(. 5نادرة الحدوث ع أنظر الجدول )

 في قطر. FIFA 2022كأس العالم ( ـ مصفوفة أرجحية حدوث األخطار في دورة 5الجدول )

 الوصف (فئات املخاطر)تخمين 

ًّمنتظم.من املحتمل أن تحدث بشكل متكرر أو على أساس  أخطار مؤكدة الحدوث.

ًّمن املحتمل أن تحدث الخطر أكثر من مرة واحدة. أخطار متوقعة الحدوث

ًّمن املحتمل حدوثه في وقت ما. أخطار محتملة الحدوث.

ًّال يتوقع حدوثه في األفق املنظور. أخطار غير محتملة الحدوث.

ًّمن املحتمل أن يحدث في ظروف استثنائية. أخطار نادرة الحدوث.

 الثالثة: تقييم املخاطر والتهديدات األمنية:. املرحلة 3. 6

تتألف هذه املرحلة من عملية مراجعة نتائج تحليل املخاطر، وصناعة القرارات الخاصة بالتعامل مع كل حالة من 

ًّ.Risk Matrixحاالتها. وتوجد مجموعة من األدوات املساعدة في هذا املضمار، منها مصفوفة املخاطر 

الوصفية أثناء عملية تقييم املخاطر والتهديدات التي تحيق باألحداث العمالقة، والتي وتستخدم هذه املصفوفة 

تعالج من خاللها احتمالية أو أرجحية حصول التهديد قبالة مستويات مخاطر التداعيات املحتملة على سير 

  .2الحدث، واملشاركين فيه )الفرق املشاركة، وجماهير املشجعين(، وبيئته الحاضنة للنشاط

( لتحديد املخاطر والتهديدات املحتملة في دورة كأس العالم التي ستقام بدولة قطر، حيث 6وقد أعد الجدول )

قّسمت احتمالية الحدوث الى خمسة مراتب: أخطار مؤكدة الحدوث، أخطار متوقعة الحدوث، أخطار محتملة 

 أخطار نادرة الحدوث. وق الحدوث.
ً
ّسمت التأثيرات املحتملة عنها الى خمس أخطار غير محتملة الحدوث، وأخيرا

: غير مؤثرة، تأثير منخفض، تأثير متوسط، تأثير مرتفع، وتأثير كارثي.
ً
ًّمراتب أيضا

 في قطر. FIFA 2022( ـ مستويات األخطار املحتملة في دورة كأس العالم 6الجدول )

 مصفوفة تخمين املخاطر
ًّالتداعيات املحتملة عن األخطار

ًّتأثير كارثيًّتأثير مرتفعًّتأثير متوسطًّتأثير منخفض ًّغير مؤثرة

ث
دو
لح
ة ا
حي
ج ر
أ

 

ًّبليغةًّبليغةًّبليغةًّعاليةًّمتوسطةًّأخطار مؤكدة الحدوث.

ًّبليغةًّبليغةًّعاليةًّمتوسطةًّمتوسطة أخطار متوقعة الحدوث

ًّبليغةًّعاليةًّمتوسطةًّمتوسطةًّمنخفضةًّأخطار محتملة الحدوث.

ًّعاليةًّمتوسطةًّمتوسطةًّمنخفضةًّمنخفضةًّأخطار غير محتملة الحدوث.

ًّمتوسطةًّمتوسطةًّمنخفضةًّمنخفضةًّمنخفضةًّأخطار نادرة الحدوث.

                                                           
1 . Belopol, Anastasia, Exploring And Analyzing A Risk Management Framework For An Influential 

Sporting Event Case: World Masters Athletics Championship – Jyväskylä, Finland, Thesis,( Jyväskylä, 

Finland: School of Business and Service Management, 2012),pp18. 
2 . Wikipedia, Risk Matrix, https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_matrix, Accessed on March 21st 2021. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_matrix
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كذلك من الضروري أن نأخذ بعين االعتبار أولوية أرجحية الحصول لتحديد مستوى االحتمال لكل تهديد قد 

 للتعامل معها أنظر الجدول )
ً
ًّ(.7ينشأ عن املخاطر املحتملة تمهيدا

 في قطر. FIFA 2022( ـ أولويات املخاطر التي يحتمل حدوثها أثناء فعاليات دورة كأس العالم 7الجدول )

ًّالوصفًّتخمين املخاطر

ًّأولوية منخفضة.
 بشكل ملحوظ. من الضروري مراقبة ومراجعة 

ً
يمكن أن يكون التأثير املحتمل عن األخطار منخفضا

ًّاملخاطر كلما ظهرت الحاجة لذلك.تفاصيل االستراتيجيات املعتمدة إلدارة 

ًّأولوية متوسطة.
. من الضروري مراقبة ومراجعة تفاصيل االستراتيجيات املعتمدة إلدارة املخاطر 

ً
قد يكون التأثير متوسطا

ًّوفق متطلبات املوقف.  عن كثب،

ًّأولوية مرتفعة.

املخاطر، مع ضرورة مراقبة األخطار سيكون بحاجة الى إجراءات سريعة وفاعلة لتدارك اآلثار املحتملة عن 

بدقة وعناية بالغة، لضمان نجاعة االستراتيجيات املعتمدة إلدارة املخاطرة وقدرتها على التقليل من اآلثار 

ًّرة فاعلة.صوًّاملحتملة عنها وب

 ( يمكن أن ننتج املصفوفة التالية والتي ستوفر لنا هذه7 ،6ومن خالل استثمار بيانات هذين الجدولين )

 ملا قد يحدث أثناء مباريات الحدث املختلفة، ومستوى خطورة تأثير كل خطر من هذه 
ً
 مرئيا

ً
املصفوفة وصفا

ًّ(. 8املخاطر، ومستوى تكرارية كل خطر من هذه املخاطر ع أنظر الجدول )

 بقطر. FIFA2022( ـ مصفوفة املخاطر التي قد تحدق بفعاليات دورة كأس العالم 8الجدول )

ًّوشدة تأثيراتهاالتداعيات ًّ

ًّتأثير كارثي( 5)ًّتأثير مرتفع( 4)ًّتأثير متوسط( 3)ًّتأثير منخفض( 2)ًّغير مؤثرة( 1)ًّاألرجحية

1ًّ2ًّ3ًّ4ًّ5ًًّّنادر الحدوث( 1)

2ًّ4ًّ6ًّ8ًّ10ًًّّغير محتمل الحدوث( 2)

3ًّ6ًّ9ًّ12ًّ15ًًّّمحتمل الحدوث( 3)

4ًّ8ًّ12ًّ16ًّ20ًًّّمتوقع الحدوث( 4)

5ًّ10ًّ15ًّ20ًّ25ًًّّمؤكد الحدوث( 5)

لقد احتسبت هذه القيم من خالل اعتماد معادلة وصف املخاطر والتي تساوقي حاصل ضرب أرجحية الخطر 

ًّبقيمة مستوى تأثيراته وشدة تداعياته.
Risk Magnitude = Likelihood X Severity (Impact) 

وعلى هذا األساس فإن مقدار الخطر املترتب عن أي حدث من األحداث سيكون حصيلة أرجحية الحدوث املقارن 

مؤشر أو ظرف، أو حدث يحتمل أن يتسبب في حصول تأثير سلبي أو تلف في إحدى  )أيله بحيث ينقلب الى تهديد 

 بحجم وشدة التأثير املحتمل عن األصول آخذين بعين االعتبار نية وقدرة املتسبب، مهما كانت هويته( م
ً
ضروبا

ًّالتهديد.  

 . املرحلة الرابعة: معالجة املخاطر:4.  6

وتتضمن هذه املرحلة جميع العمليات واإلجراءات التي ينصح باستخدامها لترجمة تدابير الرقابة واملتابعة الى 

ًّستقام بقطر.  معالجات سريعة وآمنة للمخاطر التي قد تحدق بأنشطة دورة كأس العالم التي

ومما ال شك فيه أن التقييم السليم واملوضوعي للمخاطر املحتمل حصولها أثناء دورة كأس العالم التي ستنعقد 

في دولة قطر سيسهم الى حد كبير في تشكيل صورة واضحة املعالم عن طبيعتها، ومستويات تأثيراتها املتوقعة، 

منحنا فرصة تحديد أولوياتها، وسيوفر لنا فرصة التخطيط األمر الذي سي ومتوسط حدوثها على أرض الواقع.

ًّللتعامل معها ضمن حدود السماحية األمنية املقبولة. 
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فعلى سبيل املثال: بالنسبة للمخاطر املنخفضة يمكن القبول بها والتعامل معها ضمن مجال املباريات بواسطة 

وسطة واملرتفعة فينبغي تبني إجراءات إلدارتها بصورة اإلجراءات الروتينية الحتوا ها، أما بالنسبة للمخاطر املت

سليمة والتوجه نحو التقليل من أرجحية حدوثها، وتقلي حدود تأثيراتها الى حدودها الدنيا. بينما يتسم نهج 

يل التعامل مع املخاطر البليغة والكارثية بالسحي الى احتواء تأثيرها عن طريق إيقاف املباراة، واخالء املالعب للتقل

من آثارها الخطيرة، والحد من تفاقمها، دون النظر الى حجم الكلف االقتصادية التي ستترتب عن تبني مثل هذه 

ًّ(.9اإلجراءات ع أنظر الجدول )

( ـ طبيعة اإلجراءات التي ستتخذ لكل مستوى من مستويات املخاطر التي قد تحدق ببطولة كأس العالم 9الجدول )

FIFA2022. 

 2022آلية إدارة املخاطر والتهديدات في بطولة كأس العالم  مستوى الخطورة

مخاطر  1-3

ًّمنخفضة

 .ًّال يتخذ أي إجراء للتعامل مع هذا النمط من املخاطر والتهديدات

 .ًّال توجد حاجة لتعزيز مراقبة مصدر املخاطر وال التعامل معه

مخاطر  4-5

ًّمنخفضة

  املباراة.ال توجد حاجة الى التدخل للتحكم بمجريات 

  من الضروري مراقبة الحالة لضمان عدم خروجها عن حدود السيطرة ضمن نطاق هذا النوع من

ًّاملخاطر.

ًّمخاطر متوسطة 6-9

 .ًّينبغي بذل الجهود للتقليل من آثار هذه الفئة من املخاطر والتهديدات

 واضح لتجاوز  ينبغي أن تكون اإلجراءات املتخذة للتقليل من هذه املخاطر قد حددت بإطار زمني

 إمكانية تفاقم التأثيرات.

 .ًّتوجد حاجة الى ممارسة أنشطة إدارة املخاطر

ًّمخاطر مؤثرة 10-14

 .ًّينبغي أن تستمر الجهود املبذولة الحتواء املخاطر حتى ضمان احتوا ها بشكل شبه تام

  احتوائه مع أقل عدد تسخير عدد كبير من املوارد البشرية، واملعدات ل سراع بمعالجة املوقف وضمان

ًّممكن من الخسائر املحتملة.

 .عن السياقات التقليدية 
ً
 ينبغي اتخاذ إجراءات مؤقتة وعاجلة الحتواء املخاطر بعيدا

 .ًّمن الضروري اتخاذ إجراءات إدارة املخاطر وفق السياقات االحترافية واملكثفة

ًّمخاطر بليغة 15-25

 ة داخل حدود ملعب كرة القدم.ينبغي اتخاذ قرار فوري بإيقاف جميع األنشط 

 .التوجه نحو اإلسراع بإخالء امللعب من املشاركين واملشجعين 

  املباشرة بإجراءات الطوارئ وقطع موارد الطاقة عن املوقع وعزله عن محيط الحدث لتالفي أية

ًّتطورات غير محسوبة.

حصولها أثناء انعقاد الدورة أن تثمر  ويمكن لعملية الربط بين مستويات املخاطر والتهديدات األمنية، وارجحية

عن بيان حجم التأثيرات املحتملة لهذه املخاطر والتهديدات وعدد وهوية الجهات التي يمكن أن تكون عرضة لهذ 

ًّاملخاطر والتهديدات.

بالوقت ذاته ستوفر هذه العملية فرصة تشكيل تراتبية للمخاطر والتهديدات األمنية التي ينبغي أن تؤخذ بعين 

االعتبار في تقييم مستويات املخاطر، وهل أن مثل هذه املستويات مقبولة أم ستكون بحاجة الى إجراءات سريعة 

ًّ(.10وفاعلة، وطبيعة اإلجراءات التي ينبغي أن نتعامل معها ع أنظر الجدول )
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في  FIFA 2022كأس العالم دورة ( ـ مصفوفة التداعيات املحتملة عن املخاطر التي قد تحيق بفعاليات 10الجدول )

 قطر وكيفية التعامل معها.

 طبيعة اإلجراءات املطلوبة للتعامل مع املخاطر التداعيات املحتملة

بالغ التأثير = غير مسموح به )بدون 

ًّإشراف تمارسه جهات تنفيذية عليا.(

 لتجاوز التداعيات املحتملة ع
ً
ن من الضروري اتخاذ قرار سريع بإيقاف الفعالية فورا

هذا النوع من املخاطر، على أن يكون أي قرار ذو صلة باستمرار النشاط والتعرض لهذا 

 بقرار من الجهة التنفيذية لدورة كأس العالم، شريطة أن 
ً
املستوى من األخطار مرتهنا

يتم إخضاع املسألة )بكافة تفاصيلها( الى تحليل شامل لتحديد عمق التأثير، على 

ًّاملة للمعالجة، وبإشراف مستمر، وعلى أعلى املستويات.التوازي مع وجود خطة متك

تأثير مرتفع = تأثير مرتفع = مسموح به )

مقبول )مع وجود مراجعة مستمرة من 

ًّالجهة املشرفة(

ينبغي أن يضع في االعتبار فيما إذا كانت الفعالية سوف تستمر، شريطة أن يتخذ قرار 

املباريات. ويشترط أن ينبني القرار على تحليل استمرارها من قبل الجهة املشرفة على 

معّمق تحدد من خالله خطة واضحة املعالم ملعالجة األخطار املحتملة، مع استمرار 

مراجعة تفاصيلها لضمان استمرار النشاط في ضوء املوازنة السليمة بين إدارة املخاطر 

ًّواستمرار نجاعة الحلول أثناء مدة النشاط.

وح به )مع وجود تأثير متوسط = مسم

مراجعة متكررة من قبل الجهة التي 

ًّتسببت باملخاطر(

قد يستمر التعّرض لألخطار شريطة أن تكون مقبولة، مع إمكانية تخفيف آثارها الى 

حدودها الدنيا، مع وجود مراجعة متكررة لضمان القدرة على تحليل عناصر الخطر 

ًّاملحدق وضمان نجاعة الحلول التي تم تبنيها. 

تأثير منخفض = مقبول )مع وجود 

ًّمراجعة دورية له(

 شريطة أن يكون عرضة للمراجعة الدورية 
ً
يعد التعرض لهذا النمط من األخطار مقبوال

ًّلضمان عدم تعاظم الخطر والتأكد من نجاعة الحلول واإلجراءات املتخذة الحتواء آثاره.

ًّخاطر:املرحلة الخامسة: التواصل وطلب املشورة بصدد امل. 5.  6

منذ مدة  FIFA2022ال يمكن أن ينكر الدور الكبير الذي تمارسه الجهة املشرفة على تنظيم دورة كأس العالم 

ليست بالقصيرة، مع علمها الدؤوب ملتابعة كل صغيرة وكبيرة لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي بالنسبة لدولة 

ة تؤكد أن العنصر األساس لتحديد مستوى األمان قطر، ودول العالم العربي مجتمعة، بيد أن الرؤية الرشيد

والسالمة التي سيتم توفيرها خالل هذه الدورة وجود مستوى مقبول من التوافق بين فرق العمل، واملوظفين، 

وللفرق املشاركة، وفرق التحكيم، وقوات األمن، واإلدارات املحلية ألن الخطط التي أعدت إلدارة املخاطر بجميع 

 في التعامل مع هذه الخطط تفاصيلها لن 
ً
تكون مجدية ما لم يوجد مستوى عالي من التوافق بينهم جميعا

وااللتزام بمضامينها، وعدم ممارسة أي سلوك قد يتناقض مع مضامينها فيقلل من فرص نجاحها، والذي 

ًّلتقليل من آثارها.سينعكس ال محالة على قدرة الجهة املشرفة على التعامل مع املخاطر وقدرتها على احتوا ها وا

املخاطر، وزجهم للعمل  التعامل معلذا من الضروري إشراك جميع الشركاء منذ بداية التخطيط ملفردات خطة 

 ال يتجزأ من عناصر إدارة املخاطر والتعامل معها، مع ضرورة االنصات الى 
ً
بنهج فريق عمل واحد، واعتبارهم جزءا

لضمان الوصول الى خطة رصينة إلدارة املخاطر والتهديدات األمنية  مقترحاتهم، وتلبيتها وطلب املشورة منهم،

ًّوالتعامل معها بكفاءة.

ًّإدارة املخاطر الرياضية:. 7

 يمكن للجهة املشرفة على مباريات كأس العالم 
ً
 تنظيميا

ً
أن تعتمده  FIFA2022يوفر نهج إدارة املخاطر إطارا

باستخدام بروتوكوالت  FIFA2022لتمييز، وتصنيف، والتحقق من هوية املخاطر التي قد تحيق بدورة كأس العالم 

منطقية وأمنية للتعامل مع املخاطر املحتملة. وتسحى عملية التحليل، والتشخيص، والتقييم الى التقليل من 
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إلغاء تأثيراتها بصورة كلية، ولكن لتوفير فرصة للسيطرة على املخاطر الى حدودها الدنيا مع عدم القطع بإمكانية 

ًّ.1املخاطر أثناء حدوثها، وإدارة تأثيراتها الى مستويات مقبولة، مع أقل حجم ممكن من الخسائر

 تقييم املخاطر الرياضية: .1. 7

إن إعادة قراءة مفهوم تقييم املخاطر من خالل رؤية ترتكز الى مبدأ األمن الرياض ي، وبمعزل عن مسائل أخرى، 

ًّستجعلنا بحاجة الى تغيير جزئي في هيكلة تعريف تقييم املخاطر لكي تتوافق مع الفقرة الجديدة. 

صول والتداعيات التي قد تنتج عن فيصبح تعريف تقييم املخاطر الرياضية بأنه مقياس الحتمالية أو أرجحية ح

 يمكن أن يعرض املشارك بالدورة الى حدث سلبي، وأن عملية 
ً
 أو موقفا

ً
حدث سلبي، وأن عنصر الخطر يمثل ظرفا

تقدير املخاطر هي عبارة عن قياس كمي أو نوعي لحجم املخاطر املصاحبة لعنصر من عناصر الخطر، وأن تقييم 

ملخاطر املفترضة والواقعية التي قد تحصل على املشاركين بالبطولة، وبمستوى املخاطر عبارة عن مقارنة بين ا

مقبول من الخطورة، أما عملية تخفيف وطأة املخاطر فتعتمد مبدأ السحي الى تقليل املخاطر على املشاركين الى 

ًّ.2حدودها الدنيا

ر الرياضية تعتمد مبدأ تحديد عوامل وعلى هذا األساس يمكن القول إن الغاية األساسية من إدارة وتقييم املخاط

املخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على املشاركين، مع تقدير وتقييم لكل مستوى من مستويات املخاطر 

ًّالتي تصاحب هذه العوامل.

وفي حالة كون مستوى الخطر املصاحب ألي عامل من عوامل املخاطر أكبر بكثير من املعايير املعتمدة، عندئذ 

يتحتم على الجهة املشرفة على أمن الحدث التوجه نحو تبني معالجات سريعة للتقليل من فرص حصول 

ًّالحادث، أو التقليل من شدة تأثيره على صحة وسالمة املشاركين بالبطولة.

 للتعامل مع اإلصابات املحتملة واملخاطر التي قد تهدد صحة املشاركين في بط FIFAتمتلك إدارة 
ً
 صارما

ً
والت نهجا

ًّ. 3(MARC-Fللتقويم والبحوث الطبية ) FIFAومباريات كرة القدم قد تم إعداده من قبل مركز 

 بصدد تحديد املخاطر املحتملة عن بطوالت كأس  FIFAويمتلك مركز 
ً
 مستقال

ً
للتقويم والبحوث الطبية تقييما

دورات كأس العالم لكرة القدم خالل العالم، وكيفية تقييمها والتعامل معها، والتي استطاع جمعها، ومراجعتها ل

املدة التي سبقت وتلت تأسيسه. لذا فإن عملية تقييم املخاطر وإجراءات التعامل معها تختلف عن النهج 

، األمر الذي حّتم علينا معالجة مسائل املخاطر 
ً
 كبيرا

ً
 رياضيا

ً
التقليدي الذي يتعامل مع البطولة بوصفها حدثا

ًّ(.11من الرياض ي من خالل هذه الفقرة املستقلة ع أنظر الجدول )والتهديدات ذات الصلة باألًّ

 

  

                                                           
1 . Fuller, Colin, Astrid Junge & Jiri Dvorak, Risk Management: FIFA’s Approach for Protecting The 

Health Of Football Players, (London:Br J Sports Med 2012;46:11–17),pp.11. 
2. Fuller, Colin, Astrid Junge & Jiri Dvorak, Risk Management: FIFA’s Approach for Protecting The 

Health Of Football Players, (London:Br J Sports Med 2012;46:11–17),pp.12. 
يضم مجموعة من الخبراء املتخصصين بالطب الرياض ي.  FIFAمرتبط بع  1994( مركز طبي مستقل أنش ئ عام MARC-Fللتقويم والبحوث الطبية ) FIFA. مركز 3

(. ع يراجع:
ً
 وذكورا

ً
ًّوتكمن مهمة هذا املركز للحفاظ على صحة وسالمة العبي كرة القدم )إناثا

http://www.footballmedicinecentre.com/about/fifa-f-marc/ 
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للتقويم  FIFA( ـ تقييم مخاطر األمن الرياض ي لبطوالت كأس العالم لكرة القدم وفق نهج مركز 11الجدول )

 .1(MARC-Fوالبحوث الطبية )

 الوصف عنصر الخطر

 Intrinsic Factorsموارد املخاطر الداخلية ذات الصلة باملشارك 

ًّالعمر
 الرتفاع اإلصابات بارتفاع عمر الالعبين يؤخذ بهذا العامل في تحديد املخاطر املحتملة على 

ً
نظرا

ًّاملشاركين.

ًّتناول املشاركين لبعض أنواع العقاقير واألدوية قد تكون له تأثيرات خطيرة أثناء املشاركة في املباريات.ًّالعقاقير / الدواء

ًّلدى الرجال أعلى بكثير مما هي عليه لدى النساء.اإلصابات تكون ًّالجنس

ًّالتاريخ الطبي
من الضروري معرفة الحالة الصحية املسبقة للمشاركين ألنهم قد يشاركون مع وجود إصابات سابقة 

ًّمما يعمق تأثيرهم للمخاطر.

الخصائص النفس ع 

ًّاجتماعية

لدى الكثير منهم أثناء اللعب مما يولد مراقبة الخصائص النفس ع اجتماعية لدى املشاركين لتأثرها 

 على بقية املشاركين.
ً
 قد يشكل تهديدا

ً
ًّسلوكا

ًّمقارنة اإلصابة لدى املشاركين من الرجال والذين قد تزيد فرصة تعرضهم ملخاطر صحية جسيمة.ًّثوابت اللعب

ًّن أو الرأس.التدخل الذي قد يمارس أثناء اللعب يمكن أن يؤدي الى إصابات خطيرة بالقدميًّالتدخل

 Extrinsic Factorsموارد املخاطر الخارجية ذات الصلة ببيئة اللعب 

ًّسطح امللعب
هناك فرق ملحوظ في إصابات املشاركين عندما يكون سطح امللعب من املواد املصنعة أو من مواد 

ًّطبيعية.

ًّتصميم ملعب كرة القدم
تصميم امللعب على أجزاء قد تتعارض مع سالمة املشاركين أو قد تشكل خطورة عليهم  يحتويًّيمكن أن 

ًّفي مواقف محددة.

ًّمعدات لعبة كرة القدم
ضرورة التأكد من ضغط الهواء الكرة ومدى نجاعة استخدام غطاء الرأس أو الجبائر لضمان حماية 

ًّاملشاركين من املخاطر املحتملة عن االحتكاك أثناء اللعب.

املؤثرات البيئية ذات 

ًّالصلة بارتفاع امللعب

ينبغي أن يتكيف املشاركين القادمين من بلدان منخفضة ملدة أسبوع أو أسبوعين في املالعب املوجودة 

ًّفي األمكن املرتفعة والتي قد تشكل خطورة على استقرار حالتهم الصحية.

ًّالتدخل في امللعب
رضون للتدخل يتعرضون الى إصابات بعضها جسيمة وتشكل أثبتت االحصائيات أن الالعبين الذين يتع

 لسالمتهم.
ً
ًّتهديدا

ًّموقع اللعب
هناك فرصة إلصابة املشاركين في حال اللعب بمواطن محددة من امللعب وبالخصوص الدفاع الذين 

ًّيتعرضون الى تأثيرات قوية.

ًّصيام رمضان
 متعددة على التغير في توقيتات النوم ونظام التغذية أثناء انعقاد الب

ً
طوالت في شهر رمضان تحمل أنماطا

ًّالحالة الصحية للمشاركين.

ًّالتحكيم

بصورة عامة فإن قوانين اللعبة تحمي الالعبين من التعرض الى مخاطر تهدد أمنهم الرياض ي، بيد أن 

وقوع الحكام تحت ضغط اللعب قد ينشب غفلة بالتحكيم يمكن أن يحصل خاللها تهديد ألمن 

ًّاملشاركين.

ًّمرحلة اللعب
هناك إصابات في النصف الثاني من املباريات أكثر من النصف األول، وكذلك في الحاالت التي يشتد فيها 

ًّالتنافس على بلوغ مرحلة متقدمة أو الخوف من االستبعاد.

ًّدرجة الحرارة
ردود أفعالهم التي يؤثر االرتفاع في درجة الحرارة و/أو الرطوبة على أداء املشاركين بشكل ملحوظ وعلى 

 لآلخرين.
ً
ًّقد تشكل تهديدا

                                                           
ًّ. أعد الجدول من البيانات متوفرة في املصدر:1

ACL, Anterior Cruciate Ligament; FIFA, Fédération Internationale De Football Association; F-

MARC, FIFA’s Medical Assessment and Research Centre; IFAB International, (Zurich: Football 

Association Board, 2011). 
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 . تخفيف شدة املخاطر واحتواء تأثيراتها:2. 7

من مرحلة تقييم املخاطر كونها تمثل  FIFAتعد مرحلة تخفيف شدة املخاطر أكثر أهمية لدى العاملين في مجال 

مرحلة أساسية يتم خاللها ترجمة نتائج وتوصيات التقييم الى مقترحات عملية يمكن من خاللها تخفيف آثار 

ًّ.1املخاطر واحتوا ها الى حد كبير

ن بصورة عامة، توجد أمامنا طريقتان يمكن من خاللهما تخفيف مخاطر الجروح أو اإلصابات التي قد تنتج ع

 عن اآلثار التي نشأت 
ً
إحدى مصادر املخاطر، )إحداهما( القبول بالخطر واستثمار التأمين الصحي، بوصفه تعويضا

عن الخطر، و)الثاني( السحي الى تقليل الخطر عن طريق التحكم بالظروف واملالبسات التي قد ينتج عنها أو بذل 

ًّما في الوسع من إجراءات احترازية للمنع من وقوعه.

كن التحكم باملخاطر عن طريق التقليل من إمكانية حصوله بتبني نهج التدخالت الوقائية، وذلك عن طريق ويم

ًّتبني إجراءات تخص:

 .)تدابير توجه صوب العوامل الفيزيائية )األجهزة، املعدات، بيئة امللعب 

 ين.مراجعة قوانين اللعبة وتشديد اإلجراءات التي يتخذها الحكم قبالة مخالفات الالعب 

 .سلوكية الالعب أثناء املباريات بما يقلل فرص حدوث اإلصابات 

كذلك، يمكن التقليل من آثار املخاطر من خالل تقليل من شدة التأثير الذي قد يحصل عن الحدث وذلك عن 

ًّطريق نهج التدخالت العالجية، والتي يمكن تنفيذها عن طريق:

  الحاالت بواسطة خبراء متخصصين بالطب الرياض ي، تطوير وتحسين إجراءات العالج لكل حالة من

 أو توفير معدات متطورة للعالج.

 .إجراء عمليات تأهيل للمصابين 

لتخفيف آثار املخاطر لكل حالة من حاالتها املحتملة في الجدول  FIFAويمكن مراجعة النهج الذي تبنته منظمة 

 على بطولة قطر ( والتي تعد سياسة معتمدة في جميع بطوالت كأس العالم12)
ً
ًّ.FIFA2022، والتي ستسري أيضا

 .2للتخفيف من املخاطر الرياضية في البطوالت FIFA( ـ اإلجراءات املعتمدة لدى منظمة 12الجدول )

 إجراءات تخفيف تأثيرات املخاطر الرياضية عنصر الخطر

 Intrinsic Factorsموارد املخاطر الداخلية ذات الصلة باملشارك 

ًّاقتراح فحوصات طبية لتجاوز املخاطر التي قد تترتب عن عمر املشارك.ًّالعمر

ًّاستخدام كتيبات ارشادية للتعامل مع هذه املسألة.ًّالعقاقير / الدواء

ًّإعداد كتيبات إرشادية حول صحة واللياقة البدنية للمشارك. ًّالجنس

ًّة الصحية لالعبين الكبار.إعداد بروتوكوالت صحية يمكن من خاللها تقييم الحالًّالتاريخ الطبي

الخصائص النفس ع 

ًّاجتماعية
ًّإنشاء وتنفيذ برامج تثقيفية للحد من اإلصابات الرياضية توجه الى الالعبين الشباب.

ًّالتدخل
إصدار تعليمات يتبناها الحكام في منح بطاقة حمراء لكل العب يتدخل من وراء الالعب في 

ًّالفريق اآلخر.

                                                           
1 . Fuller, Colin, Astrid Junge & Jiri Dvorak, Risk Management: FIFA’s Approach for 

Protecting The Health Of Football Players, (London:Br J Sports Med 2012;46:11–17),pp.14. 
2. ACL, Anterior Cruciate Ligament; FIFA, Fédération Internationale De Football 

Association; F-MARC, FIFA’s Medical Assessment and Research Centre; IFAB 

International, (Zurich: Football Association Board, 2011). 
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 إجراءات تخفيف تأثيرات املخاطر الرياضية عنصر الخطر

 Extrinsic Factorsموارد املخاطر الخارجية ذات الصلة ببيئة اللعب 

ًّسطح امللعب
وضع مواصفات دقيقة عن طبيعة املادة التي ستتألف منها أرضية املالعب لضمان تقليل أو التخفيف 

ًّمن حدة إصابة الالعبين أثناء مباريات البطولة.

ًّتصميم ملعب كرة القدم
التصاميم التفصيلية لساحة اللعب وأماكن استراحة الالعبين بما يضمن إصدار تعليمات بصدد 

ًّسالمتهم والتقليل من إمكانية التعرض الى إصابات نتيجة اللعب أو أوقات االستراحة.

املؤثرات البيئية ذات 

ًّالصلة بارتفاع امللعب

ح البحر أو وضع سياسة وإرشادات واضحة للتعامل مع مسألة ارتفاع ساحة اللعب عن مستوى سط

ًّانخفاضها عنه.

ًّالتدخل في امللعب
إصدار تعليمات يتبناها الحكام في منح بطاقة حمراء لكل العب يتدخل من وراء الالعب في الفريق 

ًّاآلخر.

ًّموقع اللعب
بحيث يتوافق مع ظروف اللعب في كأس العالم بقطر ويوظف أحدث  FIFAتطوير معايير ألعاب 

ًّركين.التقنيات لضمان سالمة املشا

ًّصيام رمضان
تهيئة كتيب إرشادي لالعبين الذين سيكونون صائمين أثناء املباريات تحدد فيه برامج التغذية املالئمة 

ًّبحيث ال تؤثر على كفاءتهم باللعب

ًّدرجة الحرارة
ستسهم التصاميم التي تبنتها دولة قطر في تكييف املالعب في التقليل من آثار ارتفاع درجة الحرارة 

ًّوبة أثناء انعقاد مباريات البطولة.والرط

 . التواصل بشأن املخاطر:3. 7

العنصر األكثر أهمية من عملية  FIFA2022تعد سياسة التواصل بشأن املخاطر املحتملة في بطولة كأس العالم 

إدارة املخاطر املحتملة ذلك ألنه مع غياب استراتيجية متماسكة للتواصل الفعال فإن جّل اإلجراءات التي ستتخذ 

للتخفيف من آثار املخاطر ستكون ال قيمة لها وذلك بسبب عدم بلوغها لجميع الشركاء في عملية إدارة وتنفيذ 

ًّالتاريخية. واالشراف على هذه البطولة

ولضمان التواصل السليم بشأن عمليات إدارة املخاطر فمن الضروري وجود جهة تنهض بهذه املهمة، تقوم 

بإصدار سلسلة من الكتيبات والتعليمات االرشادية وامللصقات االعالنية، وتشرف على إعداد ورش توعوية، 

ب مع املهام التي ستناط بكل جهة من الجهات، وإنشاء مواقع ويب، ونشر فيديوهات توعوية، موجهة بمادة تتناس

 الى الالعبين، واملشجعين، وجميع مواطني دولة قطر لضمان تعميق الوعي بمسألة إدارة املخاطر واحتوا ها 
ً
وصوال

والتي تعد مسألة مهمة تخص الجميع بدون استثناء، سواء داخل املالعب، أو في محيطها، أو في عموم أرجاء 

ًّالدولة.

الضروري إشراك املؤسسة الجامعية بدولة قطر، ومراكز البحوث عن طريق حثهم على إعداد دراسات  كذلك من

وبحوث تعنى بتفاصيل العوامل واملؤثرات ذات الصلة بمصادر املخاطر، وآليات التعامل مع، وكيفية تعميق الوعي 

ًّالجماهيري بهذه املسألة املهمة. 

ًّللتعامل مع املخاطر املحتملة: FIFA2022رة قراءة في جاهزية الجهة املنظمة لدو . 8

، يمكن أن تقيم املحصلة النهائية لجاهزية الجهة املنظمة للدورة والجهات اللوجستية والداعمة لها وتحدد 
ً
ختاما

ًّ:1قدرتها على احتواء املخاطر املحتملة، مع بيان كفاية الجهد األمني من عدمه من خالل مراجعة املسائل التالية

                                                           
1.Connors, Edward, Planning and ManagingSecurity for Major Special Events: Guidelines for Law 

Enforcement, (Alexandria, Virginia: Institute for Law and Justice, 2007), pp.39. 
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السمات املميزة لكل مباراة من مباريات بطولة كأس العالم التي ستجرى ضمن دورة كأس العالم  .1

FIFA2022  ومستوى وفرة املوارد في املوقع لتحديد كفايتها من عدمه وتهيئة متطلبات إنجاحها وسالمة

 املشاركين فيها.

عيدين املحلي واإلقليمي، مراجعة مختلف أشكال التهديدات املحتملة للدورة ومستوياتها على الص .2

وطبيعة أنشطة املجاميع اإلرهابية في املنطقة وفرصة ممارستها ألي تهديد محتمل، ومستوى املخاطر التي 

 ستصاحب مثل هذه النشاطات، وكيفية احتواءها بطرق سليمة وفاعلة.

ل تحديد مدى خطورة التهديد املحتمل، وهل أن مثل هذا التهديد ذو صبغة سياسية، أو دي .3
ّ
نية، أو يمث

 ذو صلة بالبالد ودول املنطقة، أو أن هناك من يترصد لهذا الحدث وينوي ممارسة نشاط تخريبي 
ً
رمزا

 تجاهه.

من الضروري وجود فكرة واضحة عن املدة التي قد يستغرقها التهديد ألن الوقت القصير يمكن أن  .4

في حالة استمراره ملدة زمنية  يمنحنا فرصة سانحة الحتواء املخاطر املصاحبة له، بينما سنضطرًّ

 متطاولة الى طلب املزيد من املوارد البشرية واملعدات الحتواء آثاره الضارة.

 أم ستمارس التهديدات في عدة  .5
ً
 واحدا

ً
موقع التحديد يعد من املسائل املهمة، وهل سيستهدف مكانا

كس ال محالة على أماكن بالوقت ذاته. كذلك فإن لكل ملعب من املالعب خصوصيته التي ستنع

 خصائصه املرتبطة باملعالجات األمنية املطلوبة.

تحديد هوية وفئات الحاضرين في كل مباراة من مباريات البطولة )سياسية، ثقافية، محلية، إقليمية،  .6

 من التحضيرات يتناسب مع 
ً
عوملية( والتي ستنعكس على تأثير املخاطر والتهديدات كما ستتطلب نمطا

 أهمية الحضور.

7.  
ً
تشكل التغطية اإلعالمية للحدث الرياض ي والتي ستتوزع على مستويات محلية وإقليمية وعاملية عنصرا

 للمهاجمين وبالخصوص عندما ينصبغ التهديد بصبغة سياسية أو إرهابية، والتي تمثل هجماتهم 
ً
جاذبا

 .رسالة يحاولون ايصالها الى جهات محددة، مما يفرض علينا التخطيط بنهج أكثر دقة

من الضروري أن نركز اهتمامنا على مباراة افتتاح الحدث، واملباراة النهائية كونها تشكل لباب الحدث  .8

ًّوتعد الجزء األكثر حساسية على مستوى التعامل مع املخاطر والجاهزية للتعامل معها. 

 الخالصة:. 9

بقطر على الخطوات الرشيدة التي سوف  FIFA 2022تعتمد عملية تعزيز األمن الرياض ي لدورة كأس العالم  

ترتبط، الى حد كبير، بالقدرة على تحقيق مستوى مقبول من الجاهزية في تحديد هوية املخاطر املحتملة، وتحديد 

مستوياتها، وتراتبية حصولها، مع حجم التداعيات املحتملة عنها خالل انعقاد مباريات البطولة، داخل ساحة 

ملحيطة بها، وهي خطوة مهمة يمكن ان يتم من خاللها تحديد جميع التهديدات املحتملة أو املالعب، وفي املناطق ا

املواقف السلبية التي يمكن أن تحصل أثناء املدة الزمنية التي ستمتد عليها الدورة، وفي جميع املواقع التي 

دينا إجابات كافية وسلسلة ستنطلق فيها مباريات كرة القدم والنشاطات املصاحبة لها، بحيث يمكن أن تتوفر ل

ًّإجراءات محكمة ورشيدة للتعامل مع يمكن أن يحصل على ساحة الحدث. 

ويمكن أن يكتب لهذه العملية النجاح بمستوى مقبول متى اتسمت بشمولية تتناسب مع حجم وتفاصيل هذا 

يع أنماط املخاطر الحدث الرياض ي العولمي، وعولجت تفاصيلها بواسطة كوادر متخصصة وقادرة على تحديد جم

املحتملة، ونسبة حضور كل نوع من أنواعها، مع تحليل مفردات كل منها بالتفصيل، وطبيعة وحجم التداعيات 

ًّاملقارنة لكل منها على أساس احتمال الحدوث، ووزن التأثير املحتمل على فضاء أمن الحدث الرياض ي.



 (34-12ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 33 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

مخاطر التي ستهدد األمن الرياض ي، مع حجم التأثر وستثمر عملية التحليل عن قائمة باألولويات املحتملة لل

 واضح املعالم وأرضية صلبة لفهم وتشخيص هوية هذه املخاطر، 
ً
املصاحب لكل منها، والتي ستوفر لنا مشهدا

ومستوى تأثيراتها املحتملة، بحيث يمكننا تحديد طبيعة اإلجراءات التي يمكن أن تحتوي هذه املخاطر أو تسهم 

ًّتقليل من آثارها الى مستوى مقبول على سريان أنشطة أحداث البطولة.باحتوا ها، وال

ًّتطلعات مستقبلية:.  10

 لدينا أن هذا الحدث الرياض ي الكبير، والذي سيعقد ألول مرة في التاريخ الحديث ببلد عربي، هو 
ً
بات واضحا

للكوادر القطرية في مجالي  فرصة ثمينة ال تكاد تتكرر كل عقد أو عقدين من الزمن، وأنها ستوفر فرصة مهمة

اإلدارة والتنظيمي، واإلدارة األمنية للتعامل مع حدث عمالق سيمنحهم فرصة ألن ترتقي خبراتهم الى املستوى 

العالمي وتكون قطر محط أنظار لعقد دورات عمالقة في املستقبل حال النجاح في إدارة وتنظيم فعاليات هذا 

ًّالحدث الكبير.

 للوطن العربي وبرهان قاطع على قدرة أكثر ولن يكون ناجح هذا ا
ً
 على دولة قطر بل سيكون نجاحا

ً
لحدث قاصرا

ًّمن دولة عربية على استضافة أحداث رياضية عمالقة في املستقبل القريب.

لقد أثمرت قراءتنا وتحليلنا للمخاطر املحتملة وكيفية التعامل معها مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تعّد 

ًّات املستقبلية في هذا الشأن، منها:من التطلع

  ضرورة تشكيل فريق عمل عربي من الدول التي شاركت بتنظيم دورات رياضية إقليمية وعربية ليكون

 للفريق القطري في عمليات التنظيم واإلدارة األمنية واللوجستية، ولتكون الخبرات التي 
ً
 داعما

ً
فريقا

اإلدارة السليمة لألحداث الرياضية في بقية البلدان سيستمدها من هذه املشاركة بوابة لنشر نهج 

 العربية عند انتها هم من مهامهم وعودتهم الى أوطانهم.

  ضرورة قيام الجهات التي ستنهض بإدارة امللف األمني والتنظيمي للدورة بعقد سلسلة من الورش

ى قدراتها في التعامل مع التوعوية لكوادرها البشرية مع إجراء محاكاة لبعض أحداث الدورة للوقوف عل

 التهديدات املحتملة والوقف على الثغرات األمنية التخاذ السبل املالئمة الحتوا ها والتعامل معها.

  لرواد مباريات الدورة من خالل التعليمات التي 
ً
إصدار تطبيقات للهاتف املحمول يمكن أن تكون عونا

حدث رياض ي ولضمان سرعة التعامل مع الحدث تصدرها الجهات األمنية والتنظيمية قبيل بداية كل 

 وترسيخ الوعي األمني لدى املشجعين ورواد املباريات.

  مشاركة الفرق املسؤولة عن إدارة امللف في البطوالت الدولية اآلسيوية واألوربية واألمريكية للمشاركة مع

 كوادر إدارة هذه األحداث الرياضية وتعميق خبرتهم األمنية والتنظيمية.

  ضرورة تهيئة كافة املستلزمات املطلوبة لتوثيق جميع تفاصيل إدارة الحدث الرياض ي عند انعقاده مع

وجود فرق تقييم ومتابعة الستثمار هذه الفرصة الثمينة في تعميق خبرة الكوادر األمنية والتنظيمية 

ًّالقطرية في هذا املجال الحيوي.
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 التطورًّ فرص في حانونًّ بيت عشوائية شوارع شبكة مخطط دورًّ(: 2021)& صالح، سناء  سالم، القمبز يوثق هذا البحث كـ:

ًّ.64-35(، أملانيا، ص 12)ع(، 3)متراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، ، مجلة الدراسات االس(تقييمية دراسة) الحضريًّ
 

 املخلص

ا بالسكان، 
ً
 ويزداد ،يشهد طفرة عمرانية متسارعة كونه محدود املساحة كمايعد قطاع غزة من أكثر املناطق اكتظاظ

حسب قرار املعتمد  مخطط شبكة شوارع عشوائية بيت حانونًّ تقييم تموفي هذه الورقة  مطرد. عدد سكانه بشكل

املنهج الكمي  على اعتمدت الدراسة (.14/10/2020ؤرخ في )( امل5/2020-27اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن رقم )

املشاركين في تخطيط شبكة استهدفت  التي املقابلةوًّالوصفي واملنهج التحليلي من خالل استخدام برنامج االوتوكاد 

 تخطيط ان توصلت الدراسة الى اهم النتائج وهي. الشوارع وفريق اعتماد املخطط ولجنة تسوية أوضاع املتعدين

وتشكيل حدود جديدة للملكيات مع ضمان آمن تحسين الكثافة السكانية، لفرصة  هوًّشبكة الشوارع في العشوائيات 

الخدمات املعيشية نتيجة الربط مع شبكة الشوارع في املخطط الهيكلي للمدينة،  باإلضافة الى تحسين ،للحيازة

شبكة الشوارع  تخطيط وتعزيز دورًّالعشوائيات، في توص ي الدراسة الى ضرورة اعداد معايير لتخطيط شبكة الشوارع وًّ

 .فرصة للتطور الحضريًّمع املدينة ك تصالواالربط الفي 

 فرص التخطيط الحضريًّ –شبكة الشوارع  –العشوائيات الكلمات املفتاحية: 
Abstract 
Gaza Strip is one of the most densely populated areas, and is witnessing a rapid urban 

boom as it is limited borders and its population is steadily increasing. In this paper, the 

street network plan of Beit Hanoun informal settlement was evaluated which was approved 

according to the decision of the Central Committee for Buildings and Urban Planning No. 

(27-5/2020) dated 10/14/2020. The study relied on the quantitative descriptive approach 

and the analytical approach through the use of AutoCAD software and the interview, 

which targeted participants in the planning of the street network, the scheme approval 

team and the settlement committee. The most important results were the planning of the street 

network in the slums is an opportunity to improve the population density, and the formation of new 

boundaries for the properties with a secure guarantee of tenure, in addition to improving the living 

services as a result of linking with the street network in the structural plan of the city, and the study 

mailto:sysaleh@iugaza.edu.ps
mailto:e_saq@hotmail.com
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recommends the need to prepare standards for the planning of the street network in slums, and 

enhancing the role of street network planning in linking and connecting slums with the city as an 

opportunity for urban development. 

Keywords: slums - street network - urban planning opportunities 

 امللخص املفاهيمي
تجمع سكني مقام على  (26) ( بشأن اعتماد2016( لسنة )100) في ظل قرار اللجنة العليا لألراض ي الحكومية رقم

تخطيط بدعا ذلك الجهات الحكومية املعنية لتسوية أوضاعها، األراض ي الحكومية كمناطق عشوائيات 

. حيث تم البدء بتخطيط عشوائية بيت حانون من خالل اعتماد العشوائيات القائمة على األراض ي الحكومية

ن، ومن مخطط املعتمد لشبكة شوارع عشوائية بيت حانوًّا يتطلب تقييًما موضوعًيا للمخطط شبكة شوارع. هذ

 .للتطور الحضريًّفرصة ثم دراسة تخطيط العشوائيات ك

ًّ

لدور مخطط شبكة شوارع عشوائية بيت حانون في فرص التطور  املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

 الحضري 

 
 امللخص املفاهيمي لدور مخطط شبكة شوارع عشوائية بيت حانون في فرص التطور الحضري  (1)شكل 

والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات لتقييم دور مخطط شبكة شوارع 

ًّ.عشوائية بيت حانون في فرص التطور الحضريًّ

دور مخطط 

شبكة شوارع 

عشوائية بيت 

حانون في فرص 

التطور الحضري 

تحليل الوضع

القائم 
لعشوائية بيت

حانون 
تحليل 

املحددات 
املعتمدة من 

ة اللجنة املركزي

يم لالبنية وتنظ
املدن

تحليل 

الوصولية الى 
املرافق العامة

تحليل 

التخطيط 
املتكامل مع 

املدينة

دور شبكة 

الشوارع في 
ر فرصة التطوي

الحضري 

تطوير دليل 

معايير تخطيط
العشوائيات
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 تطلعات مستقبلية: 

.اعداد دليل حضري لتخطيط العشوائيات القائمة على األراض ي الحكومية 

 الحضريًّاعداد تحليل للمخاطر التي تؤثر على تخطيط العشوائية ودمجها ضمن محيطها 

.تعزيز فرصة التكثيف الحضري واالستخدام املختلط كخطة للحد من التمدد االفقي على األراض ي الزراعية 

.تفعيل دور العشوائيات كمناطق حضرية جديدة من خالل دمجها في مخطط التمدد العمراني 

 بيت حانون في فرص التطور الحضري  عشوائية دور مخطط شبكة شوارعتقييم 
 

ط مع شبكة الشوارع في العشوائيات هو فرصة الى تحسين الكثافة السكانية، باإلضافة الى تحسن الخدمات املعيشية نتيجة لسهولة الوصولية والربتوصلت الدراسة الى ان 
 شبكة الشوارع في املخطط الهيكلي للمدينة

شوائيات، باإلضافة الى تعزيز دور شبكة الشوارع في ربط واتصال العشوائية كحي حضري مع املدينة الى ضرورة اعداد معايير لتخطيط شبكة الشوارع داخل العأوصت الدراسة 

 ككل.

 

 اعتمد 
ً
البحث على املنهج التحليلي الوصفي ولقد بدأت بالدراسة النظرية وصوال

برنامج االوتوكاد للدراسات التحليلية للواقع وباستخدام التحليل باستخدام 

 املقابلة استطالع الرأي وًّوًّ

من  تقييم تخطيط شبكة شوارع املخطط املعتمد لعشوائية عزبة بيت حانونًّ

لشبكة الشوارع املعتمدة وتحقيقها ملعايير خالل دراسة الواقع التخطيطي 

لفرص التطوير الحضري في مشاريع االرتقاء معايير التخطيط الحضري إليجاد 

العليا لألراض ي الحكومية رقم بالعشوائيات القائمة حسب ما حدده قرار اللجنة 
 ( عشوائية26( لتسوية أوضاع )100/2016)

بيان دور مخطط شبكة شوارع بيت حانون في فعرص التطعور الحضعري وصعناعة 

 فرص التطور الحضريًّ
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 اإلطار العام: -1

 مقدمة: 1-1

نشأ  ،2003ومنذ عام  غالبية الدول النامية، ة منتشرة فيعاملي مشكلةتعد ظاهرة التجمعات السكنية العشوائية 

ميثاق األمم املتحدة بشأن الحق في عاملية إليجاد حلول لها وهي: واتخذت تدابير  هذه الظاهرةقلق عالمي بشأن 

جدول وًّ، (UNHABITAT) للعشوائياتمعايير موئل األمم املتحدة وًّاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وًّالسكن، 

ًّ.1اإلنمائية لأللفية الفصل السابع واألهدافوًّ، 21أعمال القرن 

( مليون 6فان النمو السنوي لسكان العشوائيات يقدر بع ) (UN-Habitat ،2012)وحسب ما اشارت اليه 

. وفي قطاع غزة تظهر هذه املشكلة بشكل 2م2020( مليون نسمة عام 889وبمجموع وصل الى )ا نسمة/سنويًًّ

للزيادة الكبيرة في اعداد ا نظرًًّوذلك واضح وتتوزع أماكن العشوائيات سواء في املناطق املهمشة او االستراتيجية، 

 ( عشوائية لتسوية أوضاعها في قطاع غزة26السكان والضعف االقتصادي وضعف رقابة الحكومة. وبعد اعتماد )

واعتماد مخطط شبكة الشوارع لعشوائية ، 3م2016( لعام 100لعليا لألراض ي الحكومية رقم )حسب قرار اللجنة ا

كأول خطوة لالرتقاء  4(،5/2020-27حسب قرار اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن رقم ) عزبة بيت حانونًّ

بسبب النهج الذي وذلك  ،بالعشوائيات القائمة، فقد استلزم دراسة مخطط شبكة الشوارع لهذه العشوائية

تبنته وزارة الحكم املحلي في ان شبكة الشوارع هي نقطة البداية للدمج الفيزيائي للمناطق العشوائية ضمن 

ًّ.5املخطط الحضري للمدينة ككل

 
 ( في قطاع غزة2016( لعام )100توزيع العشوائيات املعتمدةحسب قرار اللجنة العليا لالراض ي الحكومية رقم   (2)شكل 

 على مقابلة مع م. أيمن حجي، 
ً
 ، سالم أبو القمبز، رئيس قسم دائرة العشوائيات في سلطة األراض ي، غزة(6/6/2021)املصدر: اعداد الباحثتان اعتمادا

                                                           
1 UNHABITAT. (2006). The State of The World’s Cities Report 2006/2007-30 Years of Shaping the Habitat 

Agenda. UK: Earth-scan. 
2 UN-Habitat. (2012). Streets as tools for urban transformation in slums: A STREET-LED APPROACH TO 

CITYWIDE SLUM UPGRADING. Nairobi . 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/InformalSettlements/UNHABITAT_StreetsasToolsforUrb

anTransformationinSlums.pdf 
https://cutt.ly/7xnYk12ًّم( . غزة. 2016( لسنة )100(، قرار اللجنة العليا لألراض ي الحكومية رقم )2016سلطة األراض ي الفلسطينية ) 3
ًّ(. أرشيف اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن. غزة، فلسطين.2021ة الحكم املحلي. )وزارًّ 4
 وتنظيم املدن، غزة. لألبنيةأبو القمبز، نائب رئيس اللجنة املركزية  سالمقابلته (، 10/6/2021)م. سعيد عمار(، ) مقابلة: 5
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ًّ

خمسة محاور  UNHABITATعام لقياس ازدهار املدن حيث حددت  كإطارًّوتكمن أهمية شبكة الشوارع  

( وهي: تطوير البنية التحتية، واالستدامة البيئية، اإلنتاجية، جودة الحياة، city prosperityلقياس ازدهار املدن )

ًّ.1واملساواة والضمان االجتماعي

دورها ولتحقيق شبكة شوارع مدروسة، فانه يستلزم دراسة مجموعة من السياسات واملعايير العامة لتعزيز 

ًّجتماعي ومنع ظهور عشوائيات جديدة.استراتيجية الدمج البيئي واالًّكفرصة للتطور الحضري وًّ

 املشكلة البحثية:  1-2

شمال قطاع غزة، من خالل  ةالواقع تقييم تخطيط شبكة شوارع املخطط املعتمد لعشوائية عزبة بيت حانونًّ

بناًء على  شبكات الشوارع ومحددات تخطيطوتحقيقها ملعايير ، لشبكة الشوارع املعتمدةدراسة الواقع التخطيطي 

وزارة الحكم املحلي ومعايير الوصولية للخدمات ومعايير التطوير الحضري لدى موئل األمم املتحدة محددات 

العشوائيات القائمة تسوية وبالتالي إيجاد آلية لتوجيه التخطيط الحضري في مشاريع  ،UNHABITAT للعشوائيات

أراضيهم اململوكة لهم دون الرجوع في قطاع غزة، حيث تعاني منطقة بيت حانون من توجه املواطنين الى تقسيم 

الى مخططات معتمدة وتعدي املواطنين على األراض ي الحكومية وفرض وضع تخطيطي قائم دون الرجوع الى 

ًّالبلدية.

 أهداف الدراسة: 1-3

أمععا بالنسععبة ، دور مخطــط شــبكة شــوارع بيــت حــانون فــي فــرص التطــور الحضــري : هــو للدراســةالهــدف الــرئيس 

ًّفتتمثل بالتالي:لألهداف الفرعية 

مخطععععط شععععبكة فععععي املعتمععععدة مععععن اللجنععععة املركزيععععة لألبنيععععة وتنظععععيم املععععدن  املحععععدداتمععععدى تحقيععععق  دراسععععة .1

 ؛شوارع بيت حانونًّ

 داخل وخارج العشوائية؛الوصولية الى املرافق الرئيسية  في حانونًّ بيت شوارع شبكة مخطط دورًّتقييم  .2

فعي مدينعة  تحسعين النقعل واالتصعال معع املنعاطق الحضعرية في حانونًّ بيت شوارع شبكة مخطط دورًّ تقييم .3

 .بيت حانون بشكل خاص وقطاع غزة بشكل عام

ًّتقييم دور شبكة الشوارع املعتمدة لعشوائية بيت حانون في فرص التطور الحضري. .4

 أهمية الدراسة: 1-4

تخطعععيط العشعععوائيات تسعععاهم هعععذه الدراسعععة فعععي اسعععتفادة املخططعععين والبعععاحثين فعععي مجعععال األهميـــة العلميـــة:  1.4.1

ًّواثراء املكتبة العربية واملحلية.

لتقييم املخطعط املعتمعد لشعبكة شعوارع عشعوائية  دراسة اكونه: تكمن أهمية الدراسة في األهمية التطبيقية 2.4.1

للعشععوائيات  ، والتععي يمكننععا االسععتفادة منهععا فععي التخطععيط املسععتقبليبيععت حععانون ودورهععا فععي فععرص التطععور الحضععريًّ

ًّ.في قطاع غزة القائمة

                                                           
1 UN-Habitat. (2013). STREETS AS PUBLIC SPACES AND DRIVERS OF URBAN PROSPERITY. Nairobi: United 
Nations Human Settlements Program .

https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/streets_as_public_spaces_and_drivers_of_urban_prospe
rity.pdf 
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 منهجية الدراسة:  1-5

 إلعطعععاءاملعلومععات وسعععردها وذلععك  وجمععععومععنهج املععععايير واملحععددات،  التحليلعععيوًّ علععى املعععنهج الوصععفيتقععوم الدراسعععة 

مععدى  وتقيععيمالواقعععة ضععمنها  شععبكة الشععوارعوعععن  عشععوائية عزبععة بيععت حععانونًّصععورة دقيقععة ووصععف متكامععل عععن 

 للدراسعععات التحليليعععة للواقعععع  علعععى املحعععددات واملععععايير املعتمعععدة.بنعععاًء  كفاءتهعععا
ً
ولقعععد بعععدأت بالدراسعععة النظريعععة وصعععوال

ًّ.وباستخدام التحليل باستخدام الحاسوب وأداة املقابلة

 حدود الدراسة:  1-6

ًّم.2021تقع الدراسة عام  الحدود الزمانية: 1.6.1

ًّائية بيت حانون في شمال قطاع غزة في فلسطين.تتمثل الحدود املكانية في عشوًّالحدود املكانية:  2.6.1

تقيععععيم شععععبكة شععععوارع عشععععوائية بيععععت حععععانون فععععي فععععرص التطععععور الحضععععري بعععععد الحــــدود املوضــــوعية:  3.6.1

ًّ.2020اعتماد املخطط من اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن في عام 

 الدراسات السابقة: 1-7

استكشـاف مكـان التـأثيرات االجتماعيـة فـي  بعنـوان: ،(Chamseddine & Boubkr, 2020)دراسـة  -1

 1.تخطيط النقل الحضري: حالة مدينة الدار البيضاء

 Exploring the place of social impacts in urban transport planning: the case of 

Casablanca City 

الحضعععري مصعععدر قلعععق بعععالغ أصعععبح النقعععل حيعععث زايعععد أهميعععة تنفيعععذ مبعععادئ التنقعععل املسعععتدام هعععدفت الدراسعععة بيعععان ت

بععععاقتراح صععععياغة إطععععار تقيععععيم ملشععععاريع وسياسععععات النقععععل حيععععث يجععععب ت للمععععدن الكبععععرى فععععي البلععععدان الناميععععة لععععذا قامعععع

ًّتفعيل التأثيرات االجتماعية بناًء على إرشادات إطار عمل تقييم األثر االجتماعي. 

فــــــي منطقــــــة القــــــاهرة  إعــــــادة دمــــــج العشــــــوائياتبعنــــــوان: ، (Abozied  &Vialard ,2020)دراســــــة  -2

 2الكبرى من خالل شبكة الطرق السريعة اإلقليمية

Reintegrating informal settlements into the Greater Cairo Region of Egypt through 

the regional highway network 

شعبكة النقعل اإلقليميعة لهعا تعأثير  وخلصعت العى انتحليل شبكة الشوارع علعى املسعتوى الحضعري  هدفت الدارسة الى

ًّالعشوائية.على التوحيد اإلقليمي بين املدينة واملستوطنات 

 3 .التطوير املستدام للمناطق العشوائيةبعنوان:  ،(Sayed, 2019-Saad, Fikry, & El)دراسة  -3
Sustainable upgrading for informal areas 

علععى مبععدأ االسععتدامة فععي االرتقععاء بالعشععوائيات، حيععث ناقشععت االسععتدامة كوسععيلة لتحقيععق الجععودة ة ركععزت الدراسعع

مقارنعة النتعائج وتقييمهعا باقتراحعات يعتم تطبيقهعا علعى املنعاطق بوالكفاءة والتحسعينات فعي املنعاطق العشعوائية. تنت عي 

ًّالعشوائية املصرية من أجل تحقيق مناطق مطورة أكثر كفاءة واستدامة.

                                                           
1 Zineb Chamseddine & ،Asmaa Boubkr. (2020). Exploring the place of social impacts in urban transport 

planning: the case of Casablanca City. Urban, Planning and Transport Research (8:1 ،)138-157 .

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21650020.2020.1752793?needAccess=true 
2 Eman Abozied & ،Alice Vialard. (02 Sep, 2020). Reintegrating informal settlements into the Greater Cairo 

Region of Egypt through the regional highway network. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE ،

333-345 . https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21681376.2020.1804443?needAccess=true 
3 Ols Saad, Mohamed Fikry, Asmaa El-Sayed .)2019( .Sustainable upgrading for informal areas .Alexandria 

Engineering Journal ،Issue 1 ،Pages 237-249 .

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S111001681930012 



 (64-35ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 41 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

نحـــــو مـــــدن بـــــال أحيـــــاء فقيـــــرة: الطوبولوجيـــــا والتطـــــور املكـــــاني بعنـــــوان:  ,(Brelsford ,2018)دراســـــة  -4

 1لألحياء
Toward cities without slums: Topology and the spatial evolution of neighborhoods 

أنعععه معععن املمكعععن تشعععخيص املشعععكلة الفيزيائيعععة املركزيعععة لألحيعععاء الفقيعععرة وهعععو االفتقعععار إلعععى الوصعععول  الدراسعععة هعععدفت

املكاني والخدمات ذات الصلة وذلك باستخدام تحليل طوبولوجي لخرائط األحياء وحلهعا كمعا أنعه معن املمكعن إيجعاد 

 بأقععععل قععععدر مععععن  الحاليععععة،حلععععول تعمععععل علععععى تنميععععة شععععبكة الشععععوارع فععععي األحيععععاء العشععععوائية 
ً
 شععععامال

ً
ممععععا يععععوفر وصععععوال

ًّالتعطيل والتكلفة.

إلــى املجتمعــات  املســتوطنات العشــوائيةمــن بعنــوان:  ،(Saqyed, 2018-Nasser & El)دراســة  -5

 2املستدامة
From Informal Settlements to sustainable communities 

(، 10واإلمكانيععات املحليعععة لحالععة مختعععارة تسععمى )هعععود بإيجععاد حلعععول مععن خعععالل فحععص االحتياجعععات الدراسعععة  تقامعع

حيععععث يععععتم فحععععص تحلععععيالت الوضععععع الحععععالي والتحععععديات فععععي العشععععوائية املختععععارة علععععى ثالثععععة مسععععتويات: االقتصععععادية 

ًّواالجتماعية والبيئية.

اســـتراتيجيات تطـــوير املنـــاطق العشـــوائية فـــي محافظـــات غـــزة : بعنـــوان: ، (2011، )الصـــرفندىدراســـة  -6

 3املغراقة –راسية حالة د

دراسة بتحليل استراتيجيات التعامل مع املناطق العشوائية من خالل التعرف علعى اسعاليب التعامعل معهعا القامت 

ًّمع التركيز على عملية االرتقاء باعتبارها انسب الوسائل للتعامل مع املناطق العشوائية ملنطقة املغراقة.

شــوارع املشـاة علــى اســتدامة املنــاطق العمرانيــة: حالــة  أثــر تصــميمبعنــوان:  ،(2015، األســطل)دراسـة  -7

 4دراسية مركز مدينة خانيونس

ركزت على أهمية ان تخطيط املدن او املجاورة السكنية التي تتوافق مع البيئة يجب ان ال تتمحور تخطيطًيا حول 

أوصععععت بتععععوفير منععععاطق املواصععععالت الخاصععععة، بععععل حععععول مبععععدأ املواصععععالت العامععععة وتععععوفير ممععععرات متكاملععععة للمشععععاة، وًّ

ًّللمشاة داخل االحياء واملناطق العمرانية مما يؤدي الى تحقيق االستدامة.

ًّالتعقيب على الدراسات السابقة

، كمععععععععا تطرقععععععععت الععععععععى معععععععععايير او تتنععععععععاول الدراسععععععععات تععععععععأثير ربععععععععط شععععععععبكة الشععععععععوارع الخارجيععععععععة مععععععععع املنععععععععاطق العشععععععععوائية

 الععى شععبكة 
ً
 ولععم تععتم الشععوارع،اسععتراتيجيات التطععوير الحضععري ككععل دون التركيععز علععى تخطععيط العشععوائيات اسععتنادا

، وهعععذه الورقععععة الحضعععريًّ فرصععععة للتطعععويرًّك اتالعشعععوائي تطعععويرًّدراسعععة تقيعععيم تخطعععيط شعععبكة الشععععوارع فعععي مشعععاريع 

لتقيعيم دور شعبكة شعوارع عشعوائية بيعت ( UN-Habitat)ألمعم املتحعدة استخدمت املععايير املحليعة ومععايير موئعل ا

ًّ.حانون وقدرتها لتكون فرصة للتطور الحضريًّ

                                                           
1 Christa & Martin, Taylor & Hand, Joe & Bettencourt, Luís Brelsford. (2018). Toward cities without slums: 
Topology and the spatial evolution of neighborhoods. Science Advances. doi:10.1126/sciadv.aar4644 
2 Dina Nasser و ،Hanan El-Saqyed. (December, 2018). From Informal Settlements to sustainable 
communities. Alexandria Engineering Journal  ،Volume 57(Issue 4) ،Pages 2367-2376 .

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S11100168173027 
رسالة مقدمة لقسم )المغراقة  –(. استراتيجيات تطوير المناطق العشوائية في محافظات غزة : حالة دراسية 2011فرج الصرفندى . ) 3

درجة الماجستير في الهندسة المعمارية(. غزة: الجامعة االسالمية بغزة.  ليالهندسة/ بالجامعة اإلسالمية بغزة لن ةيالعمارة بكل

https://library.iugaza.edu.ps/thesis/9574 
مدينة خانيونس. غزة : الجامعة (. أثر تصميم شوارع المشاة على استدامة المناطق العمرانية: حالة دراسية مركز 2015األسطل، وفاء. ) 4

 https://library.iugaza.edu.ps/thesis/115625.pdfاإلسالمية . 
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 النظري:اإلطار  -2

 تعريف العشوائيات: 2-1

املناطق العشوائية بانها مناطق سكنية ال تتفق مع القوانين واالطر التنظيمية  (UN-Habitat, 2003)عرف 

السائدة في املدينة وتتسم هذه املناطق بتدهور املساكن وارتفاع معدالت التزاحم وانخفاض او انعدام البنية 

ل اإلنتاج التحتية ونقص الخدمات االجتماعية. وعالوة على ذلك يغلب على هذه املناطق عدم توفر وسائ

االقتصادي الرسمي حيث يزاول معظم السكان أنشطة اقتصادية هامشية، وتوصف املناطق العشوائية بانها 

مناطق سكنية ال تتفق مع القوانين واالطر التنظيمية السائدة في املدينة. تتصف هذه املناطق بتدهور املساكن 

ًّ 1.ة ونقص الخدمات االجتماعيةارتفاع معدالت التزاحم وانخفاض او انعدام البنية التحتي

( انه املصطلح املستخدم لوصف االشغال غير قانوني أو غير squattersالتعديات ) (Napier, 2004)بينما عرف 

هذا املصطلح انه: "اشغال مسكن مع وجود حقوق للغير  Habitat, 2003)-(UNيحدد  2.رسمي لألرض او البناء

ًّ 3.التي يشغلها هذا البناء" لألرض

املناطق العشوائية بانها إقامة املباني السكنية على اراٍض مخططة او غير مخططة  (Srinivas ،2015)يعرف 

د قانوني وبشكل مخالف لقوانين البناء ومعايير باستخدام مواد بناء دائمة او مؤقتة دون الحصول على سن

( انها املناطق التي informal settlementsاملناطق العشوائية ) (UNHABITAT ،2020)  تعرف 4.التخطيط العمراني

املناطق غير املخططة  اوًّ يقام عليها مجموعات من الوحدات السكنية في أراض ي ال يتم امتالكها بشكل غير قانوني

5ًّ.(املناطق التي ال يتوافق فيها اإلسكان مع أنظمة التخطيط والبناء )اإلسكان غير املصرح به وًّا

( 2015( لسنة )9وفي قطاع غزة، تم تعريف العشوائيات حسب اللجنة العليا لألراض ي الحكومية في القرار رقم )

  6،"عليها يمتعدتجمعات سكنية مقامة على أراض ي حكومية انها "
ً
ولم تقم الدراسات او القرارات الصادرة محليا

عن الجهات الرسمية بتعريف التجمعات السكنية املخالفة لشروط البناء او املخالفة للمخططات املعتمدة او 

ًّالستعماالت األراض ي.

 معايير تخطيط شبكة الشوارع كأساس للتخطيط الحضري في العشوائيات: 2-2

، تخطععععيط الشعععوارع فعععي قطعععاع غععععزة محعععددات وهعععي:تعععم مناقشعععة مععععايير لتخطععععيط شعععبكة الشعععوارع معععن ثععععالث جوانعععب 

، UNHABITATها تالتعي حععدد تخطععيط شعبكة الشعوارع فعي العشعوائيات املععاييرًّ ،الخعدماتالعى  مععايير الوصعوليةوًّ

ًّوهي كالتالي:

                                                           
1 UN-Habitat. (2003). The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements. London: UN-Habitat. 
2 Mark Napier. (2004). Informal settlement integration, the environment and sustainable Livelihoods in sub-

Saharan Africa, Program for Sustainable Human Settlements. South Africa: Council for Scientific and 

Industrial Research (CSIR), https://www.researchgate.net/profile/Mark-Napier-

3/publication/237811616_Informal_settlement_integration_the_environment_and_sustainable_livelihoods_in

_sub-Saharan_Africa/links/0f31752f4cd0a4f7ba000000/Informal-settlement-integration-the-environment-

and-s 
3 UN-Habitat. (2003). the Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements. London: UN-Habitat. 
4 Hari Srinivas. (2015). Urban Squatters and Slums. Kobe, Japan: THE GLOBAL DEVELOPMENT 

RESEARCH CENTER .http://www.gdrc.org/uem/squatters/define-squatter.html 
5 UNHABITAT. (2020). Informal Settlements in the Arab Region. United Nations Human Settlements 

Programme. 
 \https://cutt.ly/7xnYk12 . غزة.م(2016( لسنة )100الحكومية رقم )(، قرار اللجنة العليا لألراض ي 2016سلطة األراض ي الفلسطينية )6 
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 محددات تخطيط الشوارع في قطاع غزة: 2-2-1

 التي يتم على أساسها تخطيط الشوارع في قطاع غزة وهي كالتالي:يوجد عدد من املحددات 

 شارع-املخطط اإلقليمي وهي )شارع الرشيد  حسباإلقليمية الرئيسية  الشوارع الخط التنظيمي لحد .1

1ًّ.شارع الكرامة( –صالح الدين 

)وزارة الحكم املحلي، املخططات الهيكلية للبلديات  حسبالهيكلية  الشوارع الخط التنظيمي لحد .2

2012).ًّ

( متر للحد األدنى لعروض 10بتحديد )( 40/2018-12وتنظيم املدن رقم ) لألبنيةقرار اللجنة املركزية  .3

2ًّ.الشوارع ضمن مشاريع التقسيم واالفراز وإزالة الشيوع

( متر للحد األدنى لعرض الواقع 12( بتحديد )1/2013-40وتنظيم املدن رقم ) لألبنيةقرار اللجنة املركزية  .4

-روضة –جمعية خيرية  –ًّثقافيمركز  –مركز صحي  –مستشفيات  –عليها مؤسسة عامة )مدارس 

3ًّ.املؤسسات ذات الطابع العام( وجميع

لجنة املركزية لالبنية نظام انصاف اقطار الدورانات عند املفترقات في محافظة غزة املعتمد بقرار ال .5

 4.(1/2018-1وتنظيم املدن رقم )

 5.تحديد مسار خط منتصف الشارع بناًء على مبدأ املناصفة بين امللكيات وتحقيق االنسيابية املرورية .6

 معايير الوصولية الى الخدمات 2-3

املسافة الالزمة  لتخطيط الشوارع، حيث يقوم بقياسا جيًدًّا يعتبر معيار الوصول الى الخدمات األساسية محددًًّ

 للسير على االقدام والوقت الالزم للوصول لها بالسيارة وهي كالتالي:

  6املسافة وزمن السير والوقت الالزم بالسيارة املرغوب للذهاب الى خدمات املدينة معدل( 1( جدول 

 الوقت الالزم بالسيارة بالدقيقة مسافة السير باملتر بيان الخدمة 

500ًّ7ًًّّاملسجد الجامعًّ .1

5ًّ-200ًّ4 –150ًًّّاملسجدًّ .2

500ًّ7ًًّّاملدرسة االبتدائيةًّ .3

1000ًّ10ًًّّاملدرسة اإلعداديةًّ .4

1500ًّ15ًًّّاملدرسة الثانويةًّ .5

400ًّ6ًًّّدار الحضانةًّ .6

400ًّ6ًًّّروضة األطفالًّ .7

1500ًّ15ًًّّاملركز التجاريًًّّ .8

1500ًّ15ًًّّاملركز الثقافيًّ .9

1500ًّ8ًًّّاملركز االجتماعيًّ .10

800ًّ15ًًّّاملركز الصحيًّ .11

20ًّ-1500ًّ15ًّالترفيهأماكن ًّ .12

2500ًّ15ًّ-1500ًّالنادي الرياض يًّ .13

6ًّ-1500ًّ4ًّاملنتزهاتًّ .14

                                                           
ًّ. قطاع غزة.2020-2005(. املخطط االقليمي لقطاع غزة 2008وزارة التخطيط. )1
ًّ(. أرشيف اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن. غزة، فلسطين.2021املحلي. )وزارة الحكم 2
ًّاملرجع السابق 3
ًّاملرجع السابق 4
 (، قابلته: م. سالم أبو القمبز، مدير عام التنظيم والتخطيط العمراني في وزارة الحكم املحلي، فلسطين12/6/2021م. صبحي سكيك، ) مقابلة: 5
ًّ(: املعايير التخطيطية للمدينة بين األصالة واملعاصرة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة1820الشيخ عيد، محمد ) 6
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 (UNHABITAT)معايير تخطيط الشوارع في العشوائيات حسب محددات موئل األمم املتحدة  2-4

االرتقاء باألحياء العشوائية على مستوى املدينة.  استراتيجيةيعتبر تخطيط شبكة الشوارع هو األساس في تخطيط 

. 1تسهل شبكة الشوارع تفعيل وتنفيذ املبادئ األساسية للتخطيط الحضري في عملية االرتقاء باملنطقة العشوائية

التخطيطية لبرنامج االرتقاء باألحياء العشوائية على مستوى  املعاييرًّ (UN-habitat)أوضح موئل األمم املتحدة 

ًّنطاق وداخلها. وهي كالتالي: خارج

 تعزيز التخطيط املتكامل على مستوى املدينة: 2-4-1

في الدمج مع ا اقتصاديًًّ للمدينة؛في الدمج مع التخطيط العام ا املبدأ: التخطيط املتكامل يشمل: فيزيائيًًّ -

يتعلق األمر بتعزيز نهج شامل  للخدمات.وإدارًيا في الخطة التشغيلية  املركزية؛ميزانية الحكومة املحلية/ 

ًّلتنمية املدينة، حيث تصبح املناطق العشوائية جزًء ال يتجزأ من املدينة. 

ًّاالرتباط بالشوارع: الشوارع هي نقطة البداية للدمج الفيزيائي للمناطق العشوائية ومناطق االمتداد العمراني.  -

 تمكين التنفيذ على مراحل 2-4-2

مراحل تأخذ في االعتبار القدرات املالية واللوجستية والتخطيطية واإلدارية والقيود املبدأ: عملية التنفيذ على  -

ًّاملفروضة على الحكومة لتحسين األحياء العشوائية وخصائص مواقع معينة.

يتم ترجمة التنفيذ على مراحل التطوير بدًء من فتح و / أو تحسين الشوارع ذات األولوية  بالشوارع:االرتباط  -

ًّيرات أعلى وتحفيز التطوير الالحق. لتحقيق تأث

 تحسين التنقل واالتصال في املناطق الحضرية 2-4-3

املبدأ: يتمثل دور الشوارع في السماح بالحركة وربط االستخدامات وإعادة ربط العشوائية التي كانت معزولة  -

ًّمع املدينة.ا سابًقًّ

االجتماعي واالتصال املادي باملدينة ويتم االرتباط بالشوارع: تحسين النقل في العشوائيات يؤدي الى االندماج  -

 تحقيقه من خالل الربط داخل العشوائية نفسها وربطها مع باقي املدينة ككل.

 دعم النمو االقتصادي 2-4-4

املبدأ: يتعاظم دور النمو االقتصادي الشامل في تنمية االقتصاد غير الرسمي وهو السمة الغالبة القتصاد  -

ًّالعشوائيات.

: دعم النمو االقتصادي من خالل التخطيط الحضري لشبكة شوارع تسهل الوصول الى االرتباط بالشوارع -

الوظائف واملراكز االقتصادية في املدينة، كما ان التدرج الهرمي لرتب الشوارع يوفر اختيار شوارع رئيسية 

ًّمتبوعة بشوارع أخرى تدعم أنشطة اقتصادية بعدة مستويات.

 تكوين الهوية )املواطنة(: 2-4-5

املبدأ: برنامج االرتقاء باملناطق العشوائية باستخدام تخطيط شبكة الشوارع يعزز عملية التنمية القائمة على  -

ًّحقوق املواطنة وتكوين الهوية.

                                                           
111 UN-Habitat. (2012). Streets as tools for urban transformation in slums: A STREET-LED APPROACH TO 
CITYWIDE SLUM UPGRADING. Nairobi .
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/InformalSettlements/UNHABITAT_StreetsasToolsforUr
banTransformationinSlums.pdf 
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االرتباط بالشوارع: يعزز تخطيط شبكة الشوارع قيمة االرتقاء من خالل قدرتها على ربط الناس واألماكن  -

ًّوالبناء العشوائي إلى منازل واملناطق العشوائية إلى األحياء. مواطنين،إلى وبدء مسار تحول سكان العشوائية 

 التنمية من خالل املشاركة االستراتيجية والشراكات 2-4-6

املبدأ: إن إشراك أصحاب املصلحة املحليين وتعزيز مجموعة متنوعة من اتفاقيات الشراكة ضروريان  -

ًّوإدارتها بشكل فعال. لتصميم برامج ترقية العشوائيات وتخطيطها وتنفيذها

ا واقتصاديًًّا االرتباط بالشوارع: يعتمد تخطيط شبكة الشوارع على دورها كوسيلة لربط السكان اجتماعيًًّ -

وتقاسم املساحة العامة املشتركة التي يوقرها الشارع، وهذا يستلزم مشاركة فعالة للسكان وممثليهم لتوجيه 

ًّشارع. يجب استخدام األدوات املختلفة للتخطيط التشاركي.للوضع القائم ونمط الا تخطيط العشوائية وفًقًّ

 التكثيف وتعزيز االستخدام املختلط 2-4-7

املبدأ: تكثيف املدن هو استراتيجية للحد من االمتداد الحضري، وذلك لرفع كفاءة البنية التحتية، وتقليل  -

ك الطاقة. يمكن تحقيق تكاليف النقل وتقليل اآلثار السلبية للنمو الحضري على التنقل الحضري واستهال

ذلك من خالل النمو الرأس ي وإعادة استخدام قطع األراض ي. قد يؤدي هذا إلى االزدحام واإلشغال املفرط إذا 

ًّلم يتم توجيهه بشكل صحيح.

االرتباط بالشوارع: يتم التحكم بالتكثيف الحضري من خالل تنظيم شوارع في املناطق املكتظة بالسكان  -

ًّفراط في شغل األراض ي.حيث االزدحام، واإلًّ

 إعادة تشكيل حدود امللكيات  2-4-8

املبدأ: إعادة تشكيل حدود ملكيات االراض ي هي عملية تفاوضية لتسهيل إعادة التطوير الحضري وتنفيذ  -

ًّاملخططات الجديدة التي ال تتطلب االزالة. 

للشوارع الذي يوجه االرتقاء االرتباط بالشوارع: يحدد املخطط الرؤية املستقبلية للعشوائية والتدرج الهرمي  -

ًّبالعشوائية بطريقة شفافة.

 تمكين أمن الحيازة  2-4-9

املبدأ: برنامج االرتقاء بالعشوائيات يؤدي إلى زيادة أمن الحيازة وضمان حقوق امللكية كشرطين أساسيين في  -

ًّتحسين اإلسكان وتطوير االقتصاد.

فاء الشرعية على حيازة األراض ي وتنظيمها االرتباط بالشوارع: يضع فتح الشوارع وتوحيدها األساس إلض -

كجزء من التكوين الحضري املستقبلي للمستوطنات، يتم تطبيق امن الحيازة على ارض الواقع من خالل 

ًّالتدرج الهرمي لرتب الشوارع وتحديد االستعماالت العامة والخاصة واحترام أنماط اإلسكان الحالية.

 تعزيز املدن اآلمنة 2-4-10

حضري هو ظاهرة ارتبطت في كثير من األحيان باألحياء العشوائية مما يؤدي إلى الفصل املبدأ: العنف ال -

املكاني واالقتصادي واالجتماعي. يجب أن يكون منع الجريمة وتخفيف العنف جزًءا ال يتجزأ من السياسات 

ًّالعامة في عملية ترقية العشوائيات.

ة العامة واالستخدام املختلط على طول الشارع إلى االرتباط بالشوارع: يؤدي إدخال رصف الشوارع واإلضاء -

زيادة االستخدام والتفاعالت االجتماعية بين السكان مما يخلق مزيًدا من التحكم االجتماعي في األماكن 

ًّالعامة.



 (64-35ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 46 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

 تعزيز بدائل لإلخالء القسري  2-4-11

دة توزيع املبدأ: إنشاء شبكة شوارع وتحقيق تخطيط حضري يتطلب عمليات هدم وإعادة البناء وإعا -

ًّالسكان.

ًّاالرتباط بالشوارع: التركيز على حقوق األفراد واعداد مسح سكاني لتهيئة العشوائية لفتح مساحة للشوارع.  -

 خطة للحد من مخاطر الكوارث 2-4-12

ًّاملبدأ: يجب اعداد خطة للحد من املخاطر البيئية لتمكين التنمية املستدامة خالل مرحلة ما بعد الترقية. -

ًّع:االرتباط بالشوارًّ -

 .ًّيجب أن يساعد تصميم الشارع ومواد تشطيبه في الحد من آثار الكوارث الطبيعية

  تنفيذ التدابير الوقائية للزالزل: يقلل التصميم الحضري األخضر من آثار الحرارة / الجفاف، ويمكن أن

ًّتكسر الشوارع أنماط الرياح. 

  مكافحة الحرائق وتساعد في إجالء األشخاص توفر الشوارع الوصولية ملركبات الطوارئ ومساحة ملعدات

ًّأثناء حاالت الطوارئ.

 ضمان مصادر تمويل مستمرة من موارد مختلفة 2-4-13

املبدأ: ان ضمان مصادر التمويل شرط أساس ي لنجاح برنامج االرتقاء. يجب أن تعمل الحكومات املركزية  -

تمويل مًعا من أجل ضمان التمويل واملحلية بالشراكة مع منظمات املجتمع املدني واملانحون ومؤسسات ال

ًّطويل األجل. يجب أن يساهم سكان املناطق العشوائية في هذا الجهد أيًضا.

ًّاالرتباط بالشوارع:  -

  تطوير األحياء الفقيرة الذي يتضمن فتح الشوارع بناًء على املخططات الحضرية وتجسيد عنوان الشارع

السليمة لالستثمارات العامة وكذلك االستثمار  كأساس ألمن الحيازة وتوفير الخدمات يخلق الظروف

ًّالخاص الذي يكمل التنفيذ املرحلي للشوارع. 

  إن إضفاء الطابع الرسمي على األحياء الفقيرة وتنظيمها وتحوالتها الالحقة في األحياء املرتبطة رسمًيا

ًّبأنظمة تخطيط املدن والحوكمة تخلق األساس لالستثمار الرأسمالي.

  ملقدمي الخدمات  الشارع،كما هو منصوص عليه في اإلستراتيجية التي يقودها  الشوارع،تسهل عناوين

ًّوضع وتحصيل تعريفات الخدمات. 

 جعل برنامج االرتقاء يستجيب للنوع االجتماعي والفئات املختلفة في املجتمع 2-4-14

وسهولة االستخدام  املبدأ: من املبادئ األساسية لبرنامج االرتقاء هو جعل الحي يستجيب لنوع االجتماعي -

ًّللفئات املختلفة في املجتمع مثل الشباب واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.

ًّاالرتباط بالشوارع:  -

  الشوارع هو املكان الذي يتفاعل فيه شرائح املجتمع املختلفة مع محيطهم االجتماعي )لعب أطفال– 

ًّجزء من الحياة العامة(.-أماكن لاللتقاء 

 ًّط امن يحقق امن وسالمة املرأة في محيطها الحضري.ضمان تخطي

  ًّتخطيط ضبط في البناء وشغل األرض باإلضافة إلى سهولة الوصول للتجول سيًرا على األقدام.اليوفر
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  مشاركة شرائح مختلفة من املجتمع من خالل التعبير عن احتياجاتهم وتطلعاتهم أثناء عملية تصميم

ًّية األحياء الفقيرة.وتخطيط وتنفيذ وإدارة أنشطة ترق

 دراسة الوضع القائم في عشوائية بيت حانون )عزبة بيت حانون الحكومية(: 2-5

حسب قرار اللجنة العليا لألراض ي الحكومية  تم االنتهاء من تسوية أوضاع عشوائية بيت حانون كأول عشوائية

ًّالسابق.

 موقع العشوائية 2-5-1

استراتيجي ها بيت حانون في الجزء الغربي منها. يعتبر موقعضمن نفوذ بلدية  غزة قطاع شمال في تقع العشوائية

 ( متر.860مسافة )ه النها مدخل قطاع غزة الشمالي من جهة املعبر البري )ايرز(، حيث تبعد عنا نظرًًّ

 

 مساحة العشوائية:  2-5-2

  ( دونم منظمة على شكل ابراح سكنية 188( دونم، منها )436العزبة ) ألرضتبلغ املساحة االجمالية

 .1( كتعديات عشوائية فردية وكلها تقع على االراض ي الحكومية248حكومية، و)

  ا( نسمة تقريب3900ًًّ( تصل الى )2020سكان العزبة: حسب تقديرات بلدية بيت حانون لعام )عدد. 

 التوزيع السكاني: 2-5-3

( عمارة سكنية من ضمن مشاريع إسكان العودة واسكان 53( منزل متعدي و)560يبلغ عدد الوحدات ) 

 .2الندى

 شبكة الشوارع: 2-5-4

 :(2021)وزارة الحكم املحلي،  حسب املخطط الهيكلي املحدث لبلدية بيت حانونًّ

الشمال الى اقص ى  اقص ىتقع العزبة من ناحيتها الشرقية على شارع إقليمي يربط قطاع غزة من  -1

ًّ( متر.53الجنوب وهو شارع صالح الدين الذي بعرض )

                                                           
ًّوذلك حسب تحليل املخطط املعتمد للعشوائية باستخدام برنامج األوتوكاد 1
ًّ(. أرشيف اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن. غزة، فلسطين.2021وزارة الحكم املحلي. ) 2

نفوذ بيت 

 حانون

 النفوذ االقليمي

موقع العشوائية االستراتيجي على ثاني اهم شارع إقليمي في قطاع غزة وهو صالح الدين الذي يربط محافظات قطاع غزة واملعابر  حسب الصورة الجوية ويظهرًّ

( وهذا له
ً
 ومعبر رفح جنوبا

ً
 للعشوائيةفي فرصة التطور الحضري دور إيجابي  الحدودية )ايرز بيت حانون شماال

 (على اليمين (2015موقع عزبة بيت حانون )املصدر: الصورة الجوية لقطاع غزة ) (3)شكل 
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41ًّتحيط بالعزبة شارعين هيكليين وهما شارع رقم ) -2
ً
( 31وشارع رقم ) ( متر،34بعرض ) ( شماال

ًّ( متر.16بعرض )ا جنوبًًّ

 ( متر12ًّبعرض ) (61وشارع رقم )( متر 10بعرض )( 64شارع )( شوارع هيكلية وهي: 3يخترق العزبة ) -3

( يربط قلب العزبة بباقي أجزاء املدينة 61، وحيث ان الشارع رقم )( متر10بعرض ) (63وشارع رقم )

 من الداخل.

ًّ

 مخطط شبكة الشوارع املعتمدة لعشوائية بيت حانون: 2-6

 الجهات القائمة على املشروع:  2-6-1

  تم عمل املسح السكاني واالجتماعي من قبل سلطة األراض ي، وتم عمل الرفع املساحي من قبل سلطة

 األراض ي ووزارة الحكم املحلي ووزارة االشغال العامة واإلسكان. 

  العامة واإلسكان تم تخطيط العشوائية بالتعاون مع سلطة األراض ي ووزارة الحكم املحلي ووزارة االشغال

 وبلدية بيت حانون.

 .تم اعتماد مخطط شبكة الشوارع من قبل اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن 

  يتم تسوية أوضاع املتعدين بعد اعتماد مخطط شبكة الشوارع ومخطط املرافق من قبل لجنة تسوية

سلطة األراض ي وعضوية كل من وزارة أوضاع املتعدين املشكلة برئاسة اإلدارة العامة ألمالك الحكومة في 

الحكم املحلي ووزارة االشغال العامة واإلسكان وسلطة األراض ي وعضو من لجنة حي عشوائية بيت 

 حانون.

قطاع غزة الى أراض ي باتجاه معبر ايرز )مدخل 

 فلسطين املحتلة(

 ( متر53) الدين بعرضشارع صالح 

 ( متر34( بعرض )41شارع هيكلي رقم )

 ( متر16( بعرض )31شارع هيكلي رقم )

 ( متر10( بعرض )63شارع هيكلي رقم )

 مرفق عام غير قائم

 (12( بعرض )61شارع هيكلي رقم )

 ( متر10) ( بعرض64شارع هيكلي رقم )

( 12( و)34( و)52حسب املخطط الهيكلي املعتمد لبلدية بيت حانون فان العشوائية يمر بها شوارع إقليمية وهيكلية معتمدة وبعروض تتراوح ما بين )

 املعتمد.متر مما يعزز دور العشوائية في فرصة التطور الحضري في حال االلتزام بالشوارع اإلقليمية والهيكلية في املخطط 

 مرافق عامة قائمة

)املصدر: تحليل الباحثتان بناًء على املخطط  (  لبلدية بيت حانون2018ًّمنطقة عشوائية عزبة بيت حانون حسب املخطط الهيكلي املحدث ) (4) شكل

 (2018الهيكلي املعتمد لعام 
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 التخطيط العام للمشروع: 2-6-2

  :التعديات  منطقة املشروع في الجزء الشرقي منتم استخدام النظام الشبكي في الطابع التخطيطي

ًّلقي في جزئية املشروع في منطقة العمائر السكنية التي انشأتها الحكومة انظر العشوائية والنظام الح

 1) شكل. 

  العشوائية  اعتبار مدخلمداخل املشروع: على الرغم انه ال يوجد مداخل واضحة للمشروع، لكن يمكن

ًّ(.61(( مع الشارع الهيكلي رقم )31هو تقاطع شارع العزبة )الشارع الهيكلي رقم )

 راعى الوضع القائم والتوزيع السكني املختلط فقد  انون املصدق:حسب مخطط عشوائية عزبة بيت ح

ًّفقد تم إعادة توزيع شبكة الشوارع كالتالي )انظر 

 (:1) شكلًّ

ًّتم املحافظة على الخط التنظيمي لشارع صالح الدين اإلقليمي .أ

ًّتم املحافظة على الخط التنظيمي للشوارع الهيكلية املحيطة بالعشوائية. .ب

ًّ(.63)( والشارع الهيكلي رقم 64تم الغاء الشارع الهيكلي )داخل العزبة( رقم ) .ج

ًّ( متر بدون ارتداد.12( )داخل العزبة( ليصبح بعرض )61تم الغاء ارتداد الشارع الهيكلي رقم ) .د

( 6( متر وتتفرع منها ممرات مشاة غير نافذة بعرض )12( متر الى )8تتراوح عروضها من ) املقترحة:الشوارع  .ه

ًّمتر.

ًّ
)املصدر:  املخطط املصدق تصديق نهائي لعشوائية عزبة بيت حانون موضًحا عليه شبكة الشوارع واملرافق ومقاسم العشوائيات واالبراج السكنية) 1)شكل 

ًّ(.  مخطط عزبة بيت حانون الحكومية. غزة، فلسطين.2021وزارة الحكم املحلي )

 املعتمد:توزيع استعماالت األراض ي حسب املخطط  2-6-3

( من اجمالي مساحة العشوائية، بينما تبلغ مساحة الطرق %55( دونم بما يمثل )240تبلغ مساحة السكن )  -1

 ( من اجمالي مساحة العشوائية%35.8( دونم يما يمثل )155.9)

ًّ: حسب املخططات املعدة له )مكونات املشروع   -2

ًّ(1)شكل  -3

ًّتتكون العشوائية من نموذجين من التخطيط لالستعمال السكني: املناطق السكنية: -

يطة باملشروع باإلضافة للشارع اإلقليمي مما يعزز بشكل يظهر من املخطط املعتمد املحافظة على الشوارع الهيكلية املح

( 61( وتقليص عرض الشارع رقم )63( و)64إيجابي ربط العشوائية مع املحيط الحضري ولكن الغاء الشارعين الهيكليين رقم )

 قلل من الربط الداخلي للعشوائية وأضعف فرصة التماسك االجتماعي وتقديم خدمات أفضل
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- ًّ
ً
ا مباني قائمة سكنية )تعديات سكنية(: وهي في املنطقة املحصورة بين الشارع الهيكلي صالح الدين شرق

ًّوالشارع الهيكلي األبراج 
ً
، وتشمل ) شماال

ً
 الحكومية( مبنى متعدي على األرض 570وشارع العزبة جنوبا

 ( دونم أغلبها يتكون من دور أرض ي فقط.248بمساحة )

 48 –ابراج الندى  20 –ابراج العودة  8عمارات سكنية وهي ) 76عمارات سكنية: يشتمل املشروع على  -

( شقة سكنية 700) طوابق، بإجماليمن خمس تتكون العمارة الواحدة  (،عمارات املشروع اإليطالي

ًّباملشروع.

ال يوجد مركز واضح للعشوائية، حيث تنتشر الخدمات بشكل غير منتظم حسب التوزيع مركز املشروع:  -

 القائم للمباني القائمة في العشوائية.

تم احتساب  ( من مساحة املشروع%9.2تمثل نسبة املرافق العامة ) :واملناطق الخضراء املرافق العامة -

( 3وهي )( %6.6وبنسبة )( دونم 28.8بمساحة )مرافق قائمة  ، وتنقسم الىاملناطق الخضراء من ضمنها

 بمساحةومرافق مقترحة ، وموقع لألمن الوطني لألبراجمدراس ومسجدين وبئر مياه ومناطق خضراء تابعة 

النسبة املقترحة في املخطط الهيكلي ، وتعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة ب(%2.5( دونم وتمثل بنسبة )11.3)

 .( للمناطق الخضراء%3( للمرافق و)%7ملدينة بيت حانون وهي )

 اإلطار العملي ومنهج الدراسة: -3

ًّالى قسمين كالتالي: الدراسةقسم منهج ين

 :
ً
 الجانب النظري:أوال

 .اعلى حد معيارًّودور كل  معايير التخطيط الحضري للعشوائيات على أساس شبكة الشوارعدراسة  -1

أول مشععععروع كونععععه  كنمععععوذجشععععمال قطععععاع غععععزة  حععععانونًّالواقعععععة فععععي بيععععت عشععععوائية عزبععععة بيععععت حععععانون اختيععععار  -2

لتسععوية أوضععاع عشععوائية فععي قطععاع غععزة بشععكل قععانوني وبعععد تبنععي وزارة الحكععم املحلععي لتخطيطهععا علععى أسععاس 

شبكة الشوارع، كما أنها ثاني أكبر عشوائية في قطاع غزة من حيث املساحة وأكبر عشوائية من حيث الكثافة 

يمكععن ان تعطينععا صععورة وبالتععالي العشععوائية، ( مععن مسععاحة %67البنائيععة حيععث تبلععغ الكثافععة البنائيععة العامععة )

، ويمكعععن االسعععتفادة منهعععا بتقعععديم حلعععول التخطعععيط الحضعععري علعععى أسعععاس شعععبكة الشعععوارعواضعععحة ععععن تطبيعععق 

ًّ.تسوية العشوائيات االخرىًّللمشاكل املوجودة فيها لتطبيقها في مشاريع 

 :
ً
 الجانب التطبيقي:ثانيا

 حانون. عشوائية عزبة بيتضمن  شبكة الشوارعتتضمن  -1

 ينقسم الى نوعين:تم تحديد مجتمع الدراسة وًّ -2

وزارة  –فريعععق التخطعععيط: مهندسععع ي التخطعععيط فععععي وزارة االشعععغال العامعععة واإلسعععكان، سعععلطة األراضعععع ي  .أ

 .بلدية بيت حانونًّ –الحكم املحلي 

سكان العزبة العذين يسعكنون فعي املبعاني العشعوائية غيعر  –املجتمع املحلي: لجنة حي عزبة بيت حانون  .ب

 املرخصة.

مصععاد املعلومععات وادوات الدراسععة: اعتمععد البحععث علععى عععدة ادوات فععي هععذه الدراسععة وهععي تعتبععر بشععكل اساسعع ي  -3

 هي مصادر لجمع املعلومات سواء كانت املصادر اولية او ثانوية كالتالي:

ذات  صعائياتواالح تتمثل في استخدام االبحاث املنشورة وغيعر املنشعورة والكتعب واملراجعع :املصادر الثانوية .أ

 حانونًّالعالقة بموضوع الدراسة، ولقد تم استخدام الزيارات امليدانية بشكل اساس ي لكل من بلدية بيت 
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والحصعععول علعععى املخططعععات  لعشعععوائية عزبعععة بيعععت حعععانونًّلدراسعععة الواقعععع التخطيطعععي  ووزارة الحكعععم املحلعععي

 الخاصة باملشروع. 

وتععم االعتمععاد عليهععا بشععكل  لخاصععة بعشععوائية بيععت حععانونًّالتععي تععم تجميعهععا ااملصععادر االوليععة وهععي البيانععات  .ب

 اساس ي في الجوانب التحليلية ملوضوع البحث وهي كالتالي:

  :تعم عمعل اسععتطالع رأي لتقيعيم العوزن النسععبي ملععايير موئعل األمععم املتحعدة الخاصعة بتخطععيط اسـتطالع رأي

( 23شوارع العشوائيات ومدى تالئمه مع الظروف الحضرية واالجتماعية فعي قطعاع غعزة. تعم اسعتطالع رأي )

راضعع ي مهنععدس مخععتص فععي التخطععيط مععن وزارة الحكععم املحلععي ووزارة االشععغال العامععة واإلسععكان وسععلطة األًّ

( حيععث ان 5( الععى )1مععن ) نسععبيإعطععاء وزن  تععموتنظععيم املععدن.  لألبنيععةوبلديععة بيععت حععانون واللجنععة املركزيععة 

( بينمععا )1)
ً
(،( تععدل علععى )مهععم 5( تععدل علععى )غيععر مهععم جععدا

ً
وذلععك لتقيععيم أهميععة كععل معيععار فععي تخطععيط  جععدا

الداللعة )مهعم( و)مهعم  املعايير ذات رًّشبكة الشوارع للعشوائيات في قطاع غزة. اتفقت الباحثتان على اختيا

ًّ
ً
ًّ (جدا

ً
 وذلك كالتالي: ة املعيار واستخدامه لتقييم شبكة شوارع عشوائية بيت حانونًّدراسل تمهيدا

يوضح الوزن النسبي ملعايير موئل االمم املتحدة لتخطيط الشوارع في العشوائيات بناًء على استطالع رأي قامت به   (2)جدول 

 الباحثتان

 أداة تقييم املعيار الوزن النسبي املعيار

ًًّّتقييم تحسين النقل واالتصال مع املناطق الحضرية -1
ً
ًّتحليل املخططاتًّمهم جدا

ًًّّتعزيز التخطيط املتكامل على مستوى املدينة -2
ً
ًّتحليل املخططاتًّمهم جدا

ًّمقابلةًّمهم تحسين الكثافة وتعزيز االستخدام املختلط -3

ًّمقابلةًّمهم اعادة تشكيل حدود امللكية -4

ًّ تمكين امن الحيازة -5
ً
ًّمقابلةًّمهم جدا

ًّ االخالء القسريًّ -6
ً
ًّمقابلةًّمهم جدا

ًّمقابلةًّمهم الحد من مخاطر الكوارث -7

ًّمقابلةًّمهم دعم النمو االقتصادي -8

ًّمقابلةًّمهم القدرة على تعزيز مفهوم املدينة االمنة -9

ًّمقابلةًّمهم تكوين الهوية )املواطن( -10

ًّ-ًّغير مهمًّالتنفيذ على مراحل -11

ًّ-ًّمحايدًّاملشاركة االستراتيجية والشراكات -12

ًّ-ًّغير مهمًّمصادر تمويل مستمرة من موارد مختلفة -13

ًّ-ًّغير مهمًّيستجيب للنوع االجتماعي والفئات املختلفة في املجتمع -14

( معيعععار، حيعععث اتفقعععت الباحثتعععان علعععى 14( مععععايير لقياسعععها معععن أصعععل )10بنعععاًء علعععى الجعععدول السعععابق، وتعععم اختيعععار )

 املعيار كأداة للقياس وذلك بسبب خبرة الباحثتان في مجال التخطيط الحضري العملية والعلمية. هذهأهمية 

 :تعم اسعتخدام املخططعات وتحليلهعا باسعتخدام برنعامج العع تحليـل املخططـات AutoCAD ( محعاور 4لقيعاس )

الوصععولية الععى املرافععق  تقيععيم-املعتمععدة مععن اللجنععة املركزيععة لألبنيععة وتنظععيم املععدن  املحععدداتوهععي: )تحقيععق 

تعزيععز التخطععيط املتكامععل علععى مسععتوى  -تحسععين النقععل واالتصععال مععع املنععاطق الحضععرية  تقيععيم-الرئيسععية 

 املدينة(. 

 :كععأداة  للبععاحثتينبالنسععبة  االكثععر موضععوعية واالقععل تكلفععة وجهععد اكونهععتععم عمععل مقععابالت منهجيععة  املقابلــة

وهعععععم: ( مععععن املختصعععععين فعععععي تخطعععععيط عشععععوائية بيعععععت حعععععانون 7حيعععععث تععععم عمعععععل مقعععععابالت لعععععع ) ،للورقعععععةرئيسععععة 

سعععلطة  –وزارة االشعععغال العامعععة واإلسعععكان  –فريعععق تخطعععيط العشعععوائية فعععي )وزارة الحكعععم املحلعععي  مهندسععع ي
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بلديعة بيعت حعانون( باإلضععافة العى رئعيس لجنعة حعي عشععوائية بيعت حعانون ورئعيس اللجنعة املركزيععة  –األراضع ي 

 .لجنة تسوية أوضاع تعديات عشوائية بيت حانونًّ وتنظيم املدن ورئيس لألبنية

o  ( اسئلة الى املتقابلين وهي:8تم توجيه ) الرئيسية:املحاور 

تحسععععععين الكثافععععععة وتعزيععععععز االسععععععتخدام مععععععا هععععععو دور شععععععبكة الشععععععوارع املعتمععععععدة لعشععععععوائية بيععععععت حععععععانون فععععععي  .1

ًّ؟املختلط

ًّ؟تشكيل حدود امللكيةاعادة ما هو دور شبكة الشوارع املعتمدة لعشوائية بيت حانون في  .2

ًّ؟تمكين امن الحيازةما هو دور شبكة الشوارع املعتمدة لعشوائية بيت حانون في  .3

ًّ؟االخالء القسريًّما هو دور شبكة الشوارع املعتمدة لعشوائية بيت حانون في  .4

ًّ؟الحد من مخاطر الكوارثما هو دور شبكة الشوارع املعتمدة لعشوائية بيت حانون في  .5

ًّ؟دعم النمو االقتصاديلشوارع املعتمدة لعشوائية بيت حانون في ما هو دور شبكة ا .6

ًّ؟القدرة على تعزيز مفهوم املدينة االمنةما هو دور شبكة الشوارع املعتمدة لعشوائية بيت حانون في  .7

ًّ؟تكوين الهوية )املواطنة(ما هو دور شبكة الشوارع املعتمدة لعشوائية بيت حانون في  .8

o وذلععععك لتقليععععل  املقابلععععةفععععي  املحععععدودة وشععععبه املحععععدودةتععععم االعتمععععاد علععععى االسععععئلة : املقابلــــةاســــئلة  نــــوع

 امكانية الوقوع في الخطأ عند التفسير كما انه يسهل التعامل معها عند تحليل البيانات.

o لعينة املقصودة )مخططي عشوائية بيت حانون + متخذي القرار(نوع عينة الدراسة: تم استخدام ا. 

o اشعععخاص مععن وزارة الحكعععم املحلععي، وزارة االشعععغال العامععة واإلسعععكان،  (7مقابلععة )تععم  :عــدد املتقـــابلين

سععلطة األراضعع ي، بلديععة بيععت حععانون، ورئععيس لجنععة حععي عشععوائية بيععت حععانون، ورئععيس اللجنععة املركزيععة 

 حانون.لألبنية وتنظيم املدن، ورئيس لجنة تسوية أوضاع تعديات عشوائية بيت 

o  اجععععراء املقععععابالت وجًهععععا لوجععععه مععععع اخععععذ إجععععراءات السععععالمة فععععي ظععععل جائحععععة تععععم  :اجــــراء املقابلــــةطريقــــة

 .(12/6/2021( و)1/6/2021كورونا وذلك في الفترة ما بين )

 . لتقييم شبكة الشوارع املعتمدة أسئلة املقابلة كل سؤال على حدا تم تحليل  -4

 الخروج بتوصيات واقعية يمكن توظيفها في املشاريع املستقبلية. -5

 :
ً
 متغيرات الدراسة:ثالثا

 
ًّمتغيرات الدراسة )املصدر: الباحثتان( (6)شكل 

 
 
 

 شبكة شوارع العشوائية املعتمد

 تحسين الكثافة وتعزيز االستخدام املختلط

 اعادة تشكيل حدود امللكية

 تمكين امن الحيازة

 االخالء القسريًّ

 الحد من مخاطر الكوارث

 دعم النمو االقتصادي

 القدرة على تعزيز مفهوم املدينة االمنة

 )املواطن(تكوين الهوية 

 املتغير املستقل

ت التابعة
املتغيرا
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 التحليل الفيزيائي: 3-1

يعتمد التحليل الفيزيائي على تحليل تخطيط العشوائية بناًء على تحليل املخطط املعتمد وفق عدة معايير وهي 

ًّكالتالي:

 املركزية لألبنية وتنظيم املدن:تحقيق محددات املعتمدة من اللجنة  3-1-1

حسب املخطط اإلقليمي لقطاع غزة  تم االلتزام بالحد التنظيمي لشارع صالح الدين اإلقليمي .1

م العثور على مصدر خطأ! لم يت( انظر 2018لعام )واملخطط الهيكلي مع بلدية بيت حانون املحدث 

، وهذا يحقق إيجابيات وهي فرصة االرتباط الحضري للعشوائية مع مدن قطاع غزة ككل من املرجع.

 املوقع بالنسبة للقطاع ككل.  الوصولية واهميةخالل سهولة 

 
(، مخطط عزبة بيت 2021الشارع االقليمي والشارع الهيكلي بالنسبة ملخطط العشوائية )املصدر: وزارة الحكم املحلي ) (7)شكل 

 ، فلسطين(غزة-الحكوميةحانون 

 حسب املخطط الهيكلي في مخطط شوارع العشوائية املعتمد: الشوارع الهيكليةااللتزام ب .2

( مما يعطي 31( وشارع رقم )41بالعشوائية وهي شارع رقم ) تم املحافظة على الشوارع الهيكلي املحيطة .أ

إيجابية للتخطيط من خالل املحافظة على حدود العشوائية وعدم انتشار التعديات في مناطق جديدة، 

 .شكل للعشوائية انظر  أفضلباإلضافة الى تحقيق وصولية 

بسبب تعدي املواطنين على مسار الشوارع أدى الى  (64( وشارع هيكلي رقم )63رقم ) الغاء شارع هيكلي .ب

اختالل في توازن شبكة الشوارع واالخالل بالتدرج الهرمي لها، حيث ال يوجد شوارع تجميعية واضحة 

  .( شكل)انظر 

له دور سلبي في تحقيق وصولية من  ( متر10ًّ( متر الى )12( من )61الهيكلي رقم ) تقليص عرض الشارع .ج

 .( شكلداخل املدينة الى قلب العشوائية، كما يقلل من أهمية املرافق التي تقع حول هذا الشارع )انظر 

 ( متر:10)هو  واالفراز وإزالة الشيوع ضمن مشاريع التقسيمالحد األدنى لعرض الشارع  .3

 ( متر بدون ارتداد8الشوارع بعرض ) طولًّ( من نسبة %78( تم اعتماد )61الشوارع شرق شارع ) .أ

 ( متر.10الشوارع بعرض ) طولًّ( من نسبة %19( تم اعتماد )61الشوارع غرب شارع ) .ب

( بسبب تركز السكن 61شارع )( متر في املنطقة شرق 10يرجع السبب الى تنظيم شوارع بعرض اقل من ) .ج

، مما يعتبر سلبية في املخطط ويضعف دور شبكة الشوارع كفرصة للجذب العشوائي في املنطقة

 تم التقليص تم االلغاء

املعتمد للعشوائية فانه يظهر ان حسب املخطط 

الشارع اإلقليمي يعطي أهمية للجزء الشرقي منها، وهذا 

 عزز فكرة تخصيص مرافق حكومية على هذا الشارع.

تخصيص املرافق يزيد من تدفق املواطنين الى 

العشوائية وبالتالي فرصة للدمج الحضري مع احياء 

مدينة بيت حانون بشكل خاص وقطاع غزة بشكل 

 .عام

االلتزام بالحدود التنظيمية للشوارع الهيكلية املحيطة 

بالعشوائية بنفس املسار والعرض حسب املخطط 

الهيكلي ساعد بشكل إيجابي الحد من التمدد 

العشوائي للسكان باإلضافة الى تحسين الوصولية 

واختيار مواقع املرافق العامة الخدماتية على الشوارع 

 الهيكلية املحيطة.
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من قبل وزارة االشغال العامة ا ( تم تخطيطها سابًق61ًّ، في حين ان املنطقة غرب شارع )الحضريًّ

افق في املنطقة مثل املدارس واإلسكان كأبراج سكنية لذوي الدخل املحدود باإلضافة الى انشاء مرًّ

 ومستشفى بيت حانون.

 ( متر:12)هو  اقع عليها مؤسسة عامةو دنى لعروض الشوارع الاأل  الحد .4

مع أبراج وزارة االشغال العامة ا تم اعتماد مرافق عامة قبل تسوية أوضاع العشوائية وذلك متزامنًًّ .أ

اإلضافة الى مستشفى حكومي ومناطق واإلسكان وتوفير مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة الغوث ب

( متر 12املرافق تقع على شوارع بعرض ) هذهاملرافق تبلغ نسبة هذه  اإلسكان.خضراء ضمن مشروع 

 كحد أدنى.

( متر داخل العشوائية 10املرافق املقترحة في العشوائية التي تم تسوية أوضاعها تقع على شوارع بعرض ) .ب

 العشوائية. أطرافوشوارع هيكلية في املرافق على 

تحديد مسار خط منتصف الشارع بناًء على مبدأ املناصفة بين امللكيات وتحقيق االنسيابية املرورية:  .5

مما يعتبر إيجابية  ملكية األرض كلها حكومية وتم تحديد الشوارع بناًء على الوضع القائم للتعديات

ير مساحات للساحات املفتوحة واملرافق للمشروع ككل لتوفير أراض ي لفتح شوارع مناسبة باإلضافة توف

 .العامة، كما يضمن حق املتعدين في عدم االخالء القسري وبالتالي ضمان حيازة آمنة

 تقييم الوصولية الى املرافق الرئيسية: 3-1-2

( دونم تم تخطيطيها بناًء التعديات القائمة، 200( دونم، منها )400مساحة عشوائية بيت حانون )

ًّاملرافق على أساس مكونات املجاورة السكنية كالتالي:وبالتالي تم تقييم 
 (AutoCADتقييم الوصولية الى المرافق الرئيسية مشياً على األقدام )المصدر: تحليل الباحثتان باستخدام برنامج الـ  1جدول 

مسافة السير  بيان الخدمة 

 باملتر

 الواقع

محدد عرض الشارع حسب اللجنة  معيار مسافة السير

 وتنظيم املدن لألبنيةاملركزية 

املسجد ًّ .1

ًّالجامع

بشكل جزئي حيث تغطي  تحقق املعيارًّت500ًّ

 ( من مساحة املجاورة،%70دائرة تأثيره )

الن املسجد يقع في الطرف الشرقي وهو 

ًّهللا عزام مسجد عبد

الشوارع املؤدية تحقق معيار الحد األدنى 

ًّالشوارع الهيكلية القائمة.له قريبة من 

( مساجد في 3يتوزع )تحقق املعيار حيث 200ًّ –150ًًّّاملسجدًّ .2

ًّ من العشوائيةأماكن مختلفة في  املجاورة

( متر ويمكن 8بعرض )الشوارع املؤدية 

ًّقبول املحدد حيث ان املساجد صغيرة

املدرسة ًّ .3

ًّاالبتدائية

بشكل جزئي حيث تغطي دائرة تأثيره 500ًّ

الن  مساحة العشوائية( من 70%)

الجزء الغربي فقط من  املدارس تقع في

ًّالعشوائية

حيث تقع الشوارع تحقق معيار عروض 

 الشوارع الهيكلية املحيطة بالعشوائية على

ًّ( متر فأعلى12وهي بعرض )

ًّ-ًّال يوجد دار للحضانة400ًًّّدار الحضانةًّ .4

حيث يوجد  بشكل جزئي تحقق املعيار400ًًًّّّروضة األطفالًّ .5

واحدة خاصة قائمة ال تخدم كل  روضة

( %55، حيث تغطي دائرة التأثير )املنطقة

ًّ.من املنطقة

لم يتحقق معيار عروض الشوارع وهي 

ًّ( متر8بعرض )

السوق ًّ .6

ًّالشعبي

تحقق املعيار حيث يقع السوق الشعبي في 1500ًّ

ًّمنتصف العشوائية 

الشوارع املؤدية له قريبة من تحقق املعيار 

ًّ.( متر12بعرض ) القائمةالشوارع الهيكلية 
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تحقق املعيار حيث يقع املركز الثقافي في 1500ًًّّاملركز الثقافيًّ .7

ًّالعشوائية.منتصف 

الشوارع املؤدية له قريبة من الشوارع 

ًّ.( متر12بعرض ) الهيكلية القائمة

 تحقق املعيار حيث يغطي املركز الصحي800ًًّّاملركز الصحيًّ .8

)مستشفى بلسم( الجزء الغربي 

ًّ.للعشوائية

الشوارع املؤدية له قريبة من الشوارع 

ًّ.( متر34بعرض ) الهيكلية القائمة

املناطق ًّ .9

ًّالخضراء

تقع املنطقة الخضراء تحقق املعيار حيث 500ًّ

ًّفي منتصف العشوائية 

( متر ويمكن 8بعرض )الشوارع املؤدية 

ًّ.قبول املعيار حيث املنطقة صغيرة

 على األقدام وربط هذا املعيار بمحدد عرض  وبعد دراسة وتقييم الوصولية الى
ً
الشارع، املرافق الرئيسية مشيا

ًّيمكن استنتاج ما يلي:

تحقق معيار مسافة السير ومحدد عرض الشارع في خدمة املسجد والسوق الشعبي واملركز الصحي  -1

قائمة بالفعل  واملنطقة الخضراء واملركز الثقافي. يمكن ان يكون سبب تحقق املعيار هو ان هذه املرافق

ما عدا املنطقة الخضراء وقد تم انشاؤها بناًء على حاجة السكان امللحة وضغط لجنة الحي على البلدية 

وسلطة األراض ي لتخصيص ارض وانشاء هذه املرافق. الشوارع املؤدية لهذه الخدمات هي الشوارع 

، وهنا يكمن دور املحافظة على 
ً
حدود الشوارع الهيكلية في مخططات الهيكلية املحيطة بالعشوائية غالبا

ًّتطوير العشوائيات.

 تتحقق معيار مسافة السير بشكل جزئي في املسجد الجامع والروضة واملدرسة االبتدائية ويرجع ذلك الى: -2

 ( والذي يقع في الجزء الجنوبي من العشوائية في األماكن 31املسجد تم إنشاؤه على الشارع الهيكلي رقم )

 ها تعديات من السكان ولم يتم اختيار موقعه بناًء على مسافة السير، التي ال يوجد علي

 ( في منطقة ال يوجد عليها تعديات على أطراف العشوائية.31املدرسة االبتدائية تقع على شارع رقم ) 

  الروضة هي روضة خاصة وتم انشاؤها من قبل املواطنين وبالتالي لم يتم االخذ بعين االعتبار دائرة

 التأثير.

 تقييم تحسين النقل واالتصال مع املناطق الحضرية 3-1-3

 ( ( 4تحقق تحسين النقل واالتصال للعشوائية بسبب وقوعها على شارع صالح الدين )طريق رقم

( متر، وتم املحافظة على الحدود التنظيمية له بدون 54اإلقليمي( يربط جميع محافظات غزة بعرض )

ًّتعديات.

  بالعشوائية تعتبر من الشوارع املهمة التي تربط محيط العشوائية بقلب شبكة الشوارع الهيكلية املحيطة

ًّ
ً
.ا مدينة بيت حانون شرق

ً
ًّومدينة بيت الهيا غربا

  تحسين االتصال بين قلب العشوائية واملحيط الحضري الخارجي نتيجة تقليص عرض  لم يتحققبينما

ًّ( متر بدون.10( متر الى )3( متر وارتداد )12( الهيكلي من )61الشارع رقم )

 تعزيز التخطيط املتكامل على مستوى املدينة 3-1-4

 :هو شارع إقليمي شارع صالح الدين وًّيفصل ما بين مدينة بيت حانون والعشوائية  الدمج الفيزيائي

، حيث غالب54ًًّبعرض )
ً
تلعب الشوارع اإلقليمية ا ( متر مما يجعل العشوائية منفصلة عن املدينة فيزيائيا
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، حيث ان شارع صالح الدين اإلقليمي بمكن 1وذلك حسب دراسة فصل احياء املدينةفي ا مباشرًًّا دوًرًّ

( أدى 63اعتباره فاصل فيزيائي بين العشوائية ومدينة بيت حانون.  تقليص عرض الشارع الهيكلي رقم )

 الى تقليل أهميته بالتالي ضعف الدمج الفيزيائي مع املحيط الحضري.

 :لدمج االقتصادي للعشوائية مع املدينة في سهولة الوصولية الى يمكن تقييم ا الدمج االقتصادي

املنطقة الصناعية ملدينة بيت حانون باإلضافة الى املنطقة الحرفية الجديدة، وذلك بسبب ان 

العشوائية واملنطقة الصناعية يقعان على محور واحد وهو شارع صالح الدين. لم يتمكن مخطط شبكة 

 مجال اقتصادي للعمل فيه. إليجاداصل مباشرة مع قلب املدينة الشوارع من إيجاد وسيلة توًّ

 :يعتبر قرب العشوائية من مديرية التربية والتعليم ملحافظة شمال غزة باإلضافة الى  الدمج اإلداري

وجود خدمات تعليمية )مدارس أساسية( وصحية )مستشفى بلسم( وإدارية )األمن الوطني( هي خدمات 

ًّمحافظة الشمال وليس فقط على مستوى مدينة بيت حانون. قائمة ومهمة على مستوىًّ

 تحليل املقابلة: دور شبكة شوارع عشوائية بيت حانون في فرصة التطوير الحضري  3-2

 دور شبكة شوارع العشوائية في تحسين الكثافة وتعزيز االستخدام املختلط 3-2-1

استراتيجية  إنهاوًّافاد معظم املستجيبين انه يوجد دور ايجابي لشبكة شوارع العشوائية في التكثيف الحضري، 

للحد من االمتداد الحضري األفقي غير املنظم ولتحسين تكلفة خدمات البنية التحتية )التكلفة لكل فرد / دونم( 

ًّولتسهيل الوصولية للخدمات.

شبكة الشوارع املعتمدة تساعد على الحفاظ على األراض ي الزراعية وحمايتها من أفادت وزارة الحكم املحلي بان 

ًّ
ً
من االشغال السكني  التمدد العمراني، وذلك من خالل توجيه السكن في العشوائية كمنطقة حضرية جديدة بدال

ًّ
ً
ة الساحات نتيجة محدوديا غير املنظم. اإلشغال املتوقع للعشوائية بعد تنفيذ شبكة الشوارع سيكون مكتظ

ًّالعامة وضيق عروض الشوارع املعتمدة.

أفادت وزارة االشغال العامة واإلسكان ان شبكة الشوارع لها دور في زيادة الكثافة السكنية في املناطق املبنية 

ًّمنخفضة الكثافة الحالية، وذلك من خالل توجيه النمو الرأس ي.

د وذلك بعد تطبيق شروط نظام األبنية املعدل لعام أفادت بلدية بيت حانون بان الكثافة السكنية سوف تزدا

( من خالل بيان شروط تنظيمية معتمد من البلدية، حيث ترتبط ارتفاعات املباني بعروض الشوارع 2020)

ًّحسب نظام األبنية. 

 دور شبكة شوارع العشوائية في إعادة تشكيل حدود امللكية 3-2-2

لها دور في إعادة تشكيل حدود امللكية، حيث اعتمدت  أجمع املستجيبون بأن شبكة الشوارع املعتمدة ليس

على حدود املباني القائمة وليس امللكيات، وذلك الن السكان هم متعدون على األراض ي الحكومية ا بشكل كبير جًدًّ

ًّوال يمتلكون ملكية خاصة.

ومقارنتها  2016أفادت سلطة األراض ي بأن الرفع املساحي لجميع املنشآت القائمة على ارض العشوائية عام 

ًّساعد في اتخاذ القرار بخصوص تخطيط شبكة الشوارع.  2010باملنشآت القائمة في الصورة الجوية لعام 

                                                           
1 Abozied, Eman  & Vialard, Alice. (02 Sep, 2020). Reintegrating informal settlements into the Greater Cairo 
Region of Egypt through the regional highway network. REGIONAL STUDIES, REGIONAL SCIENCE ،p.  333-

345  .  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21681376.2020.1804443?needAccess=true 
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أفاد رئيس لجنة تسوية تعديات عشوائية بيت حانون بانه من خالل التفاوض مع املتعدين بالتعاون مع لجنة 

ي إلى قطع أراض ي مناسبة ألغراض السكن، حيث تم الحي فان شبكة الشوارع أدت الى إعادة تحويل حدود االراض 

ًّ.( متر مربع250( و)150تعديل مساحات قطع األراض ي ما بين )

اتفقت وزارة الحكم املحلي ووزارة االشغال العامة واإلسكان بان إعادة تشكيل حدود امللكيات بناًء على شبكة 

ًّة واسكان اجتماعي.الشوارع قد أدى الى ايجاد مرافق عامة وبعض املناطق املفتوح

ًّ
ً
من تحمل عبء  أفادت وزارة الحكم املحلي بأن تنظيم شبكة شوارع يعطي األساس لتنظيم حدود امللكيات بدال

ًّاالشكال العشوائية.

وتنظيم املدن بان شبكة الشوارع هي طريقة مناسبة للتفاوض مع املواطنين  لألبنيةافاد رئيس اللجنة املركزية 

ًّبخصوص املخططات الحضرية التي تتطلب تعديل حدود ملكيات األراض ي.

 دور شبكة شوارع العشوائية في تمكين امن الحيازة 3-2-3

ًّلحيازة تمثل في:اتفق املستجيبون تقريًبا على أنه يوجد دور إيجابي ملخطط شبكة الشوارع في تمكين امن ا

ًّضمان حقوق ملكية األرض وتحفيز االستثمار الخاص في اإلسكان. .1

ًّحافز للسكان في االستثمار في تحسين مكان السكن بما يولد قيمة حضرية.  .2

ًّمعهم.ا تحديد حدود ملكية األراض ي بالتفاوض مع السكان وبحيث تكون مناسبة اقتصاديًًّ .3

، حيث شوارع على تنظيم عملية التخطيط بناًء على أمن الحيازةانقسم املستجيبون في درجة تأثير شبكة ال

انقسمت اآلراء في أن أمن الحيازة هو الخطوة األولى في التخطيط قبل اعتماد شبكة الشوارع للتقليل قدر اإلمكان 

ي من تهديدات اإلخالء، بينما افاد القسم اآلخر بان شبكة الشوارع تسبق تنظيم حدود امللكيات وذلك الن أ

ًّتخطيط تفصيلي ملنطقة يجب ان يحترم الشوارع حسب املخطط الهيكلي املعتمد للمدينة.

أفاد رئيس لجنة الحي بان تنظيم شبكة الشوارع مع توفير ضمان قانوني للحيازة ُيترجم إلى االستثمار األسري في 

ًّتحسين املساكن واألنشطة االقتصادية.

ا صل على بيان الشروط التنظيمية اال بعد تسوية وضع ملكيته قانونيًًّأفادت بلدية بيت حانون بأن املواطن ال يح

ًّوالتزامه بالحد التنظيمي لشبكة الشوارع.

ًّ
ً
ومكلًفا بالنسبة للسكان ألن تسجيل  أوضحت سلطة األراض ي بان التنظيم الكامل للملكيات يستغرق وقًتا طويال

ًّاألراض ي يدخل في اجراءات روتينية معقدة. 

 رع في إيجاد بدائل لإلخالء القسري دور شبكة الشوا 3-2-4

 ل خالءلشبكة شوارع عشوائية بيت حانون في إيجاد بدائل ا ايجابيًًّا أفاد غالبية املستجيبين بان هناك دوًرًّ

مشاركة السكان، واإلخطار املسبق والتشاور، اقتراح بدائل للتخطيط، مشاركة لجنة  خالل:القسري، وذلك من 

ًّالحي في التخطيط، وتوفير موقع بديل للسكن.

اتفقت وزارة الحكم املحلي ووزارة االشغال العامة واإلسكان بانه يوجد حاجة إلى إعادة توزيع املقاسم السكنية 

ًّية فعالة ومتصلة باملدينة.لتوفير مساحة لشبكة شوارع تتمتع بوصول

 لقرارات مجلس الوزراء بتسوية أوضاع املتعدين الذين 
ً
أكدت سلطة األراض ي على حقوق املتعدين استجابة

( في نفس مكان العشوائية دون اللجوء الى االخالء القسري. 2015( لسنة )9رقم ) شروط قرارًّتنطبق عليهم 
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تماعي الذي قامت بعمله عزز مبدأ حفظ الحقوق، لذلك فان وضحت سلطة األراض ي بأن املسح امليداني االج

ًّتخطيط شبكة الشوارع مر بالعديد من البدائل والتحديات للحد من االخالء القسري.

أكد رئيس لجنة تسوية تعديات عشوائية بيت حانون ورئيس لحنة حي عشوائية بيت حانون ان دور شبكة 

إلى حلول من خالل املناقشة والتفاوض حول التعديات التي يجب الشوارع هو تقليل عمليات الترحيل والتوصل 

إزالتها والشوارع التي يجب فتحها و / أو توسيعها، واملكان الذي يجب أن يتم فيه تسوية اوضاع السكان املنقولين. 

.ا يعد اختيار موقع قريب من مكان التعدي أمًرا مهًمًّ
ً
ًّملنع اآلثار السلبية اجتماعيا

 رع في الحد من مخاطر الكوارثدور شبكة الشوا 3-2-5

لشبكة شوارع عشوائية بيت حانون في الحد من مخاطر الكوارث، ا ايجابيًًّا أفاد معظم املستجيبين بان هناك دوًرًّ

ًّمن خطر الحرائق والقصف املتكرر نتيجة الحروب املتكررة والغرق في فصل الشتاء.ا حيث عانت املنطقة سابًقًّ

ة الشوارع ساعدت في الحد من الحرائق وتلوث مياه الصرف الصحي حيث أفادت بلدية بيت حانون بان شبك

تمكنت مركبات البلدية من تصريف آبار الصرف الصحي. لم يتم دراسة ميول التدفق السطحي ملياه االمطار في 

ًّشبكة الشوارع مما يقلل كفاءة شبكة الشوارع في الحماية من خطر الغرق في فصل الشتاء.

يس اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن فان شبكة الشوارع املعتمدة تحد من مخاطر رئ نائب حسب افادة

حيث بالكاد يتوفر الحد األدنى لوصول مركبات الدفاع املدني واالسعاف والطوارئ وذلك بنسبة قليلة، الكوارث 

 لألبنيةة املركزية التي تتعارض مع معيار الحد األدنى لعرض الشارع حسب قرار اللجن لضيق عروض الشوارع

ًّوكثرة النهايات املغلقة وعدم اعتماد شبكة الشوارع على التدرج الهرمي. وتنظيم املدن

وتنظيم املدن رغم كونه رأي األقلية هو األقرب للدقة، وذلك  لألبنيةترجح الباحثتان رأي رئيس اللجنة املركزية 

 ستكون لها فرصة 
ً
الن رأي رئيس اللجنة املركزية هو من منظور مستقبلي، حيث يرى ان العشوائية مستقبال

( متر ستصبح غير كافية للحد من 8تطوير كحي وينت ي دورها كعشوائية وبالتالي فان عروض الشوارع ذات ال)

كوارث، بينما يرى املستجيبون ان شبكة الشوارع حدت من مخاطر الكوارث مقارنة بالوضع القائم مخاطر ال

ًّوالذي ال يلبي الحد األدنى ملعايير التخطيط.

 دور شبكة الشوارع في دعم النمو االقتصادي 3-2-6

ان هذا النمو أفاد معظم املستجيبين بان شبكة الشوارع املعتمدة ليس لها دور في دعم النمو االقتصادي، حيث 

ًّغير رسمي او مخطط له. 

أفادت وزارة االشغال العامة واإلسكان بان تخطيط شبكة الشوارع ال يدعم رأس املال املوجه في ريادة األعمال 

في رتب الشوارع او يعزز استعماالت الشوارع كمحاور ا هرميًًّا واملتاجر، حيث لم يبرز تخطيط شبكة الشوارع تدرًجًّ

ًّجمع للتسوق.تجارية او ساحات ت

وضحت وزارة الحكم املحلي وبلدية بيت حانون بأن شبكة الشوارع لها دور ثانوي في دعم النمو االقتصادي من 

ًّخالل إمكانية استعمال الطابق األرض ي كاستعمال تجاري في الشوارع الهيكلية املحيطة بالعشوائية.
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 نة االمنةدور شبكة شوارع العشوائية في القدرة على تعزيز مفهوم املدي 3-2-7

أجمع املستجيبون بأن شبكة شوارع عشوائية بيت حانون لها دور ايجابي في تعزيز االمن وتقليل العنف في الحي 

مما يؤدي الى تقليل الفصل املكاني واالجتماعي واالقتصادي بين سكان العشوائية وسكان املدينة بشكل عام. اتفق 

ًّشوارع في قدرتها على تعزيز مفهوم املدينة االمنة هو:على ان أهم أدوار شبكة الا املستجيبون تقريبًًّ

ًّتعزيز التماسك االجتماعي. .1

ًّتعزيز سالمة وأمن األماكن العامة من خالل تواجد أكبر للبلدية واملتابعة الدورية وتقديم الخدمات.  .2

من خالل التواصل البصري كنتيجة لتواصل شبكة ا تعزيز نسيج عمراني حضري للمدينة أكثر أمانًًّ .3

ًّلشوارع.ا

 دور شبكة الشوارع في القدرة على تكوين الهوية )املواطنة( 3-2-8

لشبكة الشوارع في قدرتها على تكوين املواطنة )املساواة في الخدمات ا انقسم املستجيبون بان هناك دور ايجابيًًّ

رجة في العامة(، حيث يرجع سبب الخالف الى ان العشوائية محاطة بشبكة شوارع إقليمية وهيكلية معتمدة ومد

املخطط الهيكلي بعنوان وأرقام للشوارع، بينما وضح البعض االخر بان شبكة الشوارع الداخلية تعزز التجمعات 

ًّالداخلية أكثر من الدمج مع املدينة وبالتالي الفصل عن نظام التخطيط الحضري للمدينة ككل.

ًّالقدرة على تكوين الهوية )املواطنة( بأنه:وضح املستجيبون الذين أكدوا على الدور اإليجابي لشبكة الشوارع في 

اعتماد شبكة الشوارع وتسوية أوضاع املتعدين عمل على تحويل مباني الصفيح )الزينقو( الى منازل،  .1

.ا والحي العشوائي الى حي معترف به تخطيطيًًّ
ً
ًّواداريا

الشوارع وتسميتها تحويل عشوائية بيت حانون من حي منعزل الى حي معترف به يمهد الى عملية ترقيم  .2

ًّوترقيم املنازل.

ًّتطوير العشوائية أدى الى تحسين املرافق العامة وتحسين نوعية الحياة للسكان. .3

تحسين وصولية خدمات البنية التحتية كاملياه والصرف الصرف وتصريف مياه األمطار واالنارة وشبكات  .4

 الكهرباء واالتصاالت.

 النتائج ومناقشتها: -4

 النتائج 4-1

ًّتأثير تحقق املعيار على فرصة التطوير الحضريًًّّيم مدى تحقق املعيارتقيًّاملعيار

ة 
زي
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امل
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ت ا

دا
حد

 م
ق
قي
ح
ت

ية
ألبن

ل
 

م 
ظي
وتن

دن
امل

ًّ

االلتزام بالحد التنظيمي 

ًّللشارع االقليمي

تم االلتزام بالحد التنظيمي 

ًّلشارع صالح الدين

ربط العشوائية كمنطقة تطوير حضري مع قطاع 

ًّغزة

بالحد التنظيمي االلتزام 

ًّبالشوارع الهيكلية

تم االلتزام بالحد التنظيمي 

للشوارع الهيكلية )شارع 

(( املحيطة 31( و)41رقم )

ًّبالعشوائية

ًّزيادة فرصة التواصل مع مدينة بيت حانونًّ

تم الغاء شارعين هيكليين 

(( من 61( و)63)شارع رقم )

ًّشبكة الشوارع الداخلية

هرمي للشوارع وبالتالي عدم إمكانية تحقيق تدرج 

ًّتحقيق شبكة شوارع غير متوازنة
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ًّتأثير تحقق املعيار على فرصة التطوير الحضريًًّّيم مدى تحقق املعيارتقيًّاملعيار

تقليص عرض الشارع 

( 10الهيكلي الوسطي الى )

 من )
ً
ًّ( متر12متر بدال

ضعف تواصل داخل العشوائية مع املحيط 

ًّالخارجي

ًّعدم قدرة الشبكة على تكوين تدرج هرمي واضح.

اضعاف دور املرافق العامة التي تقع على الشارع 

ًّالهيكلي

الحد األدنى لعرض الشارع 

ًّ( متر10)

( من الشوارع بعرض 78%)

ًّ( متر8)

فقط من الشوارع  19%

ًّ( متر10بعرض )

ضعف في إمكانية زيادة االرتفاع الرأس ي ف البناء 

 2020وذلك ملخالفة اشتراطات نظام األبنية لعام 

ًّوبالتالي خفض فرصة التكثيف الحضريًّ

الحد األدنى لعرض الشارع 

يه مؤسسة عامة الواقع عل

ًّ( متر12)

من املرافق في  72%

العشوائية تقع على شوارع 

متر فأكثر حيث  12بعرض 

تم اختيار مواقعها على 

ًّمحيط العشوائية

( متر فاكثر الى 12أثر قلة وجود شوارع بعروض )

توزيع طرفي للمرافق وبالتالي لم تتحقق العدالة 

خدام بالتوزيع املكاني مما يؤثر على امكانية االست

ًّاملختلط داخل العشوائية

مسار خط منتصف الشارع 

بناًء على مبدأ املناصفة بين 

ًّامللكيات

التعديات في العشوائية هي على امللكية حيث تعود ًّلم يتم تحقيق هذا املعيار

ًّامللكية للحكومة.

حدثت خالفات بين املواطنين ومسئولي تخطيط 

ملكية املشروع وذلك لعدم وجود اثباتات حقيقية لل

ًّوال تسقط امللكية الحكومية بالتقادم

االلتزام بنظام انصاف 

ًّاقطار الدورانات

لم يتم دراسة هذا املعيار 

ًّلكثرة الشوارع وتقاطعاتها

( متر وبالتالي فان املشاكل 8الشوارع أغليها بعروض )

من انصاف  أكثرًّاملرورية ناتجة عن عروض الشوارع 

ًّاقطار دورانات الشوارع.

م 
يي
تق

ت
ما
خد
ال
ى 
 ال
ية
ول
ص
لو
ا

ًّ
 
ً
االلتزام بمسافة السير مشيا

على االقدام للمرافق 

 –القائمة )املسجد الجامع 

املدرسة  –الروضة الخاصة 

ًّاالبتدائية(

تحقق املعيار بشكل جزئي 

الختيار هذه املرافق على 

محيط العشوائية على 

ًّالشوارع الهيكلية القائمة

نسيج يعزز وجود مرافق على شوارع متصلة بال

الحضري للمدينة على زيادة فرصة التطوير 

الحضري واعتبار العشوائية كأحد االحياء الرسمية 

ًّللمدينة

 
ً
االلتزام بمسافة السير مشيا

على االقدام للمرافق 

 –املقترحة )السوق الشعبي 

النادي  –املركز الثقافي 

ًّالرياض ي(

تحقق املعيار حيث تم 

اختيار مواقع املرافق داخل 

العشوائية مما رفع من 

كفاءة دائرة التأثير لتشمل 

ًّجميع اجزا ها

تم اقتراح املرافق ذات األهمية األقل كخدمة 

ًّواعتبارها كخدمات محلية للعشوائية ذاتها

يؤثر هذا املعيار على التقليل من فرصة التواصل 

ًّالحضري بين العشوائية ومركز املدينة

تحسين النقل واالتصال مع املناطق 

ًّالحضرية

تم تحقيق املعيار بنسبة 

(60%)ًّ

زادت شبكة الشوارع بشكل ايجابي من أهمية 

العشوائية كمنطقة حضرية جديدة بسبب الشارع 

ًّاإلقليمي والشوارع الهيكلي املحيطة.
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ًّتأثير تحقق املعيار على فرصة التطوير الحضريًًّّيم مدى تحقق املعيارتقيًّاملعيار

تعزيز التخطيط املتكامل على 

ًّمستوى املدينة

تم تحقيق املعيار بنسبة 

(100%)ًّ

الحضري  شبكة الشوارع زادت من فرصة التطورًّ

من خالل ربط العشوائية باملخطط الهيكلي للمدينة 

ًّككل

يًّ ر
ض
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تحسين الكثافة وتعزيز 

ًّاالستخدام املختلط

تم تحقيق املعيار بنسبة 

(80ًّ

%)ًّ

احتمالية ازدياد الكثافة بشكل كبير مقارنة 

معظم باملساحات املفتوحة والساحات وذلك النه 

( متر، وهذا قلل من 10الشوارع بعروض اقل من )

ًّتحقيق نسبة املعيار

تم تخطيط شبكة الشوارع على أساس املباني ًّلم يتحقق املعيارًّإعادة تشكيل حدود امللكية

ًّالقائمة وليس امللكيات.

تم تشكيل الحدود بناء على قرار اللجنة العليا 

يازات لألراض ي الحكومية بتسوية املواطنين على ح

ًّ( متر مربع250( الى )150بمساحة من )

تحقق املعيار بنسبة ًّتمكين امن الحيازة

(100%)ًّ

شبكة الشوارع هي األساس في حصول املواطن على 

بيان الشروط التنظيمية والذي يمكنه للبناء 

 من 
ً
وبالتالي فاعتماد الشبكة عزز بشكل قوي جدا

ًّامن الحيازة

إيجاد بدائل لالخالء 

ًّالقسريًّ

تحقق املعيار بنسبة 

(100%)ًّ

 الى قرار اللجنة العليا لألراض ي الحكومية 
ً
استنادا

( يحق لهم 2010فان جميع املتعدين قبل عام )

االستمالك في العشوائية، لذلك فان شبكة الشوارع 

أكدت على املباني القائمة كحيازات آمنة دون 

ًّاللجوء الى االخالء القسريًّ

شبكة الشوارع ساعدت بشكل كبير في الحد من ًّ(%85حقق املعيار بنسبة )تًّالحد من مخاطر الكوارث

مخاطر الحريق والغرق في فصل الشتاء اال ان عدم 

وجود تدرج هرمي واضح لشبكة الشوارع وعدم 

االلتزام بمحدد اللجنة املركزية لعروض الشوارع 

قلل من سهولة وصولية مركبات اإلسعاف والدفاع 

ًّوالطوارئًّاملدني 

( 8شبكة الشوارع معظمها شوارع سكنية بعرض )ًّ(%40تحقق بنسبة )ًّم النمو االقتصاديدع

متر ولم يتم التأكيد على أي محور تجاري وبالتالي لم 

تقم الشبكة بدور دعم النمو االقتصادي بشكل 

ًّفعال مما يضعف فرص التطور الحضريًّ

القدرة على تعزيز مفهوم 

ًّاملدينة االمنة

تقليل العنف وتعزيز االمن يعزز من فرص التطور ًّ(%95بنسبة )تحقق املعيار 

الحضري من خالل الدمج االجتماعي واملكاني مع 

ًّاملدينة ككل
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ًّتأثير تحقق املعيار على فرصة التطوير الحضريًًّّيم مدى تحقق املعيارتقيًّاملعيار

القدرة على تكوين الهوية 

ًّ)املواطنة(

تحقق املعيار بنسبة 

(100%)ًّ

تحويل العشوائية الى حي معترف فيه من خالل 

الى اعتماد شبكة شوارع لها ارقام وعناوين يؤدي 

تكوين هوية واضحة ومميزة للعشوائية كحي من 

احياء املدينة وليس كعشوائية غير معترف بها 

ًّباإلزالةومهددة 

 االستنتاجات 4-2

 استنتجت الباحثتان ما يلي:

 من فكرة  -1
ً
يوجد العديد من املحددات التخطيطية لتعزيز فرص التطور الحضري للعشوائيات انطالقا

ًّالشوارع، ولكن ال تزال بحاجة الى التطوير واملوائمة لتناسب خصوصية قطاع غزة.التخطيط بناًء على شبكة 

هناك حاجة ملوائمة املعايير التخطيطية املحلية مع األدلة واملعايير الدولية في املؤسسات العاملية الرائدة في  -2

ًّيتوافق مع بيئة قطاع غزة. العشوائيات بمامجال تخطيط 

الجيدة للمرافق العامة من داخل العشوائية، ولكن ال تزال الوصولية من املدينة الدراسة أظهرت الوصولية  -3

ًّككل تحتاج الى إعادة دراسة.

الغاء الشوارع الهيكلية من مخطط شبكة الشوارع بناًء على التعديات والوضع القائم أضعف من فرصة  -4

ًّع املدينة ككل.التطوير الحضري وذلك لالختالل في التدرج الهرمي للشوارع والوصولية م

( متر أثر في فرصة التطور الحضري وذلك ملا 6( الى )8اعتماد شبكة الشوارع على شوارع بعروض تتراوح من ) -5

ًّيتسبب من تلوث حضري وكثافة عالية عير مدروسة ومشاكل بيئية تقلل من فرص استدامة املشروع.

لى ظهور أنشطة اقتصادية غير منظمة االستخدام السكني للشوارع وعدم اقتراح محاور تجارية قد يؤدي ا -6

ًّمثل الورش الخفيفة وبعض الحرف التي قد تصنف خطرة.

 التوصيات 4-3

 اعداد معايير لتخطيط شبكة الشوارع داخل العشوائيات. .1

ًّالحفاظ على الحدود التنظيمية للشوارع حسب املخطط اإلقليمي واملخطط الهيكلي املعتمد للمدينة. .2

كلية بنفس العرض مما فرصة تطوير العشوائيات وربطها باملخطط الهيكلي شوارع هي إللغاءإيجاد بدائل  .3

ًّللمدينة.

ًّالشوارع.ضرورة االلتزام بمعايير اللجنة املركزية الخاصة بعروض  .4

ًّضرورة االلتزام بتوزيع الخدمات بناًء على مسافة السير باملتر الن شبكة الشوارع يجب ان تخدم املشاة. .5

تؤدي الى الدمج االقتصادي للعشوائية مع املدينة  ألنهارية في شبكات الشوارع حاور التجاضرورة تعزيز امل .6

ًّوبالتالي فرصة للتطور الحضري.

مرافق عامة  إليجادفرصة أكبر  إلعطاءضرورة إعادة تشكيل حدود التعديات بناًء على شبكة شوارع مدروسة  .7

ًّامللكيات.وبعض املناطق املفتوحة واسكان اجتماعي، باإلضافة الى تنظيم شكل حدود 

يجب تخطيط شبكة الشوارع في العشوائيات للحد من مخاطر الكوارث مثل الحرائق وتلوث مياه الصرف  .8

 الصحي ومياه االمطار وتمكين وصول مركبات الدفاع املدني واالسعاف والطوارئ.

ًّ
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ً
 أوال

أثر تصميم شوارع املشاة على استدامة املناطق العمرانية: حالة دراسية مركز مدينة (. 2015األسطل، وفاء. ) .1
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https://www.academia.edu/34007151/Slums_and_methods_of_treatment_according_to_the

_planning_criteria_of_residential_areas  
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 82-65 (، أملانيا، ص12(، العدد )3الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

ًّاملستخلص

التعرف على خصائص وقدرات ، األزماتإدارة  العاطفي فيإبراز دور املهارات اإلبداعية والذكاء الدراسة الي  هدفت

القاء الضوء على جوهر ، األزماتالتعرف على ماهية إدارة ، األزماتإلبداعية في التعامل مع اًّاإلدارة والقيادة

واعداد ، االستعداد املبكروًّ ومضمون التعامل مع مثلث األزمة من خالل التنبؤ العلمي، التخطيط املسبق

قد توصل وًّ .االستقرائي للتوصل الي نتائج الدراسةواملنهج الوصفي  املنهج على البحث. وقد اعتمد السيناريوهات

املهارات ، وأن : أن هنالك عالقة وثيقة بين إدارة األزمات والعلوم اإلنسانية األخرىًّالي النتائج التالية البحث

 في إدارة األزمات وخلق الفرص
ً
 مهما

ً
اإلبداعية تشكل  وأن. االستراتيجيات اإلبداعية والذكاء العاطفي تلعب دورا

 في إدارة العديد من األزمات. القيادة اإلًّ
ً
 هاما

ً
بداعية تمتاز بالعديد من القدرات في التعامل مع األزمات. مدخال

التنبؤ العلمي والتخطيط املسبق واالستعداد املبكر واعداد وبناء السيناريوهات  ،يتطلب التعامل مع مثلث األزمة

عودة األصلية والبديلة. املهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي عبارة عن قدرات ومهارات وسلوكيات قد تكون موج

وأن املهارات اإلبداعية  ،لدى الشخص وقد تكعون غير موجودة، ولكن يمكن اكتسابها وتنميتها وتدريب النفس عليها

وقد أوص ى البحث  معقدة وطويلة وتحتاج للمزيد من البحث والدراسة.والذكاء العاطفي في إدارة األزمات مسألة 

تشجيع الجامعات واملراكز .، ت بالعلوم اإلنسانية األخرىًّالدراسات الخاصة بعالقة إدارة األزماضرورة تطوير ب

العمل علي قيام وتنظيم مؤتمر افتراض ي دولي ، نشاء مراكز وكراس ي بحثية خاصة بعلم إدارة األزماتإلالبحثية 

مديري "كورونا" في أداء  19إلدارة األزمات ملناقشة تطورات األزمة العاملية وتبادل الخبرات، وتأثير جائحة الكوفيد 

تشجيع تنظيم الدورات ، كتب واصدارات جماعية تتناول عالقة إدارة األزمات بالعلوم األخرىًّ ، اعداداألزمات

االدارة، الصراع  الكلمات املفتاحية:التدريبية لتنمية املهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي في ادارة األزمات 

ًّب.   التنظيمي، الكفاءة، االنتاجية، استراتيجيات وأسالي

ًّاألزمات إدارة العاطفي، الذكاء اإلبداعية، املهارات :املفتاحية الكلمات
Abstract 

The study aims to highlight the role of creative skills and emotional intelligence in crisis 

management, identify the characteristics and capabilities of creative management and 

leadership in dealing with crises, identify the nature of crisis management, and shed light 

on the essence and content of dealing with the crisis triangle through scientific prediction, 

mailto:musaabalhashmi@yahoo.com
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advance planning. And early preparation, and the preparation of scenarios. The research 

relied on the descriptive method and the inductive method to reach the results of the study. 
The research finding results: There is a close relationship between crisis management and 

other human sciences. Creative skills and emotional intelligence play an important role in 

managing crises and creating opportunities. Creative strategies are an important input in 

managing many crises. Creative leadership has many capabilities in dealing with crises. 

Dealing with the crisis triangle requires scientific forecasting, advance planning, early 

preparation, and the preparation and construction of original and alternative scenarios. 

Creative skills and emotional intelligence are abilities, skills and behaviors that a person 

may have and may not exist, but they can be acquired, developed and self-trained, and that 

creative skills and emotional intelligence in crisis management is a complex and long issue 

that needs further research and study. So The research recommended the following: The 

necessity of developing studies on the relationship of crisis management with other human 

sciences. Encouraging universities and research centers to establish research centers and 

chairs for the science of crisis management. Working to establish and organize an 

international virtual conference for crisis management to discuss developments in the 

global crisis and exchange experiences, and the impact of the Covid-19 pandemic on the 

performance of managers. Preparing books and collective publications dealing with the 

relationship of crisis management with other sciences. Encouraging the organization of 

training courses to develop creative skills and emotional intelligence in crisis 

management. 

Keywords: Creative Skills, Emotional Intelligence, Crisis Management. 

 امللخص املفاهيمي
 اإلبداعيععة القععدرات بععإطالق فععرص الععي مخععاطرًّ مععن تحملععه ومععا األزمععات تحويععل إمكانيععة جععوهرًّ هععي اإلبداعيععة املهععارات

 مععع واملبععدع الحععي التفاعععل خععالل مععن املرنععة، الحلععولًّ وايجععاد الظععروف صععياغة بإعععادة كفععرص األزمععات تسععتثمرًّ التععي

ًّ نتائجها ألن األزمات، مع للتعامل التقليدية الطرقًّ الستخدام مجال هنالك يعد ولم الكبير. التحدي
ً
 الي تؤدي غالبا

 حان قد األزمات إدارة في العاطفي والذكاء اإلبداعية املهارات إن وقت القولًّ يمكننا املجهولة، لذا والنهايات الفشل

 .أوانه

 للمهارات االبداعية والذكاء العاطفي في إدارة األزمات املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 
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ًّ

 في العاطفي والذكاء اإلبداعية لمهاراتلوالشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات 

ًّ األزمات إدارة

ية املهارات اإلبداع

والذكاء العاطفي

في إدارة األزمات

اإلطار املفاهيمي 

للدراسة 

املهارات اإلبداعية

الذكاء العاطفي

إدارة األزمات

اإلستراتيجيات 

اإلبداعية في 
التعامل مع األزمات

نتائج وتوصيات 

الدراسة 
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 تطلعات مستقبلية: 

.تطوير املهارات االبداعية للذكاء العاطفي املستخدم في إدارة األزمات والكوارث 

.بناء قيادات شابة تساهم في تعزيز القيادات امليدانية في إدارة األزمات والكوارث في املنطقة العربية 

 في القيادة االبداعية في األوقات الحرجة والظروف الطارئة.اتباع استراتيجيات جديدة تساهم 

 .تشجيع االبداع في التنبؤ املستقبلي باملخاطر التى ينتج عنها أزمات وكوارث 

.اعتماد منهجية التخطيط بالسيناريوهات املتوقعة لألحداث واألثار واألضرار 

 املهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي في إدارة األزمات

ًّ تلعب العاطفي والذكاء اإلبداعية املهارات. األخرىًّ اإلنسانية والعلوم األزمات إدارة بين وثيقة عالقة توصلت الدراسة أن هنالك
ً
ًّ دورا

ً
. الفرص وخلق األزمات إدارة في مهما

ًّ تشكل اإلبداعية االستراتيجيات
ً
ًّ مدخال

ً
  .األزمات مع التعامل في القدرات من بالعديد تمتازًّ اإلبداعية القيادة. األزمات من العديد إدارة في هاما

 خاصة بحثية وكراس ي مراكزًّ ل نشاء البحثية واملراكزًّ الجامعات تشجيعوًّ .األخرىًّ اإلنسانية بالعلوم األزمات إدارة بعالقة الخاصة الدراسات تطويرًّ ضرورةأوصت الدراسة ب

 "كورونا" 19 الكوفيد جائحة تأثيرًّتبيان وًّ الخبرات، وتبادل العاملية األزمة تطورات ملناقشة األزمات إلدارة دولي افتراض ي مؤتمرًّ وتنظيم قيام على العملوًّ .األزمات إدارة بعلم

البيانات واملعلومات باالعتماد على استخدمت الدراسة املنهج الوصفي واالستقرائي، 

عامة  وتبويبها وتحليلها والربط بين مدلوالتها من أجل تفسيرها والوصول الي نتائج
 .األزمات إدارة في العاطفي والذكاء اإلبداعية املهارات أهمية فكرة تكوين تسهم في

 أهم من العاطفي والذكاء اإلبداعية املهارات أن في الدراسة مشكلة تتمثل

 وثيقة عالقة وله وأكاديميين، باحثين من باإلدارة املهتمين شغلت التي املواضيع

 .املاض ي القرنًّ نهاية لها التأصيل تم التي العلوم من وهوًّ األزمات إدارة بعلم
 .والدراسة بالبحث تناوله يتطلب مما. والنشأة التكوين طورًّ في يعتبرًّ حيث

األزمات،  إدارة العاطفي في والذكاء اإلبداعية املهارات دورًّ إبرازًّ الي الدراسة هدفت
 .االزمات مع التعامل في اإلبداعية والقيادة اإلدارة وقدرات خصائص على والتعرف
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 العام للدراسة اإلطار  .1

 مقدمة: 1.1

يشهد العصر الحالي العديد من التغييرات املهمة في مجاالت العلوم واملعلومات واإلدارة .....الخ .خاصة مجال إدارة 

مختلف األزمات والتي تحتاج  الي أشخاص قادرين علي اتخاذ قرارات غير تقليدية .وقادرين علي التفكير بشكل 

وبشكل خالق، ويمتلكون املهارات اإلبداعية للتعامل مع األزمات التي تحيط باملجتمع  إحاطة تامة مثل ازمة 

االمراض الفتاكة. وألي مكن االفالت منها إال بالطرق العلمية واملهارات اإلبداعية والتفكير االستراتيجي والذكاء 

ًّالعاطفي، والتعامل مع الحالة بشكل جدي منطقي.

األمعععر الععععذي دفععععع بعلععععم إدارة األزمععععات الععععي التكامععععل والتعععداخل مععععع العديععععد مععععن العلععععوم اإلنسععععانية األخععععرى والدراسععععات 

ععة؛ لعععيس املتباينععة واملختلفععة التخصصعععات، كمععا  أصععبح اسعععتخدام املنععاهج العلميععة فعععي مواجهععة األزمععات، ضعععرورة ملح 

ًّئجها املدمرة.لتحقيق نتائج إيجابية من التعامل معها؛ وإنما لتجّنب نتا

ومععن هنععا جععاء التكامععل بينهععا وبععين علععم الععنفس وعلعععم الععنفس التربععوي، وذلععك بععالرغم مععن االختالفععات الواضععحة بعععين 

ًّهذه العلوم من حيث النشأة والتطور واملناهج واالتجاهات النظرية والتطبيقية.

ضعيح تلعك العالقعات والتشعابكات وتأتي هذه الدراسة ضمن عدد من الدراسات والبحعوث التعي يقعوم بهعا الباحعث لتوًّ

 بين هذه العلوم وعلم ادارة األزمات.

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

أن املهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي من أهم املواضيع التي شغلت املهتمين باإلدارة في  لدراسة مشكلة تتمثل

 بعلم إدارة األزمات وهو من العلوم التي تم التأصيل لها نهاية القرنًّ وله عالقة وثيقة من باحثين وأكاديميين،

ًّاذ يعد في طور التكوين والنشأة. مما يتطلب تناوله بالبحث والدراسة. .املاض ي

  :الدراسة تساؤالت

ًّ:التالية التساؤالت الدراسة على جيبت

ًّ؟املقصود باملهارات اإلبداعية ما -

ًّ؟الذكاء العاطفيما  -

 إدارة األزمات؟ ما -

 ؟االستراتيجيات اإلبداعية في التعامل مع األزماتما  -

 أهداف الدراسة: 3.1

ًّ:االتي تحقيق الي الدراسةهدفت 

 ات.إدارة األزم العاطفي فيإبراز دور املهارات اإلبداعية والذكاء  -

 .إلبداعية في التعامل مع االزماتاًّالتعرف على خصائص وقدرات اإلدارة والقيادة -

 ات.التعرف على ماهية إدارة األزم -

القاء الضوء على جوهر ومضمون التعامل مع مثلث األزمة من خالل التنبؤ العلمي، التخطيط  -

 .اعداد السيناريوهات، االستعداد املبكروًّ املسبق

ًّ
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 أهمية الدراسة: 4.1

ًّتكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

حول أهمية املهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي في  والبحوثتوفر الدراسات  عدم أوًّ قلةنظرا ل -

، لذا ستسهم تلك الدراسة في توفير مصدر مهم في العربية الجامعات مكتباتإدارة األزمات ب

ًّ.هذا املجال

ًّ.وفير بعد تدريبي واحتياج تدريبي جديد ملديري األزماتت في الدراسة تسهم -

 بموضوع املتعلقة السابقة الدراسات عنهات غفل التي الجوانب على الضوء الدراسة سلطت -

 البحث.

 تستعرض الدراسة بعد وعالقة جديدة لعلم إدارة األزمات بعلم النفس التربوي. -

ًّتوضح الدراسة أهمية االستفادة من املهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي في إدارة األزمات. -

البحثية واألكاديمية واملهنية ذات العالقة بموضوع كل الجهات  الدراسة هذه نتائج من تستفيد -

 .الدراسات االستراتيجية الوطنية واإلقليمية والدوليةومراكز  إدارة األزمات

ًّمنهجية الدراسة: 5.1

 وتحليلها وتبويبها واملعلومات البيانات جمع على يعتمد الذي ،واالستقرائي الوصفي املنهج الدراسة ههذ استخدمت

عن أهمية في تكوين فكرة  واضحة بصورة تسهم عامة نتائج الي والوصولًّ تفسيرها أجل من مدلوالتها بين والربط

ًّ:التالية املناهج على ةمعتمد ،الذكاء العاطفي في إدارة األزماتاملهارات اإلبداعية وًّ

ًّ.الوصفي املنهج -

ًّ.االستقرائي املنهج -

ًّ.والبحوث الدراسات هذه مثل في البحثية املنهجية الطرقًّ أنسب أنها اعتبارًّ على وذلك

 حدود الدراسة: 6.1

من حيث التعريف  ،األزماتاملهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي في إدارة  الدراسة موضوع تناولًّي

ًّ.واألهميةواملفهوم 

 النظري:. اإلطار 2
بعض املفاهيم واملصطلحات من خالل شرحها واستيضاح مفهومها  علىالوقوف  تتطلبإن طبيعة الدراسة 

وتوضيح  ،شرح مفهوم إدارة األزماتباإلضافة الي  ،العاطفيباملهارات اإلبداعية والذكاء خاصة فيما يتعلق 

الوقوف علي هذه املدلوالت من أجل الفهم  يحتاجاألمر الذي  االستراتيجيات اإلبداعية في التعامل مع األزمات،

ًّالجيد في املراحل القادمة من الدراسة. 

 :اإلبداعيةاملهارات . 1:2
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جمع مهارة وهي نشاط معقد يتطلب فترة زمنية من التدريب املقصود واملمارسة املنتظمة بحيث تؤدي  املهارات:

أنها ممارسة وهي السهولة والدقة في إجراء عمل معين وعلي الرغم من صلتها الوثيقة بالعادات إال 1بطريقة مالئمة.

2ًّ.خاصة تعتمد على رغبة معينة وقدرة خاصة

مزيج من الخيال العلمي املرن لتطوير فكرة قديمة أو إيجاد فكرة  بأنه عرف اإلبداع، اذجاءت من  اإلبداعية:

3ًّ.جديدة ينتج عنها إنتاج متميز غير مألوف يمكن تطبيقه واستعماله واالستفادة منه

الطالقة في التفكير واملرونة واألصالة  التي تتضمنفي حين يراه جيلفورد بأنه مجموعة من السمات االستعدادية 

فتحي أما اإلبداع اإلداري فقد عبر عنه . 4والحساسية للمشكالت وإعادة تعريف املشكلة وإيضاحها بالتفصيل

ة التي إذا ما وجدت بيئة إدارية مناسبة بأنه مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصي جروان :

يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة ومفيدة سواء بالنسبة لخبرات الفرد السابقة أو 

خبرات املؤسسة أو املجتمع أو العالم، إذا كانت النتاجات من مستوى االختراعات اإلبداعية في أحد ميادين الحياة 

كن تعريفه بأنه عملية تسحى إلى إحداث نقلة مميزة على مستوى التنظيم من خالل توليد ، ويم5اإلنسانية

مجموعة من األفكار الخالقة واالبتكارية، وتنفيذها من قبل أفراد العمل ومجموعاته، مما ينعكس أثرها إيجابيا 

6ًّ.على تطوير املؤسسة أو املنظمة

ي جوهر إمكانية تحويل األزمات وما تحمله من مخاطر الي فرص ه الباحث:أما املهارات اإلبداعية من وجهة نظر 

إلطالق القدرات اإلبداعية التي تستثمر األزمات كفرص إلعادة صياغة الظروف وإيجاد الحلول املرنة من خالل 

التفاعل الحي واملبدع مع التحدي الكبير الذي تواجهه بالقدر الذي يمكنها من تحويل الخطر الي فرصة يمكن 

ًّثمارها وتحويل إحباطات األزمة الي مناخ يحفز فعاليات الجهود اإلبداعية.است

  العاطفي:الذكاء . 2:2

للذكاء العاطفي على أنعه قدرات ومهارات في فهم مشاعر الذات ومشاعر  واألكاديميين تعريفات الباحثين توضح

سالوفي وماير الذكاء العاطفي بأنه: "القدرة ويعرف  اآلخرين، وإن اختلفت عباراتهم في التعبير عن هذا املضمون.

على معرفة الشخص مشاعره وانفعاالتعه الخاصة كما تحدث بالضبط، ومعرفته بمشاعر اآلخرين، وقدرته على 

ًّ 7.ضبط مشاعره، وتعاطفه مع اآلخرين واإلحساس بهم، وتحفيز ذاته لصنع قرارات ذكية"

بأنه: "مجموعة من القدرات أو املهارات الشخصية التي تساعد الدكتور السيد السمدوني في تعريفه  ويشير له

، وفهم مشاععر وانفعاالت اآلخرين، وحسن التعامل 
ً
الشخص على معرفة مشاعره وانفعاالته، وسيطرتعه عليها جيدا
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ويرى  1معهعم، وقدرته على استثمار طاقته الوجدانية في األداء الجيد، وعلى إقامعة عالقات طيبة مع املحيطين".

دانييل جوملان أن الذكاء العاطفي: "مجموعة من السمات، قد يسميها البعض صفعات شخصية، لها أهميتها 

ويعرفعه بعض علماء النفس: "القدرة على التعامل مع املعلومات العاطفيعة، من خالل  2.البالغعة في مصيرنا كأفراد"

التعامل اإليجابي مع  وباختصعار هو: "قدرة اإلنسعان على 3.استقبعال هذه العواطف واستيعابهعا وفهمها وإدارتها"

4ًّ.ذاته ومع اآلخرين، لتحقيق أكبر قدر من السعادة لنفسه وملن حوله"

قد تكون موجعودة لدى  وسلوكيات عبارة عن قدرات ومهارات" العاطفي:ومن وجهة نظر البحث فإن الذكاء 

ًّ".وتنميتها وتدريب النفس عليهاالشخص وقد تكعون غير موجودة، ولكن يمكن اكتسابها 

 . أهمية الذكاء العاطفي: 3:2

أهمية الذكاء العاطفي في الصلة بيعن اإلحساس والشخصية واالستعدادات األخالقية النظرية، وأن  يمكن تلخيص

ل املواقف األخالقية األساسية في الحياة إنما تنبع من قدرات اإلنسان االنفعالية األساسية، ذلك أن االنفعا

ًّبالنسبة ل نسان هو )واسطة( العاطفة، وهو شعور يتفجر داخل اإلنسان للتعبير عن نفسه في فعل ما.

وهؤالء الذين يكونون أسرى االنفعال أي املفتقرون للقدرة على ضبط النفس، إنما يعانون من عجز أخالقي 

وأساس مشاعر اإليثار إنما يكمن في فالقدرة على السيطرة على االنفعال هعي أساس اإلدارة وأساس الشخصية 

التعاطف مع اآلخرين أي القدرة على قراءة عواطفهم، أما العجز ععن اإلحساس باحتياج اآلخر أو بشعوره 

5ًّ.باإلحباط فمعناه عدم االكتراث به

ر على الذكاء ولقعد أشارت نتائج البحوث إلى أن النجاح في األداء أو أماكن العمل في الحياة العامة يعتمد بقدر كبي

وقد وجد أن للذكاء العاطفي عالقة  6فقط منه على الذكاء العقلي، %20، بينما يعتمد %80العاطفي، بنسبة 

كبيرة بالنجاح في التجارة واألعمال، فقدرة اإلنسان على التعامل مع املشاعر والعواطف، والقدرة على التكيف مع 

 أن من أكثر الصفات التي  7.لعملالشدة والتوترات، تؤدي إلى تحقيق النجاح في ا
ً
ووجدت دراسة حديثة نسبيا

تشجع الزبائن على الشراء هي قدرة البائع على معرفة مشاعر الزبون ومن ثم تلبية هذه املشاعر، وقد عّبر الزبائن 

 أي يلبي رغبات 8.عن تفضيلهم للبائع الذي يحسن االستماع إليهم والذي يتفهم حقيقة ما يريدون وما يهمهم

ًّالزبون.

حالوة اإليمان" -كتابه "ما فوق الذكعاء العاطفي يبين الدكتور ياسر العيتي العالقة بين اإليمان والذكاء العاطفي في 

: "إذا كان الذكاء العاطفي يمكن اإلنسان من التعامل اإليجابي مع ذاته ومع اآلخرين حيث يحقق لنفسه وملن 
ً
قائال

                                                           
 .44ص السابق،املرجع  هع(:2007/1428)السيد إبراهيم  ،السمعدوني 1
، الوطني للثقافة والفنون، الكويت(، إصدار املجلس 262، الذكاء العاطفي، ترجمة: ليلى الجبالي، سلسلة عالم املعرفة رقم )هع(1421-2000)جوملان، دانييل  2

 .58-57ص
 .13الذكاء العاطفي والصحعة العاطفية، املكتعب اإلسالمي، بيروت، ص)د. ت. ن(:  مأمونًّ ،املبيض 3
 .3ص اإليمان، دار الفكر، دمشق، حالوة-ما فوق الذكاء العاطفي (: 2005)ياسر  ،العيتي 4
 .47، صدار الشروق، عمان الطبعة األولي، الذكاء العاطفي الذكاء االنفعالي،(: 2004) محمود ،الخوالدة 5
 .45سابق، ص مرجع هع(:2007/1428)لسيد إبراهيم ا ،السمعدوني 6
 .22سابق، صمرجع )د. ت. ن(:  مأمونًّ ،املبيض 7
 .23ص ،سابقمرجع )د. ت. ن(:  مأمونًّ ،املبيض 8
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يمان يمكن اإلنسان من التعامل اإليجابي مع ذاته ومع اآلخرين حيث يحقق حوله أكبر قدر من السعادة، فإن اإلًّ

لنفسه وملن حوله أكبر قدر من السعادة في الدنيا واآلخرة، وإن اإلنسان يشعر بحالوة اإليمان عندما يتحلى 

1ًّ.بمهارات الذكاء العاطفي ويربطها بربه ودينه وآخرته"

تكوين شخصية القائد الناجح، وذلك أن القدرة على التأثير في اآلخرين كما يعد الذكاء العاطفي صفة أساسية في 

هي الصفة األهم في القيادة، ألن هذه الصفة تحدد فيما إذا كانت الصفات األخرى ستعمل أم ال، فما قيمة صفة 

 على التأثير في اآلخرين؟!
ً
2ًّ.الذكاء والقدرة على التخطيط إذا لم يكن القائد قادرا

ق أن الذكاء العاطفي يعتبر من أهم الصفات املكتسبة ملديري األزمات وذلك ما يميزهم عن بقية ويتضح مما سب

ًّوملا يمثله من حجر زاوية في كيفية إدارة األزمات، وما يميزها من ظروف خاصة. اإلدارات،مديري 

 األزمات:إدارة . 4:2

3ًّأو إلدارة أحداث سببتها أزمة ما. هي محاولة منتظمة لتجنب أزمة في منظمة

األزمات باألدوات العلمية واإلدارية املختلفة  علىالعلم الذي يعنى باألساس في كيفية التغلب  بأنه:كما يعرف 

4ًّ.وتجنب سلبياتها واالستفادة من ايجابياتها

 
ً
ًّحركتها.علم ادارة توازنات القوى ورصد  بأنه:وعرف أيضا

  السابقة:. الدراسات 5:2

إطار مقترح لتنمية رأس املال العاطفي إلدارة األزمات في بلديات جنوب  بعنوان:فضال حمدان املصري،  دراسة:

دور راس املال العاطفي في إدارة األزمات، بالتطبيق علي العاملين في  استعراضقطاع غزة. هدفت الدراسة الي 

ل العاطفي في إدارة األزمات، ولقد جرى اختبار ذلك بلديات جنوب غزة، وتعرف طبيعة العالقة والتأثير لرأس املا

 استردادوتم  موظف،( 120وتوزيعها علي العينة املكونة من ) من خالل فرضيات البحث، وإعداد أداة البحث،

حصول العاملين علي تقدير مرتفع من رأس املال  أهمها:. وخلص البحث الي مجموعة من النتائج استبانة( 106)

 وجود عالقة طردية بين رأس املال العاطفي وإدارة األزمات.  وقدرة العاطفي،
ً
عالية علي إدارة األزمات. وتبين أيضا

. االنفعاليإدارة وتنظيم اعادة التوجيه  باستثناءباإلضافة الي وجود تأثير ألبعاد رأس املال العاطفي في إدارة األزمات 

5ًّية أبعاد رأس املال العاطفي لدى العاملين في البلديات.مراحله لتنم على االعتمادوجرى بناء إطار مقترح يمكن 

الذكاء العاطفي وعالقته بإدارة األزمات : دراسة تطبيقية على   بعنوان:،اشرف نصار محمود بدح   دراسة :

هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على العالقة بين  ،املستشفيات الحكومية الفلسطينية في املحافظات الجنوبية

الذكاء العاطفي وإدارة األزمات في املستشفيات الحكومية الفلسطينية في املحافظات الجنوبية، حيث اعتمد 

 االستبانة استخداماإلحصائي لتحليل البيانات، وتم  SPSS الباحث على املنهج الوصفي التحليلي، واستخدم برنامج

                                                           
 .10ص املرجع السابق،(، 2005ياسر ) ،العيتي 1
 .15، صدارة والقيادة، دار الفكر، دمشقلذكاء العاطفي في اإلًّ(: ا2004) العيتي، ياسرًّ 2

3 Pearson . C. M. And Clair , J . A . (1998) : Reframing Crisis Management , Academy of Management Review , 23 , PP 59 – 76 
 .12س ،الثالثة للطباعة، الطبعةاألمين  الدولي، دارًّ واإلرهابالعوملة  والكوارث، مخاطرًّادارة األزمات (: 2004)السيد  ،عليوة 4
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث  ،غزة قطاع جنوب بلديات في األزمات إلدارة العاطفي املال رأس لتنمية مقترح إطارًّ(: 2017املصري، نضال ) 5

 م.2017نة ( لس2العدد ) ،54-37ص ص : ،واالقتصادية والدراسات اإلدارية

https://platform.almanhal.com/Details/article/105827
https://platform.almanhal.com/Details/article/105827
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 املسح الشامل للمدراء العاميين والعينة الطبقية العشوائية ملدراء الدوائر ورؤساء كأداة للدرا
ً
سة، مستخدما

األقسام في كبري املستشفيات الحكومية الفلسطينية في املحافظات الجنوبية، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة 

، تم 416)
ً
(، فأصبح املجتمع املتاح 5غ عددهم )أسلوب الحصر الشامل مع املدراء العاميين والبال استخدام( فردا

( استبانة صالحة للتحليل من 189( استبانة كعينة طبقية عشوائية وتم استرداد )200( فرد، تم توزيع)411)

أصل االستبانات املوزعة لعينة الدراسة )مدراء الدوائر ورؤساء األقسام(، وعلى ذلك بلغت نسبة االسترداد 

( مدراء عاميين وبلغت نسبة 5استبانات من املدراء العاميين من أصل )(5(، وكذلك تم استرداد )94.5%)

 من النتائج أهمها: وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الذكاء  .(%100االسترداد )
ً
وقد أظهرت الدراسة عددا

وإدارة األزمات ( االجتماعيةالعاطفي بأبعاده الخمسة )الوعي بالذات، تنظيم الذات، الدافعية، التعاطف، املهارات 

في املستشفيات الحكومية الفلسطينية في املحافظات الجنوبية، وأن درجة ممارسة الذكاء العاطفي لدى املدراء 

ورؤساء األقسام العاملين في املستشفيات الحكومية الفلسطينية في املحافظات الجنوبية كانت مرتفعة حيث 

(، وقد حصل البعد الثالث والخامس %74.4وزن نسبي )حصل محور الذكاء العاطفي ككل بجميع أبعاده علي 

(، بينما احتل البعد األول "الوعي بالذات" %75.8"الدافعية، املهارات االجتماعية" علي املرتبة األولي بوزن نسبي )

(، %73.7(، في حين جاء البعد الرابع "التعاطف" في املرتبة الثالثة بوزن نسبي )%75.8املرتبة الثانية بوزن نسبي )

(،وقد تبين أن درجة ممارسة إدارة %71.3أما البعد الثاني "تنظيم الذات" جاء في املرتبة األخيرة بوزن نسبي )

األزمات لدي املدراء ورؤساء األقسام العاملين في املستشفيات الحكومية الفلسطينية في املحافظات الجنوبية 

وبناًء على نتائج الدراسة، يوص ي  .(51.3%)زن نسبي كانت متوسطة حيث حصل محور إدارة األزمات ككل علي وًّ

الباحث بعدد من التوصيات من أهمها: تعزيز دعم اإلدارة العليا للذكاء العاطفي والعمل على تطويره من خالل 

تحسين اإلمكانيات املادية والبشرية لهذه املستشفيات، وحيث أن العاملين قد وصلوا ملستوي عالي في الذكاء 

املستشفيات الحكومية الفلسطينية في املحافظات الجنوبية تعزيز هذا الذكاء ودوره في  علىفيتوجب العاطفي، 

 1إدارة األزمات من خالل برامج التعليم املستمر

وعالقته  االنفعاليالذكاء  :بعنوان حنان إبراهيم عواد أحمد مرعى، أحمد،: سماح عبد الفتاح عبد الجواد دراسة

تكمن منابع القوة داخل كل ربة أسرة ، فقط عليها أن تكتشفها وتنميها  األسرة.بإدارة األزمات كما تدركه ربة 

وتوظفها التوظيف األمثل بطريقة تساعدها على خدمة ذاتها وأفراد أسرتها وتحقيق أهدافهم مع الشعور 

ومشاعرها  بانفعاالتهاتوقف على وعي ربة األسرة بالسعادة والرضا واالستقرار األسرى، فالنجاح أو الفشل ي

وحسن إدارتها والذي يعتبر هو حجر الزاوية واألساس الذى يسهل وييسر حل املشكالت ويمكنها  استخدامهاوطريقة 

من فهم ومواجهة تحديات الحياة والتأقلم معها بمنطقية والعمل تحت الضغط واملبادرة وتحفيز الذات والقدرة 

املناسبة والتغلب على القلق ومقاومة اليأس واإلحباط مع طرح املحاوالت  ًّالقرارات واتخاذ اجاالستنتعلى 

الحياة بشتى  فييكون نجاحها  االنفعاليربة األسرة ملهارات الذكاء  امتالكبشكل أكثر فاعلية، فعلى قدر  االبتكارية

ومة تعرضه الضغوط واألزمات والسيطرة عليها أقوى مهارة يكتسبها الفرد ملقا االنفعاليصورها، حيث يعد الذكاء 

                                                           
رسالة  الجنوبية املحافظات في الفلسطينية الحكومية املستشفيات على تطبيقية دراسة األزمات: بإدارة وعالقته العاطفي الذكاء(: 2018بدح، أشرف ) 1

ًّ، غزة.جامعة األزهر منشورة،غير ماجستير 
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للبحث دراسة مستوى  الرئيس يبطريقة أكثر جودة وفاعلية، ولذلك كان الهدف  ًّوكيفية إدارتها والتعامل معها

، التعاطف، تنظيم االنفعاالت، املعرفة الوجدانية، التواصل االنفعاالتالذكاء االنفعالي بأبعاده املختلفة )إدارة 

لدى ربة األسرة لعينتين من مصر والسعودية وعالقته بإدارة األزمات األسرية بمراحلها املتعددة )مرحلة  (اإلجتماعي

ربة أسرة منهن  (200ما قبل األزمة، وقوع األزمة، ما بعد األزمة( )كدراسة مقارنة(، وقد طبقت الدراسة على )

وتعليمية  واقتصاديةستويات إجتماعية تم اختيارهن بطريقة صدفية ومن م ًّ( سعودية100( مصرية، و)100)

( بين متوسطات 0.01عن وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) اآلتيمختلفة ، وقد أسفرت النتائج 

بأبعاده املختلفة وإدارة األزمات  االنفعاليمصر والسعودية في مستوى الذكاء  فيدرجات ربات األسر عينة البحث 

الجنسية لصالح ربات األسر املصريات، كما يوجد تباين دال إحصائيا عند مستوى  ختالفالًّاألسرية املتعددة تبعا 

 االنفعاليمستوى الذكاء  فيمصر والسعودية  في( بين متوسطات درجات ربات األسر "عينة البحث" 0.01داللة )

بأبعاده املختلفة وإدارة األزمات األسرية بمراحلها املتعددة تبعا ملتغيرات املستوى االجتماعي واالقتصادي )عمل ربة 

األسرة، حجم األسرة، السن، تعليم األم، تعليم األب، دخل األسرة( وكانت النتائج لصالح ربة األسرة العاملة، 

ب ذوى التعليم املرتفع، ولصالح أصحاب األسر مرتفعة الدخل على وكبيرة الحجم، واألكبر سنا، ولصالح األم واألًّ

( في مستوى الذكاء 0.01دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) ًّارتباطيةالتوالي، كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة 

مصر  فيالبحث  عينتيبأبعاده املختلفة وإدارة األزمات األسرية بمراحلها املتعددة بين درجات ربات األسر  االنفعالي

والسعودية، وتوص ى الباحثتان بأهمية بحث وسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة واملرئية والجهات املختصة قضايا 

جميع األوساط  في اإليجابينشر ثقافة املوضوعات املتعلقة بعلم النفس  ًّومشكالت األسرة العربية والعمل على

" وتبين دوره الفعال مواجهة ضغوط الحياة وإدارة األزمات األسرية عالياالنفوامليادين ومن أهمها "مهارات الذكاء 

 إلخ
ً
 ومهنيا

ً
 وأكاديميا

ً
ًّ.1األمر الذى يؤدى إلى نجاح الفرد أسريا

تعد القيادة من أهم العناصر املؤثرة على  : أمينة قهواجي، بعنوان: دور القيادة اإلدارية في ادارة األزمات،دراسة

ظمات باعتبارها العقل املدبر فيها ف ي القادرة على جعل املنظمات مستعدة وجاهزة ملواجهة مسار األزمات في املن

األزمات بكفاءة. ويبرز دور القائد في إدارة األزمة في مختلف مراحلها، إذ يعمل القائد قبل وقوع األزمة على تحليل 

املتكاملة ملجابهة األزمة والتغلب عليها. وتعد  املخاطر املحتملة وتقدير اإلمكانيات واملوارد املتاحة وإعداد الخطط

مرحلة حدوث األزمة االختبار الحقيقي للقائد وللخطط التي تم وضعها مسبقا فبقدر الجهد وحسن التخطيط 

الذي بذل من طرف القائد في مرحلة ما قبل األزمة يتحدد نجاحه في إدارة األزمة. ويتجلى دور القائد في مرحلة ما 

في محاولة عالج اآلثار الناتجة عن تلك األزمة وإعادة بناء املنظمة والعمل على تحقيق أهدافها وإعادة بعد األزمة 

التوازن داخلها. وتكمن براعة القيادة في تصور إمكانية تحويل األزمة وما تحمله من مخاطر إلى فرص إلطالق 

2ًّ.الناجعةف وإيجاد الحلول القدرات اإلبداعية التي تستثمر األزمة كفرصة إلعادة صياغة الظروًّ

 

                                                           
(: الذكاء االنفعالي وعالقته بإدارة األزمات كما تدركه ربة األسرة، مجلة 2016أحمد، سماح عبد الفتاح عبد الجواد ومرعي، حنان إبراهيم عواد أحمد مرعى ) 1

 (، مصر2املجلد ) (،2) الزقازيق، العدددراسات وبحوث التربية النوعية، جامعة 
 (.5) ، العدد 298-33ص: ص الجزائر، جامعة امحمد بوقرة بومرداس، اإلدارية في ادارة األزمات، مجلة ابعاد اقتصادية،: دور القيادة (2015) أمينةقهواجي،  2
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 . االستراتيجيات اإلبداعية في التعامل مع األزمات3
يكون اإلبداع هو السبيل الوحيد ملواجهة األزمات بمختلف  األوقاتفي كثير من  األوقاتيكون اإلبداع في كثير من 

كبيرة إلى العصف الذهني على مستوى  أزماتأشكالها؛ حيث يلجأ املسؤولون في مختلف القطاعات عند حدوث 

 مهًما: 
ً
ساعد في التخلص من األزمة، وفي هذا الصدد نطرح سؤاال

ُ
الجماعة والفرد للخروج بالحلول اإلبداعية التي ت

ًّ.باإلبداع، فهو الخيار األمثل إالًّهل هناك إبداع وقت األزمات؟ بكل تأكيد ال ُيمكن إدارة أي أزمة 

تغيير مجريات األمور وتحويلها الي األفضل، وعادة ما تكون الفرص متخفية  علىتعد األزمات فرصة مواتية وقادرة 

علي شكل أزمة، األمر الذي شجع مديري األزمات للجوء الي األساليب اإلبداعية في إدارة األزمات. مما يشجعنا أن 

ًّزمات هي اإلبداع"."أن كلمة السر الوحيدة في إدارة األًّ ثقة:نقول وبكل 

 تؤدي الي الفشل 
ً
لم يعد هنالك مجال الستخدام الطرق التقليدية للتعامل مع األزمات، ألن نتائجها غالبا

 املهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي في إدارة األزمات قد حان آوانه. إن وقتوالنهايات املجهولة، لذا يمكننا القول 

ًّالتالي:النحو  علىاإلبداعية  وسيتم عرض بعض تلك االستراتيجيات

 استراتيجية 
ً
ما الذي يمكنك تبديله؟ ما الذي يمكنك استخدامه كبديل؟ وهنا يتم وضع بديل لفكرة  :التبديلأوال

ًّ.أو أداء، أو أمر، أو أي ش يء آخر

 استراتيجية 
ً
مثل  رىًّيتم إجراء تعديالت بتغيير الحجم، أو الشكل، أو اللون، أو أي خاصية أخ :التعديلثانيا

ًّ.اإلجراءات املتبعة .......الخ

 استراتيجية 
ً
ًّ :التجميعثالثا

ً
ًّ.يتم هنا تجميع أفكار أو مواقف معا

 استراتيجية 
ً
ًّ.يتم تعديل األشياء في موقف ليتالءم مع الهدف املطلوب :التكييفرابعا

 استراتيجية االستخدامات
ً
ًّ.األصلييتم استخدام الش يء ألهداف تختلف عن الهدف : األخرى  خامسا

 استراتيجية 
ً
ًّيتم حذف جزء من ش يء ما. :الحذفسادسا

 استراتيجية 
ً
ًّ.يتم عكس الش يء أو إعادة تنظيمه: العكس أو اإلعادةسابعا

 استراتيجية التخطيط 
ً
أو االنتقال من فكرة صعبة التطبيق إلى أخرى سهلة  وتستخدم للخروج :العكس يثامنا

ًّ.التطبيق، كما يستخدم التخطيط العكس ي في التخطيط لتطبيق فكرة واعدة

 االستراتيجية 
ً
هذه  علىوتتمثل في اتخاذ أشكال تنظيمية غير ثابتة أو متغيرة، ومن األمثلة  :الدوريةتاسعا

ًّاالستراتيجية استخدام نموذج املصفوفة.

 
ً
. :الوظيفياستراتيجية التخصص  عاشرا

ً
ًّوهي من أكثر االستراتيجيات اإلبداعية شيوعا

إن استخدام االستراتيجيات اإلبداعية في إدارة األزمات أصبح ضرورة البد منها لحل املشكالت ومواجهة األزمات، 

ًّباإلضافة الي خلق أفكار جديدة تساهم بشكل كبير في تقدم املجتمع وتطوره.

  األزمات:. خصائص وقدرات اإلدارة والقيادة اإلبداعية في التعامل مع 1:3

تعد اإلدارة والقيادة اإلبداعية من املمارسات القيادية التي تعتمد علي تحقيق أعلى معايير الجودة واألداء املنهي 

بر استخدام وتوظيف واالستشرافية ع باستخدام املؤهالت واملهارات والخبرات لتحقيق األهداف االستراتيجية

وسائل القدح الوظيفي، واستخراج القدرات الكامنة املخزونة لدى فريق األزمات وتطويعها لتحقيق إدارة فعالة 
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ورشيقة  والنجاح في مواجهة األزمات، وذلك عبر استخدام مهارات اإلبداع والذكاء العاطفي، واإلدارة والقيادة 

 لجديدة مع بعضها البعض بطريقة فردية تنظم عالقتها غير املترابطة،املبدعة هي القادرة علي جمع األفكار ا

وجعلها بؤرة إبداع، والدور القيادي ينبثق من كون القائد املبدع هو الذي يرى املشكلة وقراءتها دون غيره 

ًّوبطريقة مختلفة وذلك ملا يتمتع به من خصائص يمكن أن نلخصها في االتي : 

 لوماته ويطور من مهاراته ويبدع في اختيار الوسائل القيادية.القائد الذكي الذي يحدث مع -

 القائد املهتم بشرائح الجمهور املتعدد ويبدع في تحقيق تطلعاتهم ورغباتهم. -

 القائد امللهم من خالل كونه النموذج الفاعل املؤثر والرمز املثالي املبدع لفريق عمله. -

دوائر العمل ضمن مؤسسته وتذليل املشاكل القائد األب واألخ واملستشار من خالل قربه من  -

 والصعوبات.

 القائد الحكيم من خالل إدارته لألزمات واملخاطر بحنكه وحكمة وتخطيط استراتيجي دقيق. -

 القائد املوجه الذي يستخدم التوجيه الدوري والفجائي لفريق عمله والتحليل املنهجي. -

 مع التلويح بالحساب عند اإلهمال والتقصير. القائد املعلم الذي يعلم فريق عمله أكثر ما يحاسب -

 تحقيق األهداف ويسحي لتقليص الكلف. علىالقائد االستراتيجي واالستشرافي الذي يعمل  -

 القائد القادح الذي يستفز مواهب ومهارات وقدرات فريق عمله. -

ًّالقائد املواكب للتغيرات وتحديات املستقبل. -

 األزمات:. إدارة 2:3

حيث استخدم هذا املصطلح للداللة  القديم،يمكن ارجاع األصل التاريخي ملصطلح األزمة الي علم الطب اإلغريقي 

يتوقف عليها إما شفاء املريض خالل فترة  املرض،أو لحظات مصيرية في تطور  مهمة،وجود نقطة تحول  على

ًّ أخرى:واتفقت في جوانب  لجوانب،ااختلفت في بعض  األزمات،لقد تعددت تعريفات  1وإما موته. قصيرة،

أو املنظمة  الجماعة،ويمثل نقطة تحول في حياة الفرد أو  التوازن،"ظرف انتقالي يتسم بعدم  بأنها:وتعرف األزمة 

 ما ينتج عنه تغيير كبير" املجتمع،أو 
ً
 ينتج  تحول،"حالة توتر ونقطة  أنها:وعند فهد الشعالن  2وغالبا

ً
تتطلب قرارا

3ًّمختلف الكيانات ذات العالقة" علىتؤثر  ايجابية،سلبية كانت أو  ديدة،جعنه مواقف 

ًّثالثة:ويشير أحمد عامر في كتابه مقدمة في إدارة األزمات الي تعريفات 

وهي تعني تداعي سلسلة من التفاعالت يترتب عليها نشوء  املعتاد،أن األزمة هي "تحول مفاجئ عن السلوك  األول:

مما يستلزم معه اتخاذ قرارات سريعة  للدولة،تهديد مباشر للقيم أو املصالح الجوهرية  علىموقف مفاجئ ينطوي 

ًّمواجهة.األزمة الي  تنفجرًّ وفي ظروف عدم التأكد حتى الًّ ضيق،في وقت 

 عن النمط املعتاد للتفاعل بتأثير سلسلة املتغيرات التي تحيط بموقف  الثاني:
ً
 أو خروجا

ً
أن األزمة تعني انقطاعا

ًّقرارات سريعة وفي ظروف عدم التأكد". علىبحيث ينطوي هذا التطور املفاجئ  معين،

                                                           
17ًّ، ص القاهرة ،والنشرمركز االهرام للترجمة  متغير،إدارة األزمات في عالم (: 1993)عباس رشدي ، العماريًّ 1

2 Oxford Dictionary (1992): Oxford: the Clarendan Press, P194. 
24ًّ، ص األمنية، الرياض(: إدارة األزمات، األسس واملراحل واآلليات، أكاديمية نايف العربية للعلوم 1999الشعالن، فهد أحمد ) 3
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1ًّأن األزمة عبارة عن حالة من التوتر الدولي الذي يمكن أن يتطور أو يتعقد الي حالة النزاع املسلح" الثالث:

 بأنها: "ويعرفها الحمالوي 
ً
 شديدا

ً
االفتراضات الرئيسة التي  كما أنها تهدد املنشأة، علىعبارة عن خلل يؤثر تأثيرا

2ًّوهذا يعني أن األزمة في جوهرها هي تهديد مباشر وصريح لبقاء املنشأة واستمرارها" املنشأة،تقوم عليها 

واضطراب العادات والعرف مما يستلزم  واملتوقعة،: "توقف األحداث املنتظمة االجتماعية تعنيوفي معجم العلوم 

3ًّ.تكوين عادات جديدة أكثر مالئمة"التغيير السريع إلعادة التوازن ول

كما تدل كلمة )األزمة  عنه،الش يء أمسك  الشدة والقحط و )أزم( عن األزمة تعنياللغة العربية  وفي معاجم

4ًّ.أزمة اقتصادية وأزمة سياسية الشدة والضيق كالحديث عن علىوجمعها أزمات( 

كما يأتي  االعتيادية، ملجريات األمورًّ ومخالف مغاير،املال الي أنها: حالة طارئة وموقف استثنائي  وتشير سلوىًّ

ولم تكن كلمة أزمة شائعة االستعمال في األدبيات العربية  املصطلح )مأزم( وهو الطريق الضيق بين جبلين

 .5القديمة

"نقطة تحول يحدث عندها تغيير الي األفضل أو األسواء وهي لحظة حاسمة أو وقت  بأنها:تعرف األزمة 

عصيب في حياة املنظمة وفي اللغة العربية فإن كلمة أزمة تشير الي حدث عصيب يهدد كيان الوجود اإلنساني أو 

6ًّالجماعة البشرية".

   األزمة:. مضمون التعامل مع مثلث 4
في آثرها ساس البيانات السابقة والحاضرة وًّعملية إجراء تقديرات للمستقبل على ألتنبؤ هو ا :العلميالتنبؤ 

قد يكون أحد األمثلة الشائعة هو تقدير بعض املتغيرات ذات األهمية في بعض التاريخ  .تحليل االتجاهات

ية رسمية املستقبلي املحدد. التنبؤ هو مصطلح مشابه، ولكن أكثر عمومية. قد يشير كالهما إلى طرق إحصائ

تستخدم سلسلة زمنية أو بيانات مقطعية أو طولية أو بديلة لطرق حكم أقل رسمية. يمكن أن يختلف 

االستخدام بين مجاالت التطبيق: على سبيل املثال، في مجال الهيدرولوجيا، يتم في بعض األحيان حجز 

تقبل، في حين يستخدم مصطلح املصطلحين "توقعات" و "التنبؤ" لتقديرات القيم في أوقات معينة في املس

"التنبؤ" لتقديرات أكثر عمومية، مثل عدد مرات حدوث الفيضانات على مدى فترة طويلة. املخاطر وعدم اليقين 

يعتبر ممارسة جيدة ل شارة إلى درجة عدم اليقين املرتبطة بالتنبؤات، لكن  التنبؤ؛هما أمران أساسيان للتنبؤ. 

البيانات  حتى تكون التوقعات دقيقة قدر اإلمكان. في بعض الحاالت، يتم توقعيجب أن تكون البيانات محدثة 

ًّ 7.املستخدمة للتنبؤ بمتغير االهتمام نفسه

                                                           
ًّ.8- 3ص  القاهرة، السويس،، جامعة قناة ماتمقدمة في إدارة األزًّ(: 1989)أحمد ، عامر 1
ًّ.3مكتبة عين شمس، القاهرة، ص  وعاملية،تجارب محلية  األزمات،(: ادارة 1993الحمالوي، محمد رشاد ) 2
 .82ص  بيروت، لبنان،، مكتبة معجم العلوم االجتماعية(: 1982) أحمد زكي ،بدويًّ 3
 .10دار دمشق، ص  بيروت،، 34ط واألعالم،املنجد في اللغة (: 1994علي بن الحسن ) الهنائي، 4
ًّ.42، الدوحة قطر، ربيع األول، ص166 :هع(، دور القيادة في إدارة األزمة، كتاب األمة، العدد1436املال، سلوى حامد ) 5
ًّ.22القاهرة، ص  للكتاب،الهيئة املصرية العامة  الصعبة،(: مهارات إدارة األزمات والكوارث واملواقف 2006هيكل، محمد أحمد الطيب ) 6

7 Forecasting the REITs and stock indices: Group Method of Data Handling Neural Network approach ،

Pacific Rim Property Research Journal, 23(2), 1-38 



 (82-65ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 79 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

طط الخاّصة بش يٍء معين،  املبكر:واالستعداد  التخطيط املسبق
ُ
التخطيط عبارة عن عملية َتهتمُّ بإعداد الخ

رضّياٍت حول 
َ
ه صياغة ف

ّ
وضٍع ُمعّين، ويعتمد على استخدام تفكير دقيق؛ بهدف اتخاذ القرار وُيعر ف التخطيط بأن

 ُيطّبقه كافة األفراد في 
ٌ
شاط

َ
ناسب حول تطبيق سلوٍك ما في املستقبل. من الّتعريفات األخرى للتخطيط هو ن

ُ
امل

ًّ طة حقيقّية؛ أي الح 
ُ
ٍة ذهنّية قبل تحويلها إلى خ

ّ
ط
ُ
رص على التفكير أغلب الشؤون العامة، وَيعتمُد على إعداد خ

باشرة بالعمل
ُ
1ًّ.قبل امل

يجب تبني التنبؤ الوقائي كمتطلب أساس ي في عملية إدارة األزمات من خالل إدارة سّباقة وهي اإلدارة املعتمدة على 

 عن طريق صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على املبادأة 
ً
الفكر التنبؤي اإلنذاري لتفادي حدوث أزمة مبكرا

ثبت صحة الفرضية هذه القائلة بأن طبيعة ومستويات الجاهزية في املنظمة  2.تدريب العاملين عليهاواالبتكار وًّ

يتم تجاه األزمات تتناسب طردًيا مع واقع االتجاهات الوقائية أو العالجية لدى العاملين في تلك املنظمة. حيث 

التناسب الطردي بين الحل الوقائي لألزمات والقدرة على مواجهة األزمات بمستوى جاهزية عال. والحاجة  اثبات

لبلورة وتنفيذ برامج توعوية وقائية وعالجية وتدريب للعاملين في مجال إدارة األزمات على هذه البرامج. أن النجاح 

 3.في عملية إدارة األزمات يتطلب عدة عوامل منها

ن املنظمة من التعرف على املشكالت وتحليلها ووضع إيجاد وت -
ّ
طوير نظام إداري مختص يمك

 الحلول لها بالتنسيق مع الكفاءات املختصة.

 .االستراتيجيالعمل على جعل التخطيط لألزمات جزًءا هاًما من التخطيط  -

 ضرورة عقد البرامج التدريبية وورش العمل للموظفين في مجال إدارة األزمات. -

التقييم واملراجعة الدورية لخطط إدارة األزمات واختبارها تحت ظروف مشابهة لحاالت ضرورة  -

 األزمات وبالتالي يتعلم األفراد العمل تحت الضغوط.

 التأكيد على أهمية وجود نظام فّعال ل نذار املبكر. -

 .ضرورة عقد البرامج التدريبية وورش العمل للموظفين -

للعديد من السيناريوهات  إعدادا حسنا وصياغة فاعلة، تتطلباألزمات ة عملية إدارًّ: إعداد السيناريوهات

على استخدامها بنجاح، إذا أن هذه السيناريوهات تؤدي إلى  األزماتوتتطلب تدريب فريق  األصلية والبديلة،

للتعامل مع األزمات بفاعلية وتمكينهم من سرعة التصرف وتقليل آثار املفاجأة والتحكم  املؤسسةتأهيل إدارة 

ًّ.الدقيق في وقت إدارة األزمة وتقليل املخاطر والتهديدات

تحدث لكنها عبر عن االحتماالت التي من املمكن أن تحدث في املستقبل، أو الحاالت التي يمكن أن ت هاتلسيناريوًّا

والتعامل معها يتطلب رسم مجموعة من السيناريوهات األصلية والبديلة  األزماتفي إدارة  إن النجاح .لم تحدث

للتعامل مع األزمة، فهذه السيناريوهات هي األسس املهمة التي تعتمد عليها عملية إدارة األزمة ومواجهتها 

                                                           
 .2لجزائر، ص(: مناهج وتقنيات الدراسات املستقبلية وتطبيقاتها في التخطيط، املجلة الجزائية لألمن والتنمية، جامعة أم البواقي ا2014ساحلي، بروك ) 1
ًّ.163(: إدارة األزمات بين )الوقائية والعالجية( دراسة مسحية في املصارف األردنية، مجلة اإلدارة العامة، ص1999األعرجي، عاصم ) 2
(: إدارة األزمات دراسة ميدانية ملدى توافر عناصر نظام إدارة األزمات من وجهة نظر 2000، مأمون أحمد دقامسة )حسين، ودقامسةاألعرجي، عاصم محمد  3

 اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية العامة، معهداإلدارة  الكبرى، مجلةالعاملين في الوظائف اإلشراقية في أمانة عّمان 
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ة لم تحدث بعد، ومظاهرها وتكمن صعوبة رسم سيناريوهات إدارة األزمة في أنها تتعلق بالتعامل مع أزم.بنجاح

. األمر الذي يقودنا للتعامل بمهارات إبداعية خالقة وذكاء عاطفي وتأثيراتها وانعكاساتها لم تتبلور بصورة فعلية

ًّمتفرد في اعداد السيناريوهات والتعامل مع األزمة.

 . النتائج والتوصيات5

 النتائج 1.5

ًّالتالية:الي النتائج  ت الدراسةوقد توصل

  .األخرىًّهنالك عالقة وثيقة بين إدارة األزمات والعلوم اإلنسانية  -1

 في إدارة األزمات وخلق الفرص. -2
ً
 مهما

ً
 املهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي تلعب دورا

 في إدارة العديد من األزمات. -3
ً
 هاما

ً
 االستراتيجيات اإلبداعية تشكل مدخال

 في التعامل مع األزمات. تمتاز القيادة اإلبداعية بالعديد من القدرات -4

يتطلعععب التعامعععل معععع مثلعععث األزمعععة التنبعععؤ العلمعععي والتخطعععيط املسعععبق واالسعععتعداد املبكعععر واععععداد وبنعععاء  -5

 السيناريوهات األصلية والبديلة.

قعععد تكععون موجععععودة لعععدى  وسععلوكيات عبععارة ععععن قععدرات ومهعععاراتاملهععارات اإلبداعيعععة والععذكاء الععععاطفي  -6

ًّ.وتدريب النفس عليها تطويرهاالشخص وقد تكعون غير موجودة، ولكن يمكن اكتسابها وًّ

  التوصيات: 2.5

ًّ التالية:بالتوصيات  ت الدراسةوقد أوص

 .الدراسات الخاصة بعالقة إدارة األزمات بالعلوم اإلنسانية األخرىًّضرورة تطوير  -1

 .والكوارثتشجيع الجامعات واملراكز البحثية ألنشاء مراكز وكراس ي بحثية خاصة بعلم إدارة األزمات  -2

قيام وتنظيم مؤتمر افتراض ي دولي إلدارة األزمعات ملناقشعة تطعورات األزمعة العامليعة وتبعادل  علىالعمل  -3

 ."كورونا" في أداء مديري األزمات 19الخبرات، وتأثير جائحة الكوفيد 

 كتب واصدارات مشتركة تتناول عالقة إدارة األزمات بالعلوم األخرى. تأليف -4

ًّاألزمات.تشجيع تنظيم الدورات التدريبية لتنمية املهارات اإلبداعية والذكاء العاطفي في ادارة  -5

 واملراجع:املصادر . 6
:
ً
  العربية:الكتب واملراجع  أوال

 ( الذكاء االنفعالي وعالقته 2016أحمد، سماح عبد الفتاح عبد الجواد ومرعي، حنان إبراهيم عواد أحمد مرعى :)

املجلد  (،2) الزقازيق، العددبإدارة األزمات كما تدركه ربة األسرة، مجلة دراسات وبحوث التربية النوعية، جامعة 

ًّ(، مصر2)

 ( إدارة األزمات بين 1999األعرجي، عاصم :) الوقائية والعالجية( دراسة مسحية في املصارف األردنية، مجلة(

ًّ.163اإلدارة العامة، ص

  (: إدارة األزمعععات دراسعععة ميدانيعععة ملعععدى 2000، معععأمون أحمعععد دقامسعععة )حسعععين، ودقامسعععةاألعرجعععي، عاصعععم محمعععد

 الكبعععرى، مجلعععةتعععوافر عناصعععر نظعععام إدارة األزمعععات معععن وجهعععة نظعععر الععععاملين فعععي الوظعععائف اإلشعععراقية فعععي أمانعععة عّمعععان 

 اإلدارة العامة، اململكة العربية السعودية العامة، معهداإلدارة 
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 دور املناخ التنظيمي يف تعزيز التماثل التنظيمي
بحث وصفي تحليلي آلراء عينة من الضباط العاملين يف وزارة 

 مديرية املرور العامة- الداخلية
The role of organizational climate in enhancing organizational 

identification 

An analytical descriptive research for the opinions of a sample of 

officers working in the Ministry of Interior - General Traffic Directorate 
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 بحث- التنظيمي التماثل تعزيزًّ في التنظيمي املناخ دورًّ(: 2021) جواد، عالؤ الدين برع وحميدي، أنعام عباس يوثق هذا البحث كـ:

، مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث العامة املرورًّ مديرية- الداخلية وزارة في العاملين الضباط من عينة آلراء تحليلي وصفي

 105-83 (، أملانيا، ص12(، العدد )3وإدارة الفرص، املجلد )

 املستخلص

 املرور العامة مديرية-عينة من ضباط العاملين في وزارة الداخلية التنظيمي ل املناختهدف الدراسة الى التعرف على 

الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، بأبعاده الفرعية ) في بغداد وذلك من خالل تسليط الضوء على املناخ التنظيمي

، والتعرف على كمتغير مستقل (التكنولوجيا، التحفيزنمط االتصال، طبيعة العمل، مشاركة العاملين، نمط 

وقد اعتمد البحث . (العضوية او االنتماء التشابه،التماثل التنظيمي بأبعاده الفرعية )الوالء، املتمثل بتابع  املتغيرًّ

. شخصت مشكلة البحث من خالل املعايشة امليدانية التي اجرا35على آراء الضباط والبالغة عددهم )
ً
ها ( ضابطا

ضعف التماثل التنظيمي فتم اقتراح عوامل املناخ التنظيمي للمساهمة في معالجة  وتكمن فيالباحث في املديرية 

هذا الضعف وذلك الفتقار إدارة املديرية إلى الدراية الكافية بأبعاد املناخ من جانب وبعالقته الوثيقة بالتماثل من 

 التنظيمي،أهمها: وصف ابعاد املناخ التنظيمي والتماثل  سحى البحث الى تحقيق مجموعة اهداف  جانب آخر.

تفاعلها  التنظيمي، وكيفيةملفهوم املناخ التنظيمي والتماثل  املكونةوتعميق الوعي ملجتمع البحث بطبيعة العناصر 

مع بعضها البعض من خالل توفير البيئة الداخلية بكل متطلباتها مما تساعد على توفر أجواء)مناخ( مناسبة 

 التنظيمي،مساهمة عوامل املناخ التنظيمي في تعزيز التماثل  الى للعمل وضمن املوارد املتاحة للمنظمة، اضافة

ولتحقيق هذه االهداف اعتمد البحث على املنهج الوصفي  واختبار عالقة االرتباط واألثر بينهما في املديرية.

كذلك االبحاث  للبحث،واملقابالت الشخصية في الجانب العملي  االستبانة، انواستعمل الباحث التحليلي،

( الختبار وتحليل فرضيات SPSSوالدراسات التي تخص موضوع البحث في الجانب النظري مع االعتماد على )

mailto:alaulddinbjawad@gmail.com
mailto:Inamaabass20@gmail.com
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العالقة واالثر بين متغيرات البحث. وتوصل البحث الى مجموعة استنتاجات من خالل اختبار وتحليل الفرضيات 

 فيه،للتردد الكبير لدى ضباط املديرية  أكثرًّنمط القيادة في املديرية يحتاج الى دعم اهمها  مدها البحثالتي اعت

بالفقرة كانت مشوشة نوعا ما وهذا ما  ةحيث ان اجابات عينة البحث الخاصنتيجة اتباع أسلوب النظام املركزي 

اهمية  ومن اهمهاتوصيات كما اختتم البحث بمجموعة  ، االستبانة( في 5اظهره تحليل الوسط الحسابي للفقرة )

نمط القيادة في تحسين التماثل التنظيمي في مديرية املرور العامة اذ ينبغي على املديرية اعادة النظر بنمط  دورًّ

مع الضباط من خالل فتح قنوات االتصال  بأولًّتوفير نمط اتصاالت يعمل على مشاركة املعلومات اول ، و القيادة

مطالبة االدارة العليا للمديرية ، إضافة الى  بمختلف االتجاهات في املنظمة للمساهمة في تحسين اداء املنظمة

الضباط من مختلف املستويات االدارية بمقترحات تطويرية تساعد املديرية على كفاءة استخدام مواردها وزيادة 

ة توجه عمليات املديرية على احداث التماثل التنظيمي استراتيجيمن املنظمة . وصياغة  احساسهم بانهم جزء

من املمكن في حال االخذ بها املساهمة  وهذا يعني تنمية روح الوالء لدى الضباط وزيادة تشابههم وانتما هم

ًّبتحسين مستوى التماثل في مديرية املرور العامة. 

ًّالتماثل التنظيمي.  التنظيمي، املناخاملفتاحية: الكلمات 

Abstract 
The study aims to identify the organizational climate for a sample of officers working in 

the Ministry of Interior - General Traffic Directorate in Baghdad, by shedding light on the 

organizational climate with its sub-dimensions (organizational structure, leadership style, 

communication style, nature of work, employee participation, technology style, 

motivation). As an independent variable, and to identify the dependent variable 

represented by organizational similarity with its sub-dimensions (loyalty, similarity, 

membership or affiliation) , The research was based on the opinions of the (35) officers. 

The problem of the research was diagnosed through the field coexistence conducted by the 

researcher in the Directorate, which lies in the weakness of organizational symmetry, so 

the factors of the organizational climate were suggested to contribute to addressing this 

weakness, due to the lack of the directorate’s management of sufficient knowledge of the 

dimensions of climate on the one hand and its close relationship with symmetry on the 

other. The research sought to achieve a set of goals, the most important of which are: 

describing the dimensions of the organizational climate and organizational symmetry, and 

deepening the awareness of the research community about the nature of the components of 

the concept of organizational climate and organizational symmetry, and how they interact 

with each other by providing the internal environment with all its requirements, which 

helps to provide an atmosphere (climate) suitable for work. And within the resources 

available to the organization, in addition to the contribution of organizational climate 

factors in enhancing organizational symmetry, and testing the relationship and impact 

between them in the directorate. To achieve these goals, the research relied on the 

descriptive analytical approach, and the researcher used the questionnaire, and personal 

interviews in the practical aspect of the research, as well as research and studies related to 

the topic of research in the theoretical aspect with reliance on (SPSS) to test and analyze 

the hypotheses of the relationship and the effect between the research variables. The 

research reached a set of conclusions by testing and analyzing the hypotheses adopted by 

the research, the most important of which is the leadership style in the directorate that 

needs more support for the high frequency of the directorate’s officers in it, as a result of 

following the central system method, as the answers of the research sample for the 

paragraph were somewhat confused and this is what was shown by the analysis of the 

medium Arithmetic for paragraph (5) in the questionnaire. The research also concluded 

with a set of recommendations, the most important of which is the importance of the role of 
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leadership style in improving organizational symmetry in the General Traffic Directorate. 

In improving the performance of the organization, in addition to the directorate’s senior 

management requesting officers from various administrative levels with development 

proposals that help the directorate to efficiently use its resources and increase their sense 

of being part of the organization. And formulating a strategy that directs the directorate’s 

operations on creating organizational symmetry, and this means developing the spirit of 

loyalty among the officers and increasing their similarity and affiliation. 

Keywords: Organizational Climate, Organizational Identification. 

 امللخص املفاهيمي

بأبعععععععععععاده املتمثلععععععععععة بععععععععععع  املنععععععععععاخ التنظيمععععععععععي للمنظمععععععععععة مععععععععععن خععععععععععالل بيععععععععععان دورًّتنععععععععععاول البحععععععععععث بيئععععععععععة العمععععععععععل الداخليععععععععععة 

والتععععععععي يتكععععععععون كععععععععل  والتحفيععععععععز()طبيعععععععععة العمععععععععل / الهيكععععععععل التنظيمععععععععي /انمععععععععاط القيععععععععادة واالتصععععععععال والتكنولوجيععععععععا / 

مععععععععععععن قبععععععععععععل  اإلجععععععععععععراءات متبعععععععععععععةوًّ مععععععععععععع بعضععععععععععععها الععععععععععععبعض )السياسععععععععععععات بعععععععععععععد مجموعععععععععععععة مععععععععععععن املتغيععععععععععععرات املتداخلععععععععععععة

بمجموعهععععععععععا األثععععععععععر الكبيععععععععععر  الخ( لتشععععععععععكلأسععععععععععاليب الرقابععععععععععة وتقيععععععععععيم األداء العععععععععععاملين... العععععععععععاملين،تععععععععععدريب  املنظمععععععععععة،

املتمثععععععععل بتحقيععععععععق مسععععععععتوى عععععععععالي مععععععععن الععععععععوالء واالنتمععععععععاء العضععععععععوي  لألفععععععععراد التماثععععععععل التنظيمععععععععيفععععععععي تعزيععععععععز وتحقيععععععععق 

ًّللمنظمة.

  املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 
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ًّ
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 تطلعات مستقبلية: 

 االتصال انماط(/  العاملين مشاركة/ التنظيمي الهيكل/  العمل طبيعة)  الرئيسية بأبعاده واملتمثل التنظيمي باملناخ االهتمام خالل من للعمل الداخلية بالبيئة االهتمام... للبحث املستقبلية تطلعات

 االهداف تحقيق في العامل الفرد واملشاركة العضويًّ  واالنتماء والوالء للعامل الوظيفي االداء ومنها االداريًّ العمل صميم في تكونًّ رئيسية متغيرات على الكبيرًّ واثرها( والتحفيز( والقيادة والتكنولوجيا

 القيادة بأساليب االهتمام الى اضافة ، قدراته  وتدريب تطويرًّ وًّ العمل للفرد  مالئمة عمل بيئة بتوفيرًّ  االهتمام خالل من االًّ يتم الًّ وهذا التنظيمي بالتماثل واملتمثلة املنظمة واهداف به الخاصة

 . اهدافها تحقيق وًّ نجاح في املنظمة تساعد التي العوامل احدى ويكونًّ املطلوب بشكل عمل ألداء ه تحفزًّ مما ،( الخ.... ولتكنولوجيا واالتصال

 التنظيمي التماثل تعزيز  في التنظيمي املناخ دور 

 ومستوىًّ، جيد املديرية في العمل طبيعة مالئمة ومستوىًّ ، جيد املديرية في االتصال نمط و مستوىًّ ،جيد عموما املديرية في القيادة جيد، ونمط املديرية في الهيكل مالئمة خلصت الدراسة إلى مستوىًّ
 الطموح بمستوىًّ ليس ولكن جيد العامة املرورًّ مديرية في التنظيمي املناخ جيد، ومستوىًّ املديرية في التحفيزًّ جيد، ومستوىًّ املديرية في التكنولوجيا جيد،  ومستوىًّ املديرية في العاملين مشاركة

مراجعة نمط القيادة بشكل شامل ودوري وادماج  ، وعلى أنماط القيادة الحديثة التدريبية عبر البرامجتحسين التماثل التنظيمي في مديرية املرور العامة بضرورة أوصت الدراسة 
 .توفير نمط اتصاالت يعمل على مشاركة املعلومات مع الضباطوًّاعادة هيكلة منظومة الحوافز في املديرية ، وًّفيها  املتجددةالتغييرات البيئية واالحتياجات 

 يعني والذي التحليلي الوصفي املنهج على العملي جانبه في البحث منهجية اعتمدت

 وألنه واملقارنة، التقييم اوًّ واملمارسات الظروف وتبريرًّ وتحديدها الظاهرة بوصف

 . العراق في(  العام )املقرًّ العامة املرورًّ مديرية واقع معرفة الى االنسب

 :تتجسد املشكلة البحثية في اإلجابة على التساؤالت التالية

املععععععرورًّ مديريععععععة فععععععي التنظيمععععععي املنععععععاخ ملفهععععععوم املكونععععععة األساسععععععية ألبعععععععاد مععععععا 

 العامة؟

العامة؟ املرورًّ مديرية في التماثل ملفهوم املكونة األساسية األبعاد ما 

بأبععاده املحعددة  التنظيمعي املنعاخ بعين والتأثيرًّ االرتباط عالقات هدف البحث لدراسة

 بأبعاده. العامة املرورًّ ملديرية التنظيمي التماثل في خالل الدراسة
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 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1-1

التنظيمي، ولكنها التقت بوجهات النظر التي تشير الى السمات االجتماعية الرئيسة املميزة لبيئة العمل الداخلية 

من العاملين والتي تؤثر بسلوكهم بها نتيجة لتفاعلهم مع مجموعة من العوامل الشخصية والتنظيمية ،  واملدركة

القيادة، نمط االتصال، طبيعة العمل، مشاركة  للمناخ التنظيمي مجموعة ابعاد )الهيكل التنظيمي، نمط

العاملين، نمط التكنولوجيا، التحفيز( ولكل بعد له مجموعة متغيرات متداخلة مع بعضها البعض لتشكل في 

مجموعها مجموعة من العوامل االدارية االخرى ) تدريب العاملين، السياسات واالجراءات، اساليب الرقابة املتبعة 

 في تشكيل وتعزيز واساليب تقييم 
ً
 كبيرا

ً
االداء العاملين( لبيئة العمل الداخلية للمنظمة، والتي يكون لها دورا

ًّبكل ابعاده )الوالء، التشابه، العضوية او االنتماء(. لألفرادمستوى التماثل التنظيمي 

ات في زيادة إدراك اذ اسهمت هذه التغييرًّ املجاالت،وتشهد املنظمات املعاصرة العامة تغييرات هائلة في معظم 

األمر الذي يتطلب العناية  املعاصرة،متطلبات التغيير والتطور في الحاضر واملستقبل ومواكبة كل املستجدات 

باملناخ التنظيمي للضباط واالمرين حتى يستطيعوا ان يتكيفوا ويتفاعلوا بإيجابية مع الظروف املحيطة ومن ثم 

ًّتحقيق مستوى عالي من التماثل.

رت هذه التطورات املنظمات على إحداث تغييرات جذرية في االساليب اإلدارية التقليدية والبحث عن وقد اجب 

وذلك عن  العامة،طرائق إدارية معاصرة بالتركيز على العنصر البشري الذي يعد جوهر عملية اداء مديرية املرور 

ًّطريق تهيئة البيئة اإلدارية املناسبة. 

 يستدل من خالله على نجاح املنظمة او ويعد التماثل التنظيمي الجي
ً
 ومؤشرا

ً
 رئيسا

ً
د ملديرية املرور العامة مطلبا

مما يتطلب إيجاد جهود تعزز املناخ التنظيمي من اجل النهوض بمستوى أداء مديرية  اهدافها،فشلها في تحقيق 

ًّاملرور العامة واستغالل اقص ى ما لدى الضباط من امكانات. 

ور املناخ التنظيمي من خالل الجهود امللحوظة لتوفير مناخ مالئم لعضوية ووالء الضباط وينبغي تقدير اهمية د 

بما ينعكس ايجابا على  أمثلمع اظهار ما لديهم من قدرات إبداعية واستغاللها بشكل  مستوياتهم،على اختالف 

طبيعة العمل، مشاركة اذ يمكن ان يؤدي )الهيكل التنظيمي، نمط القيادة، نمط االتصال،  املعنوية،روحهم 

العاملين، نمط التكنولوجيا، التحفيز( والبحث عن حلول للمشكالت التي تواجههم بصورة لم يسبق لها مثيل مما 

ًّيدفع الى النمو والتطوير ملديرية املرور العامة واالرتقاء بمستوى التماثل التنظيمي للضباط فيها.

تناول املبحث األول منهجية البحث  مباحث،خمسة وعلى ضوء ذلك سوف يتم عرض البحث من خالل     

وتناول املبحث الثاني اإلطار النظري للبحث. وتناول املبحث الثالث الجانب العملي  السابقة،والجهود املعرفية 

ًّاملبحث الرابع فقد تناول االستنتاجات والتوصيات. للبحث. أما

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

 إدراكالعضوية او االنتماء( وضعف اهتمام او  التشابه،)الوالء،  بأبعادهتم تشخيص مشكلة ضعف التماثل 

املديرية ملفهوم املناخ التنظيمي في قواطع ومراكز مديرية املرور العامة من خالل مراجعة الباحث ومعايشته لهذه 

وقت تم توزيع استبيان اولي استطالعي الستشعار القواطع واملراكز ومقابلته مع الضباط في مختلف املستويات. 

وعندما تم تحليل اراء هذه العينة العشوائية من الجمهور تم تأييد  العامة.املشكلة على جمهور مديرية املرور 

تشخيص الباحث بأن هناك ضعف في مستوى التماثل التنظيمي ملديرية املرور العامة. وبما ان املناخ التنظيمي 

وخلق الثقة بين الضباط وامريهم  للضباط املشاركة،اإلدارية الحديثة التي يسمح من خاللها  من املفاهيم
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وتحفيزهم على اداء وظائفهم بغية الوصول إلى املستوى األمثل من التماثل ملديرية املرور العامة لذا فأن مشكلة 

ًّالبحث تجسدت في االجابة عن التساؤالت االتية:

  ًّالعامة؟املكونة ملفهوم املناخ التنظيمي في مديرية املرور ما هي األبعاد األساسية

  ًّالعامة؟ما هي األبعاد األساسية املكونة ملفهوم التماثل في مديرية املرور

  العامة؟ما مستوى املناخ التنظيمي في مديرية املرور ًّ

  العامة؟ما مستوى التماثل التنظيمي ملديرية املرور ًّ

  العامة؟ما مستوى االرتباط والتأثير بين املناخ التنظيمي وبين التماثل التنظيمي في مديرية املرور ًّ

  ًّالعامة؟مديرية املرور هل هنالك وعي ملفهومي املناخ والتماثل التنظيمي في

كيفية  وفي ضوء اإلجابة عن التساؤالت سابقة الذكر يمكن أن تتضح الصورة أمام الباحثين واملمارسين بشأن

ًّوسبل إيجاد املناخ التنظيمي الذي يمكن أن يساعد في تعزيز التماثل التنظيمي ملديرية املرور العامة.

 أهداف الدراسة: 3.1

ًّيسحى البحث صوب تحقيق األهداف اآلتية:

  الوقوف على االبعاد االساسية  العامة.ديرية املرور ملعرض وتوضيح املفاهيم املرتبطة باملناخ التنظيمي

ًّملكونة ملفهوم املناخ التنظيمي. ا

 الوقوف على االبعاد االساسية  العامة.ديرية املرور ملالتنظيمي  تماثلعرض وتوضيح املفاهيم املرتبطة بال

ًّ.التنظيمي التماثلاملكونة ملفهوم 

  ًّالعامة.ملديرية املرور  والتماثل التنظيميالوقوف على مستوى املناخ التنظيمي

 ًّالعامة.التنظيمي ملديرية املرور  التماثلعلى مستوى  الوقوف

 ودراسة عالقات االرتباط والتأثير بين املناخ التنظيمي بأبعاده )الهيكل التنظيمي، نمط القيادة،  تحديد

نمط االتصال، طبيعة العمل، مشاركة العاملين، نمط التكنولوجيا، التحفيز( في التماثل التنظيمي 

ًّالعضوية او االنتماء(.  التشابه،)الوالء،  بأبعادهملديرية املرور العامة 

 ملفهوم املناخ التنظيمي والتماثل التنظيمي في  املكونةالوعي ملجتمع البحث بطبيعة العناصر  تعميق

ًّمديرية املرور العامة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض

 أهمية الدراسة: 4.1

 يلي: فيماتكمن أهمية الدراسة 

لقععععد تنععععاول البحععععث املنععععاخ التنظيمععععي مععععن حيععععث عالقتععععه وتععععأثيره فععععي التماثععععل التنظيمععععي فععععي  األهميــــة العلميــــة: 1.4.1

مباشر ألول معرة علعى صععيد بحعوث الدراسعات العليعا فعي جامعاتنعا بمعا يقدمعه معن آليعات  العامة بشكلمديرية املرور 

اقيعة والعربيعة بمسعاهمة بحثيعة العامعة ورفعد املكتبعة العرًّ يمكن من خاللها دععم التماثعل التنظيمعي فعي مديريعة املعرورًّ

معرفية في مجال التوجهات الحديثة فيما يخعص املنعاخ التنظيمعي والتماثعل ععن طريعق بنعاء نمعوذج للمنعاخ والتماثعل 

الى ذلك فأن موضوع هذا البحث وهعو املنعاخ التنظيمعي  باإلضافةواستثماره لصالح الضباط واملديرين في آٍن واحد. 

 علعععى أي مسعععتوى معععن املسعععتويات ممعععا يجععععل هعععذه والتماثعععل التنظيمعععي للمنظمععع
ً
ات الخدميعععة العامعععة لعععم يطعععرق سعععابقا

البحث ذو اهمية علمية بالغة. فضال عن ذلك اعتماد البحث على مراجع حديثة شكلت النسعبة األكبعر معن مجمعوع 

ًّ املعتمدة.املراجع واملصادر 
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ًّعمليعععتوصعععيات  قعععد تسعععاهم  قعععديم: تتمثعععل األهميعععة العمليعععة للبحعععث فعععي ت: األهميـــة التطبيقيـــة 2.4.1
ً
ملديريعععة املعععرور  ا

العامععععة بشععععأن كيفيععععة إيجععععاد املنععععاخ التنظيمععععي بالشععععكل الععععذي يعععععزز ويععععدعم مسععععتوى التماثععععل التنظيمععععي، إضععععافة إلععععى 

، (1رقععععععم )  االسععععععتفادة مععععععن التطبيقععععععات ذات الصععععععلة باملوضععععععوع مععععععن خععععععالل الرجععععععوع إلععععععى االسععععععتنتاجات والتوصععععععيات

لقيععععععام بععععععورش ودورات تدريبيععععععة لتعزيععععععز املفععععععاهيم املبحوثععععععة فععععععي مديريععععععة املععععععرور العامعععععععة  تشععععععجيعالععععععى ذلععععععك  باإلضععععععافة

 ععععععن ذلعععععك  البحعععععثالقيعععععام بممارسعععععات تطبيقيعععععة باتجعععععاه تفعيعععععل املفعععععاهيم باإلضعععععافة العععععى ، واملنظمععععات االخعععععرى 
ُ
فضعععععال

ًّيكتسب هذا البحث اهميته من انه اجري في اهم املنظمات العامة الحيوية وهي مديرية املرور العامة.

يعتمعد البحعث فعي جانبعه العملعي علعى املعنهج الوصعفي التحليلعي والعذي يعنعي بوصعف الظعاهرة  منهجية الدراسة: 5.1

 وألنه االنسب الى معرفة واقع مديرية املرور العامة.، 1رنةوتحديدها وتبرير الظروف واملمارسات او التقييم واملقا

 حدود الدراسة: 6.1

2019ًّ-2017كانت حدود الزمنية للبحث  الحدود الزمانية: 1.6.1

 الععام( ب العامة )املقعرًّاملديرية املرور -تم اختيار عينت البحث في جمهورية العراق / بغداد الحدود املكانية: 2.6.1

ًّاملديرية.عد توزيع استمارة االستبيان على عدد من الضباط في 

تناول البحث العناصر االساسية الخاصة ببيئة العمل الداخلية)جو العمعل ( واملتمثلعة الحدود املوضوعية:  3.6.1

، نمط القيادة واالتصال والتكنولوجيا، طبيعية العمعل التحفيعز( واثرهعا ودورهعا التنظيميباملناخ التنظيمي )الهيكل 

الكبيععر علععى متغيععر واحععد واملتمثععل بالتماثععل التنظيمععي ) التشععابه ، والععوالء ، واالنتمععاء العضععوية( دون االخععذ بالعديععد 

، الدافعيعععععة االبتكعععععار واالبععععداعل، مععععن املتغيععععرات التعععععي لععععم يععععتم تناولهعععععا بالبحععععث منهععععا ) االداء العععععوظيفي، التطععععوير العمعععع

...الصعععمت التنظيمعععي، االحتعععراق العععوظيفي تقعععويم االداء، العوامعععل املباشعععرة والغيعععر املباشعععرة فعععي االفعععراد انفسعععهم مثعععل 

الجوانعععب النفسعععية واملعتقعععدات الشخصعععية والقعععدرات العقليعععة  والصعععفات البيولوجيعععة ، اضعععافة العععى العالقعععات الغيعععر 

 تعععأثيرًّالعوامعععل االخعععرى املتداخلعععة معععع معضعععها العععبعض فعععي بيئعععة العمعععل الداخليعععة ، اضعععافة العععى الرسعععمية ...العععخ (  معععن 

ًّالبيئة الخارجية املحيطة باملنظمة ) العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية ...الخ( 

 الدراسات السابقة: 7.1

  دراسة(Teresi, M. , Other 2019) :التنظيمي، وسلوك املناخ )األخالقيات(، والتماثل ، بعنوان

 2املوظفين
Ethical climate (s), organizational identification and employee's behavior 

السبب لهذا  املنظمات،يعّرف املناخ األخالقي بأنه السلوك الصحيح وكيفية معالجة القضايا األخالقية داخل 

دوًرا رئيسًيا في الحياة التنظيمية. ولقد اعتمدنا على نهج الهوية االجتماعية ملقارنة آثار مناخين أخالقيين  يلعب

ردود فعل املوظفين. في تجربتين قائمتين على  على-أخالقي من املصلحة الذاتية مقابل الصداقة  مناخ-محددين 

لب من املشاركين تN2 = 113و  N1 = 152السيناريو )
ُ
خيل أنهم يعملون في منظمة وصفت إما بأنها تتميز (، ط

واألخالق التنظيمية  وااللتزام،، لالتماثبالصداقة أو بمناخ أخالقي للمصلحة الذاتية. لقد أكملوا إجراءات تحديد 

ناخ لقد تنبأ امل املنظمة،املتصورة، ونوايا الدوران، والتوصية والحد األدنى لألجور التي سيقبلونها للعمل في تلك 

وتم التوسط فيها بالتوافق مع  ،السلوكيةاالخالقي القائم على الصداقة بمواقف أفضل من املوظفين ونواياهم 

كان املشاركون أقل استعداًدا لالنتقال من منظمة تتميز بمناخ أخالقي قائم  2املنظمة وااللتزام بها. في الدراسة 

 من العكس، وطلبوا املزيد من املال لقبول على الصداقة إلى شركة تتميز بمناخ أخالقي من املص
ً
لحة الذاتية بدال

                                                           
121ًّمنهجية البحث العلمي، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمان، األردن، ص (: 2012قنديلجي، عامر ابراهيم ) 1

2 Teresi, M., Pietroni, D. D., Barattucci, M., Giannella, V. A., & Pagliaro, S. (2019). Ethical climate (s), 

organizational identification, and employees’ behavior. Frontiers in psychology, 10 
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عرض العمل الجديد هذا. تتم مناقشة النتائج، التي أكدت أن التحديد وااللتزام التنظيميين تمثل العوامل 

 الرئيسية في الحياة التنظيمية، من حيث التدخالت العملية التي تعزز السلوك املؤيد للتنظيم.

 ( دراسة, Other, 2019Miao, Q.)  :1دافع الخدمة العامة واألداء: دور التماثل التنظيمية، بعنوان 
Public service motivation and performance: The role of organizational identification 

إال أن  متزايد،واألداء الوظيفي قد حظيت باهتمام  (PSM)على الرغم من أن العالقة بين الدافع للخدمة العامة 

املعرفة محدودة باآلليات التي تقوم عليها آثاره. باستخدام البيانات من املوظفين املدنيين الصينيين واملشرفين 

ينتج عنها مستويات أعلى من التماثل التنظيمي ويؤدي إلى مستويات أعلى من  PSMوجد املؤلفون أن  عليهم،

وتوضح دراستنا أن التعريف  املنظمة ونتائجها الخاصة بهم.األداء الوظيفي ألن املوظفين املدنيين يرون مصير 

إلى مستويات أعلى من األداء. لتحسين ( PSM)التنظيمي هو آلية رئيسية تشرح كيف يؤدي دافع الخدمة العامة 

ل األداء، ينبغي للوكاالت العامة أن تخلق بيئة تساعد املوظفين على التماهي مع املنظمة، على سبيل املثال من خال

تسليط الضوء على الخدمات املتميزة التي تقدمها املنظمة للجمهور ومن خالل إنشاء ممارسات التنشئة 

 االجتماعية للقادمين الجدد

  دراسة(Kim, B. J, 2019):الوظائف غير املستقرة ال يمكن أن تزرع املواطنين  ، بعنوان

 2التنظيمية والتماثلالتنظيميين الجيدين: الدور الوسيط املتسلسل للثقة 
Unstable Jobs Cannot Cultivate Good Organizational Citizens: The Sequential 

Mediating Role of Organizational Trust and Identification 

 على الرغم من أن األعمال الحالية قد بحثت في تأثير انعدام األمن الوظيفي للموظف على تصوراته أو مواقفه، إالًّ

أن هذه الدراسات قد أولت اهتماًما نسبًيا بدرجة أقل لتأثيرها على سلوكيات املوظف، وكذلك على آلياتها 

الوسيطة للعالقة بين انعدام األمن الوظيفي والسلوكيات، على اعتبار أن سلوكيات املوظف تؤثر بشكل كبير على 

ا تأثير انعدام األمن الوظيفي على السلوكيات وكذلك النتائج التنظيمية املختلفة، أعتقد أن الدراسات التي تدرسه

عملياتها األساسية مطلوبة وذلك نظًرا إلطار عمل السلوك والسلوك، بحثت في آلية التوسط بين انعدام األمن 

الوظيفي وسلوك املواطنة التنظيمية بنموذج وساطة متسلسل. افترض أن الثقة التنظيمية للموظف وتحديد 

التنظيمية  املواطنة-ستعمل بشكل متتابع على التوسط في ارتباط انعدام األمن الوظيفي  هويته التنظيمية

(OCB ) وجدت أن الثقة  الجنوبية،موظًفا في كوريا  303موجات من  3وباستخدام بيانات تأخر الوقت من

التنظيمية وتحديد الهوية التنظيمية يعمالن كوسطاء متسلسلين في الرابط. تشير النتيجة إلى أن الثقة التنظيمية 

 OCB –والتعريف التنظيمي هما عمليتان أساسيتان لتوضيح ارتباط انعدام األمن الوظيفي 

  دراسة(Shumate, M., O’Connor, A., & Wang, R. 2019) :استكشاف تقييمات ، بعنوان

 3أصحاب املصلحة للهوية والتماثل التنظيمي في سياق شراكات املسؤولية االجتماعية للشركات
Exploring Stakeholders’ Assessments of Organizational Identity and Identification in 

the Context of CSR Partnerships 

                                                           
1 Miao, Q., Eva, N., Newman, A., & Schwarz, G. (2019). Public service motivation and performance: The 

role of organizational identification. Public Money & Management, 39(2), 77-85 
2 Kim, B. J. (2019). Unstable Jobs Cannot Cultivate Good Organizational Citizens: The Sequential Mediating 

Role of Organizational Trust and Identification. International journal of environmental research and public 

health, 16(7), 1102 
3 Shumate, M., O’Connor, A., & Wang, R. (2019). Exploring Stakeholders’ Assessments of Organizational 

Identity and Identification in the Context of CSR Partnerships. In CSR COMMUNICATION 

CONFERENCE (p. 193). 
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( الشركات N = 845منظمات غير وهمية، ندرس كيف يصف أصحاب املصلحة )باستخدام تصميم تجريبي مع 

واملؤسسات غير الربحية ونقوم باستجواب أنواع الكلمات التي يدرجها أصحاب املصلحة في خرائطهم الذهنية 

تشير النتائج الوصفية إلى أن املنظمات غير  الشراكة،للشركات واملؤسسات غير الربحية قبل تلقي معلومات حول 

الربحية تلقت مفاهيم أكثر من الشركات، وكانت الفئات الثالث األكثر شعبية هي املنتج أو الخدمة والسوق/ 

املستفيدون املستهدفون ووصف نوع املؤسسة.  كذلك، تحديد كيفية قيام أصحاب املصلحة بتعديل أوصاف 

هم عند التواصل مع شركة غير ربحية. تشير النتائج األولية إلى أن املشاركين يقومون الهوية التنظيمية الخاصة ب

أخيًرا، نعتبر  الشراكة،بحذف املفاهيم ولكنهم يضيفون روابط جديدة بين املفاهيم بعد القراءة عن سيناريوهات 

وصافهم للمنظمات غير كيف تؤثر مستويات تحديد الهوية املختلفة على كيفية وصف أصحاب املصلحة وتعديل أ

رسم  املشتركة،الربحية والشركات. يعتمد منهجنا على طريقة وبرمجيات جديدة، براندي )شبكة العالمة التجارية 

تخطيطي(، لتحديد السمات املختلفة التي يعينها أصحاب املصلحة لكل شريك وكيف يتم تغيير هذه السمات عند 

 التواصل مع الشراكة

  دراسة(Simons, A., Other, 2019) :تقييم املناخ التنظيمي للبحث املتعدد مع أداة ، بعنوان

 1.مسح جديدة

Assessing the organizational climate for translational research with a new survey tool 

يعد الترويج للترجمة الطبية الحيوية من مقاعد البدالء إلى جانب السرير والعودة في البيئات التنظيمية تحدًيا 

رئيسًيا ملديري البحوث وصانحي السياسات. لهذا، يحتاج قادة املنظمات إلى تقييم ظروف خط األساس، وتحديد 

ت محددة لدعم ممارسات البحث املتعددة أو تحسينها املجاالت التي تحتاج إلى تحسين، والحكم على تأثير مبادرا

في مؤسساتهم. في الوقت الحالي، هناك نقص في أداة التقييم هذه التي تتناول السياق املحدد للبحث الطبي 

الحيوي ولسد هذه الفجوة، قمنا بتطوير واختبار استطالع جديد لتقييم املناخ التنظيمي للبحث الترجمي حيث 

ييم الذاتي هذه تصورات املوظفين حول املناخ الترجمي واملمارسات البحثية األساسية في البيئات تقيس أداة التق

التنظيمية، وتستند إلى املسح الثابت ملناخ البحوث التنظيمية. بعد تنفيذ االستبيان الجديد في املمارسة العملية، 

ظرون إلى الترجمة على أنها عنصر أساس ي ومهم في تظهر أن العلماء في املستشفى الجامحي الكبير )شاريتي برلين( ين

أن املوارد املحلية والدعم املباشر هما عامالن رئيسيان في التنفيذ العملي للترجمة في  ذلك،عملهم. األهم من 

ممارساتها البحثية. حيث نحدد ونناقش نقاط الرافعة املالية املحتملة لتحسين مناخ البحوث لتعزيز البحث 

ًّاجح.الترجمي الن

ربط املناخ بعنوان:  ،(Ancarani, A., Mauro, C. D., & Giammanco, M. D., 2019)دراسة 

 2التنظيمي بمشاركة العمل: دراسة في قطاع الرعاية الصحية

Linking Organizational Climate to Work Engagement: A Study in the Healthcare Sector 

باستخدام نهج املعادلة الهيكلية على مستويين، تبحث هذه املقالة في الروابط بين املناخ التنظيمي ومشاركة 

، ويفرض هذا املوارد-العمل في عينة من املستشفيات العامة في إيطاليا. باالعتماد على نموذج الطلب على املوارد 

ا إيجابًيا بين املشاركة في العمل واس
ً
تقاللية العامل التي تعزز املناخ وتمكينه ورفاهيته، بينما يشير النموذج ارتباط

تدعم النتائج الفرضيات وتشير إلى أن  للمشاركة،إلى أن املناخ القائم على الكفاءة وتحقيق األهداف ليس مواتية 

                                                           
1  Simons, A., Riedel, N., Toelch, U., Hendriks, B., Müller-Ohlraun, S., Liebenau, L.,  & Reinhart, M. 

(2019). Assessing the organizational climate for translational research with a new survey tool. 
2 Ancarani, A., Mauro, C. D., & Giammanco, M. D. (2019). Linking Organizational Climate to Work 

Engagement: A Study in the Healthcare Sector. International Journal of Public Administration, 42(7), 547-

557. 
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م ال تفض ي إلى النماذج املستندة إلى األداء والتي تم تنفيذها في السنوات األخيرة كجزء من إصالحات القطاع العا

ًّ.مشاركة العمال حيث يتم استخالص اآلثار املترتبة على البحث في إشراك العمل في القطاع العام واإلدارة العامة

 النظري:. اإلطار 2
ًّ Organizational Climate  املناخ التنظيمي 1.2

 في عملية التطور التنظيمي، لذلك يعتبر وسيط بين 
ً
 كبيرا

ً
يعد املناخ التنظيمي واحد من العوامل التي لها دورا

متطلبات الوظيفة وحاجات االفراد، أذ يعتبر مؤشر لقياس رضا الفرد عن منظمته، مما اوجب التعرف عن ماهية 

ل تبني سياسات لتعزيز الجوانب االيجابية ومعالجة وطبيعة املناخ التنظيمي السائد في اية منظمة، وذلك من اج

الجوانب السلبية، او الحد منها على اقل تقدير مما ينعكس بشكل كبير على تحقيق اهداف املنظمة واهداف 

 االفراد عن حد سواء. 

لرسمية هو تصورات االفراد العاملين حول السياسات الرسمية وغير ا: ة تعاريف للمناخ التنظيمي ومنهاهناك عد

عرفه بأنه مجموعة من الخصائص البيئية الداخلية للعمل،  :، اما القريوتي1واملمارسات واالجراءات داخل املنظمة

هم واتجاهاتهم والتي تتمتع بدرجة من االستقرار النسبي لتساعد العاملين على فهمها وادراكها مما ينعكس على قيم

2ًّوسلوكهم في العمل.

 (3،4): حدد العديد من الباحثين خصائص املناخ التنظيمي منها: ظيميخصائص املناخ التن 1.1.2

  .يركز على بيئة العمل الداخلية 

  .يساعد الفرد على التفاعل مع منظمتهم 

 ماوتصورات عما يراه االفراد فيها وليس  إدراك يعبر عن 
ً
 باملنظمة. وفقا

ً
 هو كائن فعليا

  وتحديد املناخ التنظيمي من خالل ما تحدده من سياسات واجراءات االدارة العليا لها دورا كبير في تشكيل

 ونظم العمل.

  هنالك اختالف بين املناخ التنظيمي واملناخ االداري، أذ يعد االول احدى املحددات االساسية لسلوك

 االفراد، بينما يمثل الثاني احدى املحددات االساسية للمناخ التنظيمي.

  الفرد،لوظيفة وبين حاجات بين متطلبات ا وسيط مايمثل   .
ً
 او ايجابا

ً
 لذا يعد اداة تأثير على العاملين سلبا

املناخ التنظيمي الذي يركز على االجراءات والتعليمات واساليب اداء العمل وعدم  :اهمية املناخ التنظيمي 2.1.2

ووالء العاملين، وعليه تتحدد بين العاملين في املنظمة يؤدي الى خفض الدافعية  مراعاة الجانب االنساني ما

 (5،6،7،8)املناخ التنظيمي الجيد بما يلي: اهمية

                                                           
1 Schneider, I. I.(2008). Motivation and Organizational Climate. Journal of personnel Psychology. 29(3), 371-392. 

دار وائل للنشر  الخامسة،لطبعة ، ادراسة السلوك االنسان الفردي والجماعي في املنظمات املختلفة- التنظيميالسلوك (: 2009) محمد قاسم، القريوتي 2

 االردن.
جامعة العلوم ، الحديثة العليا للتجارة دراسة ميدانية- (: عالقة ابعاد املناخ التنظيمي بضغوط العمل في املؤسسات الجامعية2009عدمان، حريزق ) 3

ًّالجزائر. االنسانية،
/ دراسة ميدانية على ضباط مديرية الدفاع املدني بمنطقة الرياض، رسالة (: املناخ التنظيمي وعالقته بضغوط العمل 2006بن حمد، البدر ابراهيم ) 4

 ماجستير في العلوم االدارية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية، السعودية.
5 - Lyon ,H.L,I Vance evich,M.J (1992) ,"An Exploratory Investigation of organizational Climate and Job 

Satisfaction in a Hospital" Academy of management Journal ,VOI,17 No 8,pp92-94. 
لديهم / دراسة ميدانية / مجلة البحوث  التنظيميالعمل لذى املديرين والوالء  املعتقدات حولًّتحليل العالقة بين (: 2002)محمد  حسنيينرفاعي، رجب  6

 .16املجلد  1العدد سوهاج،عة جنوب الوادي التجارية املعاصرة / جام
 ، االردن، الطبعة الثانية.للنشر، عماناساسيات ومفاهيم حديثة، دار وائل - التنظيميالتطوير  (:1995)اللوزي، موس ى  7
 للنشر.مداخل لبناء املهارات، االسكندرية، مصر، الطبعة السابعة، دار الجامعية -(: السلوك التنظيمي 2000ماهر، احمد ) 8
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  .يشجع االفراد على االبداع واالبتكار، تحمل املخاطر وحل املشاكل 

  املرسومة للمنظمة، من خالل االهتمام باملتغيرات التنظيمية. األهدافيساعد املنظمة على تحقيق 

   يساعد على وصف وتحديد العالقات والسلوك داخل العمل مما يسهم في التعرف على جوانب

 القصور ومواطن الضعف التي بحاجة الى تطوير او تغيير.

  يزيد من االنسجام بين العاملين مع بعضهم داخل املنظمة، وهذا يؤدي الى زيادة الوالء واالنتماء

 التنظيمي.  

  وتأثرها في املناخ التنظيمي.االدارة  على انماطيعتمد 

: هنالك العديد من العوامل املؤثرة املباشرة وغير املباشرة، والتي العوامل املؤثرة على املناخ التنظيمي 3.1.2

 ويمكن ايجازها بالتالي:  1.تؤدي الى تحديد السلوك االنساني للفرد داخل املنظمة

  النفسية / قدراتهم العقلية / صفاتهم البيولوجية.االفراد العاملون: معتقداتهم الشخصية / جوانبهم 

 .ًّالعوامل التنظيمية: طبيعة نشاط املنظمة واهدافها، هيكلها وسياساتها

 .ًّالعوامل االجتماعية: عادات الفرد وعقائده وتقاليده التي يصعب تعديلها

  االقتصادية من العوامل االقتصادية: وتشمل جوانب عديدة اهمها النظام االقتصادي للبلد والحالة

ًّ)رواج، كساد، ازدهار، ركود( مما ينعكس على سياسة املنظمة. 

اختالف  اخ التنظيمي، وجميعها جاءت نتيجة: تعددت البحوث التي حددت ابعاد املنابعاد املناخ التنظيمي 4.1.2

 حول االبعاد التالية: 
ً
 فلسفة ووجهات نظر الباحثين واملهتمين، وبالرغم من كل ذلك اال انه كان هناك اتفاقا

 تقوم االدارة بتطوير وتعديل الهيكل التنظيمي من حيث تقسيم الوحدات وتجميع الوظائف الهيكل التنظيمي :

يجعل الوظيفة اكثر معنى وتأثير باالستفادة القصوى من  ألنهمما يخدم كل من اهداف املنظمة والعاملين 

طاقة الفرد العامل فيها وتنظيم االداء على اساس املجموعات، بحيث يصبح كل فرد منسجم ومتفاعل كعضو 

 2.والثقة باملنظمة يوجد الوالءفي مجموعة او اكثر مما 

 االفراد العاملين  نمط مشاركةتستخدم  ، قدكنمط للقيادة: لكل منظمة فلسفة معينة تختارها نمط القيادة

في عملية اتخاذ القرارات وحل مشكالت العمل حتى يشعر العاملين لديها بقيمتهم في تحقيق االهداف 

 املرسومة. 

 من خالل االهتمام  تحقيقه: لكل منظمة نمط اتصال معين أذ تهتم االدارة بهذا النمط وكيفية نمط االتصال

، أذ يعد 3من مصادره املختلفة لكافة االتجاهات املتعلقة بهلحصول على املعلومات الفنية وكيفية ا باآلراء

تنظيم قنوات االتصال بأشكال عديدة منها العنكبوتية النسياب املعلومات والبيانات في صورة حقائق 

افة اقسام وتعليمات واجراءات بين االقسام وتنسيق جهود العاملين وتبادل االفكار بما يحقق املشاركة بين ك

 .4املنظمة

                                                           
 منشورة،غير  رسالة ماجستيرًّ للمعلمات،(: املناخ التنظيمي في املدارس املتوسطة للبنات باملدينة املنورة وعالقته بالرضا الوظيفي 2005الذيباني، منى سلمان ) 1

 مصر. القاهرة، التربية،قسم اصول  والتربية،والعلوم  دابلآلًّكلية البنات  شمس،جامعة عين 
 االردن.–(: التنظيم االداري مبادئه واساسياته، الطبعة االولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، دار املشرق الثقافي، عمان 2006عبود، زيد منير ) 2
 (: السلوك التنظمي والتحديات املستقبلية في املؤسسة التربوية، الطبعة االولى، دار الحامد، االردن.2008حمادات، محمد حسن محمد ) 3
دراسات العلوم  الرسمية،فاعلية االتصال االداري لدى القيادات االكاديمية في الجامعات االردنية  (،2008طناش، سالمة يوسف وابو كريم، احمد فتحي ) 4

 ( .1، العدد )35التربوية، مجلد 
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 لوضع : يوضح هذا البعد مدى مشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرارات التنظيمية مشاركة العاملين

 .1أهداف وسياسات املنظمة وتحديد

 لذا يحث الباحثين الى 2: العمل الروتيني يزيد من حالة امللل واالهمال وعدم تطوير املنظمةطبيعة العمل ،

االفكار الجديدة  بإدخالالخارجية  واملتغيرات البيئيةاستخدام النظام املفتوح لتتكيف املنظمة مع املؤثرات 

واستغالل  العمل،والتطورات التقنية الحديثة ...الخ . مما يزيد من االرباح السنوية ويقلل الكلف ووقت انجاز 

 على منافسة املنظمات املماثلة وتحقيق اهداف املنظمة.الطاقة الكاملة للعامل والقدرة 

 (: تحدد التقنية املستخدمة طبيعة العمل واملهام ونوعية الوظائف، وكذلك نمط التقنية )التكنولوجيا

 3.عالقات العمل التي تؤثر على اختيار الهيكل التنظيمي املناسب

 :الدوافع الداخلية للفرد، والتي من  إلثارةمجموعة من املؤثرات الخارجية )مادية، معنوية( تستخدم  التحفيز

  4املنظمة.شأنها توجيه سلوك الفرد العامل نحو تنفيذ مهام محددة تؤدي الى تحقيق اهداف 

 تم استخدام هذه االبعاد في 
ً
 للبحث. الجانب العمليعلما

 organizational symmetry   التماثل التنظيمي 2.2

انه  من الباحثينمفهوم حديث ظهر في بداية تسعينات القرن املاض ي في ادبيات السلوك التنظيمي، أذ ذكر العديد 

ًّ(8، 7، 6، 5): يحقق ميزتين اساسيتين

 .للفرد العامل احترام الذات وزيادة مستوى الطموح واالنتماء للمنظمة 

  ،ويزيد من الرضا واالرتباط الوظيفي وااللتزام والوالء التنظيمي، يقلل من ميل العاملين لترك العمل

 وكذلك يزيد من مستوى االستغراق الوظيفي والفاعلية التنظيمية.

والتماثل التنظيمي  Organizational Identityمفهوم املصطلحين الهوية التنظيمية  خلط فيهناك 

Organizational Identification  (10، 9) ويمكن التميز بين املفهومين وكما يلي: الباحثين،من بعضًّ

التماثل التنظيمي هو شعور املوظف بوجود روابط تربطه باملنظمة التي يعمل بها، وهنالك بعض االمور التي 

يتوصل اليها الفرد من خالل االتفاق مع االخرين وهذا يتجاوز االختالف الثانوي مع املنظمة، اما الهوية التنظيمية 

اشار الى  (Borose) ئص او سمات موروثة التي تميز املنظمة عن غيرها من املنظمات املماثلة، اماف ي خصا

                                                           
في ديوان البالط السلطاني بسلطة، عمان  التنظيميفي االلتزام  هاوأثرًّ(: مدى مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات االدارية 2008البو سعيد، بدر سيف سعيد ) 1

ًّ.112العدد  االداري،
(: املناخ التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي لدى االستاذ الجامحي / دراسة ميدانية لعينة من أساتذة جامعية ورقلة، جامعة قاصدي 2012محمد، فروج ) 2

ًّاالجتماعية، قسم علم النفس، الجزائر.مرياح ورقلة، كلية العلوم االنسانية وًّ
 (: السلوك التنظيمي في منظمات االعمال، دار وائل للنشر، الطبعة السادسة، عمان، االردن.2013العميان، محمود سلمان ) 3
عالية صالح بمدينة بسته، رسالة لنيل شهادة املاجستير  –(: التحفيز واداء املمرضين / دراسة ميدانية باملؤسسة العمومية االستشفائية 2013الوافي، طاهر ) 4

 ( كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع، الجزائر.02في علم االجتماع، تنظيم وعمل جامعة قسطنطينية )
5 Kane, Rachel E, et, al,(2012): "Differential Effects of identification on Extra-role behavior" Career 

Development International ,Vol,17,1,pp.25-42. 
6 Yurchisine, Jehnifer lee,(2006),"The Relationship cation , Job Involement and Job performance in the 

context  of  an apparel retail store, PH.D. Disseration, lowa state University, Ames ,lowa. 
7 Knippen berg, Daan van &Schie,ELS G.M.Van (2000) ' Foci and Correlated of organizational 

Ideatification" Jounal of occupational and  organizational psychology  .  
8 Ashforth, B, E, & Mael, F. A, (1989),"Social identity theory and the organization "Academy of 

Mainagement Review, Vol 14, pp20-39. 
9 Bartels J, Douwes R, De Jong D, Pruyn A (2006). “Organizational identification during a merger: 

Determinants of employees’ expected identification with the new organization,” Br. J. Manage. 17: 49-67 
10  Jones, Candace & VoLpe , Elizabeth ,(2010): “ Organizational Identification : Extending our understanding 
of social identities through social networks “, Journal of organizational behavior. 
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بينما يرى  1التماثل التنظيمي بأنه هو الحالة التي تكون فيها اهداف االفراد العاملين واهداف املنظمة متكاملة،

)(Johnson  التماثل التنظيمي من خالل طرح السؤالين التاليين؟ من انا بالنسبة للمنظمة؟ ماهي عالقتي باملنظمة

بأن التماثل التنظيمي هي )سيكولوجية العالقة بين الفرد  (Brown)وقد اجاب على تلك االسئلة  2التي اعمل بها؟

وربط مصير واهداف الفرد مع مصير واهداف العامل وبين املنظمة وتتعمق تلك العالقة بوصفها كيان اجتماعي، 

3ًّاملنظمة(.

ًّ(Chan S H, 2006 249 :- .268)  4.: يحقق التماثل أهمية للمنظمة والفردأهمية التماثل التنظيمي 1.2.2

 بالنسبة للمنظمة: -

  حد االشكال املتجددة للتماثل االجتماعي، حيث تسحى املنظمات ان يكون العاملون فيها مرتبطون أيعد

 برسالة ورؤية املنظمة.  

  تجعل العامل مرتبط باملنظمة من خالل العديد من االسئلة ...هل يعد العامل اهداف املنظمة مشابه

ًّالتي يملكها هو ..الخ. لألهداف

 ًًّّفي املنظمة.  يساعد في عملية صنع القرار

 :بالنسبة للفرد العامل -

  ًّظيمي.نالتيعزز االنتماء والوالء

 .يساعد على فهم واالدراك وزيادة االرتباط الفرد باملنظمة 

 6، 5)مكونات التماثل التنظيمي: يتكون من عنصرين هما:  2.2.2

  الصفات املشتركة بين االفراد العاملين وبين املنظمة، ومن خالل هذا العنصر  املعرفي: يعكسالعنصر

 انجاز العمل.ل وخارج املجموعة مما تساعد على يتم تحديد الحدود الفاصلة داخ

  العنصر العاطفي )املؤثر(: يضمن املشاعر واحساس االفراد بالفخر لكونهم ينتمون الى املنظمة التي

 . لألفرادوية اجتماعية ايجابية مما يعزز الذات يعملون بها مما يحقق ه

هنالك العديد من العوامل التي تؤثر على درجة التماثل التنظيمي ضمن  :العوامل املؤثرة على التماثل التنظيمي 3.2.2

 7ما يلي:ذكر  ومن بين ما د من املتغيرات التنظيمية االخرىًّالعدي

  .ًّطول مدة العمل في املنظمة

                                                           
1 Boros, Smaranda (2008), Organizational identification: Theoretical and Empirical Analyses of competing 

conceptualizations Romanian Association for cognitive science. All  rights reserved, Vol xll,No.1 
2- Johnson, W.L.J,Johnson, A.M and Heimberg, F. (1999): “Aprimary and Secondar order  component 

Analysis of the Organizational Identification Questionnaire, Educational and Psychological Measurement”, 

5(1) . 
3 Brown, D. Andrew (2013), organizational identity and organizational identification: The  literaturce  and 

Suggestions for future research , pp4,5 
4 Chan, S .H (2006). “Organizational identification and commitment of members of a human develop 

organization,” J. Manage. 25(3): 249- 268 
5 Guarana, Cristianol levi Oseliero,(2010) The Moderator effect of  Organizational  identification on 

Relationship between Work context and workforce Engagement /Burnout,Thesis presented in partial 

fulfillment of the Requirment for the Degree Master,Labor and Human Resources in the Graduate School of 

ohio state University. 
6 Smidts, Ale &Riel, Cees B.M.& Pruyn,AD TH.H(2000)The Impact of Employee Communication and 

Perceived External Prestige on Organizational identification 
7 Bartels J, Douwes R, De Jong D, Pruyn A (2006). “Organizational identification during a merger: 

Determinants of employees’ expected identification with the new organization,” Br. J. Manage. 17: 49-67 
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  السمعة التي تتمتع بها املنظمة في املجتمع )السمعة املجتمعية(، فكلما كانت املنظمة ذات سمعة جيدة

 ومعروفة كلما اعتز الفرد بانتمائه اليها. 

 الفرد واملنظمة.   ماثل بين القيم واالهداف لكل من وت تشابه 

التنظيمي وحسب فلسفة كل باحث، ولكن أكثر الباحثين  ابعاد التماثل: تعددت ابعاد التماثل التنظيمي 43.2.2

 على االبعاد التالية:
ً
 (3،4، 2، 1)اتفاقا

 التشابه :Similarity  ادراك الفرد ان هنالك خصائص وقيم واهداف مشتركة مع االعضاء االخرين في

 املجموعة او في املنظمة التي يعمل بها.

 لعضويةا Membership  فهم او احساس وارتباط الفرد وانتمائه باملنظمة.: ) انتماء( تشير الى 

  الوالء التنظيميorganizational Loyalty  مدى الدعم والدفاع والحماس الذي يقدمه الفرد :

 العامل للمنظمة لتحقيق اهدافها. 

 : عالقة بين املناخ التنظيمي والتماثل التنظيمي 3.2

ابعاد املناخ التنظيمي الخاصة باملنظمة تعد من املصادر املباشرة واملؤثرة على التماثل التنظيمي أذ ان مفهومه 

 من ناحية، وعلى املفاهيم االدراكية 
ً
يشير الى جميع القيم السائدة في التنظيم وانعكاساته على سلوك االفراد اداريا

مناخ تنظيمي مالئم لجميع االبعاد )الهيكل التنظيمي، نمط  والشخصية لهم من ناحية اخرى، ويتم ذلك ببناء

القيادة، نمط االتصال، طبيعة العمل، مشاركة العاملين، نمط التكنولوجيا، التحفيز(، ويفترض ان يتمتع بنوع 

م من االستقرار النسبي ليفهمها ويتفاعل معها االفراد مما ينعكس على سلوكهم واتجاهاتهم واثارة الدافعية لديه

وتزداد معها معدالت االداء )القريوتي، مصدر سابق(، وبالعكس عدم وضوح او صحة املناخ التنظيمي واستقراره 

بهم، ومهما كان طبيعية التنظيم  املناطةيكون ساحة غير مالئمة للعمل بسبب الصعوبة في كيفية تأدية االعمال 

عمل جيدة يسودها مناخ تنظيمي مناسب بكل ابعاده، واالفراد العاملين فيه يسحى كال الطرفين الى تحقيق بيئة 

، وبنمط قيادي 5الجيد في العمل يرض ي به االفراد عن الوظيفة باألداءفي ذلك مصلحة مشتركة تتمثل  ألنه

للمنظمة كبعد رئيس ي محدد لطبيعية املناخ التنظيمي وخاصة عند استخدام نمط قيادة تسلطي ومركزي سيؤدي 

جيد يسوده عدم مشاركة العاملين في التعامل مع املشكالت االدارية لكونهم يعرفون ان الى مناخ تنظيمي غير 

 غير صحي مما يقلل من ثقة االفراد  اوًّ آرا هم
ً
 تنظيميا

ً
 بأنفسهمقراراتهم او ادا هم ال قيمة له، ويخلق مناخا

6ًّ.للمنظمة ويخفض معدالت االداء فيها وبانتما هم

الى وجود مناخ تنظيمي غير مناسب مما يسبب الكثير من املشاكل التي تؤثر على وتعود اكثر مشكالت املنظمات  

ًّاداء االفراد بعدم تحقيق اهداف كال الطرفين االفراد واملنظمة .

                                                           
1 Cheng, M. F. Y. and  law ,M.C.C.(2008). Relationships of Organizational Justice and  Organizational 

identification: The Mediating Effect of Perceived Organizational Support in Hong Kong .Journal of Asia 

Pacific Business Review,14,(2),pp213-231. 
2 Patchen Martin (1970) participation, achieve ment ,and interment on the jop. Now Jersey: prentice hall 
3 Reese, Simon, (2014): ”Examining the Relationship between Organizational Identification and Learning 

Organization Dimensions : A study of a U.S. Franchise”, Management and Organizational Studies , 

Vol.1,No.1,7-20. 
من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس في  التنظيمياثر املشاركة املدركة واملرغوبة في بلورة التماثل  (:2006)اروى عبد السالم ، القرالةوًّنضال صالح ، الحوامدة 4

ًّ.369، ص 2العدد  ،2مجلد  االعمال،مجلة االردنية في ادارة  االردنية،الجامعات 
5 Schneider, I. I. (2008): Motivation and Organizational CIimate. Journal of personnel Psychology. 29(3), 

371-392. 
6 Mark. A Thomas (2006): Gurus on Leadership ,W Ed ,Thoro good: London  ,p47. 
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ًّاملناخ التنظيمي والتماثل التنظيمي: بين ابعادوالشكل التالي يبين العالقة 

ًّوالتماثل التنظيمي التنظيميمخطط العالقة ما بين ابعاد املناخ 

 
 املصدر اعداد الباحثين، ( العالقة بين ابعاد املناخ التنظيمي والتماثل التنظيمي2شكل )

املناخ  بأبعادفراد العاملين هم جزء مهم في املنظمة يتأثرون بالبيئة الداخلية املتمثلة ن األًّأيوضح الشكل اعاله ...

التنظيمي، وعند توفر املناخ التنظيمي املناسب سوف يكون له اثر كبير على دافعية وسلوك االفراد مما يحدد 

العاملين فيها، أذ ان هنالك عالقة طردية بينهما فكلما وفرت املنظمة مناخ  لألفرادمستوى التماثل التنظيمي 

وهي )الوالء  املالئمة بأبعادهثل التنظيمي الذي يتصف تنظيمي بأبعاد مالئمه وصحية كلما ازداد ضمان التما

( مما يزيد من خدمة االفراد العاملين لدى املنظمة أضافة لذلك باألهدافالتنظيمي واالنتماء، العضوية والتماثل 

فأن الضغوطات التنظيمية االخرى قد تؤثر على سلوك االفراد كالسياسات والتعليمات والتدريب، واالجور 

ب ومكان العمل الصحي واملالئم للعمل وبأسلوب وطريقة تعامل املدراء مع االفراد وعوامل تقييم اداء والروات

ًّاالفراد ....الخ. 

 العملي ومنهج الدراسة اإلطار . 3
 ملحور االول: عرض نتائج البحث في ضوء اجابات العينة وتحليلهاا 

ووصف واقع متغيرات البحث )املناخ التنظيمي،  سيتم في هذه الفقرة التعرف على مستوى اجابات عينة البحث

(، 3والتماثل التنظيمي(، اذ سيتم مقارنة االوساط الحسابية إلجابات العينة مع قيمة الوسط الفرض ي له والبالغ )

ًّوذلك ألن املقياس املحدد هو مقياس )ليكرت( الخماس ي، وكما يلي:

: مستوى االجابات عن متغير املناخ التنظيمي 
ً
ًّاوال

يوضح مستوى اجابات العينة وكما  (1والجدول )م قياس هذا املتغير الرئيس ي من خالل سبعة أبعاد فرعية ت .1

ًّيأتي:

ًّ  

التماثل•االنتماء•

الوالء •

التنظيمي 
العضوية•

القيادة 

جيانمط التكنولو
طبيعة العمل 

االتصال

التحفيز

يالهيكل التنظم

نمشاركة العاملي

   
 االفراد العاملين 
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 ( مستوى اجابات عينة البحث عن متغير املناخ التنظيمي1جدول )

ًّاالنحراف املعياريًًّّالوسط الحسابيًّالبعد الفرعيًّتًّاملتغير

مي
ظي
تن
 ال
خ
ملنا
ا

ًّ

 0.70665 3.9750ًّالهيكل التنظيمي1ًّ

 0.67356 3.8375ًّنمط القيادة2ًّ

 0.66216 3.9000ًّمشاركة العاملين3ًّ

 0.85401 3.7875ًّنمط االتصال4ًّ

 0.84722 3.7375ًّطبيعة العمل5ًّ

 0.96734 3.7375ًّالتكنولوجيا6ًّ

 0.76962 3.8500ًّالتحفيز7ًّ

 0.76282 3.9625 اجمالي املناخ التنظيمي

 انالباحثاملصدر: من اعداد 

 بلغ )الهيكل التنظيمي .1
ً
 كليا

ً
 حسابيا

ً
من  أكبرًّ(، وهي 0.706( وبانحراف معياري )3.975: حقق هذا البعد وسطا

كانت مرتفعة الهيكل التنظيمي ( وهذا يعني أن اجابات العينة عن بعد 3قيمة الوسط الفرض ي والبالغة )

 نظمة املبحوثة لديها هيكل تنظيمي مرن وجيد.وتدل على االتفاق وتدل نتائج هذا البعد الفرعي الى ان امل

(، وهذا 3.83نمط القيادة: أشارت النتائج ضمن هذا البعد الفرعي الى ان الوسط الحسابي لهذا البعد بلغ ) .2

يعني أن اجابات العينة عن هذا البعد كانت اعلى من املتوسط وتشير الى االتفاق وبانحراف معياري بلغ 

  جيد.(، وهذا يشير الى ان املنظمة املبحوثة لديها نمط قيادة 0.673)

مشاركة العاملين: اتجهت اجابات العينة املبحوثة عن بعد مشاركة العاملين نحو االتفاق وهذا ما أكده  .3

من قيمة الوسط الحسابي الفرض ي  أكبرًّ(، وهي 3.9الوسط الحسابي العام لهذا البعد الفرعي اذ بلغ )

في ابداء آرا هم وتقديم (، وهذا يعني ان املنظمة املبحوثة تسمح للعاملين 0.662وبانحراف معياري بلغ)

 مقترحاتهم لصنع القرارات التي تخصهم.

 بلغ ) .4
ً
 حسابيا

ً
( وهو أكبر من قيمة 3.78نمط االتصال: أشارت النتائج الى ان هذا البعد قد حقق وسطا

(، وهذا 0.854الوسط الفرض ي وتدل على ان إجابات العينة تتجه نحو االتفاق وبانحراف معياري بلغ )

 االتصاالت.  املبحوثة بنمطنظمة يعكس اهتمام امل

5. ( 
ً
( وبانحراف معياري 3.73طبيعة العمل: دلت نتائج التحليل االحصائي الى ان هذا البعد حقق وسطا حسابيا

( وهو وسط اعلى من الوسط الفرض ي وبذلك تكون إجابات العينة متوسطة وتتجه نحو االتفاق وهذا 0.847)

 نوعا ما.  يدل على ان طبيعة العمل جيده ومناسبة

( وهو وسط اعلى من 0.967( وبانحراف معياري بلغ )3.73لوسط الحسابي لهذا البعد ): بلغ االتكنولوجيا .6

 وجود استثمار جيد لدى املديرية بالتكنولوجيا. الوسط الفرض ي يدل على ان إجابات العينة متفقة حول 

7. ًّ
ً
 حسابيا

ً
( وهو أكبر من قيمة الوسط 3.85بلغ ) التحفيز: أشارت النتائج الى ان هذا البعد قد حقق وسطا

(، وهذا يعكس اهتمام 0.769الفرض ي وتدل على ان إجابات العينة تتجه نحو االتفاق وبانحراف معياري بلغ )

 بنظام الحوافز لديهم.  املبحوثةاملنظمة 

: مستوى االجابات عن متغير التماثل التنظيمي
ً
 ثانيا

الثاني ملتغيرات البحث الحالي ويتضمن هذا املتغير ثالث ابعاد فرعية وسيتم عرض يعتبر التماثل التنظيمي املتغير 

ًّ( وعلى النحو االتي:2النتائج كما مبين في جدول )



 (105-83ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- للكوارث وإدارة الفرصمجلة الدراسات االستراتيجية 

 

 99 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

 التنظيمي التماثل( مستوى اجابات عينة البحث عن متغير 2جدول )

ًّاالنحراف املعياريًًّّالوسط الحسابيًّالبعد الفرعيًّتًّاملتغير

ًّ

مي
ظي
تن
 ال
ثل
ما
الت

ًّ

 0.73282 3.7125ًّالوالء التنظيمي1ًّ

 0.64798 3.8750ًّالتشابه2ًّ

 0.64051 3.7500ًّالعضوية3ًّ

 0.79006 3.8125ًّاجمالي التماثل التنظيمي

 اناملصدر: من اعداد الباحث

( وهو 3.71تتجه نحو االتفاق وبوسط حسابي بلغ )مرتفعة وًّ: كانت اجابات العينة لهذا البعد الوالء التنظيمي .1

(، وهذا يعني اهتمام املنظمة قيد البحث بوالء 0.732اعلى من الوسط الفرض ي وبانحراف معياري بلغ )

 الضباط العاملين لديهم والعمل على تعزيزه. 

 بلغ ) .2
ً
 حسابيا

ً
ر من قيمة الوسط ( وهو أكب3.87التشابه: أشارت النتائج الى ان هذا البعد قد حقق وسطا

الفرض ي مما يدل على ان اجابات افراد العينة عن بعد التشابه كانت مرتفعة وتتجه نحو االتفاق وبانحراف 

ًّ(.0.640معياري مقداره )

( وبانحراف معياري 3.75العضوية: دلت نتائج التحليل لهذا البعد ان الوسط الحسابي قد بلغت قيمته ) .3

 ينة البحث حول هذا البعد.( وهذا دليل على اتفاق ع0.790)

 املحور الثاني: عالقات االرتباط بين متغيرات البحث

يهدف هذا املحور إلى التحقق من صحة فرضيات البحث املتعلقة بعالقات االرتباط بين متغيرات البحث وتم 

ًّ( 3( لتحديد نوع العالقة بين متغيرات البحث: جدول )Pearsonاستخدام معامل ارتباط بيرسون )

ًّقيم االرتباط بين متغيري املناخ التنظيمي والتماثل التنظيمي: (3)دول ج

اجمالي 

املناخ 

ًّالتنظيمي

يز
حف

الت
جياًّ
لو
نو
تك
ال

ملًّ
لع
ة ا
يع
طب

الًّ
ص
الت
ط ا

نم
ينًّ
مل
عا
 ال
كة
ار
ش
م

ًّ

دة
قيا
 ال
ط
نم

ميًّ
ظي
تن
 ال
كل
هي
ال

ًّ

ًّاملناخ التنظيمي

ًّ

التماثل         

 التنظيمي

ًّالوالء التنظيمي0ًّ**0ًّ.433**415. 0*0ًّ.133*0ًّ.105*0ًّ.296*0ًّ.124**407. *0.382

ًّالتشابه0ًّ*0ًّ.373*243. 0*0ًّ.289*0ًّ.136*120. -0ًّ-0.004*273.ًّ*0.340

ًّالعضوية0ًّ**429. 0**595. 0**0ًّ.514*0ًّ.311*0ًّ.196**0ًّ.423*283.ًّ**0.479

0.424**ًّ
اجمالي التماثل 0ًّ**490. 0**613. 0*384. 0*0ًّ.357*294. 0*279. 0**428.

ًّالتنظيمي

 اناملصدر: من اعداد الباحث

 38ودرجة حرية  0.05*   االرتباطات ذات داللة معنوية عند مستوى 

 38ودرجة حرية  0.01** االرتباطات ذات داللة معنوية عند مستوى 

( قيم معامل االرتباط بين املناخ التنظيمي بأبعاده الفرعية وبين متغير التماثل التنظيمي بأبعاده 3ضح الجدول )يوًّ

( وهو ارتباط 0.424التنظيمي )الفرعية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بين اجمالي املناخ التنظيمي والتماثل 

ًّ(.0.01طردي معنوي عند مستوى داللة )

ًّ
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: تحليل ع
ً
 القة االرتباط بين متغيري املناخ التنظيمي والتماثل التنظيمي:  اوال

وبذلك يمكن قبول الفرضية التي تنص على وجود عالقة ارتباط ذات داللة احصائية بين متغيري املناخ التنظيمي 

ًّالتماثل التنظيمي.

 املحور الثالث: اختبار انموذج التأثير بين متغيرات البحث

اختبار صحة فرضيات البحث املتعلقة بالتأثير من خالل استخدام تحليل االنحدار الخطي يهدف هذا املبحث إلى 

ًّالبسيط وكما يلي:

: تأثير املناخ التنظيمي في التماثل التنظيمي
ً
 املناخ التنظيمي في التماثل التنظيمي  تأثير  (4ضح الجدول )يوًّ :اوال

املناخ التنظيمي في التماثل التنظيمي الى وجود أثر معنوي أشارت نتيجة تحليل أنموذج االنحدار عن أثر اجمالي 

( 0.10( الجدولية عند مستوى معنوية )F(، وهي أكبر من قيمة )8.335( املحسوبة )Fبينهما، اذ بلغت قيمة )

 قيم كل من معامل التحديد البالغ قيمته )38( وبدرجة حرية )2.83والبالغة )
ً
( 0.180(، وهذا ما فسرته أيضا

( من التباين الحاصل في متغير التماثل التنظيمي وان املتبقي 18يعني ان املناخ التنظيمي  فسر ما نسبته )%وهذا 

( والتي تشير الى 0.424( البالغة )Bمن هذه النسبة يعود الى عوامل اخرى لم تؤخذ في االنموذج ، وكذلك قيمة )

 لهذه 0.424تغيير في التماثل التنظيمي بمقدار )ان تغير وحدة واحدة في متغير املناخ التنظيمي سيؤدي الى 
ً
(، وتبعا

النتيجة تم قبول الفرضية )هناك عالقة تأثير ذات داللة احصائية للمناخ التنظيمي في التماثل التنظيمي(، 

ًّويوضح الجدول ادناه قيم ذلك التأثير. 

 في التماثل التنظيمي باستعمال االنحدار الخطي اليسيط املناخ التنظيمي( نتائج تأثير متغير 4جدول)

ًّقيمة الثابتًّاملتغيرات التوضيحية
قيمة معامل 

Bًّبيتا

قيمة 

معامل 

التحديد 
2R 

 Fقيمة 

ًّاملحسوبة
ًّالداللة

ريوجد تأثي 8.507 0.183 0.428 2.517ًّالهيكل التنظيمي  

ريوجد تأثي 3.197 0.078 0.279 2.932ًّنمط القيادة  

ريوجد تأثي 3.597 0.086 0.294 2.960ًّمشاركة العاملين  

ريوجد تأثي 5.567 0.128 0.357 2.314ًّنمط االتصال  

ريوجد تأثي 6.583 0.148 0.384 2.166ًّطبيعة العمل  

ريوجد تأثي 22.916 0.376 0.613 0.874ًّالتكنولوجيا  

رتأثييوجد  12.021 0.240 0.490 2.029ًّالتحفيز  

ريوجد تأثي 8.335 0.180 0.424 2.401ًّاجمالي املناخ التنظيمي  

 اناملصدر: من اعداد الباحث

2.83ًّ(= 38( ودرجة حرية )0.10الجدولية تحت مستوى داللة ) Fقيمة 

ًّالنتائج ومناقشتها: .4

ًّالنتائج.  1.4

  اال ان هذا املستوى الجيد من املالئمة يتخلله بعض النقاط التي  جيد،مستوى مالئمة الهيكل في املديرية

مع االحتياجات الداخلية  ليتالءمبحاجة الى االرتقاء بها منها عدم قدرة املديرية على تغيير الهيكل بسهولة 

ًّوالخارجية. 
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  ردد الكبير لدى للت أكثرًّاال ان هذا املستوى الجيد يحتاج الى دعم  جيد،نمط القيادة في املديرية عموما

ضباط املديرية في موضوع القيادة اذ ان اجابات العينة بشأن موضوع نمط القيادة كانت مشوشة نوعا 

ًّ. االستبانة( في 5ما وهذا ما اظهره الوسط الحسابي للفقرة )

  اال ان هذا املستوى الجيد يتخلله بعض النقاط التي بحاجة الى  جيد،مستوى نمط االتصال في املديرية

ًّلضباطها. بأولًّعدم قدرة املنظمة على توفير املعلومات اول  بها منهاالرتقاء ا

  اال ان هذا املستوى الجيد من املالئمة يتخلله بعض  جيد،مستوى مالئمة طبيعة العمل في املديرية

عمل عدم قدرة املديرية على تغيير بعض األساليب الروتينية بال بها منهاالنقاط التي بحاجة الى االرتقاء 

ًّوتقيد الضباط الصارم وذلك بسبب التربية العسكرية التي اعتادوا عليها.

  اال ان هذا املستوى الجيد من املشاركة يتخلله بعض النقاط  جيد،مستوى مشاركة العاملين في املديرية

ًّعدم قدرة املديرية على تخويل الصالحيات.  بها منهاالتي بحاجة الى االرتقاء 

  اال ان هذا املستوى الجيد من املالئمة يتخلله بعض النقاط التي  جيد،في املديرية مستوى التكنولوجيا

ًّعدم قدرة املديرية على توفير املوارد البشرية املهنية إلدارة عملياتها.  بها منهابحاجة الى االرتقاء 

  ئمة يتخلله اال ان هذا املستوى الجيد من املالًّ جيد،توصل البحث الى ان مستوى التحفيز في املديرية

ًّبعض النقاط التي بحاجة الى االرتقاء بها من اهمها هي عدم وضع املديرية معايير عالية لألداء. 

ًّاالستنتاجات 2.4

  ًّالطموح.مستوى املناخ التنظيمي في مديرية املرور العامة بشكل عام جيدا ولكن ليس بمستوى

  ًّرضا العمل لدى الضباط.  تنمية مشاعرًّ من املديريةبسبب ما تقوم به  جيد،مستوى الوالء في املديرية

   مستوى التشابه في املديرية جيدا اال ان هناك تراجع في قدرة املديرية على تنمية هذا الحساس بما

ًّ الضباط.يتناسب وطموح 

  مستوى سحي املديرية لزيادة إحساس ضباطها باالنتماء بشكل عام جيد بسبب ما يقوم به االمرين من

ًّللضباط.تنمي هذا الشعور لدى الضباط والسحي الى ايجاد بيئة عمل مرضية  سياسات تحفيزية

   .ًّمستوى التماثل التنظيمي في مديرية املرور العامة بشكل عام جيدا ولكن ليس بمستوى الطموح

  ذو داللة معنوية بين ابعاد املناخ التنظيمي والتماثل  وتأثيرًّتوصل البحث الى ان هناك عالقة ارتباط

ًّ العامة.ي في مديرية املرور التنظيم

 التوصيات 3.4

 يمكن ان نشير الى جملة من التوصيات هي 
ً
ًّ كاالتي:في ضوء النتائج واالستنتاجات التي ذكرت انفا

  يوص ي البحث الى اهمية ودور نمط القيادة في تحسين التماثل التنظيمي في مديرية املرور العامة اذ ينبغي

ًّ االتي:خالل  لديها منط القيادة على املديرية اعادة النظر بنم

اعداد برامج تدريبية لتدريب الضباط في املناصب اإلدارية على أنماط القيادة الحديثة مثل القيادة األخالقية ًّ-أ

ًّ وغيرها.

ًّ فيها. املتجددةمراجعة نمط القيادة بشكل شامل ودوري وادماج التغييرات البيئية واالحتياجات ًّ-ب

  ًّاالتي:اعادة هيكلة منظومة الحوافز في املديرية لتضمينها

ًّ الضباط.كفيلة بصنع روح التنافس لدى  لألداءوضع معايير عالية ًّ-أ

ًّاالخذ بنظر االعتبار انجاز املهام عالية املستوى من قبل الضباط ومكافئتهم عليها. ًّ-ب
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ًّاستبدال سياسات التحفيز السلبية بسياسات تحفيز ايجابية تقوي من عزيمة الضباط. ًّ-ت

  مع الضباط من خالل فتح قنوات االتصال  بأولًّتوفير نمط اتصاالت يعمل على مشاركة املعلومات اول

ًّبمختلف االتجاهات في املنظمة للمساهمة في تحسين اداء املنظمة. 

 سات تساعد على دعم طبيعة العمل من خالل التزام الشفافية التي البحث القيادات كافة لتحسين سيا

ًّتساعد على خلق طبيعة عمل مناسبة.

  البحث القيادات والضباط باملستويات االدارية العليا بتخويل جزءا من صالحياتهم للضباط في

على الروتين الذي املستويات االدارية الدنيا للمساعدة في تحسين مشاركة العاملين في املديرية والقضاء 

 يؤثر سلبا على التماثل وتفرغ القادة لألمور االستراتيجية.

  مطالبة االدارة العليا للمديرية الضباط من مختلف املستويات االدارية بمقترحات تطويرية تساعد

ًّ املنظمة.جزء من  بأنهماملديرية على كفاءة استخدام مواردها وزيادة احساسهم 

  توجه عمليات املديرية على احداث التماثل التنظيمي وهذا يعني تنمية روح الوالء  ةاستراتيجيصياغة

ًّ وانتما هم.لدى الضباط وزيادة تشابههم 

  البحث بمحاولة تطبيق نموذج البحث وادخاله فعليا الى املمارسة العملية وتطويره وذلك ملا اظهرته

ًّالنتائج من عالقات ارتباط وتأثير بين متغيرات البحث. 

 تطلعات املستقبلية:-5

من  العام( )املقرًّبعد دراسة الجانب العملي واستخدام اسلوب االستبانة واملقابلة لضباط مديرية املرور العامة 

( باالهتمام بالبيئة الداخلية وتطبيق االساليب / الخاصة)العامة املنظماتيتطلب االهتمام  قبل الباحثين ....

املتطورة للبيئة العمل من خالل توفير االجواء املالئمة من تدريب وتطوير على االساليب والرامج التكنولوجية 

ومحاولة تطبيق التجارب التطوير االداري  قل،أووقت  أسرعالحديثة التي تساعد على االنجاز االعمال بشكل 

ًّمعتمدة.دارية فادة من تجاربها باستخدام برامج إاالستلبعض الدول وًّ

 املراجع .6

: املراجع العربية
ً
 أوال

 الكتب 

 ،ة الطبع التربوية،والتحديات املستقبلية في املؤسسة  التنظيميالسلوك (: 2008) محمد حسن محمد حمادات

 .االردن الحامد،دار  االولى،

 دار  والتوزيع،دار أسامة للنشر  االولى،التنظيم االداري مبادئه واساسياته، الطبعة  (:2006) منيرًّزيد  ،عبود

 األردن.–عمان  الثقافي،املشرق 

 دراسة ميدانية  بضغوط العمل في املؤسسات الجامعية التنظيميعالقة ابعاد املناخ  (:2009) حريزقًّ، عدمان

ًّ .الجزائر االنسانية،جامعة العلوم ، الحديثة العليا للتجارة

 السادسة،الطبعة  للنشر،دار وائل  االعمال،في منظمات  التنظيميالسلوك (: 2013) محمود سلمان، العميان 

  األردن. عمان،

 دراسة السلوك االنسان الفردي والجماعي في املنظمات  التنظيميالسلوك (: 2009) محمد قاسم ،القريوتي

 األردن.دار وائل للنشر  الخامسة،املختلفة / الطبعة 

 ،الطبعة  االردن،عمان،  ،، دار وائل للنشراساسيات ومفاهيم حديثة التنظيميالتطوير (: 1995)موس ى  اللوزي

 .الثانية
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 ،دار  السابعة،ة الطبع مصر، االسكندرية، املهارات،مداخل لبناء  التنظيميالسلوك (: 2000) احمد ماهر

 للنشر.الجامعية 

 ،عمان، العربية،الطبعة  ،دار اليازوري للنشر والتوزيع، منهجية البحث العلمي :(2012) ابراهيمعامر  قنديلجي 

 االردن.

  ،ًّمناهج البحث في التربية، مطبعة العاني، بغداد. (:1974محمد أحمد ) والغنام، عبد الجليلالزوبحي

 مجالت 

  في االلتزام  وأثرهادى مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات االدارية (: م2008) سعيدبدر سيف  سعيد،البو

 .112العدد  االداري،عمان  بسلطة،في ديوان البالط السلطاني  التنظيمي

 رغوبة في بلورة التماثل املشاركة املدركة وامل أثرًّ(: 2006)عبد السالم  أرويالقرالة: وًّ نضال صالح، الحوامدة

 ،2ارة االعمال، مجلد من وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس في الجامعات االردنية، مجلة االردنية في اد التنظيمي

 .2العدد 

 ،التنظيمياملديرين والوالء  لذيتحليل العالقة بين املعتقدات حول العمل (: 2002) محمد حسنيينرجب  رفاعي 

 .16املجلد  ،1 ، العددسوهاججامعة جنوب الوادي ، مجلة البحوث التجارية املعاصرة، لديهم دراسة ميدانية

 دور القيادة الخادمة في تحقيق التماثل (: 2016) محمود سيد عليبو سيف: وأ محمد زين العابدين، عبد الفتاح

 .1ج، ، العدد الثانيمصر املعلمين،بمدارس التعليم قبل الجامحي بمصرف من وجهة نظر  التنظيميةمع الهوية 

 ،ية في فاعلية االتصال االداري لدى القيادات االكاديم: (2008احمد فتحي ) ،ابو كريموًّ سفيوًّسالمة  طناش

ًّ(.1، العدد )35، مجلد العلوم التربوية دراسات، الجامعات االردنية الرسمية

 رسائل واالطاريح 

 دراسة ميدانية على ضباط مديرية  وعالقته بضغوط العمل التنظيمياملناخ (: 2006) ابراهيم البدرًّ ،بن حمد

جامعة نايف العربية  العليا،كلية الدراسات  االدارية،رسالة ماجستير في العلوم  الرياض،الدفاع املدني بمنطقة 

 .السعودية االمنية،للعلوم 

 بالرضا في املدارس املتوسطة للبنات باملدينة املنورة وعالقته  التنظيمياملناخ (: 2005)منى سلمان ، الذيباني

 والتربية،داب والعلوم كلية البنات لآلًّ شمس،جامعة عين  منشورة،غير  رسالة ماجستيرًّ للمعلمات،الوظيفي 

 .مصر القاهرة،م اصول التربية، قس

 الوظيفي لدى االستاذ الجامحي / دراسة ميدانية لعينة  باألداءوعالقته  التنظيمياملناخ (: 2012)فروج ، محمد

قسم علم  واالجتماعية،جامعة قاصدي مرياح ورقلة، كلية العلوم االنسانية  ورقلة،جامعية  أساتذةمن 

 الجزائر. النفس،

 عالية صالح  –شفائية دراسة ميدانية باملؤسسة العمومية االست التحفيز واداء املمرضين(: 2013) طاهرًّ، الوافي
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 اإلداريًّ اإلبداع تحقيق في التنظيمية املرونة دورًّ(: 2021)جرغون، عصام رفعت & الديراوي، أيمن حسن  يوثق هذا البحث كـ:
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 املستخلص

رونة التنظيميعةهعدفت الدراسعة إلى التععرف 
ُ
في تحقيق اإلبعداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء  علعى دور امل

مجتعمع الدراسة من ذوي  باملحافظات الجنوبية ، وقد اتبعت الدراسعة املنهعج الوصفي التحليعلي االرتباطي، وتكعونًّ

"املناصب اإلشراقيعة "من إداري حتى مديعر عام بشركة توزيع الكهعرباء باملحافظات الجنوبية، حيث بلغ مجتمع 

( مفردة 220موظف وموظفة، وقد تم استخدام أسلوب العينة الطبقية العشوائية والتي بلغت )( 448)لدراسة ا

( مفردة، بنسبة 250( استبانة استجاب منهعم )283كحد أدنى لتمثيل املجتمع، حيعث تم توزيعع )

وأشارت أهم النتـائج إلى بيعانات، (، واعتمدت الدراسة االستعبانة كعأداة  رئيعسة في عمليعة جمع ال%88.34استرداد)

؛ حصلت على وزن وجود املرونة التنظيمية بشركة تعوزيع الكهعرباء في املحافظعات الجنوبيعةأن درجة املوافقة على 

(، أي بدرجة كبيرة، في حين أن اإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء في املحافظات الجنوبية؛ %73.96نسبي)

يوجعد عالقعة ارتباط ذات داللة إحصائيعة عند مستعوي داللة ، (، أي بدرجة كبيرة%75.86)ن نسبي حصل على وزًّ

(α≤.05 رونة التنظيميعة بأبعادها وتحقيعق اإلبداع اإلداري في شركعة توزيعع كهعرباء محافظعات غعزة، حيث
ُ
( بيعن امل

للُمرونة التنظيميعة  (α≤0.05ند مستوى داللة )وجعود أثعر ذي داللعة معنويعة ع، (0.805غ معامل االرتباط بينهما )بل

 تأثير %66.3في تحقيق اإلبداع اإلداري في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، وقد بلغ معامل التأثير )
ً
(، وأيضا

له ( ال يوجد املرونة املالية، املرونة التشغيليةمعنوي ألبعاد املرونة التنظيمية على اإلبداع اإلداري باستثناء بعد )

تعزيز القدرة على املبادرة بتغيير أو  وكان من أهم توصيـات الدراسة تأثير معنوي على تحقيق اإلبداع اإلداري.

mailto:Essam.jarghun12345@gmail.com
mailto:Yamanelderawi5O1@yahoo.com
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من قبل إدارة الشركة تعوزيع الكهعرباء  تعديل استراتيجياتها الحالية لتقليل املخاطر واقتناص الفرص املناحة

النهج االبداعي خالل تأدية مهامهم وتبني روح املبادرة الفردية تشجيع العاملين على تبني وًّ املحافظعات الجنوبيعة.

العمعل على ضرورة قيام إدارة الشركة برفع مستوي املرونة التنظيمية في وًّ التي تسهعم في تطويعر العمعل بالشركعة.

 الهيكل التنظيمي ملا لها من أثر كبير في تعزيز عملية تحقيق اإلبداع اإلداري.

ًّ .التنظيمية، اإلبداع اإلداري، شركة توزيع الكهرباء ة: املرونةاملفتاحيالكلمات 
Abstract 
The study aims at identifying the role of organizational flexibility in achieving 

administrative creativity in the electricity distribution company in the southern 

governorates. The study adopts the analytical descriptive correlational approach. The 

study community consists of administrative jobholders; posts ranging from administrative 

to general manager in the electricity distribution company in the southern governorates. It 

could consists of (448) male and female employees. A stratified random sample of (220), in 

minimum, was used to represent the study community. (283) questionnaires were 

distributed, (250) of them responded, Refund rate (88.34%). The study is based mainly on 

questionnaire as data collection tool. The most significant results: The degree of consent 

in terms of the availability of organizational flexibility in the electricity distribution 

company in the southern governorates scored a relative weight of (73.96%) which means a 

large degree whims administrative creativity scored a relative weight of (75.86) which 

means a large degree.  There is a statistically significant correlation at the level (α≤.05) 

between organizational flexibility with its dimensions in achieving administrative creativity 

in the electricity distribution company in the southern governorates. It scored a correlation 

of (0.805). There is a morally significant impact at the level of (α≤0.05) for organizational 

flexibility in achieving administrative creativity in the electricity distribution company in 

the southern governorates. The impact correlation reached (66.3%). There is also a moral 

impact for the organizational flexibility dimensions on administrative creativity excluding 

the dimensions of (financial flexibility and operational flexibility) as it has no moral 

impact in achieving administrative creativity. The recommendations is Enhance initiation 

capacity by changing or adjusting its existing strategies in order to reduce risks and seize 

opportunities laid by the electricity distribution company in the southern governorates. 
Encourage staff members to adopt a creative approach and individual initiatives in order 

to develop the company. The importance of scaling up organizational flexibility in the 

organizational structure because of its significant impact in achieving administrative 

creativity 

Keywords: organizational flexibility, administration creativity, Electricity Distribution 

Company. 

 امللخص املفاهيمي:
تهعععععععععععتم املنظمعععععععععععات املعاصعععععععععععرة  فعععععععععععي الوقعععععععععععت العععععععععععراهن باملرونعععععععععععة التنظيميعععععععععععة  بغيعععععععععععة اسعععععععععععتدراك املتغيعععععععععععرات املتالحقعععععععععععة،  

فكيععععععععععر خععععععععععارج الصععععععععععندوق  واملرونععععععععععة فععععععععععي  وتغلععععععععععب علععععععععععى األزمععععععععععات املتتاليععععععععععة مععععععععععن خععععععععععالل تشععععععععععجيع اإلبععععععععععداع اإلداري والت

الهيكعععععععل التنظيمعععععععي التعععععععي معععععععن شعععععععأنه  تفعععععععادي إي أضعععععععرار مسعععععععتقبلية قعععععععد تعصعععععععف باملنظمعععععععة، كمعععععععا تسعععععععحى املنظمعععععععات 

معععععععن مواكبعععععععة التطعععععععور  التكنولعععععععوجي والتكيعععععععف معععععععع البيئعععععععة الخارجيعععععععة وتطويعععععععع بيئتهعععععععا الداخليعععععععة لتحقيعععععععق األهعععععععداف 

ي التععععععععي يمثععععععععل النععععععععواة التععععععععي يولععععععععد األفكععععععععار الغيععععععععر تقليديععععععععة ويحقععععععععق التععععععععي تسععععععععحى إليهععععععععا، واالهتمععععععععام بالعنصععععععععر البشععععععععرًّ

ًّامليزة التنافسية في أي منظمة، وتأتي هذه الدراسة لتحقيق ذلك وبيان الفجوة البحثية وردمها.

ًّ

ًّ
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ًّ
لدور املرونة التنظيمية في تحقيق اإلبداع  والشكل التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية وأهم النتائج واملقترحات

اإلداري بشركة توزيع الكهرباء في املحافظات الجنوبية  

ية دور املرونة التنظيم

في تحقيق اإلبداع 

ع اإلداري بشركة توزي

املحافظات-الكهرباء 

الجنوبية 

املرونة 

التنظيمية 

يةاملرونة الهيكل

املرونة 

التشغيلية

اإلبداع اإلداريًّاملرونة املالية

يةاملرونة الوظيف

املرونة 

اإلستراتيجية
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 تطلعات مستقبلية: 

 .إجراء دراسة ممثلة للدراسة الحالية في املحافظات الشمالية من الوطن 

 املصادر الخارجية في تحقيق املرونة التنظيمية بشركة توزيع الكهرباء في املحافظات الجنوبية. دراسة حول دورًّإجراء 

.قياس املرونة التنظيمية في قطاعات أخرى ومدى ارتباطها باإلبداع اإلداري 

لالستجابة للتغيرات املتالحقة في بيئات العمل املختلفة.  ومالءمتهارد املتاحة ومدى النظر للموا 

 على اإلبداع واالبتكار والتفكير خارج الصندوق وتبني أفكارهم. البشري وتحفيزهاالهتمام املتزايد بالعنصر 

 حافظات الجنوبية امل –دور املرونة التنظيمية في تحقيق اإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء 

(، أي بدرجة كبيرة، في حين أن اإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء %73.96) بيتوصلت الدراسة إلى أن درجة الموافقة على وجود المرونة التنظيمية بشركة تـوزيع الكهـرباء في المحافظـات الجنوبيـة؛ حصلت على وزن نس

 (، أي بدرجة كبيرة.%75.86سبي )في المحافظات الجنوبية؛ حصل على وزن ن

على  وتشجيع العاملينيع الكهعرباء املحافظعات الجنوبيعة، تعزيز القدرة على املبادرة بتغيير أو تعديل استراتيجياتها الحالية لتقليل املخاطر واقتناص الفرص املناحة من قبل إدارة الشركة تعوزًّ الدراسة بضرورةأوصت 

 تبني النهج االبداعي خالل تأدية مهامهم وتبني روح املبادرة الفردية التي تسهعم في تطويعر العمعل.

استخدم الدراسة املنهج الوصفي التحليلي االرتباطي كأداة لتحليل البيانات التي جمعت 

 البحثبواسطة استمارة االستبانة التي تم تصميمها وقد غطت الجوانب املتعلقة بمتغيرات 

تحقيععععق اإلبععععداع اإلداري فععععي ظععععل الظععععروف  التنظيميععععة فععععيمععععدى مسععععاهمة املرونععععة  مشععععكلة مععععننبععععت 

املتطععورة التععي تعصععف باملؤسسععات ومععدى قععدرة هععذه املؤسسععات مععن التكيععف السععريع مععع املتغيععرات 

ور الحاصعععلة فعععي البيئعععة الداخليعععة والخارجيعععة.  وتتمحعععور مشعععكلة الدراسعععة فعععي التسعععاؤل الرئيسععع ي: معععا د
 املرونة التنظيمية في تحقيق اإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء في املحافظات الجنوبية؟

رونعععععة التنظيميععععععة فعععععي تحقيعععععق اإلبععععععداع اإلداري 
ُ
هععععععدفت الدراسععععععة إلعععععى التعععععععرف علععععععى دور امل

 بشركة توزيع الكهرباء باملحافظات الجنوبية



 (150-137ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 110 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

 . اإلطار العام:1

 مقدمة: 1.1

املنظمات في  الوقت الحاضر العديعد من الصعوبات الناتجة عن التغيرات السريعة؛ نتيجة التعطور تشهد      

 لهذا العصر، مما تطلب منها  العمل  على 
ً
مثل سمة

ُ
التكنولوجعي منذ بدايعة القرن الحادي والعشرين والذي ت

ار واملنافسة، من خالل إيجاد الوسائل التكيف مع هذه الصعوبات واملتغيرات الراهنة لتتمكن من البقاء واالستمرًّ

تطلبات 
ُ
رونة التنظيميعة من امل

ُ
واألساليب املمكنة لتجديد نشاطها واالستفادة من قدراتها وامكانياتها، وبمعا أن امل

همة للتكيف والتجديد والتغيير فقد أصبحت أكثر من ضرورة ألي منظمة معاصرة، وذلك لكون املرونة تساعد 
ُ
امل

 في قدرة املنظمات على البقاء ومواجهة تغيعرات البيئعة الخارجيععة املتالحقة.في تحقيق ال
ً
 نجاح وسببا

كما تم التعبير عن املرونة التنظيمية في خاصية التكيف التي تشير إلى قدرة املنظمة على االستجابة للتغيرات       

ما يمنحها عنصر قوة ملواجهعة التغيعرات وهناك من اعتبرها خاصية أساسية من خصائص املنظمة م املتوقعة،غير 

أو يكون وضع املنظمة أفضل لالستجابة وبنجاح للتغيرات البيئية. حيث أن  املتوقعة،في البيئعة الخارجيعة غير 

االنظمة املرنة هي انظمة ذكية تتجاوب فيها مجموعة من االبعاد التنظيمية وما يرتبط بها من صالحيات وعالقات 

باإلضافة الى الجانب االنساني الذي  انتاجية،والجانب العملياتي وما يرتبط به من انتاج ومراحل  وغيرها،مركزية 

1ًّيتعلق بالقيم الفردية والجماعية واالدراك والسلوك والتفاعل.

ي وُيعد اإلبداع اإلدارّي من أكثعر املوضوععات حداثعة وأهميعة في مجعال علم اإلدارة، واللجوء إليه أمر حتم      

ملختلف املنظمات بأشكالها املتنوعة. وتجلت الحاجة إلى اإلبداع اإلداري في كونها متغير ذو أهمية في بناء اإلنسان، 

فمستقبل األمم ال يعتمد على مجرد العدد الرقمي للقوى العاملة بها، وإنما في وجود أفراد مبدعين في مختلف 

عني ببناء اإلنسان الواعي قادر على حل القضايا املتواكبة، لذا املجاالت وخاصة في قطاع توزيع الكهرباء، فهو امل

ًّ.2كان لزاما على القيادات أن تتبنى اإلبداع اإلداريًّ

       
ً
وألن شركة توزيع الكهرباء من املؤسسات ذات األهمية واألثر البالغ في مختعلف مناحّي الحيعاة وتخدم قطاعا

 من املواطنين في محافظات قطاع غزة حيث تتحمل شركة الكهرباء مسؤولية كبيرة  في تقدم خدماتها في 
ً
واسعا

عروف بأن الشركة تعرضت إلى تراجع في مستويات أهم قطاع أال هو خدمة توصيل التيار الكهربائي، ومن امل

خدماتها املقدمة نتيجة أسباب يعلمها الجميع، تمثل في مجموعها أزمات متفاقمة ألقت بظاللها على جودة حياة 

املواطن الفلسطيني ومختلف مناحي الحياة في املحافظات الجنوبية، لذلك البد من وجود أبداع مميز وابتكار إداري 

ًّتعامل مع هذه األزمات. قادر على

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

باالعتماد  انضوء قيام الباحثان بتحديد مشكلة الدراسة وتنمية تساؤالتها وفرضيات الدراسة قام الباحث      

ين الدراسعات السابقعة التي تعناولت االبداع اإلداري في فلسط انعلى مجموعة من املصادر أهمها، اطالع الباحث

وخصوصا ما يتعلق باملؤسسات وكذلك القيام بمقابالت الشخصية  كمؤشر مبدئي لتحديد مشكلة وقضية 

الدراسة الحالية، إضافة إلى فترة التدريب للباحث بأحد فروع شركة توزيع الكهرباء وبحكم عمله في أحدى 

                                                           
 (. مدى توافر املرونة التنظيمية وأثرها في األداء التنظيمي: دراسة ميدانية في شركات الهواتف املتنقلة العاملة في اململكة األردنية2014العمريين، طارق. ) 1

 .23الهاشمية. رسالة ماجستير. جامعة مؤتة، األردن، ص
داء الوظيفي للعاملين اإلدارّيين في كلية  التربية  ببريدة في جامعة القصيم )دراسة ميدانية(. مجلة رسالة (. اإلبداُع اإلدارّي وعالقُتُه باأل2016ًّالتويجري، هيله. ) 2

 .79(، ص 140)79الخليج العربي، 
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أن يقوم بهذه الدراسة  ان، ارتأى الباحثاألعمال اإلدارية املوكل له خالل فترة التدريب داخل شركة توزيع الكهرباء

 ملا سبق يمكن استعراض املصادر:
ً
 لتوضيح دور املرونة التنظيمية في تحقيق األبداع اإلداري، وتوضيحا

ًّمقترحات الدراسات السابقة:

( بضرورة تأهيل األفراد العاملين في الجامعة من خالل 2019، عجل، الكرعاوي،)القاموس ي دراسةأوصت  -

هم بدورات تدريبية في مجال التقنيات والبرمجيات ملواجهة التغييرات الحاصلة وعدم االكتفاء بقدراتهم اشراك

1ًّالحالية.

( بضرورة بمنح املزيد من الحوافز واملكأفات املتنوعة لقيادات املدارس 2020،)القحطانيواقترحت دراسة  -

ارس دون عزوف، بسبب املعوقات التي تواجه أداء الثانوية، لتشجيع الكوادر والكفاءات املؤهلة إلدارة املد

2ًّالقيادات.

ًّاملقابالت

 على أهمية الدراسة الحالية ولكي تتبلور مشكلة الدراسة قام الباحث   
ً
بإجراء مقابلة شخصية مع  انتأكيدا

رع نيسان  مساعد مدير بشركة توزيع الكهرباء ف 14الساعة العاشرة ونصف صباًحا بتاريخ  3(2021)البريم،

خانيونس، والذي أكد على أنه يتم  تحليل وتحديد املهام من قبل الشركة دون قيام املوظفين بتحليل املهام من 

تلقاء نفسه، كما أضاف أن املوظفين يختلفون في قدرتهم على اإلبداع، فالقليل منهم يطبق أفكار وأساليب جديدة 

مية اإلبداع محدود نوعا ما، في حين انه أضاف أن لدى  لم تطبق من قبل، باإلضافة الى أن أيمان املوظفين بأه

بعض املوظفين قدرة على التعامل بشكل سريع مع املشكالت التي تواجههم ولكن بدراجات متفاوتة، كما أضاف 

أن التشجيع على اإلبداع لم يلقى اهتماًما وحاضنة حقيقية تهتم باملبدعين وتشجعهم، كما أضاف أن املكافئات 

ًّنظام معين فيه نوع من عدم الشفافية. مقيدة حسب

نيسان رئيس قسم شؤون املوظفين بشركة توزيع  14( الساعة الواحد مساًء بتاريخ 2021وأوضح )شامية،    

الكهرباء فرع خانيونس، أن املوظفين يتم تحديد مهامهم عند تسلمهم للوظيفة دون أن يقوم املوظف بتحليل 

املوظفين يختلفون في قدرتهم على اإلبداع، وهناك ضعف وقصور في تطبق أفكار مهامه من تلقاء نفسه، وأفاد أن 

وأساليب جديدة لم تطبق من قبل، وأيمانهم بأهمية اإلبداع محدود نوعا ما، وبعد سؤاله عن قدرة العاملين على 

ندوق مقيد التفكير السريع ورؤية األشياء من زوايا مختلفة أفاد أن  تفكيرهم محدود وتفكيرهم خارج الص

4ًّمعرفة بمجال عمله واختصاصه فقط. بالروتين اليومي، كما أفاد أن لدى املوظفين

 من االهتمام ل بداع اإلداري وعدم تشجيع املبدعين         
ً
بناًء على ما سبق، يتضح عدم اعطاء قدرا كافيا

واعطاهم الحوافز الكافية التي تزيد من حرصهم على أنتاج أفكار وأساليب جديدة وحديثة للعمل، باإلضافة إلى 

 إن مشكلةناها في تطوير اعمالها. بالتالي يمكن القول غياب الحاضنة الحقيقية التي تهتم باألفكار اإلبداعية وتتب

ًّالدراسة تتمثل بالتساؤل الرئيعس التعالّي:

رونة التنظيميعة في تحقيعق اإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء باملحافظات الجنوبية؟
ُ
ًّما دور امل

ًّوتنبثق منه مجموعة من األسئعلة الفرعيعة التاليعة:

                                                           
ن املشرفين في جامعة (. أثر تكنولوجيا املعلومات في تحقيق االبداع االداري دراسة تحليلية لعينة م2019القاموس ي، هديل، عجيل، سامية والكرعاوي، مريم. ) 1

ًّ.158-113(،25الكوفة. كلية االدارة واالقتصاد مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية، )
(. تنمية اإلبداع اإلداري ملديري املدارس الثانوية باململكة العربية السعودية في ضوء االتجاهات االدارية املعاصرة. كلية التربية. 2020القحطاني، محمد. ) 2

ًّ.97-62، 36جامعة اسيوط. مجلة البحوث والنشر العلمي، 
ًّنائب مدير فرع خانيونس بشركة توزيع الكهرباء، أجري املقابلة عصام جرغون.مع (: مقابلة شخصية 2021نيسان  14) فايقالبريم،  3
 (: مقابلة شخصية مع مدير الشئون االدارية بشركة توزيع الكهرباء فرع خانيونس، أجري املقابلة عصام جرغون.2021نيسان  14شامية، ابراهيم ) 4
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ًّونة التنظيميعة بشركة توزيعع الكهعرباء باملحافظات الجنوبية؟معا معستوى توفر املرًّ .1

 معا درجعة تحقيق اإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء باملحافظات الجنوبية؟ .2

هعل توجعد عالقة تأثير بين املرونة التنظيمية وتحقيق اإلبداع اإلداري على مستوى شركة توزيع الكهرباء  .3

 باملحافظات الجنوبية؟

اإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء باملحافظات  التنظيمية وتحقيقهعل توجعد عالقعة ارتباطيعة بين املرونة  .4

ًّالجنوبية؟

 أهداف الدراسة: 3.1

 التحقق من واقع املرونة التنظيمية بشركة تعوزيع الكهعرباء في املحافظعات الجنوبيعة. .1

ًّالتععرف على معدى تحقيق اإلبداع اإلداري بشركة تعوزيع الكهعرباء في املحافظعات الجنوبيعة.  .2

رونة التنظيميعة واإلبداع اإلداري بشركة تعوزيع الكهعرباء في املحافظعات الجنوبيعة. .3
ُ
 تحليعل األثر بين امل

رونة التنظيمية واإلبداع اإلداري بشرك .4
ُ
عة تعوزيع الكهعرباء في املحافظعات تحليعل عالقة االرتباط بين امل

 .الجنوبيعة
 أهمية الدراسة: 4.1

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:

 األهمية العلمية:  1.4.1

 من خالل التالي:  علميةتظهر األهميعة ال

قعععد تسهععععم فعععي سعععد العععنقص معععن جانعععب، وإثعععراء الدراسعععات العربيعععة ذات العالقعععة بموضعععوع الدراسعععة معععن جانعععب  .1

ًّآخر.

 ملحدوديععععة الدراسععععات السععععابقة تضععععف  .2
ً
هععععذه الدراسععععة جانبععععا علميععععا موضععععع اهتمععععام البععععاحثين والدارسععععين نظععععرا

 املتوافرة حسب حدود اطالع الباحثين التي ربطت موضوع املرونة التنظيمية وتحقيق اإلبداع اإلداري.

فععي العصععر الحععالي، وبنععاء  يعتبععر مفهععوم املرونععة التنظيميععة، وكععذلك مفهععوم اإلبععداع اإلداري مععن املفععاهيم املهمععة .3

 على ذلك فإن هذه الدارسة تواكب التطورات املنشودة في املجاالت اإلدارية.

انطعالق لدراسعات  إثراء املكتبة العربية عامعة والفلسعطينية خاصعة بهعذه الدراسعات التعي يمكعن أن تكعون نقطعة .4

 مستقبلية في أماكن ومجاالت مختلفة.

 

 : األهمية التطبيقية 2.4.1

 األهمية التطبيقية من خـالل التالي: تتمثل

فهععم طبيعععة املرونععة التنظيميععة وذلععك للتوصععل إلععى مجموععععة مععن التوصيعععات التععي تساععععد القععائمين علعععى إدارة  -أ

شعععععركة توزيعععععع الكهربعععععاء إلعععععى تحقيعععععق املرونعععععة وتحقيعععععق اإلبعععععداع اإلداري معععععن أجعععععل تقعععععديم خعععععدمات بشعععععكل جيعععععد 

ًّوتحسين صورة الذهنية للشركة.

أنظار صناع القرار في اإلدارة العليا في شركة توزيع الكهرباء إلى أهمية تطبيق أبعاد املرونة التنظيمية ملا لفت  -ب

ًّلها من أثر وفعالية في تحقيق اإلبداع اإلداري.

مععن خععالل نتعععائج الدراسععية امليدانيععة تسعععتطيع شععركة الكهربععاء معععن التعععرف علععى القصعععور والضعععف فععي عملهعععا  

ًّتيار أهم التوصيات الصادرة عنها.واألخذ بعين االخ
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 منهجية الدراسة: 5.1

اعتمعععدت الدراسعععة علعععى املعععنهج الوصعععفي التحليلعععي االرتبعععاطي كعععأداة لتحليعععل البيانعععات التعععي جمععععت بواسعععطة اسعععتمارة 

اسعععتبانة تعععم تصعععميمها وقعععد غطعععت الجوانعععب املتعلقعععة بالبحعععث، وذلعععك باسعععتخدام مقيعععاس ليكعععارت الخماسععع ي وإجعععراء 

ًّاإلحصائية ل جابة على فرضيا ت الدراسة، من ثم تحليل النتائج بما يحقق أهداف الدراسة.االختبارات 

 حدود الدراسة: 6.1 

ًّ.2021/2022تمت الدراسة الحالية خالل عام  الحدود الزمانية: 1.6.1

ًّ.اقتصعرت الدراسعة على جميع فروع شركعة الكهعرباء باملحافظعات الجنوبيعةالحدود املكانية:  2.6.1

الدراسععععععة علعععععى دراسععععععة دور املرونععععععة التنظيميعععععة فععععععي تحقيععععععق اإلبععععععداع  الحـــــدود املوضــــــوعية: اقتصــــــرت 3.6.1

ًّاإلداري بشركة توزيع الكهرباء. 

 الدراسات السابقة: 7.2

 الدراسات املتعلقة باملرونة التنظيمية: 7.2.1

ي املستشفيــــــات (. بعنـــــوان:   أثـــــر املرونـــــة التنظيميـــــة فـــــي تميــــــز األداء املؤسســــــي فـــــ2020دراســـــة أســـــعيد، ) .1

 1الحكوميـة العاملة في قطـاع غـزة .

هدفعت الدراسة إلى التععرف على أثر املرونعة التنظيميععة فعي تميععز األداء املؤسسععي فعي املستشفيععات الحكوميععة العاملععة 

فعععي قطععععاع غععععزة، وقعععد تمثععععل مجتمععععع الدراسعععة معععن كافعععة معععوظفي أربععععة مشعععافي حكوميعععة فعععي قطعععاع غعععزة وهعععي )الشعععفاء، 

م اختيعععععار عينععععة عشوائيعععععة مععععن مجتمعععععع الدراسعععععة قوامهعععععا ( موظععععف، وتعععع3810األقصعععع ى، األوروبععععي، ناصععععر( وعععععددهم )

( موظععععععًفا؛ وتعععععم اسعععععتخدام االستبانععععععة لجمععععععع البيانعععععات األوليعععععة وفعععععق املنهععععععج الوصفععععععي التحليععععععلي، وكعععععان معععععن أبعععععرز 381)

ًّنتائجها: 

  يععوجد عالقعععة ذات داللععة إحصائيعععة عنعد مستعععوى(0.05ًّ≥α) ًّونععة العدديعععة، بععين املرونعة التنظيميعععة بأبعادهعا املر

األداء املؤسسععععععي فعععععي املشافععععععي  وتميعععععزًّ)التشغيليععععععة املرونعععععة الوظيفيععععععة، املرونعععععة املاليععععععة، املرونعععععة الهيكليععععععة، املرونعععععة 

ًّالحكوميعة في قطعاع غعزة. 

  0.05ًّ)يوجععد أثععر ذو داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى≥α ( للمرونععة التنظيميععة بأبعادهععا )املرونععة العدديععة، املعععرونة

يعة، املرونة املاليعة، املرونة الهيكليععة، املرونعة التشغيليععة( فعي تميععز األداء املؤسسع ي فعي املشافععي الحكوميععة الوظيف

ًّفي قطعاع غعزة. 

(. بعنــــــوان:  دور املرونــــــة التنظيميــــــة فــــــي الحـــــــد مــــــن ظاهـــــــرة الــــــتهكم الوظيـــــــفي فــــــي 2020دراســــــة عيــــــا ، ) .2

 2املؤسسات الحكومية بقطـاع غـزة .

هدفعععت الدراسعععة إلععى التعععرف علععى مستعععوى تععوفر درجععة املرونععة التنظيميعععة فععي وزارة التربيعععة والتعلعععيم العععالي فععي قطععاع 

غععزة، باإلضععافة للتععععرف علععى واقععع ظععاهرة الععتهكم الوظيعععفي فععي الععوزارة، كمععا تهعععدف الدراسععة بشععكل رئيسعع ي للكشععف 

درجععة التعقيعععد درجععة املركزيععة ( فععي الحعععد مععن ظععاهرة التهعععكم  -عة عععن أثععر املرونععة التنظيميعععة بأبعادهععا )درجععة الرسميعع

العوظيفي فعي وزارة التربيعة والتعليععم الععالي فععي قطعاع غعزة، وقعد تمثعل مجتمعع الدراسععة معن جميعع العامليععن فعي املواقععع 

دائعععرة، معععدير ععععام،  اإلشراقيعععة بعععوزارة التربيععععة والتعلعععيم الععععالي بقطعععاع غعععزة وهعععم ) رئيععععس شععععبة، رئيععععس قسعععم ، مديععععرًّ

                                                           
كلية االقتصاد والعلوم (. أثر املرونة التنظيمية في تميز األداء املؤسس ي في املستشفيات الحكومية العاملة في قطاع غزة. رسالة ماجستير. 2020اسعيد، أية. ) 1

ًّاإلدارية، جامعة اإلسالمية بغزة. فلسطين.
وزارة التربية والتعليم العالي.  -(. دور املرونة التنظيمية بالحد من ظاهرة التهكم الوظيفي باملؤسسات الحكومية بقطاع غزة: دراسة حالة 2020عياش، هلدا. ) 2

 قص ى. فلسطين.كلية اإلدارة والتمويل، رسالة ماجستير. جامعة األ
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( موظعععععف، وتععععم عمعععععل حصععععر شعععععامل لهعععععم؛ وتععععم اسعععععتخدام االسععععتبانة كعععععأداة لجمعععععع 178نائععععب معععععدير عععععام( وععععععددهم )

 البيانات األولية وفق املنهعج الوصفي التحليعلي. وكان من أبرز نتائجهعا: 

  جاء بدرجة متوسطعة وبوزن نسبي أن مستعوى املرونة التنظيميعة في وزارة التربيعة والتعليعم العالي في قطعاع غعزة

(. حيعععث جعععاءت أبععععاد املرونعععة التنظيميعععة علعععى الترتيعععب التعععالي الرسميععععة فعععي املرتبعععة األولعععى وبعععوزن نسعععبي % 57.46)

(، ومجععععال املركزيعععععة فععععي املرتبععععة األخيعععععرة %57.02(، ومجععععال التعقيعععععد فععععي املرتبععععة الثانيعععععة وبععععوزن نسععععبي )% 64.68)

ًّ(.%45.52بوزن نسبي )

  وجود عالقة عكسيعة دالة عند مستعوى(0.05ًّ≥αبيعن ) ًّاملرونة التنظيميعة والتهعكم الوظيعفي

  وجععود أثعععر عكسعع ي دال إحصائيعععا األبعععاد املرونععة التنظيميعععة علععى مسععتوى الععتهكم الععوظيفي فععي وزارة التربيععة

ًّوالتعليم العالي بغزة.

للمرونـــة التنظيميـــة فـــي العالقـــة بـــين عـــدم  (. بعنـــوان:  الـــدور الوســـيط2020دراســـة الجـــابري وآخـــرون، ) .3

عيـــــنة مـــن املشــــروعات االستثماريـــــة  علـــىالتأكـــد البيوــــي وأداء املشـــروعات االســــتثمارية. دراســـة تطبيقـــــية 

1ًّ القطرية في منطقة القرن االفريقي 

 يتهدف هذه الدراسة الي معرفة الدور الوسيط للمرونة التنظيمية في العالقة بين عدم التأكد البيئ

)السعععععوق والطلعععععب، البيئعععععة التنافسعععععية، والبيئعععععة التكنولوجيعععععة( وأداء املشعععععروعات االسعععععتثمارية )كفعععععاءة األداء ونجعععععاح 

االعمعععال( وأجريعععت الدراسعععة علعععى املشعععروعات االسعععتثمارية القطريعععة فعععي منطقعععة القعععرن االفريقعععي، وقعععد تمثعععل مجتمعععع 

وتعم اختيعار عينعة غيعر احتماليعة ميسعرة معن مجتمعع  الدراسة من أصعحاب ومعدراء املشعروعات االسعتثمارية القطريعة،

( مفردة؛ وتم استخعدام االستبعانة كأداة لجعمع البيعانات األوليعة وفق املنهعج الوصفعي التحليعلي. 250الدراسة قوامها )

ًّوكعان من أبرز نتائجهعا:

 .ًّهنعالك عالقة ايجابيعة جزئيعة بيعن عدم التأكد وأداء املشروعات

  كما أن.
ً
رونة التنظيميعة تتوسط العالقة بيعن عدم التعأكد البيئعي واداء املشروعات جزئيا

ُ
 امل

ًّاإلبداع اإلداري:ب املتعلقةالدراسـات  7.2.2

(. بعنوان:   االبداع اإلداري وعالقته بالقيادة التربوية والثقافة التنظيمية لدى مدراء 2021دراسة زيدان، ) .1

 2ت .ملتغيـرااملدارس الثانويـة في ضـوء بعض ا

هععدفت الدراسععة إلععى التععععرف علععى مستعععوى كععل مععن االبععداع االداري والقيععادة التربويععة، ومسععتوى الثقافععة التنظيميععة 

، في ضعوء بعض  ۲۰۲۰ًّ-۲۰۱۹ًّوكذلك معرفة العالقة بينهما لدى عينة من مدراء املدارس الثانوية للعام الدراس ي 

تمثعععل مجتعععمع الدراسععة مععن جميععع مععدراء املععدراس الثانويععة لكععال الجنسععين املتغيعععرات )الجنعععس، مععدة الخدمعععة(، وقعععد 

 ومعديرة، وتعم اختيعار عينعة عشعوائية والبالععغ 220ضمن املديرية العامعة لتربيعة صعالح العدين والبعالغ ععددهم )
ً
( معديرا

ال أداة جعععععاهزة ( معععععديًرا ومعععععديرة؛ وقعععععد قامعععععت الباحثعععععة بينعععععاء أداة لقيعععععاس الثقافعععععة التنظيميعععععة، واسعععععتعم66ععععععددها )

 لقياس مستوى القيادة التربوية وقياس االبداع اإلداري)االستبانة(. وكان أهم نتائجها:

  وجععود مسععتوى جيععد لكععل مععن االبععداع اإلداري، والقيععادة التربويععة والثقافعععة التنظيميعععة لععدى مععدراء املععدارس

ًّالثانويعة. 

                                                           
(. الدور الوسيط للمرونة التنظيمية في العالقة بين عدم التأكد البيئي وأداء 2020الجابري، عبد العزيز، عبد الكريم، ميسون وحامد، عبد السالم. ) 1

املجلة االلكترونية الشاملة متعددة املعرة املشروعات االستثمارية: دراسة تطبيقية على عينة من املشروعات االستثمارية القطرية في منطقة القرن االفريقي. 

ًّ.32-1(، 22لنشر األبحاث العلمية والتربوية، العدد )
، (. اإلبداع اإلداري وعالقته بالقيادة التربوية والثقافة التنظيمية لدى مدراء املدارس الثانوية في ضوء بعض املتغيرات. كلية التربية2021زيدان، ربيعة. ) 2

 .342-318(،44)13آداب الفراهيدي،  جامعة تكريت، مجلة
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  .وكذلك وجعود عالقعة ارتباط ايجابيعة بيعن كل من االبداع االداري والقيعادة التربويعة والثقافعة التنظيميعة 

(. بعنــــوان:  رأس املــــال الفكــــري كمتغيــــر وســــيط فــــي العالقــــة بــــين تطبيــــق اإلدارة 2020دراســــة أبــــو مو ــــ  ، ). 2

1ًّوالتعليـم العالي بغـزة  اإللكترونية واإلبداع اإلداري التكنولوجي في وزارة التربيـة

هعدفت الدراسعة إلعى معرفة الدور الوسيط لرأس املال الفكعري )مباشر وغيععر مباشعر( فعي العالقعة بيععن درجعة تطبيععق 

اإلدارة اإللكترونيععة، واإلبعداع اإلداري التكنولععوجي فعي وزارة التربيععة والتعلعيم الععالي بغععزة، والكشعف عععن الفعروق بععين 

رات أفععععراد مجتعععععمع الدراسععععة علععععى مستعععععوى رأس املععععال الفكععععري ودرجععععة تطبيععععق اإلدارة اإللكترونيععععة متوسطعععععات تقديععععع

ومسعععععععتوى اإلبعععععععداع اإلداري التكنولععععععععوجي تععععععععزع للمتغيععععععععرات: )الجععععععععنس املؤهعععععععل العلمعععععععي، سنعععععععععوات الخععععععععدمة، املسععععععععمى 

(  167واإلشرافيععة البعالغ ععددهم )  الوظيعفي(، وقد تمثل مجتعمع الدراسعة من جميعع العامليعن في املناصعب اإلداريععة

موظفعععععا وموظفععععععة؛ واسعععععتخدم الباحثعععععان أسعععععلوب الحصععععععر الشعععععامل لجميعععععع أفعععععراد مجتععععععمع الدراسععععععة؛ وتعععععم استععععععخدام 

 االستعبانة كأداة لجمع البيعانات األوليعة وفق املنهعج الوصفي التحليعلي. وكعان من أبرز نتائجهعا: 

  (%74.22التكنولوجي في وزارة التربيعة والتعليعم العالي بغعزة بوزن نسبي)مستوى اإلبداع اإلداريًّ

  رأس املععال الفكععري لععه دور وسععيط )مباشععر وغيععر مباشععر( فععي العالقععة بععين درجععة تطبيععق اإلدارة اإللكترونيععة

ًّواإلبداع اإلداري التكنولوجي في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة.

(. بعنــوان:  دور اإلدارة االســتراتيجية فــي تحقيــق اإلبــداع اإلداري: 2020عجــوة، ) دراســة األيــوبي، وأبــو .    3

 2دراسـة تطبيقيـة في البنوك اإلسالمية العاملـة في قطـاع غزة 

هعععدفت الدراسعععة التععععرف إلععى دور اإلدارة االستراتيجيعععة فععي تحقيعععق اإلبععداع اإلداري فععي البنعععوك اإلسالميعععة العاملععة فععي 

غزة، وقد تمثعل مجتعمع الدراسعة من العامليعن في املستويعات اإلشرافيعة في البنوك اإلسالميعة العاملة في غزة، قطعاع 

( موظًفععععا. واستخعععععدم الباحثعععععان أسععععلوب الحصعععععر الشععععامل لجميعععععع أفععععراد مجتمععععع الدراسععععة؛ وتععععم 60والبععععالغ عععععددهم )

ًّنهعج الوصفعي التحليعلي. وكعان من أبرز نتائجهعا:استخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات األولية وفق امل

  تعوجد عالقعة طرديعة ذات داللة إحصائيعة بيعن أبعاد اإلدارة االستراتيجيعة وتحقيعق اإلبداع اإلداري في البنوك

 (.0.778اإلسالميعة، حيث بلغ معامل االرتباط )

 رة االستراتيجيعععععة وتحقيعععععق اإلبععععداع اإلداري فععععي وبينععععت النتععععائج وجعععععود أثععععر ذي داللععععة إحصائيعععععة بععععين أبعععععاد اإلدا

 البنوك اإلسالمية.

  تعقيب على الدراسات السابقة وبيان أهم أوجه التشابه واالختالف

رونة التنظيميعة في  انمن خعالل استععرض للدراسعات السابقعة الحعظ الباحث
ُ
نعدرة الدراسعات التي تناولت دور امل

أن  انتحقيعق اإلبداع اإلداري بشركعة توزيعع الكهعرباء في املحافظات الجنوبية، وعلى الرغم من ذلك الحظ الباحث

دراسة معظم الدراسات التي تناولت املرونة التنظيمية أكدت على أهمية املرونة التنظيمية والحاجة إليها مثل 

أخرى أكدت على أهمية اإلبداع اإلداري مثل  ،(2020)دراسة الجابري وآخرون (،2020) ( وعياش2020) أسعيد

 (.2020دراسة أبو موس ى، ) ، (2020دراسة األيوبي، وأبو عجوة، )(، 2021زيدان )

 بالفجوة البحثية  فيما يلي استعراض أوجه التشابعه واالختعالف بين الدراسة الحاليعة والدراسعات السابقعة
ً
مدعمة

ًّالتي تسحى الدراسة ملعالجتها:

 م.2021إلى  2020جميع الدراسات السابقة حديثة، فقد تم إجراؤها في الفترة ما بين  من حيث الزمان: .1

                                                           
م (. رأس املال الفكري كمتغير وسيط في العالقة بين تطبيق اإلدارة اإللكترونية واإلبداع اإلداري التكنولوجي في وزارة التربية والتعلي2020أبو موس ى، خالد. ) 1

ًّالعالي بغزة. رسالة ماجستير. كلية التجارة. الجامعة اإلسالمية، فلسطين.
(. دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيق اإلبداع اإلداري: دراسة تطبيقية في البنك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة. 2020يوبي، منصور وأبو عجوة، رامي. )األًّ 2

 .148-124(، 9مجلة تنمية املوارد البشرية للدراسات واألبحاث، أملانيا، العدد)
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 تناول املرونة التنظيمية من  ان: من خالل استعراض الدراسات وجعد الباحثمن حيث املوضوع .2
ً
موضوعا

األيوبي )، ومنها ما تناول موضوع اإلبداع اإلداري مثل دراسة (2020زوايا مختلفة مثل دراسة )عياش، 

 ( كمتغير مستقل.2021زايدان،كمتغير تابع ودراسة ) (2020أبوعجوة،وًّ

 .)فلسطين(، ومنها العربية: تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة، فمنها املحلية من حيث املكان .3

: اعتمدت أغلب الدراسات السابقة على املنهعج الوصفعي التحليعلي. وتتفق الدراسة الحاليعة من حيث املنهج  .4

 . االرتباطي مع معظم الدراسعات باستعخدامهعا املنهعج الوصفعي التحليعلي

 امهعا االستبانة كعأداة رئيسة.: اتفقت الدراسعة الحاليعة مع معظم الدراسات باستخدمن حيث األدوات .5

: تكونت عينات الدراسات السابقة من العاملين في املؤسسعات الحكوميعة وغيعر الحكوميعة من حيث العينات .6

مثل )الوزارات الحكوميعة، الشركات، البنوك، واملدارس، والجامعات(، ولكن تنوعت طبيعة العاملين فمنهم: 

ملعلمات، وأعضاء مجلس إدارة، مدير منظمة، نائب مدير، مدير دائرة، )املديرون واملسؤولون، املعلمون وا

 مشرف، إداري(.

ًّ:ما تميزت به الدراسة الحالية

  ألقت الضوء على دور املرونة  التي-انالباحثحدود اطالع  في-القالئلتعد هعذه الدراسعة من الدراسعات

ًّالتنظيمية في تحقيق اإلبداع اإلداري بشركعة توزيعع الكهعرباء في املحافظعات الجنوبيعة.

 .ًّتختلف الدراسعة الحاليعة عن الدراسعات السابقعة من حيث الغرض ومكان التطبيق

 . اإلطار النظري:2
 املرونة التنظيمية .

رونة التنظيميـة
ُ
: مفهوم امل

ً
 :أوال

لقد تعددت وتنوعت آراء الباحثين واملفكرين حول مفهوم املرونة التنظيمية، حيث اختلفت املجاالت     

ُمتفق على بعض املكونات الرئيسية لها  معظمها كانوتخصصات األكاديمية التي تناولت املرونة التنظيمية، ولكن 

تعاقبة والسريععة في البيئتيعن الداخليعة والخارجيعة، ومن خالل اطالع 
ُ
تغيعرات امل

ُ
تمثلة بالقدرة على التكيف مع امل

ُ
امل

رونة التنظيميعة، فإنه ُيمكن استعرض بعض 
ُ
الباحث على عدد من األبحاث والكتابات التي استعرضٍت موضوع امل

رونة التنظيميعة، ومنها:املفا
ُ
ًّهيم التي تنعاولت امل

رونة التنظيمية (1يوضح الجدول)
ُ
 مفاهيم امل

رونة التنظيمية الباحث م.
ُ
 املفهوم امل

1.  ( Farnese, et al 

2016: 4) 

 تتميز بيئة في والسريععة املختلفة من االستجعابة للتغيعرات تعززًّ التي التنظيمية القدرة هي التنظيمية املرونة

1ًّاليقين. بعدم

والخزرجي  )الزيدي  .2

،2016 :53) 

القدرة على القيام بش يء مختلف عما كان مقرر في البداية لتحقيق أداء فاعل داخل بيئة األعمال 

  2التنافسية الديناميكية.

3.  (Yousaf&Majid,201

8: 6) 

 ،
ً
أو القدرة على عمل ش يٍء القدرة على سرعة تغيير االتجاهات واالنحرافات عند اإلجراءات املتخذة مسبقا

3ًّمختلف عما هو مخطط له.

                                                           
1 Farnese, M.L., Fida, R.,& Livi, S.(2016). Reflexivity and flexibility: Complementary routes to innovation?. 

Journal of Management & Organization / First View Article, 1 – 16. 
ميداني في قطاع البلديات.  (. دور املرونة التنظيمية وانعكاساتها في االستجابة لتحقيق متطلبات األداء العالي: بحث2016الزيدي، ناظم والخزرجي، قص ي. ) 2

ًّ.83-50(،94)22كلية اإلدارة واالقتصاد. جامعة بغداد. مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية، 
3 Yousaf, Z., & Majid, A. (2018). Organizational network and strategic business performance: does 

organizational flexibility and entrepreneurial orientation really matter? .Journal of Organizational Change 

Management, 31(2), 268-285. 
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 1، والخارجيعة(.البيئيعة )الداخليعةقابلية املنظمة وقدراتها في تحقيق أعلى استجابعة ممكنة للتغيعرات  (228: 2019)توحى،  .4

جاهزية واستجابة املنظمة للتغيرات الطارئة واملتالحقة في البيئة املضطربة في اطار زمني مالئم من خالل   (136: 2019)عمير،  .5

 2قدراتها االستباقية والتفاعلية.

 مع التكيف على يساعدها مما والخارجي الداخلي نظامها في التغيير املستمر على املنظمة قدرة في تتمثل (13: 2019)النوري،  .6

 في التحسن على أكبر وقدرة عالية كفاءة ذات يجعلها وهذا مستمر عليها وبشكل تطرأ التي الحاالت مختلف

 .3األعمال

قدرة املنظمة على التعامل مع حاالت عدم التأكد، وتوجيه عمليات املنظمة بطريقة تمكنها من تعبئة  (16: 2019)زكي،  .7

تسارعععة، وذلك ملواجهعة التقلبات  مواردها اتجاهوتطويع 
ُ
سرعة االستجابة والتكيعف مع التغيعرات امل

واملفاجئات غير متوقعة، والعودة لحالة التوازن واملسار الصحيح للمنظمة عند التعرض ملثل هذه 

 4األزمات.

 باالعتعماد على املصعادر املذكعورة أععاله اناملصدر: إعععداد الباحعث

ا انبناًء على ما سبق ُيعرف الباحـث   
ً
رونة التنظيميـة إجرائيـ

ُ
:" بعأنعها قدرة الشعركعة على االستيععاب واالستعجابة امل

تععالحقة، وتكويعن القدرات الديعناميكية للشركة، التي يساعدها على 
ُ
تعسارععة وامل

ُ
السريعععة للُمتغيععرات البيئيعة امل

ًّلتقلبات املفاجئة وغير متوقعة".للتكيف مع ا مواردهاتطويع 

: أهميـة املرونة التنظيمية:
ً
  ثانيا

تزايد االنتقادات التي تشير الى استحالة تحقيق املنظمة تنبؤات مستقبلية موثوقة لتتناقص دقتها على املدي    

ل البيئة الخارجيعة القصير والطويل، وذلك لجمود التخطيعط االستراتيعجي في هذيعن األجليعن بسبعب تأثيعرات عوامع

بأساليب غير متوقعة، ولذلك فان أفضل طريقة للتعامل مع املستقبل التي يحتكم لعدم اليقين، هو تطبيق منهج 

التكيف القائم ععلى املرونة التنظيمية من حيث قدرة املنظمة على التكييف وجاهزيعة استجابعته مع البيئة شديدة 

ًّ(.136: 2019)عمير، 5التنافس واالضطراب

 ثالثا: أبعاد املرونة التنظيمية:

 

 

 

 

 

 

 

 ( أبعاد املرونة التنظيمية1شكل)

 باالعتـماد على الدراسـات السابقـة انجـرد بواسطـة الباحـث

                                                           
اد (. القدرات الجوهرية ودورها في تعزيز املرونة التنظيمية دراسة تحليلية آلراء عينة من العاملين في رئاسة جامعة املوصل. مجلة االقتص2019توحى، حال. ) 1

ًّ.240-222(،111)25والعلوم اإلدارية، 
املرونة التنظيمية في تحقيق االزدهار التنظيمي: بحث ميداني في عينة من شركات االتصاالت الخلوية العراقية. مجلة العلوم  ( دور2019ًّ)عراك. عمير،  2

ًّ.151-130(،11)25االقتصادية، 
راسة حالة بمؤسستي االتصال للهاتف النقال )موبيليس، نجمة( بوكالة أم البواقي. (. أثر التعليم التنظيمي في تعزيز املرونة التنظيمية: د2019النوري، فتحية. ) 3

ًّرسالة ماجستير. جامعة العربي بن مهيدي الجزائر.
ف الصحي (. املرونة التنظيمية ودورها في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة: دراسة ميدانية على الشركة القابضة ملياه الشرب والصر2019ًّزكي، محمد. ) 4

 .660-609بمحافظة مطروح. املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة، 
 .136مرجع شبق ذكره، ص ( 2019)عراك. عمير،  5

 أبعاد المرونة التنظيمية

المرونة 

 الوظيفية
المرونة 

 المالية

المرونة 

 الهيكلية

المرونة 
 التشغيلية

 

المرونة 

 االستراتيجية
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ويبدو أنه ال يوجد اتفاق على نموذج موحد، لدى الباحثين واملؤلفين كافة في علم اإلدارة حول أبعاد املرونة   

  وكما ظهرًّاملنظمات،  التنظيمية في
ً
في جدول األبعاد في نهاية املبحث، وتطرق الباحث هنا إلى اإلبعاد األكثر تكرارا

ًّبين الباحثين السابقين، إذ البد من ذكرها كمثال وليس حصًرا وهي كالتالي:

 :هي اإلمكانات التي تستطيع من خاللها منشآت االعمال من تحديد التغيرات  املرونة االستراتيجية

لخارجية واستغالل األمثل للموارد وتوجيها بشكل سريع نحو الفعاليات الجديدة بهدف الرئيسة في البيئة ا

االستجابة للتغير والعمل بشكل فوري عندما يحين وقت التغيير، ف ي ضرورية ملنشآت االعمال كونها 

ن تؤكد االستعمال املرن للموارد، وإعادة ترتيب العمليات، وتظهر القابليات الديناميكية التي تمك

املنظمات من إنجاز ميزة تنافسية في األسواق املضطربة، وأنها تخلق بيئة داخلية في املنظمة يمكن من 

خاللها أن تحسن أوضاعها وتجعلها تستعمل معلومات جديدة وتستوعبها وتعمل على زيادة قدرتها على 

يكون هنالك ابداع  التصدي للتهديدات واغتنام الفرص التي تعرضها البيئة الخارجية، خصوصا عندما

 1.مستمر ذو منافسة عالية مثل بيئة الصناعات التقنية املتطورة وصناعة الخدمات املالية

أن املرونة االستراتيجية تمثل قدرة املنظمة في تحديد التغّيرات الحاصلة في بيئتها الخارجية  انويـرى الباحـث  

وسرعة توظيف مواردها لالستجابة السريعة والعمل بشكل فوري عندما يحين وقت التغيير، وهي تتطلب 

 استدامة للحيطة والحذر واتخاذ إجراءات مالئمة للتنفيذ في وقت قياس ي.

 املرونة املا( 1998لية:  يرى Dyer,  أن هذا النوع من يقوم بدعم أنواع املرونة األخرى، من خالل  )

تحديد معدالت االجور للعاملين وأجور التعاقد الخارجي عندما تتفق علية منشآت األعمال، وكذلك 

جور الوظائف الحال مع املرونة الوظيفة حيث املرونة املالية وانعكاساتها في تحقيق التعافي املالي تحدد أ

املستحدثة ورواتب العاملين عند التنقل من وظيفة إلى أخرى، إن منشآت االعمال اتبعت املرونة املالية 

عن طريق إدخال االستراتيجيات األساسية وإدارة العمل الواقع على املحيط الخارجي املتنازع عليها ذو 

كيز على الحد من توقف اإلنتاج وزيادة كثافة املنافسة الشديدة، وتدعم تطلعات واولويات اإلدارة في الترًّ

ًّ .2العمل

املرونة املالية مهمة لكافة أنوع املرونة لكونها هي الداعم بتوفير التكاليف لالزمة  بأن االستنتاجيمكن للباحث      

يئاتها، تحيط في ب األزمات التيللتحقيق كل نوع، وأن املرونة املالية تساعد في بناء جدار أمان للمنظمة وقت 

 وتساعد على توفير قعدرة تنافسية تمكنهعا من املحافظة على البقاء واالستقرار في الظروف املفاجئة.

  :رونة الهيكليـة
ُ
يعتبر الهيكعل التنظيمعي املرن من بين أهم العناصر الداخلية املؤثرة على قدرة املنظمة امل

 .املتسارعةلالستجابة بسرعة وفعالية للمتغيرات والتطورات البيئية 

ويعرف بأنه الهيكل الذي يحتوي عدد قليل من املستويات التنظيمية ومدى واسع من اإلدارة، وفي كل مستوى  

كما أشار إليه  3مدير قادر على التفويض الجيد للسلطات وتمكين العاملين بدال من االلتزام بسلسلة القيادة،

وعرفت بوكره بأنه هو الهيكل الذي يحتوي على عدد قليل من املستويات التنظيمية بما يسهل  4(،2017)بوكره،

                                                           
1 Radomska, J.(2015). Strategic Flexibility of Enterprises. Journal of Economics, Business and Management. 
3, (1),19-23, p19. 

ة. (. املرونة املالية وانعكاساتها في تحقيق التعافي املالي: دراسة تحليلية في عينة من املصارف املدرجة في سوق العراق لألوراق املالي2018العامري، هدى. ) 2

 43رسالة دكتوراه. كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق، ص 
3 Mary Ann A doing, (2013): Organizational Structure Nur sing 005, University of Bohol Graduate School et 

Professional Studies, Department Tagbilaran City Bohol, Philippines, p15 
فرغ قسنطينة. رسالة ماجستير. كلية العلوم -(. دور االيماجينير ينغ في تحقيق املرونة التنظيمية: دراسة حالة مؤسسة كوندور2017ًّبوكره، حيزية. ) 4

 54االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أم البواقي، الجزائر، ص
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عملة االتصال ما بين اإلدارة العليا واإلدارتين الوسطى والدنيا مع منح الحرية في التصرف للعاملين وتفويض لهم 

 ت البيئية. بعض السلطات مما يساهم في جعل املنظمة أكثر سرعة في االستجابة للتغيرا

أن الهيكل التنظيمي املرن ال يقف عند حعد اعتباره خريطة تنظيمية توضعح التبعية اإلدارية،  انويـرى الباحث   

أو مجرد تحديد منضبط لالختصاصات الوظيفية للوحدات اإلدارية املكونة للتنظيم، وإنما  اإلشراقيةواملسؤولية 

اء القوى التي تعرقل أداء املنظمات وتحد من انطالقها نحو غاياتها، يمثل مع كل هذا أداة هدفها النهائعي إلغع

ويعتمعد نجاح الوزارات في بناء هياكلها التنظيمية على قدرتها في خلق بيئة عمل مناسبعة لتحقيق درجة عالية من 

ًّ.ومواردهاالتكيف والتطابق بين الهيكل التنظيمي وأهداف املؤسسة وكذلك كفاءة العنصر البشري 

 تتمثل بالتقلبات الديناميكية للمنظمة لتكييف مزيج األنشطة وحجمها بشكل فاعل ملرونة التشغيليـة: ا

وبسرعة لالستجابة للمتطلبات لتحقيق األداء العالي، وتتكون املرونة التشغيليعة من القدرات املستندة إلى 

ن
ُ
ظمة وليس بأنواعها، وهي تحقق استجابة املرونة الهيكلية، وترتبط بحجم ومزيج العمليات التي تقوم بهعا امل

سريعة للتغّيرات التي تؤدي إلى تقلبات مؤقتة في نشاط املنظمة، وتشير املرونة التشغيلية في الفكر 

 Niels & Weirdo, 2009،1)(االستراتيجي إلى مرونة اإلنتاج والتكنولوجيا وبرامج تحويل املدخالت إلى مخرجات 

إن املرونة التشغيلية تشير إلى السرعة في تغيير الجداول الزمنية أو تعديل  2(,Kumar  2015) وأضاف

الطلبات الحالية لتلبية احتياجات الزبائن، إذ إن القدرة على معالجة العمليات يسهل على املنظمة تغيير 

بشأن القيمة االجراءات وفقا لتفضيالت الزبائن املتغيرة من خالل السماح بمشاركتهم واالستماع إلى آرا هم 

 املستلمة، كما إنها توفر التغذية العكسية على أساس الوقت الحقيقي مما يعزز رضا الزبون وقيمة املنظمة.

إلى أن املرونة التشغيليعة تهتعم بتقديعم ُمقترحات ُمبتكرة وُمتطورة لتسهيل اإلجراءات وتقليل  ويشير الباحـث  

االبتعاد عن األعمال الروتينية التي تهعدر الوقت وتعقد اإلجراءات في الخطوات لالزمة إلنجاز أي نشاط للمنظمة، وًّ

 العمل. 

  :ديناميكية تحتاج إلى تقييم في ضوء السلوك العام للمنظمة طوال الوقت. والذي  هياملرونة الوظيفية

املرونة  معها وتعرفيسمح بتحليل كيف تكون مستعدة ملواجهة التغييرات في املستقبل وكيف تتكيف 

املسموح فيها للموظف أو املنظمة بتبسيط وتسهيل بعض املهام الوظيفية واملعامالت  بأنها املساحةلوظيفية ا

 3.التنظيميةدون تجاوز اإلجراءات والتعليمات أو اإلخالل باملهام الوظيفية واللوائح 

مكن املنظمة من القدرة على التغيير واستثما انويرى الباحث
ُ
ر رأس املال البشري لديها بأن املرونة الوظيفية ت

بشكل مثالي من خالل استخدم توصيف واسع للقوى العاملة، مما يؤدي ذلك إلى اكساب املوظف قدرة على 

ابتكار افكار جديدة ومبتكرة، تساعد في تحسين العمل، بالتالي خفض املصاريف التشغيلية لالزمة، باإلضافة إلى 

وكلة لديهم أنها تساعد على زرع الثقة لدى املوظف عن
ُ
د منحه بعض التفويض والصالحيات الالزم إلنجاز املهام امل

 بوقت وجهد مناسبين. 

 

 

 

                                                           
1 Niels, Peter Van& Weerdt der., (2009), Organizational flexibility for   Hypercompetitive markets Empirical 

Evidence of the composition and context specificity of Dynamic capabilities and organization Design 

parameters, Erasmus University Rotterdam. 
2 Kumarm, Shalender (2015): Organizational Flexibility for Superior Value Proposition: Implications for 
Service Industry. International Journal of Economics & Management Sciences. 4 (6) 256. 

 .229-203(، 101)23قتصادية واإلدارية، (. أثر التمكين واملرونة الوظيفية في تقيم أداء العاملين: دراسة تطبيقية، مجلة العلوم اال2017الصباغ، عزام. ) 3
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 اإلبداع اإلداري 

: مفهوم اإلبداع اإلداري:
ً
 أوال

إن ظاهرة اإلبداع قديم قدم اإلنسان فمنذ بدأ الخليقة واإلنسان يبدع ويبتكر في مختلف املجاالت، فإن أول 

ًّمبدع وإبداعه ال متناه  َماَوات  يُع الس  َما  هللا )سبحانه وتعالى(،  ففي قوله تعالى:" َبد  ن  إ 
َ
ًرا ف مأ

َ
ٰى أ ض َ

َ
ا ق

َ
ذ ض  ۖ َوإ 

رأ
َ أ
َواأل

وُن"
ُ
َيك
َ
ن ف

ُ
ُه ك

َ
،أي أن هللا خلق السماوات واألرض على غير مثال سبق، وأن  وصفنا ل بداع يختلف، لذلك 1َيُقوُل ل

حول مفهوم اإلبداع اإلداري، وتنوعت املجاالت األكاديمية التي تتحدث تعددت وتنوعت آراء الباحثين واملفكرين 

عن اإلبداع اإلداري ولتحديد املفهوم الدقيق ل بداع اإلداري، سيتم  استعراض مجموع  من تعريفات للمختلف 

رق إلى بعض للباحثين  واملفكرين من خالل االطالع على البحوث العلمية والكتابات في هذا املجال، إذ يمكن التط

ًّالتعاريف الذي تناولت اإلبداع اإلداري كما هي موضحة بالجدول اآلتي:

 ( مفهوم اإلبداع اإلداري 2يوضح الجدول)

 املفهوم املرونة التنظيمية الباحث .م

1.  (Cekmecelioglu &Günsel, 

2013) 

تنفيذ األفكار اإلبداعية في السياق التنظيمي وهو يصف بشكل أساس ي 

حول املمارسات واإلجراءات واملنتجات أو الخدمات التي تكون  تطوير األفكارًّ

 2جديدة أو لها فائدة للمنظمة.

2.  .(Yossef & Rakha, 2017)  ،ة في املنظمة
ّ
بأنه ما يتعلق بشكل مباشر بالهيكل التنظيمي والعملية اإلداريع

وبشكل غير مباشر بنشاطات املؤسسة األساسية. كما أنه القدرة اإلدارية 

 3األولى التي تحتاج إليها املؤسسة في املستقبل.

يحقها االفراد املبدعون من أجل  واإلجراءات التياالفكار  مجموعة منبأنه  (2017)الكمري وصفر،  .3

االرتقاء باملنظمة ومواجهة التحديات لتحقيق األهداف سواء على صعيد 

 4الفرد أو املنظمة أو املجتمع بصورة عامة.

القعدرة علعى ايجعاد ممارسعات سعلوكية تعبعر ععن اإلداء االداري الجيعد واملبعدع  (2018،)الناصر وحسين  .4

لعدى الععمعداء ومعععاونيهم وتهيئعة جعو معن الثقعة والتععاون وتقعديم االفكعار 

وهعو ما يتحقق من اجابات افراد عينة البحث على  ودعمهعا وتبنيهعااالبداعيعة 

 5االستبانة املعدة لهذا الغرض.

أنه القدرة على ايجاد ممارسات سلوكية تعبر عن اإلداء اإلداري الجيد  (2020)عبد الجبوري،  .5

واملبدع لدى األفراد العاملين من خالل تهيئة جو التعاون وتقديم األفكار 

 6اإلبداعية ودعمها وتبنيها.

                                                           
ًّ.144القران الكريم، سورة البقرة، اآلية  1

2 Cekmecelioglu H. & Günsel A. (2013). The effects of individual creativity and organizational climate on firm 
innovativeness. Procedia Social and Behavioral Sciences, 99, 257 – 264, P158. 
3 Yossef, S.& Rakha, A. (2017). Efficiency of Personal and Administrative Skills for Managerial Leadership on 
Administrative Creativity at Najran University. Journal of Education and Practice,8(6), 113-122, P113 
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ًّ.302، ص320-297(، 113الدرجة األولى في مدينة بغداد. كلية العلوم السياحية. جامعة املستنصرية. مجلة اإلدارة واالقتصاد، )
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ًّ.147(، 26العدد)
(. دور تكنوستراتيجية إدارة املعلومات في تحقيق اإلبداع اإلداري دراسة حالة في كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كركوك. مجلة 2020عبد الجبوري، مراد. ) 6

 285، ص 295-281(،120)26االقتصاد والعلوم اإلدارية، 
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رونة، الحساسيعة القدرات ُيعتبر مزيعج من  (2019)خليدة،  .6
ُ
)األصالة، الطالقعة، امل

للمشكالت، قبول املخاطرة( التي تمكن الفرد من إنتاج فكرة جديدة، 

متميزة، قابلة للتطبيق، بهدف حل مشكلة أو تطوير نظام قائم أو إيجاد 

يكفل تحقيق مفهوم أو أسلوب عملي لتنفيذ أعمال املؤسسة، بشكل 

 1األهداف بكفاءة وفاعلية.

بأنه نشاط عقلي ُيولد أفكار غير متوقعة على مستوى القادة واملديرين، من  (2019)اليازجي،  .7

خالل القدرة على التجديد واقتراح حلول مميزة للمشكالت، وأداء العمل 

بأساليب وطرائق جديدة، تجعل العمل اإلداري في دائرة التعليم أكثر كفاءة 

 2وفاعلية.

ًّباالعتعماد على األدبيعات السابقعة اناملصدر: إععداد الباحعث

 تقليديةالغير ب اإلبداع اإلداري إجرائًيا بأنه عملية تسعى إلى توليد األفكار واألسالي انويعرف الباحث   

بحيث تلقى هذه االفكار واالساليب التجاوب األمثل من العاملين وتحفز ما لديهم  ،واملبتكرة على مستوى التنظيم

من قدرات ومواهب من أجل االرتقاء شركة توزيع الكهرباء ومواجهة التحديات وتحقيق األهداف املنشودة بصورة 

ًّأفضل. 

: أهمية اإلبداع اإلداري 
ً
 :ثانيا

في إحداث تنميعة اقتصاديعة واجتماعيعة ومقيعاس لتقدم أّي منظمة، ُيعتبر األبداع اإلداري إحدى العناصر املهمة   

 باملشكالت التي تحيط بهم، وأكثر قدرة على االستفادة من 
ً
عورا

ُ
فاألبداع اإلداري يجعل القيادات اإلدارّية أكثر ش

تراكمة واملعلومات املتاحة لهم من أجل 
ُ
براتهم امل  إبداعية ومبتكرة لهذه امل التوصل لحلولًّخ 

ً
شكالت، وصوال

ًّملستقبل ُمشرق.

3ًّة اإلبعداع اإلدارّي، فّيما يلي:( أهميع2012، اسحعق)هنا استعرض 

يعمل على االرتقاء بالتنسيق والرقابة الداخلية والهيكل التنظيمي داخل املنظمة والوصول بالعمل  -

ًّحاالته.ألفضل 

 االستقرار والبقاء للمنظمة من خالل تسهيل العملية اإلبداعية في عملها. إلى تحقيقيسحى   -

 يوفر الحلول اإلبداعية واملبتكرة للمشكالت التي تواجهها بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية. -

 إحداث تغييعرات جذرية في بناء املنظمة وفي عملياتها اإلدارية بشكل إيجابي. -

 لتفاعل والتكيف مع املتغيرات البيئية.يسهل على املنظمة التعامل وا -

 االرتقاء بالعملية اإلنتاجية في املنظمة، ورفع أدا ها وأداء املوظفين فيها. -

 لوائح وإجراءات وأنظمة وأساليب إبداعية واحترافية.  مبتكرة لوضععيسهعم في إيجاد أفكعار   -

 خدمعة وزيعادة معدخالتهااملسعتفيد معن ال تعرض للجمهعورًّرفع جعودة السلع والخدمات التي  -

                                                           
: دراسة ميدانية بالوكالة الوطنية لتسيير القروض املصغرة بسكرة. رسالة ماجستير، (. أثر رأس املال البشري على اإلبداع اإلداري2019ًّخليدة، ضحوة. ) 1

ًّ.59جامعة محمد خيضر. الجزائر، 
(. أثر إدارة الذات على اإلبداع اإلداري لدى مديري مناطق التربية والتعليم في وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث في قطاع غزة. 2019اليازجي، مرفت. ) 2

21ًّستير. كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين، ص ماج
العامة (. دور أبعاد املناخ التنظيمي في تعزيز اإلبداع اإلداري في املنظمات الصناعية: دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة 2012اسحق، أثير. ) 3

 .103، ص114-92(،26)8ي محافظة نينوى. جامعة تكريت، مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واإلقتصادية،لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية ف
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 عظمه على ُمختلف املجاالت في املنظمة، فقد تجلت أهمية اإلبداع  انويـرى الباحـث   
ٌ
أن ل بداع اإلداري أهمية

اإلداري في االستغالل األمثل لكافة املوارد املتاحة بمختلف أنواعها، لتحقيق الريادة في األعمال، كما ُيعتبر اإلبداع 

 
ً
 في املنافسة، حيث يحفز العاملين على اإلبداع اإلداري مصدرا

ً
 االرتقاء بمستوىًّ؛ من أجل وتنمية قدراتهمحاسما

 الخدمة، وتعزيز املنافسة في البيئات املحيطة بها. 

 . اإلطار العملي ومنهج الدراسة:3

 الدراسـة 
ْ
: مجتمـْع وعينة

ً
 أوال

في هذه الدراسة يتألف من جميع املوظفين في شركة على ما تناولته مشكلة الدراسة، فاملجتمع املستهدف  بناءًًّ

توزيع كهرباء محافظات غزة محل الدراسة )مدير عام، مدير دائرة، رئيس قسم، ورئيس شعبة، موظف إداري(، 

 موزعين على )448والبالغ عددهم )
ً
 (:7( مقرات كما في الجدول رقم)6( موظفا

 (: مجتمـع البحـث حسب املسميات الوظيفية3جدول )

 املقر م
مدير عام/ 

 نائب
 العدد موظف إداريًّ رئيس شعبة رئيس قسم مدير دائرة

النسبة 

 املئوية

 %27.7 124 38 19 36 30 1 املقر الرئيس ي .1

 %14.7 66 18 29 14 5 0 مقر شمال غزة .2

 %16.5 74 23 29 18 4 0 مقر غزة .3

 %12.1 54 16 23 11 4 0 مقر الوسطي .4

 %16.9 76 22 26 22 6 0 مقر خانيونس .5

 %12.1 54 21 10 18 5 0 مقر رفح .6

 %100 448 138 136 119 54 1 املجموع    

ْصَدر:
َ ْ
اًء على إحصائيات شركة الكهرباء املبحوثة،  انِمْن إعداد الباحث امل

َ
 م.2021ِبن

 عينة الدراسة

م عينة الدراسة بناء على معادله ستيفن ثامبسون  د َحجأ ًّ(Thompson, 2012كما يأتي: ) Steven Thompsonَحد 

ًّ
N.حجم املجتمع :ًّ

P = .َمة املحايدة ر الّس 
 
َوف
َ
َسَبه ت

َ
0.50ًّ: ن

D 0.05ًّ: نسبة الخطأ وتساوي

Z ة ملستوي الداللة
َ
اَبل
َ
ق
ُ أ
َرَجة املقياسية امل 1.96ًّوتساوي  0.95: الد 

( %46.2كحد أدني، وهم يمثلون ما نسبة ) ( موظف207وبناء على املعادلة السابقة تكونت عينة الدراسة من ) 

 من املجتمع املبحوث، وقد استند الباحث
ً
بأن  ،1بأن هذه النسبة تعتبر كافية إلى ما ورد في فرانكيل ووالين انتقريبا

                                                           
1 Fraenkel, J.,Wallen, N.& Hyun, H.(2003).How to Design and Evaluate Research in Education: This book is 

printed on acid-free paper. 
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 في الدراسات التي تبحث في 60( فرد، و)100الحد األدنى الذي يكون القبول به في الدراسات الوصفية هو )
ً
( فردا

ًّ(.Correlational studiesة االرتباطية )العالق

 العينة التجرييية

( استبانة على العاملين في مقرات الشركة 30بتوزيع عينة تجريبية بطريقة عشوائية مكونة من ) انقام الباحث

ّي،محل الدراسة للتحقق من التساق  ل  اخ 
ق البنائي، وثبات املقياس ألداة  الد  دأ ، والتي تعتبر الخطوة االستبانةَوالّص 

ة، وقد تم استبعادهم من عينة الدراسة في  ي  ل 
صأ
َ أ
َراَسة األ ه  الّد  ن  ى َعيأ

َ
 االستبانات َعل

ٌ
َمة ائ 

َ
يع ق ز 

وأ
َ
الرئيسة قبل ت

التحليل النهائي للدراسة، أي لم يتم إعادة استخدام العينة التجريبية، ومن ثم التوزيع من جديد على عينة 

ًّثالث اسابيع.   الدراسة بعد مرورًّ

 العينة الفعلية)األصلية(:

ث َدم الَباح 
أ
َتخ يَنة العشوائية الطبقية،  انوبعد التأكد من صدق وسالمة االستبانة لالختبار؛ سأ ع 

أ
ة ال

َ
ر يق

َ
وب ط

ُ
ل سأ
ُ
أ

والتي تعتبر من أفضل العينات، وأكثرها دقة في تمثيل املجتمع االحصائي غير املتجانس، والتي ال يجوز سحب عينة 

ًّعشوائية بسيطة تمثل املجتمع، هذا كما هو موضح في الجداول التالية:

َول  ًّستردة ملقرات شركة الكهرباء محل الدراسة(: عدد االستبانات املوزعة وامل4)َجدأ

 املقر
املسمى 

 الوظيفي

عدد أفراد 

املجتمع 

 املستهدف

حجم العينة 

 املطلوب

عدد 

االستبانات 

 املوزعة

عدد 

االستبانات 

 املستردة

 نسبة االسترداد )%(

املقر 

 الرئيس ي

 1 1 مدير عام

59 

1 

71 

0 

64 

0% 

90% 

 %88.89 16 18 14 30 مدير دائرة

رئيس 

 قسم
36 17 18 17 94.44% 

رئيس 

 شعبة
19 9 12 11 91.67% 

موظف 

 إداريًّ
38 18 22 20 90.91% 

مقر 

شمال 

 غزة

 3 5 مدير دائرة

33 

5 

44 

4 

38ًّ

 

 

80.00% 

86.36%ًّ

 

رئيس 

 قسم
14 7 10 9 90.00% 

رئيس 

 شعبة
29 14 17 15 88.24% 

موظف 

 إداريًّ
18 9 12 10 83.33% 

 مقر غزة

 2 4 مدير دائرة

36 

4 

47 

3 

42 

75.00% 

89.36%ًّ

 

رئيس 

 قسم
18 9 12 11 91.67% 

 %88.24 15 17 14 29رئيس 



 (150-137ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 124 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

 املقر
املسمى 

 الوظيفي

عدد أفراد 

املجتمع 

 املستهدف

حجم العينة 

 املطلوب

عدد 

االستبانات 

 املوزعة

عدد 

االستبانات 

 املستردة

 نسبة االسترداد )%(

 شعبة

موظف 

 إداريًّ
23 11 14 13 92.86% 

مقر 

 الوسطي

 2 4 مدير دائرة

27 

4 

36 

3 

31 

75.00% 

86.11%ًّ

 

رئيس 

 قسم
11 6 9 7 77.78% 

رئيس 

 شعبة
23 11 13 12 92.31% 

موظف 

 إداريًّ
16 8 10 9 90.00% 

مقر 

 خانيونس

 3 6 مدير دائرة

38 

5 

48 

4 

43 

80.00% 

89.58%ًّ

 

رئيس 

 قسم
22 11 14 12 85.71% 

رئيس 

 شعبة
26 13 15 14 93.33% 

موظف 

 إداريًّ
22 11 14 13 92.86% 

 مقر رفح

 3 5 مدير دائرة

27 

5 

37 

4 

32 

80.00% 

86.49%ًّ

 

رئيس 

 قسم
18 9 12 10 83.33% 

رئيس 

 شعبة
10 5 8 7 87.50% 

موظف 

 إداريًّ
21 10 12 11 91.67% 

 %88.34 250 283 220 448 املجموع

 إلى عدد االستبانات املوزعة حسب قانون حجم العينة اناملصدر: من إعداد الباحث
ً
 استنادا

ُن من الجدول السابق توزيع عينة الدراسة على مقرات الشركة ونسبة االسترداد، أنه بحسب الحد األدنى  َبي 
َ
َيت

 لقانون حجم العينة السابق فإن حجم العينة املناسبة )
ً
( 283( مفرده على األقل، لذلك تم توزيع )220وفقا

د إنجاز جمع البيانات بلغت استبانة على العاملين أفراد العينة في مقرات شركة الكهربا ء املحافظات الجنوبية، َوَبعأ

(، وهي نسبة تعتبر مقبولة ملثل هذه الدراسات، %88.34( استبانة، بنسبة استرداد بلغت )250حصيلة الجمع )

 250وبذلك تصبح عينة الدراسة التي تم إجراء التحليل اإلحصائي عليها )
ً
( استبانة، ويعتبر هذا العدد مقبوال

ه الُبُحوث. ومنا ي ملثيل َهذ  ف 
أ
ك
َ
 إلجراء التحليل اإلحصائي، والتحقق من الفرضيات، َوت

ً
ًّسبا
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: الوصعف اإلحصائعي لعينعة الدراسعة 
ً
ًّأوال

( سمات عينعة الدراسة وفق البيانعات الشخصيعة من حيث الجنس، 13من خالل الجدول رقم ) انيعرض الباحث

، مقر الشركة، عدد سنعوات الخدمعة، املسمى الوظيفي وفيما يلي عرض العمعر، التخصص العلمعي، املؤهل العلمي

ًّلخصائعص عينة الدراسة.

ة (:5جدول ) ِصيَّ
ْ
خ

َّ
َراَسة الش ِ

َراَسة َحَسب متغيـرات الد  ِ
 توزيـع عينـة الد 

 النسبة املئوية )%( التكرار مستويات املتغير املتغير

 الجنس
 79.6 199 ذكر

 20.4 51 أنثي

 %100 250 املجموع

 الفئة العمر

ّل 
َ
ق
َ
 20.8 52 سنة 30أ

ّل من 30من 
َ
ق
َ
 34 85 سنة 40 إلى أ

ّل من 40من 
َ
ق
َ
 31.2 78 سنة 50إلى أ

 14 35 سنة فأكثر 50

 %100 250 املجموع

 سنوات الخدمة

ّل من
َ
ق
َ
 10.8 27 سنوات        5 أ

ّلًّ- 5
َ
ق
َ
 28.4 71 سنوات                               10من  أ

ّل من – 10
َ
ق
َ
 26.8 67 سنة        15 أ

 34 85 فأكثر سنة 15من

 %100 250 املجموع

 املؤهل العلمي

 15.6 39 دراسات عليا

 65.2 163 بكالوريوس

 19.2 48 دبلوم

 %100 250 املجموع

 املسمى الوظيفي

 0 0 مدير عام

 13.6 34 مدير دائرة

 26.4 66 رئيس قسم

 29.6 74 شعبةرئيس 

 30.4 76 موظف إداريًّ

 %100 250 املجموع

ًّ(:5)يتضح من الجدول رقم 

ة من الذكور بلغت )    ي  َراس  ه الّد  ن 
اث من العينة بلغت)%79.6أن نسبه َعيأ

َ
ن  
أ
َسَبه اإل

َ
(، وهذا يشير %20.4(، وبينما ن

ور، وهذه النسبة تتوافق مع احصائيات شركة الكهرباء محل الدراسة التي 
ُ
ك
ُّ
س الذ

أ
ن إلى أن اغلب العينة هم ج 

ور أكثر م
ُ
ك
ُّ
ين الذ ل  َعام 

أ
ة العليعا، وطبيعة العمل في الشركة تعتمد على ال ي  ن اإلناث في الوظائعف في املستعويات اإلَدار 

 في أعمال الصيانة، 
ً
ل الشركة خصوصا يَعة َعم  ب 

َ
، وذلك يعود إلى ط اث 

َ
ن  
أ
نأ اإل َر م 

َ
ث
أ
ك
َ
ل أ

أ
ك
َ
ش يعتمعد على الذكور ب 
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لعدادات وهذا األعمال ربما تناسب الذكور وتمديد الشبكات، والزيارات امليدانية لغرض الفحص الدوري، وقراءة ا

أكثر من اإلناث لذا يقتصر عملهن في الشركة على األعمال اإلدارية والتخطيط، وعلية فإن نسبة اإلناث تكون 

، وتبلغ %30.1منخفضة إذا ما تم مقارنتها مع النسبة املفترضة ملشاركة اإلناث في القوي العاملة والبالغة )
ً
( تقريبا

َسَبه ا
َ
اث في شركة توزيع الكهرباء املحافظات الجنوبية )ن

َ
ن  
أ
. %8إل

ً
ًّ( تقريبعا

َماَرُهم أقل %20.8أن )      عأ
َ
َراَسة أ ه  الّد  ن   َعيأ

نأ  40إلي أقل من  30( تتراوح ما بين %34سنة، وإن نسبة ) 30( م 

َماَرُهم ما بين  %31.2سنة، وبينما نسبة) عأ
َ
حة العمرية األعظم من عينه سنة، وهي الشري 50إلى أقل من 40(  أ

 بالشركة، حيث في ذلك الوقت كانت الشركة بحاجة إلى عدد 
ً
الدراسية حيث أن أغلب املوظفين التحقوا قديما

( أعمارهم %14كبير من املوارد البشرية، وتعين موظفين جدد نتيجة خطة التوسع وفتح فروع جديدة، ونسبة )

ى أن معظم أفراد الشركة كانوا من املوظفين الذين تم نقلهم من ذلك إل انسنة، ويفسر الباحث 50أكثر من 

م، وهذا يدل على أن العاملين في شركة توزيع الكهرباء محل الدراسة، ينتسبون 1998البلديات حين تأسست عام 

لشرائح عمرية شتي، مما يسهم ذلك في صحة االتكال على مخرجات الدراسة، وهذا التنوع في العمر لدى العينة 

َية من الدقة، واملنطقية، ومن الجدول السابق تبين بصورة عامة  ينعكس على االستجابات، وتكون على درجة َعال 

ًّأن العاملين في الشركة من الشباب من حيث الفئة العمرية.  

م أقل من %10.8أن ما نسبته )          ه  َمت 
دأ ( سنوات خدمتهم %28.4سنوات، وأن نسبة ) 5( من العينة َسَنَوات خ 

( %34سنة، وبينما) 15أقل من  -10( من عينة الدراسة سنوات خدمتهم من%26.8سنوات، ونسبة) 10-5من 

م أكثر من  ه  َمت 
دأ برة بين العاملين أفراد العينة في الشركة، والذين سنه وتعد هي أكبر فئة سنوات خ 15َسَنَوات خ 

ة ، ويرجع ذلك إلى أن أعداد كبيرة من املوظفين تم نقلهم من البلديات 
َ
ر ك

 
الش َعَمل ب 

أ
قضوا فترة طويلة في ميدان ال

ين التي كانت تدير شؤون الكهرباء قبل وجود الشركة فانتقلت الخدمة، وانتقل معها عدد من املوظفين وهم موظف

ز يد عن 
َ
َبُره ت

َ
سنوات يرجع ذلك إلى اعتماد الشركة  5قداما، وتبين النتائج أن معظم العينة بعدد َسَنَوات خ

سياسة التشغيل حسب ازياد نسبة املشتركين، ولسد بعض الشواغر، وبما يتالءم من أنظمة، وقوانين ديوان 

 للنمو الطبيحي في عدد السكان، وكذل
ً
ك في خدمات الشركة املقدمة، أي أنهم يتمتعون املوظفين العام، ووفقا

ًّبسنوات خبرة منوعة، بالتالي يكن لدى أفراد العينة القدرة إلبراز عقالنية نتائج الدراسة.

( من أفراد العينة الدراسة مؤهلهم العلمي دبلوم، وذلك ألن الشركة قد تأسست قبل ما يزيد عن %19.2أن ) 

وظفين تم دمجهم من البلديات القائمة آنذاك وغابيتهم كانوا ال يحملون عقدين من الزمن، وجزء كبير من امل

 لوجود بعض الوظائف الفنية ال تحتاج مؤهل علمي مرتفع كفني كهرباء، 
ّ
مؤهالت جامعية عالية، وأيضا

 ذلك ان( مؤهلهم العلمي بكالوريوس ويشكل أكبر نسبة، ويعزو الباحث%65.2واملحصلين في قسم الجباية، ونسبة)

إلى أن درجة البكالوريوس هي الحد األدنى ملتطلبات الحصول على معظم الوظائف في شركة توزيع كهرباء 

محافظات غزة سيما تخصصات هندسة الكهرباء وما شابه، وكذلك أصبحت هذه الدرجة تمثل الحد الدني 

( حملة %15.6سبة )لشغل معظم الوظائف اإلشراقية، وذلك حسب قانون الخدمة املدنية،، وبينما بلغت ن

َراَسة، وًّ ة للعينة الّد  ي  م 
أ
ل ع 
أ
ع املؤهالت ال َنوُّ

َ
ج ت َتائ 

ن الن  ظ م  ح 
َ
هذا املؤهل العلمي دراسات عليا )ماجستير ودكتوراه( َوُيال

 
ً
مؤشر باهتمام الشركة محل الدراسة بأن يتمتع طواقمها بمؤهالت علمية مرتفعة، وهذه النسبة موضوعية نظرا

شمل على مدراء اإلدارات، والدوائر، وكبار املسئولين في الشركة، وكذلك رغبة بعض املوظفين ألن العينة ت

، باإلضافة إلى أن معظم الجامعات الفلسطينية فتحت العديد من 
ً
بتحسين مستواهم العلمي، والوظيفي مستقبال

 من السفر 
ً
ًّللخارج. برامج الدراسات العليا مما يوفر للموظف الدراسة أثناء العمل بدال
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( مسماهم الوظيفي رئيس قسم، ونسبة %26.4( من العينة مسماهم الوظيفي مدير دائرة، ونسبة )%13.6أن ) 

( مسماهم الوظيفي موظف إداري، وهذا يدل %30.4( من عينة الدراسة من فئة رئيس شعبة، وبينما)29.6%)

ناسب مع الهيكل التنظيمي في الشركة، و هذه على أن املستجيبين من املستويات إدارية متباينة، وهي طبيعية وتت

َرَجات الوظيفية، من وجهة نظر  النسب املئوية تظهر املسميات الوظيفية في الشركة محل الدراسة َحَسب الد 

إدارية، هناك عالقة عكسية بين عدد املناصب اإلشراقية وأهمية املناصب، مما يشير إلى أن اإلجابة ستتمتع 

قة واملنطقية. يوضح هذا أن النسبة بين مفردات كل موقع وظيفي ومفردات جميع العينات بدرجة عالية من الد

من أن العينة تمثل  انهي نفسها بين مفردات املوقع في املجتمع ومفردات املجتمع بأكمله. لذلك يتأكد الباحث

َراَسة.جميع املواقع التي يتكون منها املجتمع املستهدف؛ باإلضافة إلى أن هذه املواقف تت ًّناسب مع ُحُدود الّد 

التنظيمية ( بين املرونة α ≤ 0.05الفرضية الرئيسية االولى: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

ًّاإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء باملحافظات الجنوبية. وتحقيق

تغيرات وطبيعتها، وكذلك اإلجابة على فرضية يعتبر قياس العالقة الخطوة األولي ملعرفة اتجاه العالقة بين امل

بين الدرجة الكلية للمتغير  " بيرسونًّ الدراسة الرئيسية، عن طريق إيجاد معامالت االرتباط باستخدام" معامل

كان هناك عالقة بينهما من  إذااإلبداع اإلداري" ملعرفة ما "املستقل املرونة التنظيمية بأبعادها، واملتغير التابع 

( يوضح نتائج اختبار معامل 5نظر العاملين أفراد العينة في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة والجدول )وجهة 

ًّارتباط بيرسون.

ًّ(: نتائج معامالت ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة6جدول )

 املتغير املستقل املرونة التنظيمية بأبعادها
عدد 

 املشاهدات

 املتغير التابع اإلبداع اإلداريًّ

 البعد
 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

معامل ارتباط 

 بيرسونًّ

مستوى 

 الداللة

 000. 734.** 0.75 3.79 250 0.69 3.80 املرونة االستراتيجية

 000. 675.** 0.75 3.79 250 0.66 3.88 املرونة املالية

 000. 756.** 0.75 3.79 250 0.75 3.75 املرونة الهيكلية

 000. 663.** 0.75 3.79 250 0.74 3.39 التشغيليةاملرونة 

 000. 772.** 0.75 3.79 250 0.76 3.67 املرونة الوظيفية

الدرجة الكلية للمتغير 

املستقل املرونة 

 التنظيمية بأبعادها

3.70 0.65 250 3.79 0.75 **.805 

.000 

 عند مستوًّ        *
ً
ًّ.α≤ًّ 05.داللة ىًّاالرتباط دال إحصائيا

وهي .(، Sig= 0.000<0.05القيمة االحتمالية )(، وأن 0.805أن معامل االرتباط يساوي) (6)جدول يتضح من ال   

التنظيمية أقل من مستوى الداللة، وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدرجة الكلية املرونة 

بأبعادها وتحقيق اإلبداع اإلداري، إذ جاءت العالقة قوية طردية موجبة، ويشير ذلك إلى أن زيادة االهتمام 

بتطبيق املرونة التنظيمية بأبعاده املتمثلة في )املرونة االستراتيجية، املرونة املالية، املرونة الهيكلية، املرونة 

ى زيادة مستوي  تحقيق اإلبداع اإلداري وتحسينه لدي العاملين في شركة التشغيلية، املرونة الوظيفية( يؤدي إل

ًّتوزيع كهرباء محافظات غزة.
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( بين املرونة α≤.05وبناًء على نتائج التحليل نستخلص أن هناك "عالقعة ذات داللة إحصائيعة عند مستوي داللة )

ًّظات الجنوبية.التنظيمية وتحقيق اإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء باملحاف

ًّالفرضية الرئيسية الثانية:

ة )
َ
ل
َ
َتَوى َدال د ُمسأ نأ ة إحصائية ع 

َ
ل
َ
ات َدال

َ
ُر ذ

َ
ث
َ
 ُيوَجُد أ

َ
( للمرونة التنظيمية وتحقيق اإلبداع اإلداري α ≤ 0.05ال

ًّبشركة توزيع الكهرباء باملحافظات الجنوبية.

( Linear Regression Analysisخطي املتعدد )وتم التحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام تحليل االنحدار ال

ًّ( يوضح ذلك7والجدول ) (،Enterباستخدام أسلوب اإلدخال)

 املتغير التابع: اإلبداع اإلداري(املتعدد )( نتائج تحليل االنحدار 7جدول )

 املتغيرات املستقلة
معامالت 

 االنحدار

الخطأ 

 املعيار

معامالت 

االنحدار 

ًّاملعيارية

Beta 

 tقيمة 

القيمة 

ًّاالحتمالية

sig. 

مستوى 

الداللة عند 

(0.05) 

 دال 017. 2.40  168. 403. الثابت

 دالة 007. 2.71 199. 079. 213. املرونة االستراتيجية

 غير دالة 187. 1.32 083. 071. 093. املرونة املالية

 دالة 002. 3.11 241. 077. 240. املرونة الهيكلية

 غير دالة 437. 0.78- 052.- 068. 053.- املرونة التشغيلية

 دالة 000. 5.67 415. 072. 408. املرونة الوظيفية

Model Summary  تحليل التباينANOVA 

 F  98.956 قيمة اختبار 0.818ًّ معامل االرتباط

 000. القيمة االحتمالية 2R 0.670قيمة معامل التحديد 

  2R 0.663قيمة معامل التحديد املعدل 

ْصَدر: إْعَداد الَباِحث
َ ْ
َراَسة انامل ِ

اٌت الد 
َ
ى َبَيان

َ
 م.2021 امليدانية،، ِبااِلْعِتَماِد َعل

( مدي صالحية النموذج الستخدام نموذج االنحدار الخطي، وأن معامل 7وقد اتضح من الجدول السابق رقم)

مما  (،0.663املعدل يساوي ) (، ومعامل التحديد0.670(، ومعامل التحديد يساوي )0.818االرتباط يساوي )

 ذا داللة إحصائية عند مستوي الدالة )
ً
للمرونة التنظيمية في تحقيق اإلبداع ( α≤.05يالحظ بأن هناك أثرا

لدى تحقيق اإلبداع اإلداري ( من مستوي %66.3، وقد استطاع نموذج االنحدار أن يفسر ما نسبته )اإلداريًّ

لها دور مهم وأساس ي في تحديد مستوي املرونة التنظيمية ، أي أن ت غزةفي شركة توزيع كهرباء محافظاالعاملين 

محل الدراسة، أما القيمة الباقية  في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة لدي العاملينتحقيق اإلبداع اإلداري 

العشوائية، لم تدخل نموذج االنحدار، إضافة إلى أخطاء التقدير  ( تعود للتغير في عوامل أخرىًّ%33.7والبالغة )

 في تفسير اإلبداع اإلداري، وفي السياق ذاته 
ً
 أساسيا

ً
وهذا يعني أن هناك متغيرات مستقلة أخري قد تلعب دورا

املتغيرات ذات داللة إحصائية هي: )املرونة الوظيفية، املرونة الهيكلية، املرونة أظهرت نتائج التحليل أن 

دى املتغيرات الثالثة املذكورة سابًقا، وذلك بسبب الوعي الشديد وجود األثر ل اناالستراتيجية(  ويعزوا الباحث

تمثلة  في 
ُ
تعدد لدى أصحاب املناصب اإلشرافية في شركة توزيع الكهرباء وتنبهم ألهمية املرونة الوظيفية امل

ة أن استطاعت الشرك، باإلضافة إلى مهارات املوظفين في الشركة من خالل تمكنهم من القيام بالوظائف مختلفة
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تلبي احتياجاتها من املهارات الجديدة من خالل إعادة تدريب املوظفين الحاليين، باإلضافة إلى وعي الشركة بأهمية 

تمثلة  بتوفير الشركة إمكانية التغيير في الهيكل التنظيمي كلما فرضت عليها التغيرات البيئية 
ُ
املرونة الهيكلية  امل

كما تسهم عملية االتصال بسرعة وانسيابية بين مختلف املستويات التنظيمية بالشركة، أما في ما يتعلق  ، ذلك

إعداد البدائل االستراتيجية املناسبة بهدف تقليل املخاطر واقتناص الفرص  باملرونة االستراتيجية ف ي تتمثل في

تحقيق أي أنها تؤثر في الجمهور بالوقت املناسب إدارة الشركة القدرة  على تلبية احتياجات وامتالك   املتاحة

ًّ، وإن املتغيرات ليست ذات داللة إحصائية هي: )املرونة املالية، املرونة التشغيلية(.اإلبداع اإلداريًّ

لعدم وجود أثر في املتغيرين  السابقة  وذلك بسبب األزمات املالية واألزمات االقتصادية التي   انويعزو الباحث  

ع غزة والتي تحول دون أن تتمكن الوزارات  والشركات من اإليفاء بمستحقات موظفيها وعلى رأس تعصف بقطا

هذه الشركات شركة توزيع الكهرباء باملحافظات الجنوبية، هذا ما يتعلق باملرونة املالية، أما بخصوص املرونة 

غزة الذي حال دون دخول املواد التشغيلية فلم تؤثر على اإلبداع اإلداري بسبب اإلغالق املجحف على قطاع 

األولية الخاصة بقطاع  توصيل التيار الكهرباء والذي أثره على القدرات التشغيلية على شركة الكهرباء، األمر الذي 

 في وجه تحقق اإلبداع اإلداري، أي أنها ال تؤثر في 
ً
 منيعا

ً
ًّ.اإلبداع اإلداريًّوقف سدا

سابقة التي تمثل األثر بين املرونة التنظيمية واإلبداع اإلداري تختلف السابقة أن النتيجة ال من الدراساتوتبين 

( حيث أن جميع عناصر 2018(، )محمد،2019(، )عمير،2020مع بعض الدراسات السابقة كدراسة )أسعيد،

ًّاملرونة التنظيمية أثرت على املتغير التابع لدى الدراسات املذكورة أعاله، بعكس الدراسة الحالية. 

 عند مستوي )98.956مة )ف( بلغت )وإن قي 
ً
(، مما يؤكد على معنوية نموذج α≤.05( وهي داله إحصائيا

ًّاالنحدار. 

Y = α + βx1 + β X3+ β X5+ ε  

Y =.403+.213 x1+.240 X3+.408x5+ ε  

 *) 408.(+ املرونة الهيكلية* ) 240.( +املرونة الوظيفية* )213.+  403.معادلة االنحدار هي: اإلبداع اإلداري =  

ًّ(املرونة االستراتيجية

ًّ:يلي ما يتضح السابقة االنحدار وفق نموذج

بدرجة  تعزيز املرونة التنظيمية، وتطبيق النموذج السابق للتنبؤ نحو الالزمة التدابير باتخاذ يمكن أنه يعني وهو  

ًّء محافظات غزة في شركة توزيع كهربالدى العاملين التغير في درجة تحسين تحقيق اإلبداع اإلداري 

ًّحيث إن: 

تحسين تحقيق اإلبداع  زيادة مستويًّيؤدي إلى  " املرونة الوظيفيةكل زيادة قدرة درجة واحدة في "  -

ًّدرجة.( 0.213بمقدار) في شركة توزيع كهرباء محافظات غزةلدى العاملين اإلداري 

تحسين تحقيق اإلبداع يؤدي إلى زيادة مستوي  املرونة الهيكلية " كل تحسن قدرة درجة واحدة في " -

 درجة.( 0.240بمقدار) اإلداري لدى العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تحسين تحقيق اإلبداع يؤدي إلى زيادة مستوي  كل تحسن قدرة درجة واحدة في " املرونة الوظيفية " -

ًّدرجة.( 0.408بمقدار) زةاإلداري لدى العاملين في شركة توزيع كهرباء محافظات غ

ج الجعدول رقم ) َتائ 
َ
ًّ( نستنتج التالي:6وبناء على ن

ج التحليل تبين أنه يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) َتائ 
َ
( للمرونة التنظيمية α ≤ 0.05وبناًء على ن

ًّفي تحقيق اإلبداع اإلداري في شركة توزيع كهرباء محافظات غزة. 
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قد أجاب على التساؤل الفرعي الرابع: هل توجد عالقة تأثير بين املرونة التنظيمية وتحقيق  اناحثوبذلك يكون الب

ًّالجنوبية؟اإلبداع اإلداري على مستوى شركة توزيع الكهرباء باملحافظات 

من تحقيق الهدف الرابع للدراسة وهو: تحليل األثر بين املرونة التنظيمية بأبعادها وتحقيق  انكما تمكن الباحث

ًّاإلبداع اإلداري بشركة توزيع الكهرباء في املحافظات الجنوبية.

 

 النتائج ومناقشتها: .4

 النتائج املباشرة

ًّحققها، وذلك وفق اآلتي:في الجدول أدناه أسئلة البحث، واألهداف، والفرضيات، ومدى ت انلقد بين الباحث

 (: أهم نتائج البحث )نتائج أسئلة الدراسة(8جدول )

 النتائج فرضيات البحث أهداف البحث تساؤالت البحث

ما مستوى توفر 

املرونة التنظيمية 

بشركة توزيع 

الكهرباء 

باملحافظات 

 الجنوبيعة؟

التحقق من 

واقع املرونة 

التنظيمية 

بشركة توزيع 

الكهرباء في 

املحافظات 

 الجنوبية.

ال توجعد فرضيعة ألنها 

تقيعس املتغير املستقل 

فقط من خالل املجاالت 

املحددة )املرونة 

االستراتيجية، املرونة 

املالية، املرونة الهيكليعة، 

املعرونة التشغيلية، املعرونة 

 الوظيفيعة(.

أن املتوسط الحسابي لدرجة توافر 

(، أي 3.70املرونة التنظيمية يساوي )

(، مما يدل %73.96تتوافر بنسبة )

على أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من 

قبل أفراد العينة على فقرات أبعاد 

انظر املرونة التنظيمية بشكل عام، 

 (5جدول )

ما درجة تحقيق 

اإلبداع اإلداري 

بشركة توزيع 

ء الكهربا

باملحافظات 

 الجنوبية؟

التعرف على 

مدى تحقيق 

اإلبداع اإلداري 

بشركة توزيع 

الكهرباء في 

املحافظات 

 الجنوبية

ال توجد فرضيعة ألنها 

تقيعس املتغير التابع فقط 

 اإلبداع اإلداريًّ

أن املتوسط الحسابي لدرجة  

االستجابة لتحقيق اإلبداع اإلداري 

(، وهذا يعني أن هناك 3.79يساوي )

موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد 

عام، وهي  فقرات بشكلالعينة على 

انظر جدول (، %75.86تتوافر بنسبة )

(5) 

هل توجد عالقة 

ارتباطية بين 

املرونة التنظيمية 

وتحقيق اإلداري 

بشركة توزيع 

الكهرباء 

باملحافظات 

 الجنوبية؟

 

ًّ

تحليل عالقة 

االرتباط بين 

املرونة 

التنظيمية 

بأبعادها 

وتحقيق اإلبداع 

اإلداري بشركة 

توزيع الكهرباء 

في املحافظات 

توجد عالقة ذات داللة 

إحصائيعة عند مستعوى 

( بين α ≤ 0.05داللة )

 التنظيمية وتحقيعقاملرونة 

اإلبداع اإلداري بشركة 

توزيع الكهرباء باملحافظات 

 لجنوبية.ا

ثبوت وتحقق صحة الفرضية البديلة، 

أي أنه توجد عالقة ذات داللة 

إحصائية عند مستوى داللة 

(α≤0.05 بين ) املرونة التنظيمية

بأبدها وتحقيق اإلبداع اإلداري في 

، شركة توزيع كهعرباء محافظات غزة

( وهو 0.805ومعامل االرتباط يساوي )

 (5ارتباط طردي قوي. انظر الجداول )
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 النتائج فرضيات البحث أهداف البحث تساؤالت البحث

 الجنوبية.

ما أثر تطبيق 

املرونة التنظيمية 

بأبعاده في تحسين 

تحقيق اإلبداع 

اإلداري وجهة 

نظرهم العاملين 

في شركة توزيع 

كهرباء محافظات 

 غزة؟

الكشف عن أثر 

تطبيق املرونة 

التنظيمية 

بأبعاده في 

تحسين تحقيق 

اإلبداع اإلداري 

في شركة توزيع 

كهرباء 

 محافظات غزة.

داللة ال يوجد أثر ذات 

إحصائية عند مستوى 

( للمرونة α ≤ 0.05داللة )

التنظيمية وتحقيق اإلبداع 

اإلداري بشركة توزيع 

الكهرباء باملحافظات 

ًّالجنوبية.

 

نقبل الفرض البديل أي أنه يوجد أثر 

ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( للمرونة التنظيمية α ≤ 0.05داللة )

 اإلداري في وتحقيق اإلبداعبأبعادها 

شركة توزيع كهرباء محافظات غعزة، 

واستطاع النموذج أن يفسر ما بنسبة 

(، من التغير في املتغير التابع 66.3%)

تحقيق اإلبداع اإلداري يعود للتغير في 

املتغيرات املستقلة )أبعاد املرونة 

التنظيمية(، وأن النسبة املتبقية تعود 

ملتغيرات أخرى لم تتناوله الدراسة 

طاء التقدير العشوائية. إضافة إلى أخ

 (5انظر جدول )

 النتائج املتعلقة باإلطار العملي:

 النتائج املتعلقة باملتغير املستقل )املرونة التنظيمية(:-1

شركة توزيع من وجهة نظرهم العاملين في املرونة التنظيمية مستوي ممارسة حاولت الدراسة معرفة تقدير 

أظهرت النتائج توافر أبعاد ممارسة (، وًّ%67.6–ًّ%77.7توافرها ما بين )كهرباء محافظات غزة التي تراوحت 

املرونة التنظيمية بشكل عام بدرجة موافقعة كبيعرة من قبعل أفراد العيعنة على فقععرات هذا املتغيععر وهي متعوافر 

ن  %73.96بنسبعة ) سة تسير في االتجاه شركة توزيع كهرباء محافظات غزة محل الدراالعاملين في (، مما يعني إ 

ن  مفهوم املرونة التنظيمية لديهم ليس  الصحيح فيما يخص مفهوم املرونة التنظيمية وأبعادها، وذلك يدل على إ 

 وأنها تتبني هذا املفهوم، ولكنها بحاجة إلى املزيد من االهتمام بهذا املفهوم، وكيفية تطبيقه بصورة علمية 
ً
غريبا

هذه الدراسة التي من شأنها تطبيق أفضل ملفهوم املرونة التنظيمية في شركة  سليمة، وكذلك األخذ بتوصيات

توزيع كهرباء محافظات غزة، وبالتالي زيادة نسبة تطبيقها وتوافرها، وكان ترتيب توافر أبعاد املرونة التنظيمية 

 ألوزانها النسبية كما يأتي:    
ً
ًّمحل الدراسة تبعا

" حاز على املرتعبة األولى، وبوزن نسبعي  املرونة املاليـة  ل الخاصأظهعرت نتائعج الدراسعة إن املجا -1

(، وهذا يعني أن هناك موافقعة بدرجة كبيعرة من قبل أفراد مجتمع الدراسعة على هذا املعجال، 77.7%)
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وقد حعازت الفقرة " توظف ادارة الشركة املكعافآت املاديعة لبذل مزيد من الجهد واملثابرة للحصول عليها 

ًّ( وبدرجة موافقة كبيرة. %79.12" على أعلى ترتيب من بين فقرات املجال بوزن نسبي )

" جعاء في املرتبعة الثانيعة، وبعوزن نسبعي  املرونة االستراتيجيـة كشفت نتائج الدراسة ان املجال الخاص " -2

عة على هذا املجعال، (، وهعذا يعني أن هناك موافقعة بدرجعة كبيعرة من قبل أفعراد مجتمع الدراس75.91%)

وقد حازت الفقرة " تعتوفر لدى إدارة العشركة قدرة عاليعة على التكيعف مع املتغيعرات الداخليعة والخارجيعة 

 ( وبدرجععة موافقععة كبيععرة. %79.6" على أعلى ترتيب من بين فقرات املجال بوزن نسبععي )

" جاء في املرتبعة الثالثعة، وبوزن نسبعي  ليـةاملرونة الهيكأشارت النتائج إلى ان املجال الخاص "  -3

(، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجعة كبيعرة من قبل أفراد مجتعمع الدراسعة على هذا املجعال، 76.32%)

وقد حازت الفقرة " تقوم إدارة الشركة بالتنسيعق بين مختلف املستويعات التنظيميعة " على أعلى ترتيب 

 ( وبدرجة موافقة كبيرة.    %76.32وزن نسبي )من بين فقرات املجال ب

(، %73.33" جاء في املرتبة الرابعة، وبوزن نسبعي ) املرونة الوظيفيةبينت النتائج ان املجال الخاص "  -4

حازت  املجعال، وقدوهذا يعنعي أن هنعاك موافقعة بعدرجة كبيعرة من قبعل أفراد مجتعمع الدراسعة على هذا 

ظفون بالشركة باملرونة في التحول من وظيفة او مهمة الى أخرى بوقت قصير " على الفقرة " يمتاز املوًّ

 ( وبدرجة موافقة كبيرة.    %76.5أعلى ترتيب من بين فقرات املجال بوزن نسبي )

" جعاء في املرتبعة الخامسعة واألخيعرة، وبعوزن  املرونة التشغيليةتوصلت النتائج إلى ان املجال الخاص "  -5

(، وهذا يعني أن هنعاك موافقعة بدرجعة متوسطعة من قبعل أفراد مجتعمع الدراسعة على %67.85نسبععي )

هذا املجعال، وقد حازت الفقرة " تتعسم واجبات ومهام املعوظفين بالتعنوع وقابليعة التكيف مع الظروف 

 جة موافقة كبيرة.( وبدرًّ%76.6ي )املتغيرة في شركة " على أعلى ترتيب من بين فقرات املجال بوزن نسب

 النتائج املتعلقة باملتغير التابع )اإلبداع اإلداري(:-2

شركة توزيع وجهة نظرهم العاملين في كشفت الدراسة أن هناك اهتمام بتحقيق اإلبداع اإلداري من  .1

كهرباء محافظات غزة محل الدراسة، حيث أشارت عينة الدراسعة إلعى أن هنعاك موافقعة بدرجة كبيعرة 

 (.  %75.86رات تحقيق اإلبداع اإلداري بشكعل عام وهي متوفرة بنسبة )على فق

يلجأ العاملون إلى تنفيذ  وقوعها،بينت النتائج أن الفقرة " يقوم العاملون باستدراك املشاكل قبل  .2

إصالحات وتغييرات إدارية جديدة تتناسب مع طبيعة أعمالهم " والفقرة " يلجأ العاملون إلى تنفيذ 

تغييرات إدارية جديدة تتناسب مع طبيعة أعمالهم، حاز على املرتبة األولى وبوزن نسبعي إصالحات وًّ

ًّ(، وهعذا يعنعي أن هنعاك موافقعة بدرجعة كبيعرة من قبل أفراد مجتعمع الدراسة على هذا الفقرة. 78%)

بأساليب متطورة أشارت نتائج الدراسة إلى أن الفقرة " يحرص العاملون على أنجاز األعمال املوكلة لهم  .3

(، وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من %77.76ومتجددة " جاء في املرتبة الثانية، وبوزن نسبي )

 قبل أفراد مجتمع الدراسة على هذا الفقرة.

 النتائج املتعلقة بالفرضيات

  :النتائج الخاصة باختبار عالقة االرتباط بين متغيرات الدراسة -أ

( بين α≤.05الفرضيعات أنه يوجعد ارتباط ذات داللة إحصائيعة عند مستعوي داللة ) تبين من خالل اختبارًّ .1

املرونة التنظيميعة بأبعادهعا وتحقيعق اإلبداع اإلداري في شركة توزيعع كهعرباء محافظات غزة، حيث بلغ 

 (.0.805معامل االرتباط بينهعما )
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( بين α≤.05لة إحصائيعة عند مستعوي داللة )البيانات أنه يوجعد عالقعة ذات دال تحليل نتائج أظهعرت .2

( وتحقيعق اإلبداع اإلداري في شركعة توزيعع كهعرباء محافظات املرونة االستراتيجيـةاملرونة التنظيميعة بعد )

ًّ(.0.734غزة، حيث بلغ معامعل االرتباط بينهعما )

( بين املرونة التنظيميعة α≤.05) كشف النتائج أنه يعوجعد عالقعة ذات داللة إحصائيعة عند مستعوي داللة .3

( وتحقيعق اإلبداع اإلداري في شركة توزيعع كهعرباء محافظات غعزة، حيث بلغ معامعل املرونة املاليـةبعد )

ًّ(.0.676االرتباط بينهعما )

( بين املرونة α≤.05أوضحت النتائعج أن هناك يعوجعد عالقعة ذات داللة إحصائيعة عند مستعوي داللة ) .4

( وتحقعيق اإلبداع اإلداري في شركة توزيعع كهعرباء محافظات غعزة، حيث املرونة الهيكليـةميعة بعد )التنظي

ًّ(.0.756بلغ معامل االرتباط بينهعما )

( بين املرونة α≤.05توصلت الدراسعة إلى وجعود عالقعة ذات داللعة إحصائيعة عند مستوي داللة ) .5

قيعق اإلبداع اإلداري في شركعة توزيعع كهعرباء محافظات غعزة، ( وتحاملرونة التشغيليـةالتنظيمية بعد )

ًّ(.0.663حيث بلغ معامل االرتباط بينهعما )

رونة α≤.05تبيعن من النتعائج أن هنعاك يعوجعد عالقعة ذات داللة إحصائيعة عند مستعوي داللة ) .6
ُ
( بين امل

في شركة توزيعع كهعرباء محافظات غزة، ( وتحقيعق اإلبداع اإلداري املرونة الوظيفيـةالتنظيميعة بعد )

ًّ(.0.772حيث بلغ معامل االرتباط بينهما )

 النتائج الخاصة باتجاهات التأثير بين متغيرات الدراسة: -ب

( للُمرونععة التنظيميعععة فععي تحقيعععق α≤0.05كشععفت نتععائج الدراسععة وجعععود أثعععر ذي داللعععة معنويعععة عنععد مستعععوى داللعععة )

 تععععأثير معنععععوي %66.3توزيعععععع كهعععععرباء محافظععععات غععععزة، وقععععد بلععععغ معامععععل التععععأثير ) اإلبععععداع اإلداري فععععي شععععركة
ً
(، وأيضععععا

( ال يععوجد لعه تعأثير املرونة املاليـة، املرونـة التشغيليةــألبعاد املرونة التنظيميعة على اإلبداع اإلداري باستثناء بعد )

ًّمعنعوي على تحقيق اإلبداع اإلداري.

 التوصيات 1.4

 رة شركة توزيعع الكهربعاء املحافظعات الجنوبية برفع مستوي االهتمام بشكل أكبرضرورة قيام إدا -1

بممارسة املرونة التنظيمية لتحقيق تأثير أفضل في تحقيق اإلبداع اإلداري بشكل أفضل وتحقيق أهداف 

 الشركة االستراتيجية.

 يل املخاطر واقتناص الفرص املناحةتعزيز القدرة على املبادرة بتغيير أو تعديل استراتيجياتها الحالية لتقل -2

 من قبل إدارة الشركة تعوزيع الكهعرباء املحافظات الجنوبيعة.

توفير اساليب واستراتيجيات المتالك الشركة موارد عالية املرونة لتمكنها من االهتمام باملرونة  -3

 
ً
 أفضل ل بداع اإلداري. إلى لتحقيقاالستراتيجية وصوال

 إدارة الشركعة لتوفير التدفقات النعقدية الالزمة القتناص الفرص غير املتوقعة. السحي املستمعر معن قبل -4

 تحديد ضوابط وآليات واضحة ملبدأ الثواب)الحوافز( بأنواعها لتشجيع اإلبداع اإلداري في الشركة. -5

لتلبية ينبغي على إدارة الشركة االهتمام بإضافة بعض الدوائر واألقسام الضرورية في الهعيكل التنظيمعي  -6

 متطعلبات العمعل.

العمل على ضرورة قيام إدارة الشركة برفع مستوي املرونة التنظيمية في الهيكل التنظيمي ملا لها من أثر  -7

 كبير في تعزيز عملية تحقيق اإلبداع اإلداري.
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ضرورة استعمال إدارة الشركة أساليب وتقنيات مرنة من أجل تحقيق تكافؤ بين ساعات العمل والزمن  -8

 طلوب ألداء العمل.امل

اهتمام إدارة الشركة بتشجيع العاملين على تطوير وتحسين مهاراتهم األمر الذي يمكنهم من القيام  -9

 بأعمالهم بمهارة وسرعة بأفضل صورة ممكنة.

ضرورة أن تعزز إدارة الشركة من امتالك العاملون مهارات النقاش والتعبير عن الرأي بشكل صحيح  -10

 ملين في الشركة.دون أي تميز بين العا

 تطلعات مستقبلية:. 5

ًّ من الوطن. إجراء دراسة ممثلة للدراسة الحالية في املحافظات الشمالية -

إجراء دراسة حول دور املصادر الخارجية في تحقيق املرونة التنظيمية بشركة توزيع الكهرباء في  -

ًّاملحافظات الجنوبية.

ًّباإلبداع اإلداري. اومدى ارتباطهقياس املرونة التنظيمية في قطاعات أخرى  -

ًّالنظر للموارد املتاحة ومدى مالزمتها لالستجابة للتغيرات املتالحقة في بيئات العمل املختلفة.   -

ًّاالهتمام املتزايد بالعنصر البشري وتحفيزه على اإلبداع واالبتكار والتفكير خارج الصندوق وتبني أفكارهم. -

 . املراجع6

: املراجع ال
ً
  عربيةأوال

 ( .رأس املال الفكري كمتغير وسيط في العالقة بين تطبيق اإلدارة اإللكترونية واإلبداع 2020أبو موس ى، خالد .)

. رسالة ماجستير. كلية التجارة. الجامعة اإلسالمية، اإلداري التكنولوجي في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة

 فلسطين.

 ( .2012اسحق، أثير .) املناخ التنظيمي في تعزيز اإلبداع اإلداري في املنظمات الصناعية: دراسة دور أبعاد

. استطالعية آلراء عينة من العاملين في الشركة العامة لصناعة األدوية واملستلزمات الطبية في محافظة نينوىًّ

ًّ.114-92(،26)8مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واإلقتصادية،جامعة تكريت، 

 ( .2020اسعيد، أية .)غزة قطاع في الحكومية العاملة املستشفيات في املؤسس ي األداء تميز في التنظيمية املرونة أثر .

 . كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جامعة اإلسالمية بغزة. فلسطين.رسالة ماجستير

 ( .2020األيوبي، منصور وأبو عجوة، رامي .):دراسة تطبيقية  دور اإلدارة االستراتيجية في تحقيق اإلبداع اإلداري

(، 9، أملانيا، العدد)في البنك اإلسالمية العاملة في قطاع غزة. مجلة تنمية املوارد البشرية للدراسات واألبحاث

124-148.ًّ

 ( .2017بوكره، حيزية .)ًّفرغ -دور االيماجينير ينغ في تحقيق املرونة التنظيمية: دراسة حالة مؤسسة كوندور

العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة أم البواقي، . رسالة ماجستير. كلية قسنطينة

ًّالجزائر.

 ( .2019توحى، حال .) القدرات الجوهرية ودورها في تعزيز املرونة التنظيمية دراسة تحليلية آلراء عينة من

ًّ.240-222(،111)25، مجلة االقتصاد والعلوم اإلدارية. العاملين في رئاسة جامعة املوصل

 ( .2016التويجري، هيله .) ين في كلية  التربية  ببريدة في اإلبداُع اإلدارّي وعالقُتُه باألداء الوظيفي للعاملين اإلداريّ

ًّ(.140)79، مجلة رسالة الخليج العربي. جامعة القصيم )دراسة ميدانية(

 ( .2020الجابري، عبد العزيز، عبد الكريم، ميسون وحامد، عبد السالم .) الدور الوسيط للمرونة التنظيمية في

العالقة بين عدم التأكد البيئي وأداء املشروعات االستثمارية: دراسة تطبيقية على عينة من املشروعات 
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االستثمارية القطرية في منطقة القرن االفريقي. املجلة االلكترونية الشاملة متعددة املعرة لنشر األبحاث العلمية 

ًّ.32-1، (22العدد ) والتربوية،

 ( .أثر رأس املال البشري على اإلبداع اإلداري: دراسة ميدانية بالوكالة الوطنية لتسيير 2019خليدة، ضحوة .)

 . رسالة ماجستير، جامعة محمد خيضر. الجزائر.القروض املصغرة بسكرة

 ( .2019زكي، محمد .) :دراسة ميدانية على املرونة التنظيمية ودورها في تحقيق األهداف االستراتيجية للمنظمة

 .660-609، املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة. الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح

 ( .2021زيدان، ربيعة .) اإلبداع اإلداري وعالقته بالقيادة التربوية والثقافة التنظيمية لدى مدراء املدارس الثانوية

 .342-318(،44)13، مجلة آداب الفراهيديربية، جامعة تكريت، . كلية التفي ضوء بعض املتغيرات

 ( .2016الزيدي، ناظم والخزرجي، قص ي .) دور املرونة التنظيمية وانعكاساتها في االستجابة لتحقيق متطلبات

ة مجلة العلوم االقتصادي. كلية اإلدارة واالقتصاد. جامعة بغداد. األداء العالي: بحث ميداني في قطاع البلديات

 .83-50(،94)22، واإلدارية

 ( .2017الصباغ، عزام .) أثر التمكين واملرونة الوظيفية في تقيم أداء العاملين: دراسة تطبيقية، مجلة العلوم

ًّ.229-203(، 101)23، االقتصادية واإلدارية

 ( .2018العامري، هدى .)املصارف من عينة في ةتحليلي املالي: دراسة التعافي تحقيق في وانعكاساتها املالية املرونة 

ًّ. رسالة دكتوراه. كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق.املالية العراق لألوراق سوقًّ في املدرجة

 ( .2020عبد الجبوري، مراد .) دور تكنوستراتيجية إدارة املعلومات في تحقيق اإلبداع اإلداري دراسة حالة في كلية

ًّ.295-281(،120)26، مجلة االقتصاد والعلوم اإلدارية. اإلدارة واالقتصاد، جامعة كركوك

 ،عينة من شركات  في ميداني بحث :التنظيمي االزدهار تحقيق في التنظيمية املرونة دورًّ(2019). عراك. عمير

ًّ.151-130(،11)25، مجلة العلوم االقتصادية .االتصاالت الخلوية العراقية

 ( .2014العميريين، طارق .)ًّنة التنظيمية وأثرها في األداء التنظيمي: دراسة ميدانية في شركات مدى توافر املرو

ًّ. جامعة مؤتة، األردن.رسالة ماجستير. الهواتف املتنقلة العاملة في اململكة األردنية الهاشمية

 ( .2020عياش، هلدا .) دور املرونة التنظيمية بالحد من ظاهرة التهكم الوظيفي باملؤسسات الحكومية بقطاع

. جامعة األقص ى. رسالة ماجستير. كلية اإلدارة والتمويل، وزارة التربية والتعليم العالي -راسة حالة غزة: د

ًّفلسطين.

 ( .2017الكمري، نوفل وصقر، علي .) تقييم تأثير اإلبداع اإلداري في تحقيق امليزة التنافسية املستدامة للمنظمات

كلية العلوم السياحية. جامعة  األولى في مدينة بغداد.السياحية دراسة تطبيقية لعينة من فنادق الدرجة 

ًّ.320-297(، 113، )مجلة اإلدارة واالقتصاداملستنصرية. 

 ( .نبذة عن شركة توزيع الكهرباء باملحافظات الجنوبية 2021موقع شركة توزيع الكهرباء .)

https://www.gedco.ps.ًّ

 الثقافة التنظيمية وعالقتها باإلبداع االداري لدى عمداء الكليات (. 2018وحسين، زينة. ) الناصر، عالء

ًّ(.26، العدد)مجلة النفسية والتربوية. ومعاونيهم في جامعة بغداد

 ( .2019النوري، فتحية .) أثر التعليم التنظيمي في تعزيز املرونة التنظيمية: دراسة حالة بمؤسستي االتصال

 . رسالة ماجستير. جامعة العربي بن مهيدي الجزائر.ل )موبيليس، نجمة( بوكالة أم البواقيللهاتف النقا

 ( .2019اليازجي، مرفت .) أثر إدارة الذات على اإلبداع اإلداري لدى مديري مناطق التربية والتعليم في وزارة التربية

ًّم اإلدارية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.. ماجستير. كلية االقتصاد والعلوًّوالتعليم ووكالة الغوث في قطاع غزة

https://www.gedco.ps/
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 ،االداريًّ االبداع تحقيق في املعلومات تكنولوجيا أثرًّ(. 2019. )مريم والكرعاوي، سامية عجيل، هديل، القاموس ي 

 للعلوم للبنات التربية كلية مجلة واالقتصاد االدارة كلية. الكوفة جامعة في املشرفين من لعينة تحليلية دراسة

ًّ.158-113،(25) اإلنسانية،

 ،ضوء في السعودية العربية باململكة الثانوية املدارس ملديريًّ اإلداريًّ اإلبداع تنمية(. 2020. )محمد القحطاني 

ًّ.97-62 ،36 العلمي، والنشرًّ البحوث مجلة. اسيوط جامعة. التربية كلية. املعاصرة االدارية االتجاهات

 املقابالت

 ،أجريًّ الكهرباء، توزيع بشركة خانيونس فرع مديرًّ نائب مع شخصية مقابلة(: 2021 نيسان 14) فايق البريم 

ًّ.جرغونًّ عصام املقابلة

 ،فرع الكهرباء توزيع بشركة االدارية الشئونًّ مديرًّ مع شخصية مقابلة(: 2021 نيسان 14) ابراهيم شامية 

 .جرغونًّ عصام املقابلة أجريًّ خانيونس،
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 زيععادة فعي النشععط العتعلم اسععتراتيجيات أثعرًّ(: 2021) األسععماء طيعب محمععد طعارقًّ، عثمععان&  املعاحي عمععرًّ الطعاهر، يوثـق هــذا البحـث كـــ:

مجلععععة الدراسععععات االسععععتراتيجية  ،التقليععععدي التعلععععيم أزمععععة مععععن للحععععد الطععععالب لععععدى االيجععععابي التفاعععععل وتحقيععععق األكععععاديمي التحصععععيل

 150-137(، أملانيا، ص 12(، العدد )3للكوارث وإدارة الفرص، املجلد )

 املستخلص

هدفت الدراسة للكشف عن أثر استراتيجيات التعلم النشععط في زيادة التحصيل األكاديمي وتحقيق التفاعل 

املنهج الوصفي والتجريبي بجانب بطاقة املالحظة، االيجابي لدى الطالب في املواقف التعليمية، استخدم الباحث 

، تم 60والية نهر النيل وعددهم ) –تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف الثاني ثانوي محلية عطبرة 
ً
( طالبا

، توصلت الدراسة إلى أن التعلم النشط يزيد من فهم الطالب 30اختيار عينه منهم بطريقة عشوائية )
ً
( طالبا

الدراسية وتحصيلهم األكاديمي ، يزيد من دافعية الطالب نحو التعلم ويحقق التفاعل االيجابي ملحتوى املادة 

ويوص ي الباحثان بضرورة تدريس التعلم النشط واستراتيجياته ضمن برامج إعداد املعلمين في كليات  لديهم .

ًّالتربية 

ًّالنشط، التفاعل االيجابي، التحصيل الدراس ي  التعلماملفتاحية: الكلمات 

Abstract 
This study aims to discover the effect of the strategies of active learning and the 

achievement of positive interaction of students in educational situations. The significance 

of this study arises in that it accomplishes the active learning through the strategies of 

different active learning interaction in teaching. Descriptive and experimental methods are 

used together with observation cards in this study. The population of the present study is 

composed of second year secondary school students, Atbara locality, River Nile State. 

From sixty students, thirty students were randomly chosen.  Some important findings were 

obtained by this study Such as the clear effect of active learning in increasing learning 

achievement. Also using the strategies of active learning increases pupil's understanding of 

the subjects they study.  Moreover, it increases motivation among pupils towards 
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education. Active learning also attains positive interaction for students to understand their 

lessons. In the light of these findings, the researcher recommends that more studies are to 

be conducted about the effect of active learning on the educational process. It is also 

recommended that active learning strategies must be included in the programs of faculties 

of education 

Keywords: Active learning, Positive interaction, Educational situations 

 امللخص املفاهيمي

يعتبععععععععر التعلععععععععيم أحععععععععد األسععععععععس الهامععععععععة فععععععععي بنععععععععاء شخصععععععععية الطالععععععععب وزرع القععععععععيم واملهععععععععارات التربويععععععععة واملعرفيععععععععة ممععععععععا 

وفععععععععععععق  األكععععععععععععاديمييشععععععععععععكل تطععععععععععععوير فععععععععععععي السععععععععععععلوك البشععععععععععععري للطلبععععععععععععة، وذلععععععععععععك بعععععععععععععد ارتباطععععععععععععه بالتنميععععععععععععة والتحصععععععععععععيل 

ًّة.مسارات متنوعة للحصول على أعلى مؤشرات تعليمية للطبلة في كافة املراحل الدراسي

ألثر استراتيجيات التعليم النشط في زيادة التحصيل األكاديمي  املفاهيمي امللخصالشكل التالي يوضح 

 وتحقيق التفاعل االيجابي لدى الطلبة

ًّ
 األكاديمي التحصيل زيادة في النشععط التعلم استراتيجيات أثعرًّ التالي يوضح ملخص للدراسة البحثية الشكل

.الطالب لدى االيجابي التفاعل وتحقيق

 استراتيجات

ط التعليم النش

وازمة التعليم

التقليدي

التنوع في 

ااالستراتيج
ةت التعليمي

ازمة التعليم 

التقلدي

التعليم 

النشط

التعليم 

التفاعلي 
االيجابي

التحصيل 

االكاديمي

التعليم 

االفتراض ي
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ًّ

 تطلعات مستقبلية: 

مييالتعل املوقف في النشط التعلم استراتيجيات استخدام تفعيل 

الصفي التفاعل تحقيق ف وأثرها النشط التعلم استخدام فاعلية مدى عن دراسات اجراء. 

ًّالتفاعلية االفتراضية الصفوف التعليم مع ودمجها بعد عن التعليم وسائل تطوير. 

ًّالرقمية التقنيات باستخدام النشط للتعليم التفاعلية البيئة ويغادرًّ يدخل أن املتعلم يستطيع بحيث الدراس ي املحتوىًّ تعزيز. 

  الطالب لدى االيجابي التفاعل وتحقيق األكاديمي التحصيل زيادة في النشــط التعلم استراتيجيات أثـر 

توجد فروق دالة إحصائيا بين افراد املجموعة التجريبية في املستوى التحصيلي للطالب في مقرر األحياء نتيجة  توصل الباحثان من خالل هذه الدراسة على مجموعة نتائج أهمها:

  ال توجد فروق دالة إحصائيا بين افرد املجموعة الضابطة في املستوى التحصيلي في مقرر األحياء.وًّ التدريس.استخدام استراتيجية التعلم النشط في 

 ، تطوير منهجيات التعليم التفاعلي بين الطالب واملدرس بما يساهممج اعداد املعلمين وكلية التربيةضرورة تدريس التعلم النشط واستراتيجياته ضمن برا: أهم التوصيات

 في غرس القيم املعرفية والسلوكية، تطوير أدوات التعليم املدمج والذي يعزز التنمية التعليمية.
 

اسععتخدم الباحثععان املععنهج الوصععفي لوصععف الظععاهرة موضععوع الدراسععة وتحليععل 

ملعععنهج التجريبعععي ملعرفعععة أثعععر اسعععتخدام اسعععتراتيجيات العععتعلم النشعععط وا البيانعععات،

 الطالب بجانب بطاقة املالحظة. وتحقيق التفاعل االيجابي لدى

لم تعد طرائق التعدريس وأسعاليبه التقليديعة تفعي باحتياجعات التالميعذ والطعالب 

ولعععععم يععععععد  ،فعععععي ضعععععوء التقعععععدم املعرفعععععي املتنعععععامي والوجدانيعععععة والنفسعععععيةاملعرفيعععععة 

ًّكععذلك دوًّ
ً
 أثععرًّلععذا تكمععن مشععكلة الدراسععة فععي إبععراز  ر املعلععم ملقنععا واملععتعلم متلقيععا

استراتيجيات التعلم النشط في زيادة التحصيل وتحقيق التفاعل االيجابي لدي 

 الطالب في املواقف التعليمية.
 

اسععتخدام اسععتراتيجيات الععتعلم النشععط فععي زيععادة التحصععيل األكععاديمي  أثععرًّإبععراز 

 وتحقيق التفاعل االيجابي لدي الطالب
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 العام:. اإلطار 1

 مقدمة: 1.1

املسععععتوي الععععالمي تواجعععه تحععععديات كثيعععرة ومتععععددة ومتسعععارعة نتيجععععة التغيعععرات الهائلعععة فععععي  علعععىن التربيعععة والتعلعععيم إ

املعععععارف واملعلومععععات والتقععععدم الهائععععل فععععي مجععععال التكنولوجيععععات وتتطلععععب هععععذه التحععععديات مراجعععععة شععععاملة ملنظومععععة 

وقد ركزت هذه  استراتيجياته،وقد ادي ذلك الي ايجاد مداخل واتجاهات حديثة لتطوير التعليم وتحديث  التعليم،

امكانيعععععة تعلعععععم كعععععل تلميعععععذ والوصعععععول العععععي  علعععععىاملععععداخل علعععععي دور املعععععتعلم وجعلعععععه محعععععور العمليعععععة التعليميعععععة وركععععزت 

ًّتعلمه. توفر له أسلوب التعليم الذي يتناسب وقدراته وانماط إذامستوي اإلتقان 

 التعليمععععي،ايجابيععععة املععععتعلم فععععي املوقععععف  علععععىومععععن أسععععاليب التعلععععيم الحديثععععة اسععععلوب الععععتعلم النشععععط الععععذي يعتمععععد 

وحيععث يععتم  وتعظيمععه،تفعيععل دور املععتعلم  إلععىويشععمل جميععع املمارسععات التربويععة واالجععراءات التدريسععية التععي تهععدف 

معلومات واكتساب املهارات  علىذاته في الحصول  علىلم التعلم من خالل العمل والبحث والتجريب واعتماد املتع

1ًّواالتجاهات.وتكوين القيم 

يعتمعد الععتعلم النشععط علععي ايجابيععة املععتعلم فععي املوقععف التعليمععي ، فيشععمل جميععع املمارسععات واالجععراءات التدريسععية 

واكتسععاب املهععارات وتكععون  التعي تحقععق تفعيععل دور املععتعلم مععن خععالل االعتمععاد علععي ذاتععه فععي الحصععول علععي املعلومععات

 2القيم واالتجاهات بما ينمي القدرة علي حل املشكالت مما يجعل عملية التعلم باقية في فكر املتعلم ووجدانه.

 واهتماماتععععه،ان الععععتعلم البععععد ان يععععرتبط بحيععععاة التلميععععذ وواقعععععه واحتياجاتععععه  علععععىن فلسععععفة الععععتعلم النشععععط تؤكععععد إ

كعععل مععا يحععيط بععه فععي بيئتععه. وانطالقعععا مععن هععذه الفلسععفة التععي تلبععي طموحعععات ويحععدث مععن خععالل تفاعععل التلميععذ مععع 

التلميعععذ وتععععده اععععداد جيعععدا ملواجهعععة متطلباتعععه الحياتيعععة، وجعععاءت هعععذه الدراسعععة والتعععي معععن خاللهعععا يسعععحي الباحعععث 

االيجعععابي  جاهعععدا إلبعععراز اثعععر العععتعلم النشعععط واسعععتراتيجياته فعععي زيعععادة التحصعععيل  األكعععاديمي للطعععالب وتحقيعععق التفاععععل

ًّواكسابهم الخبرات التعليمية.

 املشكلة البحثية وتساؤالتها:  2.1

لم تعد طرائق التدريس وأساليبه التقليدية تفي باحتياجات التالميذ والطالب املعرفية املهارية والوجدانيعة     

والنفسععية فععي ضععوء التقععدم املعرفععي املتنععامي ولععم تعععد البيئععة التعليميععة محفععزة للععدرس، ولععم يعععد كععذلك دور املعلعععم 

 رئيسا
َ
كل ذلعك دفعع الباحثعان فعي هعذه  والتعليمية،في العملية التربية  ملقنا واملتعلم متلقيا بل أصبح املتعلم محورا

بعععرزت  لعععذلك الفععععال،الدراسعععة للكشعععف ععععن اسعععتراتيجيات تدريسعععية حديثعععة متنوععععة يتحقعععق معععن خاللهعععا التعععدريس 

 التالية:التساؤالت 

ًّالدراس ي؟هل استخدام استراتيجيات التعلم النشط يحقق التفاعل االيجابي لدي الطالب في الصف   .1

هعععل توجعععد فعععروق ذات داللعععة إحصعععائية للطعععالب فعععي مقعععرر االحيعععاء نتيجعععة السعععتخدام اسعععتراتيجيات العععتعلم  .2

 ؟القبلي والبعديالنشط في االختيار 

فروق ذات داللة إحصائية بين افراد املجموعة الضابطة في املستوي التحصيلي للطالب نتيجة  هل توجد .3

 الستخدام استراتيجيات التعلم النشط؟

فروق ذات داللعة احصعائية بعين افعراد املجمعوعتين التجريبيعة والضعابطة فعي املسعتوي التحصعيلي  هل توجد .4

ًّالنشط؟للطالب قبل استخدام استراتيجيات التعلم 

 أهداف الدراسة: 3.1

                                                           
1 Lorenzen, M (2006) Active learning and library instruction.Hlinois Libraries, 83 (2) , 19-24 

ًّ.14التعلم النشط في تنمية االداء التدريس ي للمعلمين، مجلة التربية، بنها مجلد  إلدارة( فاعلية برنامج مقترح تدريبي 2004ابراهيم غازي ) 2
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 العملية التعليمية. علىاستراتيجيات التعلم النشط  أثرًّالتعرف علي  -1

 الفعال.نتائج التدريس  علىالتعرف  -2

ًّستوي التفاعل االيجابي لدي الطالب.م علىالتعرف  -3

 أهمية الدراسة: 4.1

 يلي: فيماتكمن أهمية الدراسة 

 األهمية العلمية:  1.4.1

استراتيجيات التعلم النشط في زيادة  الستخدامتسليط الضوء وفتح املجال امام األساتذة والباحثين 

ًّالتحصيل األكاديمي وتحقيق التفاعل االيجابي لدي الطالب.
ًّ: األهمية التطبيقية 2.4.1

اسععععتخدام اسععععتراتيجيات الععععتعلم النشععععط فععععي زيععععادة التحصععععيل األكععععاديمي وتحقيععععق التفاعععععل االيجععععابي لععععدي  أثععععرًّإبععععراز 

ًّالطالب.

 منهجية الدراسة: 5.1

للمعنهج التجريبعي  باإلضعافة البيانعات،استخدم الباحثان املنهج الوصفي لوصعف الظعاهرة موضعوع الدراسعة وتحليعل 

ملعرفة أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط على التحصيل األكاديمي وتحقيق التفاعل االيجعابي لعدى الطعالب 

 بجانب بطاقة املالحظة.

 أدوات الدراسة:  5.2
 ًّاختيار تحصيلي قبلي

 اختبار تحصيلي بعدي 

 .بطاقة املالحظة 

 حدود الدراسة: 6.1

ًّم.2021-م 2020العام الدراس ي  الحدود الزمانية: 1.6.1

ًّوالية نهر النيل –مدرسة النيل الثانوية بنين محلية عطبرة الحدود املكانية:  2.6.1

ابععراز أثععر اسععتخدام اسععتراتيجيات الععتعلم النشععط فععي زيععادة التحصععيل األكععاديمي الحــدود املوضــوعية:  3.6.1

 وتحقيق التفاعل االيجابي لدى الطالب.

 الدراسات السابقة: 7.3

 من الدراسات السابقة ذات الصعلة بموضعوع الدراسعة والتعي تناولعت جميعهعا 
ً
تناول الباحثان في هذه الدراسة عددا

. وقععد بينععت نتععائج  األكععاديمي،علععى التحصععيل  وأثععرهالععتعلم النشععط بأسععاليبه املتنوعععة 
ً
األمععر الععذي أفععاد الباحععث كثيععرا

ان اسععتراتيجيات الععتعلم النشعط اثبتععت فاعليتهععا فععي  اسععية،الدرًّتحليعل العديععد مععن هعذه الدراسععات فععي مختلععف املعواد 

ًّزيادة التحصيل الدراس ي مقارنة بأساليب التعليم النمطي التقليدي. ومن أهم هذه الدراسات:

 الدراسات عربية: 1.7.1

( والتعععععي هعععععدفت للتععععععرف علعععععى معععععدى فاعليعععععة العععععتعلم التععععععاوني فعععععي زيعععععادة 2007دراسعععععة عبعععععدالحكيم صعععععالح ) -1

باعتبعععاره احعععد أسعععاليب  صعععنعاء،اسععع ي فعععي معععادة النحعععو لعععدى طعععالب املرحلعععة الثانويعععة بمعععدارس التحصعععيل الدرًّ

مععععن أهععععم  والتجريبععععي،الععععتعلم النشععععط مقارنععععة بالطريقععععة التقليديععععة اسععععتخدم فيهععععا الباحععععث املععععنهج الوصععععفي 

نتائجهععا: وجععود فععروق ذات داللععة إحصععائية بععين املتوسععط الحسععابي فععي درجععات طععالب املجموعععة التجريبيععة 
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أوصعت الدراسعة بضعرورة  التقليديعة.والتي درست بأسلوب التعلم التعاوني واملجموععة الضعابطة بالطريقعة 

  1استخدام أسلوب التعلم التعاوني في التدريس.

 التعلم استراتيجية استخدام أثرًّ معرفة إلى الحالية الدراسة هدف ،(2014دراسة بوموس فوزي ) -2

 بطريقة مقارنة متوسط أولى السنة تالميذ لدى الطبيعية العلوم مادة في التحصيل على التعاوني

 القبلي القياس بتصميم املعروف التجريبي شبه التصميم الدراسة هذه في استخدم املعتادة وًّ التدريس

 أقسام من قسمين من الدراسة عينة تكونت وًّ تجريبية أخرىًّ وًّ ضابطة، إحداهما ملجموعتين البعدي

 حيث: مجموعتين إلى قسما البيض، والية بريزينة، ببلدية( جلولًّ بورقعة) باكمالية متوسط األولى السنة

 املجموعة اآلخرًّ القسم مثل وًّ تلميذا،( 32) تالميذه عدد وًّ التجريبية املجموعة القسمين أحد مثل

 دراسية أسابيع( 4) استغرقت التي التدريس فترة من االنتهاء وبعد .تلميذا( 32) تالميذه عدد وًّ الضابطة

 .مجموعتين على التحصيل الختبارًّ البعدي االختبارًّ طبقت أسبوع، كل حصتين بمعدل مجموعة لكل

 مستويات جميع في تالميذ درجات متوسطات بين دالة فروق وجود البحث فرضية اختبارًّ نتائج أظهرت

 .البعدي االختبارًّ لصالح التجريبية املجموعة والبعدي عند القبلي االختبارين في ككل ولالختبار التحصيلي

 التجريبية املجموعة تالميذ درجات متوسطات بين دالة فروق وجود البحث فرضية اختبارًّ نتائج بينت

 التالية: وعند املستويات ككل التحصيلي لالختبارًّ البعدي التطبيق في الضابطة وتالميذ املجموعة

 عدم البحث الفرضية هذه اختبارًّ نتائج أظهرت .التجريبية املجموعة وذلك لصالح التحليل، التذكر،

 وتالميذ املجموعة التجريبية املجموعة تالميذ درجات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود

 2.ومستوى التطبيق الفهم مستوىًّ عند تحصيليال لالختبارًّ البعدي التطبيق في الضابطة

 الدراسات األجنيية: 2.7.1

: هدفت الدراسة الستقصاء أثر توظيف اسعتراتيجيات العتعلم (Tarban, R .;Box,& Bowen, 2007)دراسة  -1

النشط في التحصيل الدراس ي واتجاهات الطلبة في مادة األحياء ، أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة الذين 

 أكبر من محتوى املادة العلمية مقارنة بمعن تعلمعوا فعي غرفعة  تعلموا
ً
في مختبر التعلم النشط اكتسبوا قدرا

كمعععا أكعععدت الدراسععععة أن العععتعلم النشعععط يزيعععد معععن فاعليععععة الطعععالب داخعععل غرفعععة الصععععف  الصعععف العاديعععة.

 3الدراس ي.

تحصعيل الدراسع ي وأثعارة ( هدفت ملعرفة أثر توظيف استراتيجيات التعلم النشط في (Wilke, 2003دراسة  -2

اسعععتخدم املعععنهج الوصععععفي  االميريكيععععة.الدافعيعععة والفاعليعععة الذاتيععععة لطلبعععة جامععععة انجيلععععو بواليعععة تكسعععاس 

تفعوق طعالب املجموععة  الدراسعة:أهعم نتعائج  والتجريبي اجريت الدراسة على مجموعتين ضابطة وتجريبيعة.

فاعليععععععة ودافعيعععععة اثنععععععاء  أكثعععععرًّوكعععععانوا  ابطة،الضععععععالتجريبيعععععة فعععععي االختبععععععار التحصعععععيلي علعععععى طععععععالب املجموععععععة 

 4التدريس.

                                                           
التعاوني في تحصيل مادة النحو لدى طلبة املرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير  (: أثر استخدام طريقة التعلم2007الحكيم صالح أحمد ) الوادعي، عبد 1

 منشورة، جامعة صنعاء، اليمن.
 ،2014 وتربوية، المجلد نفسية مجلة دراسات ،دراسة شبه تجريبية على عينة من تالميذ السنة أولى متوسط الطبيعية:أثر استراتيجية التعلم التعاوني على التحصيل الدراسي في مادة العلوم (: 2014فوزية ) بوموس، 2

 والتربوية، الجزائر. النفسية الممارسات تطوير واالجتماعية مخبر اإلنسانية العلوم كلية ورقلة مرباح قاصدي ، جامعة.ص16 ،16-1. ص ص ،(2014 حزيران/يونيو 30) 12 العدد
3 Taraban, R.; Box, C.; Myers, R.; Pollard, R; & Bowen, C. (2007( Effects of Active Learning Experiences on 
Achievement, Attitudes، and Behaviors in High School Biology. Journal of Research in Science Teaching. 
44(7), 960-979. 
4 Wilke, R. (2003). The Effect of Active learning on student characteristics in Human physiology course for 
none Majors. Advances in physiology Education. 27-207-223 
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 في للتعلم األساس ي الخامس الصف طلبة دافعية زيادة إلى هدفت( Carroll & Leander, 2001)دراسة  -3

 الباحثتان استخدمت إذ النشط، التعلم استراتيجيات توظيف خالل من االجتماعية التربية مادة

 الطلبة، لدى العليا التفكيرًّ مهارات تحسين بهدف وذلك املتنوعة، األسئلة وأساليب املفاهيمية الشبكات

 الطلبة، دافعية زيادة بهدف التعاوني للتعلم وفهمها واملعلومات البيانات تنظيم على قدرتهم وزيادة

 أن الباحثتان أجرتها التي الصفية الزيارات أظهرت كما. لديهم االجتماعي التواصل مهارات وتعزيزًّ

 كما. التعلمية األنشطة نحوًّ اهتماما يبدونًّ الًّ الطلبة وأن سلبية، كانت التعليم نحوًّ الطلبة اتجاهات

 التعلم استراتيجيات لتوظيف نتيجة التعلم نحوًّ الطلبة دافعية في ملحوظا تحسنا الدراسة نتائج أظهرت

 اتجاهاتهم لتحسن نتيجة للطلبة الدراس ي التحصيل مستوىًّ في ملحوظا ارتفاعا أظهرت كما النشط،

1ًّ.التعلم على بقدرتهم الطلبة ثقة من زادت النشط التعلم أساليب أن الدراسة بينت كما. التعلم نحوًّ

اسعععتفاد الباحثعععان معععن الدراسعععات السعععابقة والتعععي تناولعععت جميعهعععا العععتعلم النشعععط باسعععتراتيجياته املتنوععععة فعععي وضعععع 

النظعععري وفعععق عنعععوان  اإلطعععارًّالختيعععار موضعععوعات  باإلضعععافة البحثيعععة،الخطعععة التعععي تناسعععب هعععذا النعععوع معععن الدراسعععات 

 فععي اسععتخدام املععنهج الوصععفي والتجريبععي وبطاقععة املالحظععة لتععدوين  الدراسععة.
ً
أفععادت هععذه الدراسععات الباحثععان كثيععرا

اتفقعت دراسعة الباحثععان  املالحظعات داخعل غرفعة الصعف الدراسعع ي ععن الطعالب ومعدى تفعاعلهم فععي املوقعف التعليمعي.

العتعلم النشعط فعي  أثعرًّلدراسات من حيث املشكلة واألهمية واالهداف وكذلك النتائج والتي تمثلت في ابراز مع هذه ا

ًّ التحصيل الدراس ي وزيادة الدافعية نحو التعلم وتحقيق التفاعل االيجابي للمتعلم.

 . اإلطار النظري:2
 النشط:مفهوم التعليم  1.2

التعلم النشط هو الذي يتضمن استراتيجيات عدة للتعلم تسمح للمتعلم بأن يتحدث ويسمع ويقرأ ويكتب ويتأمل 

محتعععوى املعععنهج املقعععدم اليعععه ويتضعععمن كعععذلك تعععدريبات لحعععل املشعععكالت ومجموععععات العمعععل الصعععغيرة ودراسعععة الحالعععة 

تتطلععب أن يتأمععل املععتعلم كععل مععا يتعلمععه او  وغيععر ذلععك مععن األنشععطة املتعععددة التععي التطبيقيععة،واملمارسععات العمليععة 

ًّ.2يطبقه

العععععععتعلم النشعععععععط عبعععععععارة ععععععععن طريقعععععععة تعلعععععععم وتعلعععععععيم فعععععععي آن واحعععععععد حيعععععععث يشعععععععارك التالميعععععععذ فعععععععي األنشعععععععطة والتمعععععععارين 

تسعععمح لعععه باإلصعععغاء االيجعععابي والحعععوار البنعععاء  متنوععععة،معععن خعععالل بيئعععة تعليميعععة غنيعععة  كبيعععرة،واملشعععروعات بفاعليعععة 

والتأمعععل العميعععق لكعععل معععا تعععتم قراءاتعععه او كتابتعععه او طرحعععه معععن  السعععليم،والتفكيعععر العععواعي والتحليعععل  واملناقشعععة الثريعععة

معععع وجعععود معلعععم يشعععجعهم علعععى تحمعععل مسعععئولية تعلعععم أنفسعععهم تحعععت اشعععرافه العععدقيق ويعععدفعهم العععى  دراسعععية،معععادة 

ز على بناء الشخصية
ّ
3ًّواإلبداعية للمتعلم. املتكاملة تحقيق األهداف الطموحة للمنهج املدرس ي والتي ترك

بأنعععععه طريقعععععة لعععععتعلم الطلبعععععة بشعععععكل يسعععععمح لهعععععم  (2006، لعععععورنزنًّ)ومععععن ابعععععرز تعريفعععععات التعلعععععيم النشعععععط معععععا جعععععاء بعععععه 

باملشاركة الفاعلة فعي األنشعطة التعي تعتم داخعل الغرفعة الصعفية ، بحيعث تأخعذهم تلعك املشعاركة العى معا هعو ابععد معن 

الدور االعتيادي للطالب الذي يقوم بتدوين املالحظات الى الدور الذي يأخذ زمام املبادرة فعي األنشعطة املختلفعة معع 

ل العملية التعليمية التعلمية داخل غرفة الصف ، علعى أن يتمثعل دور املعلعم هنعا فعي ان يحاضعر بدرجعة زمالئه خال

اقل وان يوجه الطلبة الى اكتشاف املواد التعليمية التي تؤدى الى فهم املعنهج الدراسع ي  بدرجعة أكبعر ، بحيعث تشعمل 

ععة ، مثعل : اسعتخدام مناقشعات املجموععات فعاليات التعلم النشط مجموععة معن تقنيعات أو أسعاليب تعدريس متنوًّ

                                                           
1 Carroll, L. & Leander, S. (2001). Improve Motivation through the Use of Active Learning Strategies. 

Unpublished Master Dissertation. Saint Xavier University. 
 ( التعلم النشط بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار الشروق.2006جوده احمد سعادة وآخرون ) 2
 ، القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.2( التعلم النشط، ط2013طارق عبد الرؤوف، ايهاب عيس ى ) 3
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الصغيرة ، ولعب األدوار املختلفة ، وعمعل املشعاريع البحثيعة املتنوععة ، وطعرح االسعئلة بمسعتوياتها املتععددة ، بحيعث 

1ًّيتم تشجيع الطلبة على تعليم انفسهم بأنفسهم تحت اشراف معلمهم.

بعه املععتعلم فععي الغرفععة الصعفية غيععر اإلصععغاء السععلبي بأنععه أي نشععاط يقععوم  (2006، بولسععون وفوسعت)وعرفعه كععل مععن 

 مععععن ذلععععك اإلصععععغاء االيجععععابي الععععذي يسععععاعدهم علععععى فهععععم مععععا  املحاضععععرة،ملععععا يقولععععه املعلععععم داخععععل 
ً
بحيععععث يشععععمل بععععدال

والتعامعععل معععع تمعععارين املجموععععات وأنشعععطتها  أراء،وكتابعععة أهعععم األفكعععار العععواردة فيمعععا يطعععرح معععن أقعععوال أو  يسعععمعونه،

2ًّها تطبيق ما تعلموه في مواقف حياتية مختلفة.بشكل يتم في

ومععععن خععععالل مععععا ورد مععععن تعريفععععات يععععرى الباحثععععان أن الععععتعلم النشععععط هععععو اسععععتراتيجية تدريسععععية متنوعععععة تقععععوم علععععى 

التفاعععل بععين قطبععي العمليععة التعليميععة )معلععم ومععتعلم( محععور التعلععيم فيهععا هععو الطالععب بتوجيععه وارشععاد املعلععم حتععى 

ًّّعال عبر املناقشة وطرح االسئلة والتفكير املنظم والتطبيق العملي.يتحقق التعلم الف

 أهداف التعلم النشط: 2.2

يهععدف العععتعلم النشعععاط إلعععى مسععاعدة املتعلمعععين علعععى اكتسعععاب مجموععععة مععن املهعععارات واملععععارف واالتجاهعععات واملبعععادئ 

بممارسعة بععض املهعام فعي املوقعف التعليمعي والقيم وذلك من خالل جميع األساليب التي تتطلعب معن التلميعذ القيعام 

3ًّ:يليوتتمثل اهداف التعلم النشط كما  والتفاعل معها.

ًّتشجيع املتعلم على اكتساب مهارات التفكير الناقد كاالستقراء واالستنتاج والتمييز. -1

 التنوع في االنشطة التعليمية املالئمة للمتعلمين لتحقيق األهداف التربوية املنشودة. -2

 دعم ثقة املتعلم بنفسه.تعزيز وًّ -3

 تشجيع املتعلمين على طرح االسئلة املتنوعة  -4

 املشكالت.تشجيع املتعلمين على اسلوب حل  -5

 تحديد كيفية تعلم املتعلمين للمواد الدراسية املختلفة -6

 بأنفسهم. يعلموا انفسهمقياس قدرة املتعلمين وتدريبهم على ان  -7

 والتفاعل والتواصل مع اآلخرين.تمكين املتعلمين من اكتساب مهارات التعاون  -8

 اكتساب املتعلمين للمعارف واملهارات واالتجاهات املرغوب فيها. -9

 تشجيع املتعلمين على املرور بخبرات تعليمية وحياتية حقيقية. -10

ويععرى الباحثعععان ان تنميععة قعععدرات املععتعلم ومهاراتعععه علععى املقارنعععة بععين مصعععادر املعلومععات واختيعععار أفضععلها فعععي املواقعععف 

التعليميععة التعلميععة مععن أهععم أهععداف الععتعلم النشععط ملواكبععة متغيععرات العصععر القععائم علععى الجععودة والتنععافس وتنععوع 

 اآلراء.

 فوائد التعلم النشط: 3.2

يععععد الععععتعلم النشععععط أنسععععب الطععععرق واألسععععاليب التدريسععععية الفعالعععة، التععععي تقععععوم علععععى ايجابيععععة املععععتعلم وتحفيععععزه علععععى 

ًّ 4التي يحققها:التفكير، ومن أهم الفوائد 

ًّيجعل األهداف التعليمية واضحة لدى املتعلمين. -1

 يساعد في تنمية االتجاه االيجابي نحو املادة التعليمية واالعتماد املتبادل. -2

                                                           
1 Lorenzen, M (2006) Active learning and library instruction. Hlinois Libraries, 83 (2) , 19-24 
2 Paulson, D. X Faust, J. (2006) Active learning for the college classroom, Avail at: 

http:/eje,ostmu/ca;state;a/edi/cje,_X bio chem_/active/main.html. 
قبل الجامعية باململكة العربية السعودية، مجلة كلية التربية، جامعة  (: دراسة تحليلية لتطبيق التعليم النشط في التعليم2020الثبيت، ليون محمد صالح ) 3

 ( الجزء الثالث، مصر185األزهر، العدد )
 ( مهارات التدريس، رؤية في تنفيذ التدريس، القاهرة، عالم الكتب.2001حسن حسين زيتون ) 4
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 يساهم في اكتساب مهارات التفكير الناقد. -3

 التعاوني.يزيد من اتجاهات املتعلمين نحو العمل  -4

 يساعد على استثارة معارف املتعلمين. -5

 من قدرة املتعلمين في حل املشكالت التي تواجههم. يزيد -6

املهعارات معن خعالل عمليعة التطبيعق والعمعل علعى حعل  إلتقعان للتلميعذيساعد على تنوع الخبرات التعي تقعدم  -7

 املشكالت وتنمية القدرة على االبتكار واإلبداع.

 ويرى الباحثان أن من أهم الفوائد التي يحققها التعلم النشط:

 ًّلصف الدراس ي جاذبة ومحفزة للتعلم.يجعل بيئة ا

 .ًّيساعد املعلم في االدارة الصفية الفعالة

 .ًّيحقق التفاعل الصفي

 .ًّيشجع املتعلمين على البحث العلمي واالطالع

 .ًّيساعد في اتقان املادة العلمية

 استراتيجيات التعلم النشط: 4.2

الععتعلم النشععط، يمكععن االختيععار مععن بينهععا بمععا هنالععك مجموعععة مععن االسععتراتيجيات التععي يمكععن أن تحقععق مععن خاللهععا 

يتناسععععب مععععع طبيعععععة املوضععععوع وطبيعععععة املععععتعلم وخصائصععععه وظععععرف الععععتعلم املتاحععععة وذلععععك فععععي ضععععوء األهععععداف املععععراد 

ًّتحقيقها. ويمكن تناول أهم هذه االستراتيجيات فيما يلي:

يهععا املجموعععات الصععغيرة املتعاونعععة تعععدريس ناجحععة تسععتخدم ف اسععتراتيجيةهععي : الــتعلم التعــاوني اســتراتيجية 1.4.2

وتضععم كعععل مجموععععة تالميعععذ معععن مسعععتويات مختلفعععة القععدرات، يمارسعععون أنشعععطة تعليميعععة متنوععععة لتحسعععين فهمهعععم 

للموضوع املراد تعلمه، يعملون فعي جعو معن االنجعاز والتحصعيل واملتععة إثنعاء العتعلم، يتعراوح ععدد أفعراد املجموععة معا 

  1تالميذ. 6-2بين 

تقععععوم علععععى الحععععوار املععععنظم الععععذي يعتمععععد علععععى تبععععادل اآلراء  اسععععتراتيجيةوهععععي  الحــــوار واملناقشــــة: راتيجيةاســــت 2.4.2

واألفكار وتفاعل الخبرات بين األفراد داخل قاعة الدرس، تهدف الى تنمية مهارات التفكير لعدى املتعلمعين معن خعالل 

  2األدلة التي يقدمها املتعلم لدعم االستجابات إثناء املناقشة.

 علعععى  الوصـــف الـــذهني: اســـتراتيجية 3.4.2
ً
هعععي خطعععة تدريسعععية تعتمعععد علعععى اسعععتثارة أفكعععار وتفاععععل املتعلمعععين، بنعععاءا

3ًّخلفيتهم العلمية بتوجيه املعلم لتوليد أكبر قدر من األفكار.

ات مععععن املهععععارات األساسععععية التععععي ينبغععععي أن يتعلمهععععا اإلنسععععان ليواجععععه بهععععا تحععععدي حــــل املشــــكالت: اســــتراتيجية 4.4.2

املسععععتقبل، ومععععن هنععععا أصععععبح اسععععلوب حععععل املشععععكالت مععععن االسععععتراتيجيات الفاعلععععة فععععي التعلععععيم والععععتعلم. وهععععي طريقععععة 

4ًّاستقرائية واستنتاجيه في آن واحد وتعتمد على نشاط املتعلم وايجابيته.

، حيععث ترتكععز وتعععد مععن االسععتراتيجيات املهمععة فععي الععتعلم النشععط التععي تنمععي التفكيععراالكتشــاف:  اســتراتيجية 5.4.2

 .5على مواجهة املتعلم بمشكله ليقوم بعملية استقصاء ليجد االجابات عنها بنفسه

                                                           
 ( استراتيجيات التدريس في التعلم، القاهرة، دار الفكر العربي.1999جابر عبد الحميد ) 1
 ، بيروت، مكتبة الهالل1(: الكفاية االنتاجية للمدرس، طب2007زيدان، محمد ) 2
يس اللغة العربية، كلية التربية، املدينة ( أثر استخدام العصف الذهني خالل االنترنت في تنمية التفكير لدى طالب مقرر طرق تدر2004ًّعلى محمد دويري ) 3

 2املنورة، املجلة التربوية، جامعة الكويت، مجلد 
 ( تعلم التفكير، ترجمة هشام محمد سالمة، القاهرة االنجلو املصرية2001روبرت فيشر ) 4
ًّن، االمارات العربية املتحدة، دار الكتاب الجامحي( العمليات التقنية ومهارات التفكير من خالل عمليتي التعليم والتعلم، العي2001محمد جهاد ) 5



 (150-137ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 146 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

هععي نظععام تدريسعع ي يسععاعد فيععه املتعلمععون كععل مععنهم اآلخععر، ويبنععى علععى اسععاس ان  تعلــم األقــران: اســتراتيجية 6.4.2

عالعة التعي تركعز علعى انعدماج املعتعلم بشعكل التعلم موجه او متمركز نحو املتعلم مع األخذ في االعتبار بيئعة املعتعلم الف

 1تام في عملية التعلم.

تععرف طريقعة لععب األدوار بطريقعة التمثيعل، والطالعب هعو صعاحب العدور األساسع ي  لعـب األدوار: اسـتراتيجية 7.4.2

املكملعة في هذه الطريقة واملعلم موجه فقط ويقعوم بتوزيعع األدوار علعى الطعالب، ويعتبعر هعذا األسعلوب معن األسعاليب 

 2ألسلوب التدريس املصغر.

املشععععععروع لععععععربط املحععععععيط املدرسعععععع ي بععععععاملحيط االجتمععععععاعي وتطبععععععق علععععععى  اسععععععتراتيجيةتهععععععدف  طريقــــــة املشــــــروع: 8.4.2

األنشطة التي تغلب عليها الصبغة العملية. ويعرف املشروع بأنه عبعارة ععن تصعميم يقعوم بعه الطالعب تحعت إشعراف 

معلمعععععه سعععععواء كعععععان فعععععردي او جمعععععاعي. وتجمعععععع هعععععذه الطريقعععععة بعععععين القعععععراءة واالطعععععالع علعععععى املشعععععرف والخبعععععرة العمليعععععة 

3ًّمارسات النشطة التي يقوم بها الطالب.وامل

 التعليم التقليدي: 5.2

هععو التعلععيم القععائم علععى اعطععاء الععدروس التعليميععة فععي غرفععة الصععف وجهععا لوجهععه ويجععب حضععور املعلععم واملععتعلم فععي 

وقعت وغرفعة العدرس وهععذا العنمط معن التعلععيم مسعتخدم منعذ ععدة قععرون او معن بعدء املنظومععة التربويعة فعي العععالم أذ 

يكعععون املعلععععم محععععور العمليععععة التعليميععععة ويعععععد الوسععععيلة التعليميععععة لنقععععل املعرفععععة واملعلومععععة وتلقينهععععا للطلبععععة، ويرتكععععز 

أسعععلوب التعلعععيم التقليعععدي علعععى ثالثعععة محعععاور رئيسعععية هعععي املعلعععم واملعععتعلم والكتعععاب بمعععا يحتويعععه معععن معلومعععات وهعععذا 

ًّ.4يحدث في غرفة الفصل

 :. اإلطار العملي ومنهج الدراسة3

 اتبعت الدراسة مناهج البحث التالية: فروضها،للتحقق من أهداف الدراسة واختبار 

 .ًّمنهج البحث الوصفي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة

  وهو من أفضل مناهج البحث العتماده على التحكم في الظروف والشروط التي  التجريبي:منهج البحث

وقد استخدم الباحث دراسة مقارنة  املنظمة،تجربة الختبار الفروض من خالل املالحظة  بإجراءتسمح 

لتلميذات الصف الثامن ملقرر نحن والعالم املعاصر باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني واسلوب 

 التعلم التقليدي.

 أدوات الدراسة 1.3

 مييالتعل بطاقة املالحظة لرصد سلوك الطالب واتجاهاتهم في املوقف 

 مجتمع الدراسة 2.3

تكون مجتمعع الدراسعة معن جميعع طعالب الصعف الثعاني بمدرسعة النيعل الثانويعة بنعين بمحليعة عطبعرة والبعالغ ععددهم 

. تم اختيار عينة الدراسة لعدد )60)
ً
 تم تقسيمها ملجموعتين تجريبية وضابطة قوام كل مجموعة 30( طالبا

ً
( طالبا

ًّ( طالب.15)

ًّالدراسةاجراءات  3.3

  20/3/2021ًّوانت ي في  5/3/2021بدأ تطبيق الدراسة في

                                                           
 .14( فاعلية برنامج مقترح تدريبي إلدارة التعلم النشط في تنمية االداء التدريس ي للمعلمين، مجلة التربية، بنها مجلد 2004ابراهيم غازي ) 1
 ( سيكولوجية االبداع، القاهرة، دار الفكر العربي.2006سناء محمد نصر ) 2
 ( املدخل الى التدريس الفعال، السعودية، الدار الصوتية للتربية، الرياض.2002جابر املنوفي )سعيد  3
ًّالقاهرة-وهبة للنشر  –(: استراتيجيا التعلم وأساليب التعلم2004ابراهيم مجدي عزيز ) 4
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  اسععتخدم الباحثععان فععي الدراسععة الحاليععة تطبيععق اختبععار تحصععيلي قبلععي وبعععدي فععي مقععرر األحيععاء علععى افععراد

 املجموعتين الضابطة والتجريبية.

 :استخدم الباحثان في الدراسة األساليب االحصائية اآلتية 

  ًّواالنحراف املعياري لحساب مقاييس الدراسة.املتوسط الحسابي

 اختبارات )ت( الختبار فروض الدراسة 

  وقد اجريت املعالجة االحصائية باستخدام برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية(SPSS) 

 .ًّومن ثم قام الباحثان بتحليل النتائج واستخراج الدالالت االحصائية الالزمة لتفسير النتائج

ًّئج ومناقشتها:. النتا4

 النتائج 1.4

الختبار الفعرض األول للدراسعة العذي نصعه " ال توجعد فعروق ذات داللعة احصعائية بعين افعراد  الفرضية األولى: 1.1.4

ًّاملجموعة في املستوى التحصيلي للطالب في مقرر الكيمياء نتيجة الستخدام اسلوب التعلم النشط.

ة الفععروق بععين متوسععطات درجععات افععراد املجموعععة التجريبيععة فععي وقععد تععم اختبععار هععذا الفععرض مععن خععالل حسععاب دالعع

االختبععار التحصععيلي فععي مقععرر األحيععاء فععي االختبععار القبلععي والبعععدي وذلععك باسععتخدام اختبععار )ت( وقععد أسععفر ذلععك عععن 

ًّمجموعة من النتائج املوضحة في الجدول أدناه:

ي االختبار التحصيلي القبلي والبعدي ملقرر ( يوضح داللة الفروق ألفراد العينة التجرييية ف1جدول رقم )

 األحياء:

مسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتوى  ت 55بعد التطبيق ن =  1قبل التطبيق ن =  الفترة الزمنية

 ع م ع م االختبار الداللة

االختبععععععععار التحصععععععععيلي ملقععععععععرر 

 األحياء

دالععععععععععععععععععععة عنععععععععععععععععععععد  4.06 10.24 71.53 8.34 57.66

0.01 

تدل بيانات الجدول اعاله على وجود فروق ذات داللة احصائية بين أفراد العينة التجريبية في املستوى التحصيلي 

( وذلك لصالح املجموعة بعد 0.01للطالب في مقرر األحياء في االختبار القبلي والبعدي وذلك عند مستوى الداللة )

م النشعط العذي تعم تطبيقعه علعى افعراد املجموععة التجريبيعة ولععل ذلعك يرجعع العى ان اسعلوب العلع لالختبار،التطبيق 

ًّقد أثر في املستوى التحصيلي للطالب في مقرر األحياء.

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد املجموععة الضعابطة فعي املسعتوى التحصعيلي  الثانية: يةالفرض 2.1.4

ًّعلم النشط الذي طبق في االختبار القبلي والبعدي.للطالب في مقرر األحياء نتيجة الستخدام استراتيجية الت

وقد تم اختبار هذا الفرض معن خعالل حسعاب داللعة الفعروض بعين متوسعطات درجعات افعراد املجموععة الضعابطة فعي 

وذلععععك باسععععتخدام اختبععععارات )ت( وقععععد  والبععععدي،املسعععتوى التحصععععيلي للطععععالب فععععي مقعععرر األحيععععاء فععععي االختبععععار القبلععععي 

ًّأسفر ذلك عن مجموعة من النتائج املوضحة في الجدول التالي:

( يوضــح داللـة الفــروق بــين أفــراد العينـة الضــابطة فــي االختبــار التحصـيلي القبلــي والبعــدي ملقــرر 2جـدول رقــم )

 األحياء:

مسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتوى  ت 55بعد التطبيق ن =  1قبل التطبيق ن =  الفترة الزمنية

 ع م ع م االختبار لداللةا

االختبععععععععععععععار التحصععععععععععععععيلي ملقععععععععععععععرر 

 األحياء

 غير دالة 0.42 8.34 57.66 8.08 56.40
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تعععدل بيانعععات الجعععدول اععععاله علعععى ععععدم وجعععود فعععروق ذات داللعععة احصعععائية بعععين أفعععراد العينعععة الضعععابطة فعععي املسعععتوى 

يعني ال توجد فروق ترتقى ملستوى الداللة بين  التحصيلي للطالب في مقرر األحياء في االختبار القبلي والبعدي وهذا

درجات املجموعة الضابطة فعي االختبعار القبلعي والبععدي ، ألن هعذه املجموععة لعم تطبعق اسعلوب العتعلم النشعط كمعا 

ًّطبق على افراد املجموعة التجريبية في الدراسة الحالية.

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد املجموعتين التجريبية والضابطة في املستوى  الثالث:الفرض  3.1.4

التحصيلي للطالب في مقرر االحياء قبل تطبيق اسلوب التعلم النشعط فعي ادارة القاععة الدراسعية وتحقيعق التفاععل 

ًّالصفي.

طات درجعععات افعععراد املجمعععوعتين للتحقعععق معععن هعععذا الفعععرض تعععم اختبعععاره معععن خعععالل حسعععاب داللعععة الفعععروق بعععين متوسععع

التجريبية والضابطة في املستوى التحصيلي للطالب في مقعرر األحيعاء قبعل تطبيعق اسعتراتيجية العتعلم النشعط وذلعك 

ًّباستخدام )ت( وقد اسفر ذلك عن النتائج التالية واملوضحة في الجدول التالي:

رييية والضابطة في متوسط درجات النجاح ( يوضح داللة الفروق بين افراد املجموعتين التج3جدول رقم )

 قبل تطبيق االختبار التحصيلي:

مسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتوى  ت 55بعد التطبيق ن =  1قبل التطبيق ن =  الفترة الزمنية

 ع م ع م االختبار الداللة

االختبار التحصيلي ملقرر 

 األحياء

 غير دالة 0.42 8.34 57.66 8.08 56.40

وجود فروق ذات داللة احصائية بين افراد املجموعتين التجريبية والضابطة تدل بيانات الجدول اعاله على عدم 

في املستوى التحصيلي للطالب في مقرر األحياء في االختبار القبلي مما يشير الى عدم وجود أي فروق ترتقي ملستوى 

ن التجريبية والضابطة الداللة بين درجات املجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلي حيث ان املجموعتي

ًّلم تتعرض ألسلوب التعلم النشط.

( يوضح داللة الفروق بين افراد املجموعتين التجرييية والضابطة في متوسط درجات النجاح 4جدول رقم )

 بعد تطبيق االختبار التحصيلي:

مستوى  ت 55بعد التطبيق ن =  1قبل التطبيق ن =  الفترة الزمنية

 ع م ع م االختبار الداللة

االختبار التحصيلي ملقرر 

 األحياء

دالة عند  4.49 10.25 71.53 8.09 56.40

0.01 

تععدل بيانععات الجععدول السععابق علععى وجععود فععروق ذات داللععة احصععائية بععين أفععراد املجموعععة التجريبيععة والضععابطة فععي 

( 0.01املسععععتوى التحصععععيلي للطععععالب فععععي مقععععرر األحيععععاء فععععي االختبععععار البعععععدي حيععععث أن قيمععععة )ت( دالععععة علععععى مسععععتوى )

الععععتعلم  اسععععتراتيجيةدهععععا ممععععا يؤكععععد نجععععاح الععععتعلم النشععععط علععععى افرا اسععععتراتيجيةلصععععالح املجموعععععة التجربععععة تطبيععععق 

ًّالنشط وفاعليته على الطالب.

 االستنتاجات 2.4

 توصل الباحثان من خالل هذه الدراسة على مجموعة من النتائج أهمها:

  توجد فروق دالة إحصائيا بين افراد املجموعة التجريبية في املستوى التحصيلي للطالب في مقرر األحياء

ًّتيجية التعلم النشط في التدريس.نتيجة استخدام استرا

 .ال توجد فروق دالة إحصائيا بين افرد املجموعة الضابطة في املستوى التحصيلي في مقرر األحياء 
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  ال توجد فروق دالة إحصائيا بين افراد املجموعة التجريبية والضابطة في املستوى التحصيلي للطالب

 التعلم النشط في املوقف التعليمي. استراتيجيةقبل تطبيق 

  يزيد استخدام التعلم النشط من دافعية الطالب للتعلم 

  التعلم النشط في التدريس تزيد من فهم الطالب ملحتوى املواد الدراسية. استراتيجيةاستخدام 

 .ًّاستخدام استراتيجيات التعلم النشط في التدريس تزيد من فاعلية الطالب داخل الغرفة الصفية

 التوصيات 3.4

 مييتفعيل استخدام استراتيجيات التعلم النشط في املوقف التعل 

 .اجراء دراسات عن مدى فاعلية استخدام التعلم النشط وأثرها ف تحقيق التفاعل الصفي 

 ًّوالسلوكية املعرفية القيم غرس في يساهم بما واملدرس الطالب بين التفاعلي التعليم منهجيات تطوير. 

 التعليمية التنمية يعززًّ والذي املدمج التعليم أدوات تنمية. 

ًّ.تطلعات مستقبلية:5

 .ًّضرورة تدريس التعلم النشط واستراتيجياته ضمن برامج كلية إعداد املعلمين وكلية التربية

 .تطوير وسائل التعليم عن بعد ودمجها مع التعليم الصفوف االفتراضية التفاعلية 

 ًّالتفاعلية للتعليم النشط  البيئة ويغادرًّ يدخل أن املتعلم يستطيع بحيث الدراس ي املحتوىًّ تعزيز

ًّ.باستخدام التقنيات الرقمية

 :. املراجع6

 أواًل: المراجع العربية
 ( فاعلية برنامج مقترح تدريبي إلدارة التعلم النشط في تنمية االداء التدريس ي للمعلمين، 2004ابراهيم غازي )

ًّ.14مجلة التربية، بنها مجلد 

  القاهرة-وهبة للنشر  –(: استراتيجيا التعلم وأساليب التعلم2004مجدي عزيز )ابراهيم 

 ( دراسة تحليلية لتطبيق التعليم النشط في التعليم قبل الجامعية باململكة 2020الثبيت، ليون محمد صالح :)

 ( الجزء الثالث، مصر185العربية السعودية، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد )

 (: أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني في تحصيل مادة النحو لدى 2007دعي، عبد الحكيم صالح أحمد )الوا

 طلبة املرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، اليمن.

 ( أثر استراتيجية التعلم التعاوني على التحصيل الدراس ي في مادة العلوم الطبيعية2014بوموس، فوزية :) دراسة :

 12، العدد 2014املجلد وتربوية، دراسات نفسية شبه تجريبية على عينة من تالميذ السنة أولى متوسط، مجلة 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية العلوم اإلنسانية ، ص.16، 16-1(، ص ص. 2014يونيو/حزيران  30)

 والتربوية، الجزائر.تطوير املمارسات النفسية  واالجتماعية مخبرًّ

 ًّ( التعلم النشط بين النظرية والتطبيق، القاهرة، دار الشروق.2006ده احمد سعادة وآخرون )جو 

 ( التعلم النشط، ط2013طارق عبد الرؤوف، ايهاب عيس ى )القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.2 ، 

 ( مهارات التدريس، رؤية في تنفيذ التدريس، القاهرة، عالم الكتب.2001حسن حسين زيتون ) 

 ( استراتيجيات التدريس في التعلم، القاهرة، دار الفكر العربي.1999ابر عبد الحميد )ج 

 ( الكفاية االنتاجية للمدرس، طب2007زيدان، محمد :)بيروت، مكتبة الهالل1 ، 



 (150-137ص) برلين- املركز الديمقراطي العربي- مجلة الدراسات االستراتيجية للكوارث وإدارة الفرص

 

 150 الثاني عشرالعدد  – الثالثالمجلد 

 ( أثر استخدام العصف الذهني خالل االنترنت في تنمية التفكير لدى طالب مقرر طرق 2004على محمد دويري )

 2غة العربية، كلية التربية، املدينة املنورة، املجلة التربوية، جامعة الكويت، مجلد تدريس الل

 ( تعلم التفكير، ترجمة هشام محمد سالمة، القاهرة االنجلو املصرية2001روبرت فيشر ) 

 ( العمليات التقنية ومهارات التفكير من خالل عمليتي التعليم والتعلم، العين، 2001محمد جهاد ) االمارات

ًّالعربية املتحدة، دار الكتاب الجامحي

 ( سيكولوجية االبداع، القاهرة، دار الفكر العربي.2006سناء محمد نصر ) 
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Abstract 
Background: Employees is considered as the major element of every organization and 

their success and failure mainly based on their performance.  Training and development is 

an aspect of human resource practices that help in enhancing employees’ skills, 

knowledge, and competence capable of improving employees’ ability to perform more 

efficiently. The general objective of this study is to evaluate training programs and their 

relationships in improving the performance of nurses in terms of knowledge and skills at 

the primary health care clinics Gaza governorates. The study design is descriptive, 

analytical, cross sectional one, The selected sample size was 185 nurses who had 

participated in training programs and working in different governmental primary health 

care clinics in Gaza Strip. The study concluded that females constitute 67.6%, while males 

constitute 32.4% of the sample. Most of the participants were over 35 years old, 40.5%,. 

More than half of the participants 51.4% had a bachelor's degree in nursing, and 7.5% of 

the participants had a master's degree. also the study result showed that there were no 

statistically significant differences with regard to gender, marital status, age groups, 

nurses' qualifications, job title and years of experience. The results of the focus groups 

also showed that training programs are important to improve performance and need more 

attention, monitoring, support and follow-up by management. The study concluded with a 

set of recommendations, the most important one is that decision-makers in primary health 

care should pay more attention and pay more effective efforts in monitoring, and 

evaluating training programs. 

Keywords:  Primary health care;  Mother and child health; continuing education; Human 

resource; Gaza governorates 

  امللخص
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أساسع ي علعى أدا هعم. يععد التعدريب يعتبر املوظفين العنصر الرئيس ي في كل مؤسسة ونجاحهم وفشعلهم يعتمعد بشعكل 

والتطوير جانًبا من ممارسات املوارد البشرية التي تساعد في تعزيز مهارات املوظفين ومعرفتهم وكفاءتهم، وهي قادرة 

علععى تحسعععين قععدرة املعععوظفين علععى األداء بكفعععاءة أكبععر. الهعععدف العععام لهعععذه الدراسععة هعععو تقيععيم أثعععر البععرامج التدريبيعععة 

سععين أداء املمرضععين مععن حيععث املعرفععة واملهععارات فععي عيععادات الرعايععة أألوليععة الحكوميععة فععي محافظععات وعالقتهععا فععي تح

مععععععن العينععععععة وكانععععععت اعمععععععار معظععععععم  ٪32.4بينمععععععا يشععععععكل الععععععذكور  ٪67.6غعععععزة. وخلصععععععت الدراسععععععة أن اإلنععععععاث تشععععععكل 

حملععون درجعة البكععالوريوس ( ي٪ 51.4. وكععان أكثعر مععن نصعف املشعاركين )٪ 40.5سعنة بنسعبة  35املشعاركين أكثعر مععن 

معن املشعاركين كعانوا يحملعون درجعة املاجسعتير. أظهعرت نتعائج الدراسعة ععدم وجعود فعروق ذات  ٪ 7.5في التمريض، و

داللعععععة إحصعععععائية فيمعععععا يتعلعععععق بنعععععوع الجعععععنس والحالعععععة االجتماعيعععععة والفئعععععات العمريعععععة ومعععععؤهالت املمرضعععععين واملسعععععمى 

املجموعات البؤرية أن برامج التدريب مهمة لتحسين األداء وتحتاج إلى  الوظيفي وسنوات الخبرة. كما أظهرت نتائج

املزيععد مععن االهتمععام، الرصععد، الععدعم واملتابعععة مععن قبععل اإلدارة، وقععد أوصععت الدراسععة إلععى مجموعععة مععن التوصععيات 

ر فاعلية في متابعة أهمها بأن يقوم صانعو القرار في الرعاية الصحية األولية باملزيد من االهتمام والقيام بجهود أكث

ًّومراقبة وتقييم برامج التدريب.

 غزة محافظات البشرية؛ املوارد التعليم؛ اكمال والطفل؛ األم صحة االولية؛ الصحية العناية الكلمات املفتاحية:

Conceptual framework: 
The conceptual framework is the map that guides the design and implementation of the 

study and provides illustration of the study variables. It was designed by the researcher and 

based on a review of the available literature and previous studies as shown below 
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The design of this is a mixed- methods one, in which data has been triangulated 

(quantitative & qualitative). This study is a descriptive, analytical, cross sectional one, 

this design was used to evaluate the in-service training programs on nurse’s performance 

 

The aim of the study is to evaluate the effects of in-service 

training programs and their contribution in improvement 

of the nurse's performance, which could lead to a good 

quality of care at PHCs, settings GGs 
 

The researcher feels that in-service training programs provided were repeated and 

duplicated in addition to the contents of these training activities was unsuitable for 

different nursing levels also was unsuitable for target groups, time, place, follow-up and 

monitoring from the administration to evaluate the effect of training program 

 

The interesting results of this study are the focus groups showed that training programs are important to improve performance and need more attention, monitoring, 

support and follow-up by management. The majority of nurses at PHC are females, since the female employees are the most needed in most sections at primary health 

care centers. The role of the institution regarding the training of the training programs needs more attention and support from the institution management, and also an 

improvement to the environmental conditions regarding place, ventilation, and space.  

 

This study recommends that’s Administrators of  PHC needs to pay more attention of follow up and monitor the effects of training programs. Evaluation of the 

effects of training programs should be given a priority and training should be reference to performance, during and on completion of each training programs. 

 

Future aspirations 

 Further study to measure the in-service training programs offered and its effects on the quality of the nursing care provided. 

 Further qualitative studies to test and examine changes in nurse’s perceptions towards in-service training programs. 

 Adopt the concept of training programs as part of the organizational culture, and formulate standards to measure the effect on employee's performance. 

 Support and strengthen the in-service training programs to bridge the gap between theory and practice. 

Effects of In-services Training Programs on Nurses Performance at Governmental Primary Health Care Settings-

Gaza Governorates 
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1. General framework: 

1.1 Introduction 

Employee is considered as the major element of every organization and their success and failure 

mainly based on their performance1. Training and development is an aspect of human resource 

practices that help in enhancing employees’ skills, knowledge, and competence capable of 

improving employees’ ability to perform more efficiently2  

It is thought that winning organizations generally spend more in training in contrast with others 

because training aids workforce to acquire the information of their employment in a finer way and 

individuals gain knowledge from their viable experience, much healthier performs in contrast with 

academic, and therefore training is considered to have a major effect's on health organization 

efficiency3.   

It is also noticed that more expense in training has led to more productivity, long ago it had been 

additionally demonstrated by numerous studies that, there are sound of associations amongst 

training practices and distinct measures of employee performance.4 Moreover Devins, et.al5 found 

that trained employees often work better as teams because everyone is aware of the expectations 

and can achieve them together smoothly. 

World Health Organization6  (WHO), expression in-service training refers to training of persons 

already employed, e.g. health providers working in the public or private sector. The effects of in 

services training programs activities are to improve the professional practice of nursing and the 

care that is provided by nurses to patients. All Indian Institute of Medical Science AIIMS,7 define 

nursing in-service training, as a need was felt by the nursing administrators that a planned nursing 

in-service training needs to be started so as to increase the knowledge base of nurses in practice in 

order to improve & maintain high standard of nursing care at Primary Health Care (PHC). The 

research findings reported that it needs assessment and an evaluation of in-service training and 

emphasize the innovative aspects of it. 

1.2 General Objectives 

The aim of the study is to evaluate the effects of in-service training programs and their 

contribution in improvement of the nurse's performance, which could lead to a good 

quality of care at primary healthcare centers, settings Gaza governorates 
1.3 Specific Objectives 

1. To identify the effects of in-service training programs on nurse’s knowledge and 

practice in PHCs 

2. To highlight points of strength and weakness of the in-service training programs 

that are provided. 

3. To assess nurse’s perceptions, impressions and opinions about in-service training 

programs that they have received and how they were affected with the socio-

demographic variables. 

1.4 Research problem 
The ministry of health makes a great effort to meet the clients and community satisfaction, where 

nurses continuously dealing and contact with the clients in the primary health care.  

                                                           
1 . Waheed, A and Hameed, A,. (2011). Employee Development and Its Affect on Employee Performance A Conceptual Framework. 

International Journal of Business and Social Science, 2(13) 
2 Palo, S& Padhi, N. (2003): Measuring Effectiveness of Total Quality Management        Training’: An Indian Study. In: International 

Journal of Training and Development, 7, pp. 3-16 
3  Jinnah, M.(2015).“Impact of Training on Employees Performance”(Evidence from   Pharmaceutical Companies in Karachi,Pakistan) 

http://dx.doi.org/10.5296/bms.v6i1.7804 
4 Niazi,, B. (2011): "Training and development strategy and its role in organizational performance. Journal of public Administration and 

Governance, 2, 42-57 
5 Devins, D.,et,. al. (2004): “Employer characteristics and employee outcomes in UK SMEs: a multivariate 

analysis”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 11, pp 449-45 
6  World Health Organization,(2012), Child Health and Organization" pre service and continuous education 

programs 
7 All Indian Institute of Medical science, (2012): Nursing In –Service education 
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The researcher feels that in-service training programs provided were repeated and duplicated in 

addition to the contents of these training activities was unsuitable for different nursing levels also 

was unsuitable for target groups, time, place, follow-up and monitoring from the administration to 

evaluate the effect of training program.  

Also, the researcher is interested to evaluate the effects of these training activities on the staff 

performance, regarding knowledge, attitudes, skills, practice and care provided. Therefore, the 

researcher focuses on the importance of in-service training programs provided which may lead to 

better nursing performance that will reflect out the quality of services provided. 

1.5 Research questions 

1. What are the effects of in-service training programs on the nurse's performance?  

2. What are the nurse's perspective about the effects of training programs provided at 

PHC? 

3. What are the strength and weak points of in-service training programs offered? 

4. Are the topics received during in- service training programs, suitable for nurse's 

needs?  

5. What are the difference responses toward training programs due to socio 

demographics factors?  

6. What are the effective types of training that improve the efficiency of nursing? 

7. Does the trainer's competency affect the improving of the nurse's abilities and their 

performances? 

2. Literature review  

2.1 Concepts of in-service training programs 
In-service training includes a set of measures taken to promote empowerment and 

competency among employees for the better undertaking of their tasks, thus helping1. 

The organization to achieve its goals in fact, In-service training serves to update the staff’s 

occupational knowledge and professional skills and improve the best practices for fulfilling 

various tasks and responsibilities.2  

Nurses play an important role in improving health standards. Hence, they need to be 

updated about theoretical and practical knowledge in this field.3 

Another important point concerning the in-service training of the nursing staff is their 

active participation in such programs. Active participation of nurses in in- service training 

can lead to effective learning and development in their field of work. One of the factors 

contributing to greater involvement of the staff in such programs is the utilization of adult 

learning principles.4 Adults are aware of learning objectives, guide their own learning, and 

they are self-assessor.5  

Also stated that training is planned action that consists of a set of programs designed to 

teach human resources how to lead its current high level of efficiency through the 

development and improvement of performance. Also according to (Douglas).6 in-service 

training is the training given by the employer to an employee to enable the employee to 

perform a specific activity efficiently. It is part of staff development, in-service training is 

deliberately planned to meet the needs of the employer in order to correct deficiencies in 

                                                           
1 Fateminejhad M.& Kolahjoei A. (2013): "Effect of short-term in-service training on organizational 

performance" International Journal of Economy Management and Social Sciences, 2(12), 1008-12 
2 Fateminejhad M.& Kolahjoei A. (2013): "Effect of short-term in-service training on organizational 

performance" International Journal of Economy Management and Social Sciences, 2(12), 1008-12 
3  Ajani K& Moez S. (2011):  “Gap between knowledge and practice in nursing. Procedia Social Behavioral 

Sciences. 39, pp.27-31 
4 Knowles, M.S., & et. al., (2005): The adult learner: The definitive classic in adult education and human 

resource development, 6th edition. New York: Elsevier 
5 Knowles, M.S., & et. al., (2005): The adult learner: The definitive classic in adult education and human 

resource development, 6th edition. New York: Elsevier 
6 Douglas, L. (1996): "The Effective Nurse. Leader and Manager". St. Louis: Mosby 
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technical and scientific information of an employee, such as teaching of techniques and 

procedures that the employee has to execute in her/his job 

2.3 Importance of training 

Training has affected positively on employee performance according to research studies, 

it's considered as the process of enhancing skills, knowledge, performance, and abilities in 

staff member. According to Bowes.1 training is an investment in achieving productivity 

and employee retention through providing career development and job satisfaction in the 

long run. Also (Ndulue).2 identify that training is fundamentally essential because it 

improving the institutions ability to adopt and use advances in technology because of a 

sufficiently knowledgeable staff; building a more efficient, effective motivated staff; and 

ensuring adequate human resources for expansion into new programs.  

The second important point as stated by (Saleem, et.al)3. that training is an organized from 

the know and how skills needed for employees to practice efficiently in the provided care. 

The study of Abdul (Ghafoor, et. Al).4 Showed that there is a positive correlation between 

the two variables training & employee performance area. (While Singh & Mohanty) 2. 

Explained in their research that training is an important tool for enhancing the workforce 

performance and it will ultimately increase the worth of an organization but organization 

ought to be balance amongst training worth and training disbursement. The results revealed 

that in diverse industry the effect of training are varied 

2.4 Impact of training on job performance 

As stated by (Muzaffar, Salamat and Ali) 3. that for increasing the individuals performance, 

it is crucial to inspire the individuals by means of satisfying the needs of skills necessary 

and the owned or operated by means of staff through delivering applicable training. 

(Khawaja, et.al)5 said in their study on topic association of training satisfaction with 

employee development aspect of job satisfaction that training giving to employees will 

results in increasing the level of satisfaction of their current jobs. It underlines the needs of 

company to concentrate on building employee capability and development to achieve job 

satisfaction. Different analyses were applied to test the research question.  

Singh & Mohanty found a significant relationship between frequent on-the-job training and 

employees’ performance, they stated that frequently training employees resulted in 

employees making fewer mistakes, getting more work done in a given time period and 

managers spending less time on supervision of employees. 

Also (Devins, et.al.) found that trained employees often work better as teams because 

everyone is aware of the expectations and can achieve them together smoothly.6 Trained 

employees are also more confident in their performance and decision-making skills. In 

addition, employees who receive regular training are more likely to accept change and 

come up with new ideas, employees who learn new skills through training make good 

candidates for promotions because they have shown their ability to learn, retain and use 

information. 

                                                           
1 Bowes, B. (2008): "Employees development programs help companies achieve greater success". CMA 

Management. pp.4-13 
2 Ndulue, T. (2012):" Impact of training and development on workers performance in   and Organization". 

International Journal of Research in Management, Economics and Commerce, 2 , 69-91 
3 Saleem, Q., & et al. (2011). "Degree of influence of training and development on employee’s behavior". 

International Journal of Computing and Business Research., 2,pp 2229- 6166 
4 Abdul Ghafoor ,K. et al (July 2011): "Impact of Training and Development on Organizational 

Performance”Global Journal of Management and Business Research, Volume 11 Issue 7 Version 
5 Khawaja, F.L., & et., al. (2013)." Association of Training Satisfaction with Employee  Development aspect 

of Job Satisfaction".’ Journal of Managerial Sciences, Vol. 162 VII Number (1) 
6 Devins, D.,et,. al. (2004): “Employer characteristics and employee outcomes in UK SMEs: a multivariate 
analysis”, Journal of Small Business and Enterprise Development, 11, pp 449-45 
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Regarding to the point view of (Akhtar et al)1. concluded that training has an optimistic 

association between motivations along with job engagement involving personnel doing 

work in organizations.2  Argued that lack of frequent training is not necessarily the cause 

of underperformance of employees. He stated the need to determine whether a problem can 

be solved by training, whenever employees are not performing their jobs properly, it is 

often assumed that training will bring them up to standard. While discovered that impact of 

training is to enhance the quality of task process that brings improvement in the 

performance of staff. (Abay, 2008)3. Reported that significant relationship was found 

between the employees training and their resultant performance in accomplishing different 

tasks, it was found that those employees who have taken trainings were more capable in 

performing different task & vice versa, training has direct relationship with the employees’ 

performance. 

3.Materisl and methods 

3.1 Study design 

The design of this is a mixed- methods one, in which data has been triangulated 

(quantitative & qualitative). This study is a descriptive, analytical, cross sectional one, This 

design was used to evaluate the in-service training programs on nurse’s performance. 

These methods were adopted according to their effectiveness, giving us the most 

meaningful ways through which a large number of nurses participated in this study. Its 

anticipated that the quantitative part captures quantifiable perception and the qualitative 

part attempts to reveal the reality behind these perception through deeper understanding of 

the participants perspective at their natural settings. 4 

3.2 Study Place 

 The study was accomplished in the all-governmentally primary health care centers (Rafah 

Governorate, Khan Younis Governorate, Middle Governorate, Gaza Governorate, North 

Governorate).   

Table (1): The names of health care centers in all governorates 

Rafah 

Governorate 

KhanYounis 

Governorate 

Middle 

Governorate 

Gaza 

Governorate 

North 

Governorate 

Rafah-Martyrs 

Center 

Khan Younis 

martyrs Center 

Old Nosirate 

Center 

Al-Remal Martyrs 

Center 

Bait Hanon 

Center 

Tal Al -Soltan Al-Qrara Masqat The Old Nosirat Al -Zyitoon Abo Shbak 

Al- Shabora Bani Sohila Al Zawida Sabha Harazeen Jabalia Martyrs 

Al- Shoka Abssan Al Borige El Rahma Al Shyma 

  Deer Al Balah Al Qouba Hejazi 

  Al Mousadder Al Darag Jabalia Masqat 

  Heker Al jama Shek Redwan Bait Lahia 

   Al Falah Hala Al shawa 

   Al Shatek JamelaA ashi 

   Al Sorany  

   Al Salam  

 

                                                           
1 Akhtar, M. F.et. al. (2011): "Extent of training in Banks and its Impact on employee’s motivation and 

involvement in job". Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business American, 12, p.p 793-

806 
2 Derouen, C. & Brian, H. K. (2010): “New Developments in Employee Training”, Work Study, Vol. 43 (2). 
3 Abay, A. (2008): "The HRM agenda of process focused organizations". Paper presented to  the Service 

Agency, Addis Ababa, Ethiopia national workshop of the millennium civil service”. Federal Civil 
4 Ministry of Health, (2016): Palestinian Health Information Center, Annual reports 
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3.2 Study population 

The population of this study were all employed nurses who had participated in in-service 

training programs and already working at the primary health care centers in GGs. The total 

number of nurses who have been enrolled in such programs is about 321 nurses according 

to nursing directorate records in the PHC records at Ministry of Health. 

3.4 Sample size    
The Study samples were selected from different clinic's levels, the fourth, the third and the 

second, and from different geographical area. According to the records of nursing 

directorate of PHC, there are 49 PHC centers distributed in all the Governorates of Gaza, 

the North, the Mid-Zone, Khanyounis, and Rafah. The total nurse’s number is 321, 

distributed according to the clinic's levels as the following; the fourth level 176 nurses, the 

third level 74 nurses and the second level 71 nurses. The total sample size which was 

calculated according to the equation below was 178 nurses. 

n = 2)(eNK

N

  

N= Population size 

K = Constant factor (1)  

e = Degree of error expected 

n = Sample size 

(https://www.slideshare.net/ludymae/chapter-8sample-sampling-techniques)  

3.5 Sampling process 

For the quantitative part, stratified proportional sample method was used to select the 

desired sample size, which was obtained from all PHCs. The number of nurses in this 

sample is (185) and it was selected from the different levels of clinics, the fourth (101), the 

third (43) and the second (41) and also from different geographical areas. The sample took 

in consideration the numbers of nurses in those clinics and also their locations.  

For the qualitative part; 24 of nurses were purposively selected and called on voluntary 

basis to participate in three focus groups. Focus groups discussion (FGDs) were selected in 

a way that ensures they represent female and male nurses, only female nurses, different 

managerial positions one of them are head of the in-service training in human resources 

development at Al- Shifa hospital. 

3.6 Ethical Consideration 

An ethical approval letters were obtained from School of Public Health at Al-Quds 

University (Helsinki Committee) and from the directorate of nursing at the PHC.  

Every participant was provided with a full written explanatory form attached to the 

questionnaire. This form included the purpose of the study, assurance about confidentiality 

of the information gathered. It also included a statement indicating that participation isn't 

obligatory and participants have the right to accept or refuse to participate in this study. 

Anonymity and confidentiality was given and maintained.  

3.7 Statistical Methods Used 

The questionnaire was unloaded and analyzed through the Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) version 23, The statistical tools were used descriptive, analytical 

statistics, and qualitative data analysis (focus group). Important techniques like t-test for 

dependent and independent variables and analysis of one-way ANOVA are largely under 

used in this study.  

4. Results and Discussion 

This chapter illustrates the findings from analysis of the collected data. The analysis of 

data shows the descriptive, analytical statistics, and qualitative data analysis (focus group). 

https://www.slideshare.net/ludymae/chapter-8sample-sampling-techniques
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Important techniques like t-test for dependent and independent variables and analysis of 

one-way ANOVA are largely under used in this study.  

4.1 Descriptive statistics Part 

4.2. Personal characteristics 

Table (2): Distribution of participants according to their characteristic’s variables. 

According to the result given in table (2), It is observed that the distribution of participants 

according to gender is 32.4% male and 67.6% female, as seen in the above table reflects 

that the fact majority of nurses at PHC are females, since the female employees are the 

most needed in most sections at primary health care centers. The Figure1. Bellow shows 

percentages of nurses according to their gender 

 

 
Figure (1): Gender distribution 

Regarding age, as seen in Table (2), The majority are between 36-45 years and 

represented 40.5% of respondents, those who are more than 45 years old, represented 

36.8%, while those who are between 25-35 years old represented 22.7%. The mean for all 

age groups is 42.8 years. These results reveal that, nurses working at primary health care 

centers and who are relatively older than 36 years, represented 77.3%. Regarding 

67.6%

32.4.%

Male and Female 

Male Female

Items  Number % 

Gender 

Male  60 32.4 

Female  125 67.6 

Total 185 100.0 

Age groups 

Mean ± Mean = 42.89, S.D., 8.018  

25-35 years 42 22.7 

36-45 years 75 40.5 

>45 years 68 36.8 

Total 185 100.0 

Qualification 

Nursing Diploma 61 33 

Midwifery Diploma 15 8.1 

Bachelor of Nursing 95 51.4 

High diploma & Master  14 7.5 

Total 185 100 

Items   Number % 

Job title 

Practical Nurse 32 17.3 

Staff Nurse 105 56.8 

Midwifery Diploma 16 8.6 

Managerial positions 32 17.3 

Total 185 100 

Years of experience 

Mean ± Mean = 17.96, S.D7.034 

1-10 years 31 16.8 

11-20 years 93 50.3 

>20 years 61 33.0 
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qualifications, the highest percentage of participants 51.4% hold bachelor degrees of 

nursing, nursing diploma 33%, midwifery diploma and higher studies represent (8.1% and 

7.5% respectively). About half of the respondents are bachelor degree holders, which 

means that the educational level of the study sample is high . These results are consistent 

with the findings of Ouda1. he found in his study about " perspective of the MoH 

hospitals nurse about the impact of training programs on their performance". Nurses who 

hold BSN represent 50.5% of the sample 

 
Figure (2): Job title's distribution 

Figure 2 presents the various job titles of the nurses who participated in the questionnaire, 

the majority of them hold the title" staff nurse" with the percent of 56.8%. Practical Nurse 

& managerial position 17.3%, and midwifery diploma represented 8.6% . Figure shows 

percentage distribution of participants according to their job titles 

 
Figure (3): Years of experience's distribution 

Regarding years of experience, the results reveal that the majority of participants 50.3% 

have years of experience between 11-20 years, those who have more than 20 years 16.8% 

while those with 1-10 years 33.0%. The finding reveals that about the half of the 

respondents have a good experience in the PHCs. Thus enriches the study and gives us 

the opportunity to get to know to the points of views of the nurses regarding their 

different experiences. Figure 3 shows the distribution of participants according to their 

years of experience 

Table (3): Total distribution of participants according to the training programs they 

attended. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Practical

Nurse

Staff Nurse Midwifery

Diploma

Managerial

positions

17.3%

56.8%

8.6%
17.3%
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Table (3) shows the total distribution of participants according to the training programs 

they have attended, the results reveal that vaccination programs take the highest percentage 

63.2%, followed by NCD & MCH, which are considered the second pillar with relative 

percent 53.5%. This indicates that the previous training programs are considered the corner 

stone of health services at the PHC, therefore every nurse should be trained in such 

programs to be able to provide the patients with a safe and efficient care.  

 Regarding the emergency, as shown in the table, it takes 41.6%, this is related     to the 

international organizations that focus and pay attention on the fourth level of PHCs after 

the first war on Gaza strip. 

Regarding mental illnesses, as shown in the table, 28.1% of participants attended special 

programs about mental disorders that was offered after the first ware on Gaza Strip. The 

international organizations give attention to mental disorders, so special programs are 

provided to reinforce and enable nurses to deal with patients who suffer from such cases. 

Breast feeding. 25.9% of participants have attended courses about breast feeding, this 

percent is low, since the breast feeding courses are limited only for female nurse working 

in MCH clinics. 

Infection control, nutrition, family planning and management are the least relative percent 

of the courses that was attended by participants (20.5%, 16.2%, 11.9% and 7.6%) 

respectively. The last ranking of these courses is management, because its limited to 

managerial position.  

Table (4): Total nurses mean perceptions of, SD, and ranking of the six domains (n= 185) 

No. All study domains 
No, of 

items 

Mean 

Score (5) 
± SD % Rank 

1. Programs Design 11 3.92 .4437 78.54 2 

2. Contents of training programs 11 3.74 .3785 74.94 4 

3. The trainer competencies  15 3.86 .3933 77.26 3 

4. Training environment 5 3.61 .6323 72.32 6 

5. Effects of training programs 14 4.011 .4451 80.22 1 

6. 
The role of the institution 

regarding the training 
7 3.68 .62634 73.74 5 

 Total 63 3.81 .36183 76.18  

No. Training courses 
Frequency Total 

Percent Attend Percent Non Percent 

1 Vaccination 117 63.2 68 36.8 100% 

2 NCD 99 53.5 86 46.5 100% 

3 MCH 99 53.5 86 46.5 100% 

4 Emergency 77 41.6 108 58.4 100% 

5 Mental illness 52 28.1 133 71.9 100% 

6 Breast feeding 48 25.9 137 74.1 100% 

7 Infection control 38 20.5 147 79.5 100% 

8 Nutrition 30 16.2 155 83.8 100% 

9 Family planning 22 11.9 163 88.1 100% 

10 Management 14 7.6 171 92.4 100% 

 Total 185 100% 
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Table (4) shows the results of all study domains with the average mean equal 3.81 and 

relative percent 76.18%. 

The fifth domain "Effects of training programs" holds the highest rank 80.22% of the 

respondents , and relative mean 4.011, this percent reveals that the respondents working in 

the PHCs are satisfied with the training programs and they also have a positive 

perspectives towards in-service training programs, that is consistent with study (Odah's, 

2011)1. perspective of the MoH hospitals nurses about the impact of training programs on 

their performance , he found that 77.0% of nurses at MoH hospitals are satisfied with the 

training programs that were provided.  

The two domains "The role of the institution regarding training and Training 

environment" hold the last rank with mean score ( 3.68, 3.62) respectively, and relative 

percentages (73.7%, 72.3%) respectively. 

This reflects that, the role of the institution regarding the training programs, needs more 

attention and support from the institution management, and also an improvement to the 

environmental conditions of the training regarding place, ventilation, and space.  
          Table (5): Total Nurses mean perception about the Effects of training programs  

No. Effects of training programs 
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1 
I have gained new skills that can be 

applied in my work 
1.1 2.2 9.2 74.1 13.5 3.97 79.4 9 

2 
I have the ability to make the right 

decision in my work 
1.6 2.7 12.4 69.2 14.1 3.91 78.2 12 

3 
Training programs bridge the gaps 

between the theory and practice 
.5 6.5 15.1 63.8 14.1 3.84 76.8 13 

4 
I apply most of the skills I have 

gained from training programs 
.5 4.9 11.9 66.5 16.2 3.93 78.6 10 

5 

The training programs helped me to 

benefit my colleagues in the field of 

work 

.5 3.2 8.1 71.9 16.2 4.00 80 8 

6 
I feel that I am thinking more 

deeply about professional matters 
.5 3.8 11.9 70.3 13.5 3.92 78.4 11 

7 
The training help me to develop my 

performance 
.5 3.2 7.6 70.8 17.8 4.02 80.4 6 

8 
Training is very important to raise 

the level of professionalism 
0 1.1 5.4 63.8 29.7 4.22 84.4 1 

9 
I recommend my colleagues to 

attend training program in future 
.5 1.6 3.2 64.9 29.7 4.22 84.4 1a 

10 
The training helped me do things I 

had not done before 
1.1 2.2 10.3 64.3 22.2 4.04 80.8 7 

11 
My mistakes reduced at work 

because of training 
1.1 4.9 19.5 57.8 16.8 3.84 76.8 13a 

12 
I feel that my performance is 

improving 
.5 1.1 10.8 63.3 24.3 4.10 82 3 

13 I feel more confident in myself 1.1 1.6 14.1 56.8 26.5 4.06 81.2 5 

14 
My performance assessment 

became better after training 
0 2.7 13.5 57.8 25.9 4.07 81.4 4 

Total      4.01 80.2  

                                                           
1 Odah, N. (2011): "Perspective of the Ministry of Health hospitals nurses about the impact of training programs on their performance". 

Unpublished Thesis, Al-Quds University 
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Table (5) illustrates that the total mean score of this domain is about (14) statements. Nurses 

who agreed and strongly agreed that the " Training is very important to raise the level of 

professionalism, & " I recommend my colleagues to attend training program in future" 

represented 84.4%. While they agreed and other neutrally that "Training programs bridge 

the gaps between the theory and practice”&" My mistakes reduced at work because of 

training" represented 76.8%.These results are consistent with the findings of (Gaith, 

2014)1. that he found training programs help the staff and improve their performance with 

mean score 4.14 and relative weight 82.8%. Also the result is congruent with the study of 

(Muzaffar, Salamat and Ali, 2012)2. they emphasize that for increasing the individuals 

performance, it is crucial to inspire the individuals by means of satisfying 

4.3 Inferential analysis 

This part represents the relationships between study domains and its relation of participant 

socio-demographic variables regarding gender, marital status, age groups, qualifications, 

job title and clinic levels. The results given in Tables (6-8) 

Table (6): Differences in perceptions about the study domains according to gender N = (185 

No. Domains Gender N 
Mean 

Score (5) 
t 

Sig. 

value 

1. Design the programs 
Male 60 3.9136 

-.289 .773 
Female 125 3.9338 

2. Contents of training programs 
Male 60 3.7045 

-1.056 .293 
Female 125 3.7673 

3. The trainer competencies  
Male 60 3.8511 

-.294 .769 
Female 125 3.8693 

4. Training environment 
Male 60 3.5639 

-.779 .437 
Female 125 3.6413 

5. Effects of training programs 
Male 60 4.0310 

.425 .671 
Female 125 4.0011 

6. 
The role of the institution from 

training 

Male 60 3.7238 
.560 .576 

Female 125 3.6686 

 
Total 

Male 60 3.7980 
-.274 .785 

Female 125 3.8136 

Table (6) shows the results of independent t-test to compare mean differences of nurse's 

perceptions between male and female of the study domains. There are no statistical 

significance difference between all the domains ( p=.785) This could be due to that male 

and female nurses are takes the same subjects content of the training programs which 

offer's through the in-service training units at the PHC. 

Table (7): Difference in perception about the study domains according to age groups N = 

(185) 

No. Domains Age groups Mean df 
Mean 

Square 
F Sig. 

1. Programs design 

25-35 years 3.913 2 .136 
.690 

 

.503 

 
36-45 years 3.972 182 .198 

>45 years 3.886 184  

2. Contents of training 25-35 years 3.734 2 .081 .560 .572 

                                                           
1 Gaith, H.(2014): "Impact of specialized training on nursing performance at Shifa hospital" Unpublished 

Thesis- Al AQsa University 
2 Muzaffar, M.. &et,. al. (2012): "Impact of Trainings on Employees Outcome in IT Sector Pakistan". Global 

Journal of Management and Business Research, 12, 20-26 
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programs 36-45 years 3.782 182 .144   

>45 years 3.717 184  

 

 
The trainer competencies 

25-35 years 3.824 2 .090 
.579 

 

.561 

 
36-45 years 3.810 182 .155 

>45 years 3.850 184  

4. Training environment 

25-35 years 3.607 2 .414 
1.035 

 

.357 

 
36-45 years 3.691 182 .400 

>45 years 3.539 184  

5. 
Effects of training 

programs 

25-35 years 4.029 2 .009 
.046 

 

.955 

 
36-45 years 4.004 182 .200 

>45 years 4.007 184  

6. 

The role of the institution 

regarding the training 

programs 

25-35 years 3.752 2 .148 

.375 .688 36-45 years 3.688 182 .395 

>45 years 3.645 184  

 

Total 

25-35 years 3.807 2 .077 

.584 .559 36-45 years 3.839 182 .132 

>45 years 3.774 184  

 3.809     

One-way ANOVA test used to figure out the differences between the scores of perceptions 

of the age groups are given in Table (7) There are no statistical significant differences 

between all domains (P-value >0.05). While there are a difference means in these domains 

between age groups, its observed that older participant (36 to 45) have the highest mean 

score in most domains, this means that this age groups are more experienced, more 

knowledgeable, more manageable and more oriented nurses. 

Table (8): Difference in perception about the study domains by years of experience N = (185) 

No. Domains 
Years of 

experience 
Mean  df 

Mean 

Square 
F  Sig. 

1. Design the programs 

1-10 years s 3.8856 2 .201 
1.023 

 

.362 

 
11-20 years s 3.9736 182 .197 

>20 years 3.8778 184  

2. Contents of training programs 

1-10 years s 3.6950 2 .073 
.506 

 

.604 

 
11-20 years s 3.7713 182 .144 

>20 years 3.7362 184  

3. The trainer competencies 

1-10 years s 3.8602 2 .026 
.166 

 

.847 

 
11-20 years s 3.8789 182 .156 

>20 years 3.8415 184  

4. Training environment 

1-10 years s 3.5538 2 .487 
1.220 

 

.298 

 
11-20 years s 3.6882 182 .399 

>20 years 3.5383 184  

5. 
The impact of training 

programs 

1-10 years s 4.0115 2 .002 
.009 

 

.991 

 
11-20 years s 4.0146 182 .200 

>20 years 4.0047 184  

6. 
The role of the institution 

from training 

1-10 years s 3.8618 2 .577 
1.477 

 

.231 

 
11-20 years s 3.6575 182 .390 

>20 years 3.6417 184  

 

Total 

1-10 years s 3.8113  .061 

.460 .632 11-20 years s 3.8307  .132 

>20 years 3.7734  . 

   3.8085     

 

One-way ANOVA test was used to figure out the differences between the scores of 

perceptions of participant regarding the total years of experience are given in Table (8) 
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There are no statistical significant differences between all domains (P-value > 0.05), which 

means that years of experience has no impact on nurses’ perception, toward training, 

5. Conclusion and recommendation 

5.1 Conclusion 

 This study was conducted to evaluate the effects of in-service training programs on 

nurses' performance at governmental primary health care centers, the study could help 

in improving the in-service training programs in future, particularly in the PHCs, the 

study explores more characteristics of the training programs regarding programs 

design, contents of the training programs, trainers, effects of the training programs & 

the role of institution regarding training programs. The study could fill the gap 

between the theory and its application. 

 The sample of the study consists of 185 nurses 60 male and 125 female, it was      

divided as the following: 32 practical nurse, 16 midwifery diploma, 105 staff nurses 

and 36 from managerial positions 

 The interesting results of this study is regarding the work experience at the PHC, 

the results revealed that more half of the participants 50.3% having experience 

from 11-20 years, on the other hand 51.9% and 18.9% of the study sample are 

living in Gaza and north respectively. Also regarding clinics levels, revealed that 

more than half of the nurses 55.7% work at level 4 clinic. 

5.2 Recommendation  

 Administrators of PHC needs to pay more attention of follow up and monitor the 

effects of training programs. Evaluation of the effects of training programs should 

be given a priority and training should be reference to performance, during and on 

completion of each training programs. 

 Adopt the concept of training programs as part of the organizational culture, and 

formulate standards to measure the effect on employees performance.. 

 Offering equal chances for staff development, growth, and incentives, which 

increase their feeling of equity, fairness and satisfaction. 

 Act toward improving the work environment and conditions that enhance nurses to 

maintain high performance 

 Support and strengthen the in-service training programs to bridge the gap between 

theory and practice.  

 Involvement and sharing nurses in selecting the in-service training program which 

matching their own professional needs 
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