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  الملخص
ثر التخطيط االستراتيجي في التقليل من األزمات التي يواجهها أهدفت الدراسة إلى التعرف على      

أهمية التخطيط االستراتيجي وأبعاده باإلضافة إلى  والتعرف علىالموظفين في المؤسسات العامة، 
عناصر التخطيط االستراتيجي الفعال، والتعرف على العوامل التي يجب االهتمام بها من قبل اإلدارة 

لتقليل من المخاطر واألزمات التي تواجه ا بهدف، وذلك والتي تساعد في التخفيف من آثار األزمات
ستبانه االعلى  باالعتمادربية، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي المؤسسات العامة في الضفة الغ

في منطقة ضواحي  من موظفي القطاع العام على جميع مجتمع الدراسةجمع البيانات، وزعت كأسلوب ل
  موظف. 850مجتمع الدراسة حجم  بلغ، حيث القدس
ت العامة يساهم في التقليل من أظهرت نتائج الدراسة أن التخطيط االستراتيجي في المؤسسا     

المشكالت المحتملة، وأن قلة توضيحه للموظفين يقلل من فعالية إدارة األزمات. كما أن قلة إشراك 
الموظفين في التخطيط االستراتيجي تعتبر عقبة في حل المشكالت، فضًال على أنه يكشف نقاط القوة 

معلومات تفيد في اتخاذ القرارات وحل والضعف في المؤسسة. وأن التخطيط االستراتيجي يوفر 
المشكالت، ويزيد من وضوح رؤية العاملين في إدارة األزمات. تبين أيضا من نتائج الدراسة أن تطبيق 
التخطيط االستراتيجي يحتاج إلى موظفين ذوي مؤهالت علمية عالية وخبرة طويلة في مجال التخطيط 

  االستراتيجي.
ات كان أبرزها: وجوب إطالع الموظفين وٕاشراكهم في وضع الخطة وأوصت الدراسة بعدة توصي     

اإلستراتيجية، وأخذ آرائهم فيها. ويجب على المؤسسات العامة تبني التخطيط االستراتيجي كوسيلة وليس 
غاية، حيث أنه يزيد من وضوح رؤيا العاملين في إدارة األزمات. وضرورة تبني المؤسسات العامة 

ي في أعمالها وخاصة طويل األجل منه واالستفادة القصوى من الموارد المتاحة. وٕانه التخطيط االستراتيج
يجب على المؤسسات العامة وخاصة متخذي القرار فيها إحالة وضع الخطة اإلستراتيجية إلى موظفين 
ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة (متخصصين). وٕان تشمل الخطط اإلستراتيجية برامج ونظم وسياسات 

  في المؤسسة. األزماتأن يتم التخطيط مسبقًا وليس عند اكتشاف إلدارة األزمات. و  واضحة
                                                            

  فلسطين. –القدس – جامعة القدس المفتوحة  *
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Abstract  
The Impact of Strategic Planning in Crisis Management  

An Empirical Study of Public Institutions in the Area of Jerusalem Suburbs 
The impact of strategic planning in crisis management: 

An Empirical Study of public institutions in the area of Jerusalem suburbs. 
The study aims to identify the impact of strategic planning in reducing the 
crises faced by employees in public institutions, and to recognize the 
importance of strategic planning and dimensions as well as strategic planning 
and effective elements as well as to identify the factors that must be taken care 
of by the management, which helps mitigate the effects of crises. 
With the aim of minimizing the risks and crises facing public institutions in the 
West Bank, I have used a descriptive analytical method based on the 
questionnaire as a method of data collection, and distributed it to all public 
sector employees in the Jerusalem area suburbs, where the volume of 
community study consisted of 850 employees. 
Results of the study showed that the strategic planning in public institutions 
contributes to the reduction of potential problems, and to the lack of 
explanation of the strategic plan to the staff which, in turn, increased the 
effectiveness of crisis management. Moreover, the lack of employee 
involvement in strategic planning is considered an obstacle to solving 
problems, as it reveals the strengths and weaknesses in the organization. 
Besides, strategic planning provides useful information in making decisions 
and solving problems, and it increases the vision of employees in crisis 
management. Results of the study show that the application of strategic 
planning needs to be carried out by relying on high academic qualifications and 
long experience in the field of strategic planning. 
The study recommended the following, most notably: employees must be 
informed and involved in the development of the strategic plan, and take their 
opinions in it. What is more, public institutions must adopt a strategic planning 
as means and not as an end, as it increases the clarity of the vision of working 
in crisis management. Furthermore, there is a need to adopt public institutions 
of strategic planning in their long-term, especially for public institutions to 
adopt strategic planning making use of the available resources. The public 
institutions, especially, those who draw the strategic plans in these institutions 
should be assigned to make the strategic plans in their institutions(should be 
specialists). There should be strategic plans programs and systems and clear 
policies for crisis management.  Planning ought to be done in advance and not 
when the crises in the organization appear. 
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  :المقدمة
النفتاح على العالم والتركيز على نظام انعيش اليوم في عصر تكثر فيه األزمات نتيجة المتغيرات و     

المختلفة، وبذلك لم يعد أمام موظفي ومديري المؤسسات في البيئة  الطارئة ومواجهة الظروفالجودة 
ؤالء جميعًا أن يتخذوا قراراتهم من المعاصرة إال أن يفكروا ويتصرفوا إستراتيجيًا ولم يعد في مقدور ه

خالل سياسات تقليدية أو االعتماد على منهج بسيط لألحداث والمواقف التي تواجههم، حيث يجب 
أن يتوفر لديهم الرؤية الستطالع األحداث المستقبلية عند التحديد لألهداف ووضع السياسات 

  وصياغة االستراتيجيات. 
في السنوات  وانتشاراً  اهتماماً من أهم المفاهيم اإلدارية التي القت يعتبر التخطيط االستراتيجي     

، مستقبالً  األخيرة، واألصل في التخطيط االستراتيجي أنه استعداد لمواجهة التغيرات التي قد تحدث
من أجل بلوغ األهداف المحددة بعناية، كما أنه يتضمن تهيئة الظروف المواتية  جماعيوأنه نشاط 
مما يؤدي إلى نتائج ذات مردود إيجابي(أبو هاشم،  غيير وٕادارته لصالح تلك األهداف،الستيعاب الت

2007 ،3(.  
أدى ارتفاع مستوى المخاطرة في اتخاذ القرارات وضخامة تكلفة القرارات الخاطئة و زيادة حدة     

ة) بكافة المنافسة والتطور التكنولوجي الهائل إلى نمو االتجاه لدى المؤسسات (العامة والخاص
التخطيط اإلستراتيجي لتنمية إمكانياتها في أنواعها ومجاالتها وحجمها من أجل تبني منهج التفكير 

  الذاتية والحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ظروف بيئية متغيرة ومربكة.
عطفًا على ما سبق؛ فإن أهمية التخطيط االستراتيجي ألي منظمة تتجلى في كونه أداة في يد    
إلدارة العليا للمنظمة تمكنها من مواجهة التغيرات والمستجدات التي تطرأ في بيئتها، ولها تأثير على ا

قدرتها في تحقيق أهدافها، إضافة إلى انه يشكل الخط األساسي الذي تنتهجه اإلدارة في تعاملها مع 
أة أو ذات التأثير المحوري المستقبل البعيد، وتتخذه كقاعدة التخاذ القرارات ذات العالقة بأداء المنش

األزمات التي تواجه  نأكما ). 4، 2002 على استمرار التنظيم ونجاحه وفاعليته (األشقر،
تسعى هذه الدراسة إلى توضيح أثر التخطيط اإلستراتيجي في لذلك متعددة، كثيرة و  المؤسسات

  مواجهة األزمات في المؤسسات العامة في الضفة الغربية.
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  :ةأدبيات الدراس
يقوم مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية على افتراض جوهري هو أن دورة التخطيط طويل األجل غير      

كافية للتعامل مع معدالت التغير العالية في بيئة المؤسسات المعاصرة وما يرتبط بها من المفاجئات 
ستراتيجية البد أن اإلستراتيجية والتهديدات السريعة، والفرص المتالحقة، ومن ثم فإن القرارات اإل

تتعدى حدود دورة التخطيط، ومع تزايد اإلدراك بمتطلبات بيئة العمل سريعة التغير والتقلب ظهرت 
ضرورة تنمية وسائل ونظم أكثر قدرة على االستجابة لبيئة األعمال، على أن تلك االستجابة قائمة 

الجهود الريادية للمؤسسة وتمكنها  على معلومات واقعية ترفع جودة التحليل والتخطيط الموقفي لتعزز
  .من المتابعة المستمرة، واالستجابة للقضايا والتطورات المحتملة أو المفاجئة داخل المؤسسة وخارجها

  مفهوم التخطيط االستراتيجي:
بالتخطيط الشامل أو بتخطيط األهداف ويكون على صعيد المنظمة  من قبل البعض ىسميُ      

ويتضمن اتخاذ القرارات من قبل المستويات العليا كمجلس اإلدارة وآثاره  ككل من حيث مدى الشمول
تمتد عبر مرحلة زمنية طويلة نسبيا مثل تخطيط االستثمارات الرأسمالية وتخطيط تنويع الخدمات 
ويكون التخطيط االستراتيجي طويل األمد أو متوسط األمد ويتضمن صياغة األهداف العريضة 

  في ضوء المتاح بدون الخوض في التفاصيل الدقيقة لموضوع التخطيط للمنظمة وسبل تحقيقها
بأنه خطة عامة لتسهيل عملية اإلدارة الناجحة وهو يخرج المخطط من دائرة النشاطات  يعرف     

 ؟وما هو مسارنا المستقبلي ؟واألعمال اليومية داخل المنظمة، ويعطي صورة كاملة حول ماذا نفعل
هذا ؟ وكيف تصل إلى ما تريد ؟إلدارة برؤية واضحة حول إالم تريد أن تصلفهو يزود المخطط أو ا

  )Shapiro, 2003, 3إلى جانب الخطط واألنشطة اليومية. (
التخطيط االستراتيجي هو تخطيط بعيد المدى يأخذ في االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية      

وب المنافسة. فالتخطيط االستراتيجي هو عملية ويحدد القطاعات والشرائح السوقية المستهدفة وأسل
عملية ، )91، 2010(السكارنة، متجددة يتم تحديثها كل عام لدراسة المستجدات الخارجية والداخلية.

ذات  يستراتيجاإلالتخطيط  ن عمليةأالتخطيط االستراتيجي تتميز بمجموعة من الخصائص وهي: 
لواردة في الخطة يجب أن تستغل بمنظور مستقبلي مدلول مستقبلي وحقيقي، بمعنى أن األفكار ا

وواضح، وتدعم بإطار للعمل وليس بمجرد تنبؤات مادية، كما أنها عملية شمولية وتكاملية وليست 
وتتصف  عمليات تجميع لرؤية قيم وأهداف وأفكار متناثرة وتطور من خالل فريق عمل متكامل.
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إرباكا وتشويشا نتيجة كثرة  وال تعطي ي اتجاها،عمليات التخطيط االستراتيجي الجيدة بأنها تعط
الدخول في تفاصيل غير مبررة، ومتفاعلة، ومتأثرة بالتقاطع الحاصل بأبعاد البيئة وليست قصيرة 
النظر متوجه بتفاعل األحداث داخل المنظمة، وتتسم بالفعالية والمغامرة والهجوم وليست عمليات 

  .)13، 2007دريس،(بني حمدان وإ  تأثر سلبي وردود أفعال
ولين من توجيه المنظمة بدء من االنتقال ؤ يعتبر التخطيط االستراتيجي الطريقة التي تمكن المس     

من مجرد العمليات اإلدارية اليومية ومواجهة األزمات وصوال إلى رؤية مختلفة للعوامل الديناميكية 
في النهاية توجيها  فتحققلمحيطة بهم، ير في البيئة ايالداخلية والخارجية القادرة على تحقيق التغ

)، فالخطة اإلستراتيجية هي أداه إدارية 14، 2004فعاال بصورة أفضل لمؤسساتهم (خبراء بيمك،
تقود المؤسسة إلى أن تعمل بشكل أفضل ألنها تركز على طاقة وموارد ووقت كل فرد في المؤسسة 

  ).olsen,2007,p 31وتدفعهم في نفس اتجاه وتحقيق األهداف(
فالتخطيط االستراتيجي عبارة عن خطة عامة لتسهيل عملية اإلدارة الناجحة والفعالة، وهي      

تخرج المخطط من دائرة النشاطات واألعمال اليومية داخل المنظمة. ويعطي صورة كاملة حول ماذا 
 ؟أن تصلفهو يزود المخطط أو اإلدارة برؤية حول إالم تريد  ؟وما هو مسارنا المستقبلي ؟نفعل

 ).Shapiro, 2003, p 3هذا من جانب الخطط واألنشطة اليومية ( ؟وكيف تصل إلى ما تريد
نه عملية منظمة ومستمرة تخضع لضوابط أعرف أيضا التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات على و 

كير )، وهي عملية تف66 ،2000، زمات المحتملة (مكاويتقنية تتم مبكرا قبل التوقيت المنتظر لأل
تتضمن مجموعة من اإلجراءات والسياسات اإلدارية و أنظمة تنفيذ، وتوفر القدرة والسلطة إلدارة 

  ).30، 2004، (عليوه األزمة أو الكارثة
التخطيط االستراتيجي له مبررات كثيرة من أهمها: تتعرض المؤسسة إلى أزمة إدارية أو     

سة وتتمثل هذه األخطاء في اإلخفاق في اقتصادية أو بيئية واكتشاف أخطاء في عمل المؤس
الوصول إلى نتائج متطابقة مع األهداف الموضوعة والمخطط لها و تبلور فجوة ملفتة للنظر في 
أداء المؤسسة وذلك عندما تصبح نتائج األداء تبتعد كثيرا عن التوقعات، أو عن تلك العائدة 

امه في المؤسسة، فقد يرى المدير الجديد إضافة إلى تولي مدير عام جديد لمه للمؤسسات المنافسة
أن الوضع الراهن ال يتفق مع ما يجب أن تحققه المؤسسة من نتائج أداء فيلجأ إلى تغيير الواجهة 

القائمة أو الخطط  اإلستراتيجيةللمؤسسة من خالل البدء بتغيير رسالتها أو األهداف  اإلستراتيجية
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فهي مجموعة من القرارات  اإلدارة اإلستراتيجية أما. (Mintezperg,1976,56) والسياسات المتبعة
واألنشطة التي تتخذ في الوقت الحاضر لضمان أداء المؤسسة في المستقبل البعيد، وتتضمن هذه 
القرارات صياغة أهداف محددة ليتم إنجازها على مستويات زمنية متباينة تبدأ بالمدى الزمني 

  ).24، 2012 (الضمور والقطامين، وانتهاء بالمدى البعيدالقصير، مرورا بالمدى الزمني المتوسط 
  أهمية التخطيط االستراتيجي:

تظهر أهمية التخطيط االستراتيجي للمؤسسات في تحسين النتائج والتركيز والتوجيه، وحل      
المشاكل وفرصة التعليم وبناء الطريق، االتصال، التسويق، وتجنب بل والتغلب على األزمات الحالية 

    ).  okuma,2003,p 4-6المستقبلية، كما ويساعد المؤسسة في تحديد أسباب المشاكل وحلها (و 
وأشارت العديد من الدراسات والممارسات إلى أن تبني التخطيط االستراتيجي يقدم العديد من الفوائد 

اتيجيا، التركيز الواضح على األمور والمسائل الهامة استر  للمنظمات كما يساعدها على ما يلي:
ومساعدة المدير على التفكير االستراتيجي، والتمكن من مواجهة القيود والتهديدات التي تواجه 
المنظمة، والتأقلم مع المتغيرات البيئية السريعة وأثرها على أداء المنشأة، تحسين المركز التنافسي 

، ويساعد يرونيقدمها المد للشركة في األجل الطويل، ويقدم المنطق السليم في تقييم الموازنات التي
على توجيه وتكامل األنشطة اإلدارية والتنفيذية، ويساعد المؤسسة على التخصيص الجيد للموارد 

 ).26، 2003 المتاحة وتحديد سبل استخدامها(مرسي،
واجهت المنظمات التي تتبع التخطيط االستراتيجي في عملها جملة من التحديات ومن أهم هذه       

عقد بيئة التخطيط االستراتيجي حيث  شهدت األلفية الثالثة تغيرات عميقة وسريعة للبيئة التحديات ت
الداخلية والخارجية لمنظمات األعمال استوجبت إحداث تغيرات جوهرية في األساليب التخطيطية مع 

وبة في أوضاع البيئة الديناميكية، و عجز الموارد المتاحة وندرتها من حيث ندرة معظم الموارد المطل
القرن الواحد والعشرين سواء كانت عادية أو بشرية مثل الموارد المائية والموارد الغذائية والموارد 
البشرية جعل من الضروري مواجهة هذا التحدي الجديد بإعادة التخطيط االستراتيجي بأساليب 

المنظمة وباأللفية الثالثة  التغيرات التكنولوجية: تحقيق الميزة التنافسية في. إستراتيجية جديدة مبتكرة
يعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة للبقاء في عالم األعمال، والتكنولوجيا في عالم اليوم تتغير 
بصورة سريعة في كل الصناعات ومن الضروري مواكبة هذه التغيرات بصورة مستمرة من خالل 

تغير: السمة األساسية لأللفية الثالثة هي وزيادة معدالت ال التخطيط االستراتيجي المتميز بالمرونة.
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عالم متغير في كل اتجاهاته ومظاهره وبصورة متسارعة، واالبتكارات متتالية وتصاعدية، وهذا 
  ).7-6، 2009 (العزاوي، استراتيجيا مالئما لكل هذه التغيرات اً يتطلب تخطيط

نظمة فهي تقوم بتحديد دور المنظمة يعتبر التخطيط االستراتيجي مسؤولية اإلدارة العليا في الم     
في المستقبل، وتحقيق تكييف المنظمة مع البيئة الخارجية، وضع الخطوط الرئيسية لإلستراتيجية، 

األخصائيين الفنيين في  ئةيتهوتهيئة المناخ الالزم لمشاركة اإلدارة على كافة المستويات اإلدارية و 
ركة المديرين على طول خط السلطة في عملية ). المهم مشا13، 1997 (خطاب، عملية التخطيط

التخطيط االستراتيجي لما لمشاركتهم من أهمية كبيرة في نجاح تنفيذ الخطة، وهذا يتطلب تهيئة 
المديرين وتدريبهم، حيث تبين الدراسات انه كلما زاد وعي المديرين وٕادراكهم وفهمهم لعملية التخطيط 

جابية للمشاركة في عملية التخطيط االستراتيجي ونجاح تنفيذ االستراتيجي، كلما كانت استجابتهم اي
  ).122، 2007المطلوبة عندما توضع موضع التنفيذ. (الغالبي ، اإلستراتيجيةالخطة 
كما وتعتبر عملية التخطيط بشكل عام والتخطيط االستراتيجي بشكل خاص واحدة من أكثر      

لألسباب اآلتية: يتكون الموقف الحالي من مجموعة  جوانب العملية اإلدارية صعوبة وتعقيدا، وذلك
من الخصائص وتحيط به مجموعة من الظروف ذات القدرات المحددة على اإلنجاز، بينما يتصف 
الموقف المستهدف بمجموعة من الخصائص والسمات واإلمكانيات ذات القدرة على اإلنجاز. وهنا 

االنتقال النوعي من الموقف الحالي إلى الموقف تظهر المشكلة األولى للتخطيط وهي كيفية إحداث 
المستهدف بحيث تم عملية ضبط إيقاع العمل ضمن الحدود التي تقود المؤسسة إلى تنفيذ التخطيط 

يتعامل الموقف الحالي مع مجموعة من الظروف كما و  بالمستوى المرغوب من الكفاءة والفاعلية.
ية التي تختلف قطعا عن الظروف التي سيتعامل معها االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتنافس

الموقف المستهدف. وهنا تظهر المشكلة الثانية للتخطيط وهي القدرة على التنبؤ بالظروف المستقبلية 
 المحيطة بالموقف المستهدف.

تتفاعل مجموعتان من العناصر في الموقف الحالي إحداهما موضوعية قادمة من البيئة      
لمؤسسة والثانية ذاتية تتعلق ببيئتها الداخلية. وهنا تظهر المشكلة الثالثة للتخطيط وهي الخارجية ل

. كبر درجة ممكنة من التوافق بينهماأكيفية توظيف األساليب اإلدارية المناسبة إلحداث 
  )89-88، 2002(القطامين،
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لقدرة على التركيز، اك تتطلبها عملية التخطيط االستراتيجي إبداعيةيتصف المخطط بمهارات      
والقدرة على التكيف مع التغيير، ومهارة الصبر والتحمل، ومهارات االتصال والتعاون، باإلضافة إلى 

   )250-249، 2007المهارات المتعلقة بكيفية الحصول على االتفاق(الحريري،
  :متطلبات التخطيط االستراتيجي لمواجهة األزمات 

اإلدراك واالقتناع كثيرة أوًال يجب مور ألمواجهة األزمات القيام ب يتطلب التخطيط االستراتيجي     
المؤسسات والمجتمعات وصانعي القرار بأهمية إدارة األزمات والكوارث  ، وثانيًا إدراكبوجود المخاطر

تحديد جهة أو ، باإلضافة إلى ضمان تطبيق الخطة بقوانين مسنة لذلك، وثالثًا ووضع خطة الطوارئ
مسئولة لوضع وتنفيذ عملية التخطيط موقع عالم التطوع العربي، لجنة محددة 

http://www.arabvolunteering.org/corner/avt9720.html.  

  أبعاد التخطيط االستراتيجي: 
  ) 55 ،2011 أبو زقية،ة(يمكن حصر أبعاد التخطيط االستراتيجي بالنقاط اآلتي

 .لإلستراتيجية العام اإلطار وضع .1
 المتاحة الفرص تحديد مع داخلية أو خارجية كانت سواء بالمنشأة المحيطة البيئية العوامل دراسة .2

 .المفروضة والقيود
 .والغايات األهداف تحديد .3
 .بينها والمقارنة البديلة االستراتيجيات وضع .4
 .المحيطة البيئية الظروف إطار في األهداف تحقيق من يعظم ذيال االستراتيجي البديل اختيار .5
 األجل طويلة والغايات األهداف ترجمة يتم حيث والموازنات والبرامج والخطط السياسات وضع .6

 .زمنية برامج شكل في ووضعها األجل، وقصيرة األجل متوسطة أهداف إلى
 هذه وتقييم مراجعة مع موضوعةال والخطط واالستراتيجيات األهداف ضوء في األداء تقييم .7

 .المحيطة البيئية الظروف ضوء في الموضوعة والخطط االستراتيجيات
مع  المنشأة تكيف تحقيق مراعاة مع اإلستراتيجية لتنفيذ الالزمة التنظيمية المتطلبات استيفاء .8
 اإلستراتيجية. للقرارات المصاحبة لتغيراتا

رسالة المنظمة  ثم تحديد يجي بوجود رؤيا واضحةكما يمكن اختصار أبعاد التخطيط االسترات
 وأهدافها واستراتيجياتها وسياساتها وقيمها التنظيمية.  
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  مفهوم إدارة األزمات:
عرفت إدارة األزمة بأنها "تطبيق االستراتيجيات المصممة لمساعدة منظمة حدث فيها حدث      

يجة غير متوقعة من بعض األحداث سلبي وبشكل مفاجئ نتيجة لحدث ال يمكن التنبؤ به أو كنت
التي كانت تشكل خطرًا محتمًال، مما يستدعي أن تؤخذ القرارات بسرعة للحد من األضرار التي 

  )Margaret, 2013, 3زمة في حال حدوثها". (لحقت بالمنظمة مع تحديد شخص ليكون مديرًا لأل
 التصدي القدرة على وبناء قعات،بالتنبؤ والتو  يهتم الذي بأنها "العلم )429، 2005(حجي، عرفها
واستخالص الدروس وٕازالة األعراض واألسباب.  األخطار، السعي لتقليل محتمًال أو يكون قد لما

والمنتظم للمشكالت  المنظم والتقدير اإلعداد ) بأنها "عملية352، 2002قحف،  (أبو وعرفها
األزمة  إدارة ) أن 33، 2001أحمد، المنظمة. وأضاف ( خطيرة بدرجة تهدد التي والخارجية الداخلية

 المتغيرات ورصد االستشعار، طريق عن بالتنبؤ باألزمات المحتملة يهتم أسلوب إداري حديث،"
 اإلعداد لمنع األزمة، أو المتاحة الموارد بجميع واالستعداد لألزمة، والخارجية المولدة الداخلية البيئية،

 أسرع في الطبيعي للوضع والعودة والمعنوية المادية ائرالخس من للحد بكفاءة عالية للتعامل معها
 تحسين حدوثها، أو لمنع واستخالص النتائج لألزمة، األسباب المسببة دراسة وبأقل تكلفة، ثم وقت،

(ماهر،  ألقصى درجة. يرى منها الناتجة الفائدة تعظيم محاولة طرق التعامل معها مستقبًال مع
للتغلب  والجهود من األدوات، مجموعة باستخدام األزمة على ةللسيطر  ) أنها "طريقة21، 2006
 حتى باألزمة، من الجوانب الخاصة والتعلم واالستفادة األزمات المسببة لها، واحتواء األزمة، على
  األزمات المستقبلية. تفادي يمكن
 حد أوسبق لحدث سلبي غير متوقع للعرف الباحث إدارة األزمة بأنها "عملية التخطيط الم    

ستراتيجيات أو مجموعة من السيناريوهات المتوقعة االتقليل من أضراره على المنظمة وذلك بوضع 
  الحلول المناسبة لكل منها في حال حدوثه" واقتراحالحدوث 
  األزمة: إدارة متطلبات

  تحتاج إدارة األزمة إلى مجموعة من المتطلبات نوضحها باآلتي:
 من نوع األمور ويخلق تعقيد شأنه من ما كل عن االبتعاد وهو تعقيدها وعدم اإلجراءات تبسيط .1

  .اإلدارة عملية تسهل القوانين التي وسن األنظمة ووضع. والوضوح الفهم وعدم اإلرباك
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 باألزمة ذات العالقة األخرى واإلدارات والقيادات األزمة إدارة فريق بين التنسيق إن التنسيق: .2
 أن من والتأكد اإلجراءات دون تعارض للحيلولة قرارات وكذلكال لتنفيذ وذلك ومهم ضروري متطلب
 الموارد. تبادل إمكانية شديد وكذلك وتناغم وسهولة بيسر يجري العمل

 باتجاه إلدارة أعمالهم القادة خالله من عمل الذي العام اإلطار هو التخطيط إن :التخطيط .3
 في والفوضى والعشوائية عن االرتجالية زمةاأل تبعد التي العلمية المنهجية وهو األزمات مع التعامل
 )54، 2007القرارات(عبوي،  اتخاذ

 الفريق أعضاء خالل تواجد من إال معالجتها أو األزمة مع التعامل يمكن المستمر: ال التواجد .4
 على واالطالع اآلراء وتبادل التنسيق تواجدهم إلى يؤدي حيث األزمة إدارة مكان في مستمر بشكل
 يجري ما لكل الفعالة والمراقبة واآلنية المناسبة القرارات األزمة واتخاذ تطور حيال يدجد هو ما كل
  التنفيذ. تعترض التي الصعاب تذليل وكذلك األزمة مستقبل ومن استشراف تطورات من

 تضطر فقد معالجة األزمة أثناء األهمية غاية في يعتبر السلطة تفويض إن: السلطات تفويض .5
 قعت والذي المسئول الشخص انتظار سريع دون وبشكل ومناسبة حاسمة قرارات اذاتخ إلى األحداث

  .اإلرباك وحدوث الوقت وٕاضاعة  األعمال توقف يحول دون وهذا وليتهؤ مس تحت القرارات ههذ
  أبعاد إدارة األزمات:

  )99، 2004تتميز إدارة األزمة بعدة أبعاد وحسب طبيعة موضوع األزمة (الرهوان، 
 خالله قائمة زالت ال الذي الحالي والمدى األزمة بدأت ىمت تحديد ويتضمن: منيالز  البعد .1

 واإلجراءات السياسات اقتراح ىعل يساعد الزمني التحديد هذا ألنفي المستقبل،  استمرارها وتوقعات
  .ومستقبالً  حالياً  مواجهتها وٕاجراءات زمةلأل التاريخية الجذور ىعل القضاء في تساهم التي

 أو سياسية أو اجتماعية هي هل ونوعها، األزمة موضوع معرفة ويعني: الموضوعي البعد .2
 .األنواع تلك من أكثر أو نوع من خليط أم اقتصادية،

 .المباشرة وغير المباشرة األزمة آثار معرفة بمعني: التأثيري البعد .3
 أو كانت التي طقالمنا أو والمنطقة األزمة نشوء مكان تحديد العنصر هذا ويعني: المكاني البعد .4

 أجلها من التي األهداف تحقيق في المكاني البعد ىعل التعرف ويساعد ،حالياً  منها تعاني الزالت
 .الخطة وضعت

 .ونوعياتهم األزمة تشملهم التي األفراد تحديد العنصر هذا ويتضمن: البشري البعد .5
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 اإلجراءات اتخاذ في اركونسيش الذي واألفراد الجهات بتحديد الجانب هذا يتعلق: المؤسسي البعد .6
 . الالزمة والتنظيمية اإلدارية السياسات وتطبيق

 نشوئها أسباب ضمن تدخل والتي لألزمة المحيطة الظروف ىعل التعرف به يقصد: البيئي البعد .7
 . ومستقبلياً  حالياً  واستمرارها نشوئها في تسبب التي المختلفة المتغيرات ىعل التعرف وكذلك

اد أخرى إلدارة األزمات كاإلنذار المبكر وغرفة عمليات األزمة، باإلضافة إلى ويمكن إضافة أبع
وضوح الرؤيا، واالستخدام األمثل للموارد، إيجاد البدائل، توفر المعلومات، الرضا الوظيفي، وتحديد 

  النظم والبرامج.   
  الدراسات السابقة:

وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي من وجهة  )، بعنوان " إدارة األزمات2014دراسة (عبد القادر،      
حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على "، فلسطين -نظر اإلداريين والماليين في جامعة االستقالل 

الخطط اإلستراتيجية التي تضعها إدارة جامعة االستقالل للحد من آثار األزمات اإلدارية والمالية، 
وٕادارة األزمات، واستخدم الباحث المنهج الوصفي وتوضيح العالقة بين التخطيط االستراتيجي 

لمالءمته طبيعة الدراسة واستخدام االستبانه كوسيلة لجمع البيانات من عينة الدراسة والتي بلغت 
نتشار واسع اموظفًا في الجامعة، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها: وجود  خمسون

، وأن هناك غموض في أدوار الجهات المعنية بإدارة األزمات لإلشاعات عند التعامل مع األزمات
ن اإلدارة تخفي الحقائق المتعلقة أتباع أسلوب المركزية في إصدار القرارات لمعالجتها، و امع 

نه ال يوجد تخطيط استراتيجي واضح لمواجهة األزمات وخاصة فيما يتعلق بالمصاريف أباألزمات، و 
  النثرية وتعيين الموظفين.

 Crisis Management: Determining Specific Strategies"بعنوان )Lusia, 2013( دراسة    

And Leadership Style For Effectives،"  هدفت الدراسة إلى مناقشة كيفية تعامل المنظمات مع
إدارة األزمات ومواجهتها حسب طبيعتها، ووضع نموذج عام إلدارة األزمات لمعرفة ما على المنظمة 

خذه بالحسبان إلدارة األزمة، واستخدمت الباحثة منهجية البحث التاريخي في الدراسات السابقة أ
وطرق إدارة األزمات السابقة وكيفية التعامل معها. وتوصلت الدراسة إلى أن األزمات تنقسم إلى 

فعال نوعين رئيسين هي: األزمات الطبيعية وأزمات صنع اإلنسان، ومن أجل إدارة األزمات بشكل 
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على األعضاء في المنظمات فهم خطوات إدارة األزمات ووضع االستراتيجيات والنماذج القيادية 
  المناسبة لذلك، وعلى المنظمات تقييم االستراتيجيات الموجودة قبل بناء االستراتيجيات الجديدة.

"، هدفت هذه )، بعنوان "دور التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات2012 ،دراسة(أبو حليمة    
الدراسة إلى التعرف على أثر التخطيط االسـتراتيجي فـي إدارة األزمـات فـي منظمات المجتمع المدني 

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة أسلوب االستبانة، وتكون  في قطاع غزة.
 اثنا عشرلبالغ عـددهم مجتمع الدراسة من جميع العاملين في جمعية التطوير بمنطقة بيت الهيا وا

%من مديري  84.6موظفا وموظفة وهم يمثلون عينة الدراسة. وتبين من أهم نتائج الدراسة أن نسبة 
المنظمات غير الحكومية لـديها وضـوح للمفهـوم العلمي للتخطيط االستراتيجي، وأن للتخطيط 

  لحكومية.االستراتيجي له أهمية كبيرة في مواجهة األزمات في المنظمات غير ا
) بعنوان "دور التخطيط االستراتيجي في تقليل المخاطر المصاحبة 2011 صدقة،دراسة(عالن و     

القرارات االستثمارية لدى شركات القطاع الصناعي المدرجة في سوق فلسطين لألوراق  التخاذ
ل المخاطر وهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم التخطيط االستراتيجي ودوره في تقلي، المالية"

المصاحبة التخاذ القرارات االستثمارية والتعرف على أهمية وتأثير التخطيط االستراتيجي على نجاح 
شركات القطاع الصناعي، واستخدم الباحثان المنهجية الوصفية والسببية، وتكون مجتمع الدراسة من 

شركات  9غ عددها جميع الشركات الصناعية المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية والبال
، وأشارت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لممارسة التخطيط 10\3\2011والمسجلة حتى تاريخ 

االستراتيجي في تقليل المخاطر المصاحبة التخاذ القرارات االستثمارية لدى شركات القطاع 
  الصناعي المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية.

 Crisis Management- What Is It And) بعنوان "Dominic & Ets, 2011دراسة (   

How Is It Delivered?"،  هدفت الدراسة إلى تعريف األزمة وطبيعتها وخصائصها، ومعرفة ما
إذا كانت إدارة األزمات من األفضل تعريفها بأنها عملية أو قدرة، وكذلك التعرف على طرق 

) البريطانية وتوصلت الدراسة BCIشركة ( االتصال أثناء األزمات، وطبقت الدراسة على موظفي
إلى أن إدارة األزمة هي قدرة المنظمة على االستجابة الفعالة في حال حدوثها ومدى مرونة المؤسسة 
في تطبيق االستراتيجيات الموضوعة مسبقًا وفي الوقت الذي تكون فيه المعلومات متفرقة ووضع 

   المنظمة يكون في خطر.
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) بعنوان "متطلبات التخطيط االستراتيجي ودورها في الحد من أضرار 2011(السهلي، دراسة   
الكوارث"، هدفت  الدراسة إلى التعرف على دور التخطيط االستراتيجي في الحد من أضرار الكوارث 
من وجهة نظر ضباط الدفاع المدني في المنطقة الشرقية في مدينة الرياض، واستخدم الباحث 

  عن طريق المدخل المسحي باستخدام االستبانة كأداة لمسح البيانات.المنهج الوصفي التحليلي 
تكون مجتمع الدراسة من الضباط العاملين في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية وعددهم 

  وهي:) ضابطا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 280(
لدفاع المدني بالمنطقة الشرقية بأبعاد إن السلوكيات التي تعبر عن ارتفاع مستوى إلمام ضباط ا .1

التخطيط االستراتيجي في الحد من أضرار الكوارث هي: االعتماد على التنبؤ األمني عند وضع 
لمواجهة الكوارث في ضوء واقع البيئة  اإلستراتيجيةسيناريوهات مواجهة الكوارث، واتخاذ القرارات 
 المعلومات عن الكوارث المحتملة مستقبال.الداخلية والخارجية، واستخدام نظام فعال لجمع 

إن المتطلبات التي تعبر عن توافر متطلبات التخطيط االستراتيجي الالزم للحد من أضرار  .2
الكوارث من وجهة نظر ضباط الدفاع المدني في المنطقة الشرقية هي : تشكيل فريق عمل يختص 

عطاء كافة السلطات والصالحيات لفريق بإدارة الكارثة، وتوفير غرفة عمليات إلدارة الكوارث، وإ 
 إدارة الكارثة.

إن المعوقات المهمة التي تحد من دور التخطيط االستراتيجي في مواجهة أضرار الكوارث من  .3
: قلة الموارد المالية منطقة الشرقية بدرجة قوية جدا هيوجهة نظر ضباط الدفاع المدني في ال
ارث، وغياب التقنيات الالزمة لتنفيذ استراتيجيات الوقاية الالزمة لتطبيق استراتيجيات مواجهة الكو 

واالحتواء، والمواجهة، واستعادة السيطرة على مجريات الكارثة ، وندرة الكوادر البشرية المؤهلة 
 إلعداد استراتيجيات الوقاية واالحتواء، والمواجهة، واستعادة السيطرة على مجريات الكارثة.

 Crisis: Definition And Response, Understandingان ") بعنو Hilary, 2010دراسة (

Non-Profit Practitioner Perspectives" هدفت الدراسة إلى معرفة مدى أهمية االتصاالت ،
وفاعليتها أثناء وبعد األزمة لتتمكن المنظمة من استعادة وضعها الطبيعي، واستخدم أسلوب 

زمات في المنظمات غير الربحية، واستنتج الباحث المقابالت مع ذوي الخبرة في مجال إدارة األ
المنظمة دورها االيجابي، وأن اإلجراءات  استعادةأهمية االتصاالت في األزمات ودورها الحيوي في 
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اليومية للعالقات العامة في المؤسسة تساعد في حال حدوث أزمة وتحافظ على سمعة وشكل 
   المنظمة.

أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة ) بعنوان "2009دراسة (عبد العال،
هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب إدارة األزمات لدى  غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي"،

مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي المدرسين كما هدفت 
ة التعليمية، المنطقة الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، المرحل(ثر كل منأإلى الكشف عن 

في متوسط تقديرات مديري المدارس الحكومية في محافظات غزة لمدى ممارستهم للتخطيط التعليمية)
  االستراتيجي المدرسي.

جمع ، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة لم الباحث المنهج الوصفي التحليلياستخد
  البيانات المطلوبة.

 ارسون التخطيط االستراتيجي بنسبةتوصلت الدراسة إلى أن مديري المدارس الحكومية يم
ات والتخطيط االستراتيجي موجبة بين أساليب إدارة األزم ارتباطيهن هناك عالقة أ%)، و 84.43(

المدارس الحكومية تقديرات مديري  متوسطنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أ، و المدرسي
في محافظات غزة لمدى ممارستهم للتخطيط االستراتيجي المدرسي تعزى إلى متغيرات (الجنس، 

  سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، المرحلة التعليمية، المنطقة التعليمية).
، )، بعنوان "دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية"2008(نور الدين، دراسة

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التخطيط االستراتيجي في معالجة جوانب القصور في 
اإلدارة المدرسية في مدارس الحكومة األساسية العليا في محافظات غزة، واستخدم الباحث المنهج 

ت بوصف الظاهرة التي يريد دراسـتها وجمع أوصاف وبيانا في التحليلي وفيه يقوم الباحث "الوص
وصفًا دقيقًا ويعبـر عنها تعبيرًا كميًا وكيفيًا دون  يصفهادقيقة عنها، ويعتمد على دراسة الواقع و 

تحيز، وتكون مجتمع الدراسة من جميع مديري المدارس الحكومية األساسية العليا في محافظات 
واستخدم م، 2008/2007مديرًا ومديرة في العام الدراسي  مئة وواحد وستينغـزة، وبلغ عددهم 

الباحث االستبانة، وتوصلت الدراسة إلى أن الوزن النسبي لمتوسط درجة تأييد عينة الدراسة لدور 
وهذا  %)84.47( ية بمحافظات غزة قد بلغالتخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرس
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ة جوانب القصور في يدل على أن درجة التأييد بأن التخطيط االستراتيجي يلعب دورا كبيرا في معالج
  .عالية جداً  اإلدارة المدرسية في المدارس الحكومية

 Chaos, crises and disasters: A strategic Approach)، بعنوان "Brent, 2004دراسة(

to crises management in the tourism industry"  ، الفوضى واألزمات والكوارث ونظرة"
اع السياحة حيث اعتمدت الدراسة على المنهج االستراتيجي إلدارة إستراتيجية إلدارة األزمات في قط

دراسة ضرورة تمتع المنظمات بالمرونة والرقابة المستمرة والتوجه نحو تصميم األزمات، واهم نتائج ال
وتطبيق استراتيجيات فاعلة للتعامل مع األزمات، كما أكدت الدراسة على ضرورة استخدام المنظمات 

  المدخل الشمولي في إدارة األزمات والتعامل معها، والقيام بإعادة تشكيل هياكلها اإلدارية.
هدفت الدراسة إلى  األزمات"، مواجهة في المنظمات "جاهزية حول موضوع )2002لسيد، (ادراسة   

مواجهة  في لها التابعة والمديريات األردني، المدني للدفاع العامة المديرية جاهزية على التعرف
 ناألزمات، م تلك مع للتعامل بها المتبعة والوقائية العالجية اإلجراءات وتفحص المختلفة، األزمات
 إشارات باكتشاف :والمتمثلة األزمات إدارة لنظام الخمس المراحل توفر مدى على التعرف خالل

 على الدراسة طبقت وقد .والتعلم النشاط، واستعادة األضرار، حتواءاو  والوقاية، واالستعداد اإلنذار،
 نتائج أظهرتو  المدني، للدفاع المديرية العامة كوادر من صف وضابط اً ضابط (259) قوامها عينة

 نظام توفر عن وأظهرت كما عالية، بدرجة األزمات إلدارة الخمس المراحل توفر عن الدراسة
 والمديريات المديرية جاهزية في تأثيرها المحتمل العوامل أيضًا، أما عالية بدرجة الوقائية اإلجراءات

 فالتباعد الترتيب، في ىألولا وكانت البيئية العوامل كالتالي: بحسب أهميتها كانت فقد لها التابعة
 وٕامكانيات معدات تصاالت،الا ونظم التكنولوجية العوامل ثم التنظيمية للمديرية، للوحدات الجغرافي
  العوامل البشرية. وأخيراً  واليات،

 Developing effective crisis management: The)، بعنوان" Orifici, 2000دراسة ( 

role of a project manager"،"  تطوير خطة إدارة أزمات فعالة ودور إدارة المشاريع" حيث
ا هي األساليب المستخدمة مو  هدفت الدراسة الى معرفة دور مديري المدارس أثناء نشوء األزمات،

  للحد من أثار تلك األزمات.
هم نتائج أ) في إحدى مدارس نيويورك و المقابلة استخدم الباحث المنهج الميداني في دراسة (أسلوب

  الدراسة:
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أهمية دور المدير أثناء حدوث األزمات،  وتوضيح وضع خطة فعالة إلدارة األزمات لتجنبها،
  باإلضافة إلى كيفية التصرف في حال حدوث أزمات حقيقية.

 Crisis(")، بعنوان " نظم وخطوات إدارة األزمات في شركات التصديرRoger, 2000دراسة(
management plans and systems of exporting companies)  :  

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى التقدم في نظم وخطط إدارة األزمات في شركات األعمال المصدرة 
أن حجم المخاطرة الكبيرة التي تتحمله هذه الشركات إلى إلى دول العالم الثالث، وتوصلت الدراسة 

  يرجع إلى سوء تخطيط تلك الشركات لمواجهة أزمات التصدير .
% فقط من تلك الشركات تمتلك أنظمة وخطط إلدارة أزمات 20حوالي  ت الدراسة إلى أنتوصل

وتوصلت الدراسة  على اإلطالق، اً أو خطط اً متلك نظمت% من تلك الشركات ال 33التصدير، بينما 
  إلى أن ميل الشركات الستخدام الحكم الشخصي بدرجة كبيرة في عمليات التخطيط إلدارة األزمات.

  على الدراسات السابقة: التعقيب
أن  نستنتج من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التخطيط االستراتيجي

جميعها هدفت إلى إبراز أهمية التخطيط االستراتيجي للمؤسسات على اختالف أنواعها، والدور 
  سسات.الكبير الذي يلعبه التخطيط االستراتيجي في مواجهة المشكالت في هذه المؤ 

واختلفت مع بعضها من الدراسة،  تشابهت إلى حد كبير مع الدراسات السابقة من حيث الغرضوأنها 
فقد اهتمت الدراسة الحالية بمعرفة أثر ودور التخطيط االستراتيجي في مواجهة في المنهجية المتبعة، 

إلى التعرف على  األزمات في المؤسسات العامة، وبذلك تشابهت مع الدراسات السابقة التي هدفت
  دور التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات وحل المشكالت وزيادة فاعلية المؤسسات المختلفة.

أبو حليمة "من حيث النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة نرى أن هناك تشابه  في دراسة 
بد القادر، ودومنيك"، وعوعالن وصدقه ودراسة نور الدين والسهلي وعبد العال واورفيكي وبرنت 

في وجود وعي لدى عينة البحث بأهمية التخطيط االستراتيجي  "روجر"واختلفت الدراسة مع دراسة 
وركز هيلر على أهمية للمؤسسات ودوره في حل المشكالت وفي بعض النتائج األخرى ذات العالقة، 
ت إلى ضرورة تقييم االتصاالت ودورها الحيوي في مواجهة األزمات، أما "لوزيا" فقد توصل

االستراتيجيات الموجودة قبل بناء استراتيجيات جديدة، كما اختلفت مع دراسة "السيد" حول وجود 
فقد أوصت الدراسة الحالية بأهمية إشراك الموظفين في عملية إجراءات وقائية إلدارة األزمة، 
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الالزمة لهم في مجال التخطيط  (اإلدارة باألهداف)، وتوفير البرامج التدريبية التخطيط االستراتيجي
  االستراتيجي.

ما يميز هذه الدراسة أنها الدراسة الوحيدة المتعلقة بالتخطيط االستراتيجي على مستوى المؤسسات 
العامة في الضفة الغربية والتي تهتم بجانب إدارة األزمات، وقد تم استقصاء أراء الموظفين في كافة 

  م االستبانة كأداة جمع بيانات.المستويات اإلدارية وذلك باستخدا
  مشكلة الدراسة:

تعاني المؤسسات بشكل عام (العامة والخاصة) من تحديات كبيرة في إدارة األزمات وخاصة     
عند تعرض المؤسسة إلى األزمات الطارئة والظرفية، لذلك تعتبر عملية إدارة التخطيط االستراتيجي 

ة األزمات الطارئة، والمؤسسات العامة مثلها مثل باقي المالذ الوحيد الذي يمكن اتباعه لمواجه
المؤسسات العامة في الدول العربية التي تعرضت إلى أزمات إدارية ومالية منها من واجه ومنها من 

ن مشكلة الدراسة تتلخص في أن األزمات التي يواجهها موظفو القطاع العام إعليه ف ، وبناءً أخفق
ة، ويمثل االلتزام باإلدارة اإلستراتيجية بما فيها من تخطيط استراتيجي بحاجة إلى حلول إبداعية جديد

أحد الحلول السحرية لهذه األزمات. وبالتحديد فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن السؤال اآلتي: ما 
  مؤسسات العامة؟ الأزمات  إدارة التخطيط اإلستراتيجي في إدارة أثر 

  فرضية الدراسة: 
) في متوسط استجابة α=0.05ق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (ال توجد فرو     

األزمات في المؤسسات العامة في الضفة الغربية  وٕادارةستراتيجي التخطيط االأثر  بينالمبحوثين 
  .(الجنس، المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة) تعزى إلى متغيرات الدراسة

  أهداف الدراسة:
 األزمات إدارةستراتيجي في التعرف على أثر التخطيط اال فياف الدراسة بصورة رئيسة أهد تتلخص

  ، وتتلخص أهداف الدراسة في:في المؤسسات العامة
التعرف على أهمية التخطيط االستراتيجي في التقليل من األزمات التي يواجهها الموظفون في  -1

  العامة المؤسسات.
  األزمات في المؤسسات العامة. إدارةجي في التخطيط االستراتي أثر التعرف على -2
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 إيضاح أبعاد كًال من التخطيط االستراتيجي وٕادارة األزمات. -3
التعرف على العوامل التي يجب االهتمام بها من قبل اإلدارة والتي تساعد في التخفيف من  -4

 .آثار األزمات
  أهمية الدراسة:

يات إلى صناع القرار من إداريين في الدرجات في تقديم مقترحات وتوصتأتي أهمية هذه الدراسة     
العليا ومتخذي القرار في الوزارات المختلفة في دولة فلسطين، وذلك كمساهمة وتقديم رؤيا مستقبلية 

الدراسات إلى أن التخطيط القائم تشير و  للحد من الوقوع في المشاكل التي تولدها األزمات اإلدارية،
م بشكل كبير في الحد من األزمات في العمل. ومن كون التخطيط يساه اإلستراتيجيةعلى اإلدارة 

األمر الذي يساعد في  اإلستراتيجيةاالستراتيجي مفهوم يضمن إشراك الموظفين في وضع الخطط 
آليات تنفيذها مما يقلل من حدوث أزمات في تنفيذ األهداف اإلدارية التي يتم وضعها في المؤسسات 

ى المستوى العلمي والتطبيقي للباحثين مستقبًال في هذا المجال وٕاثرائها العامة. وتساهم الدراسة عل
 . ينوالعامل واإلداريينبدراسات شاملة حول موضوع التخطيط االستراتيجي للباحثين 

  منهج الدراسة:
طالع على المراجع، والكتب التي تناولت تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل اال    

مته ئلمال العامة والخاصة، تخطيط اإلستراتيجي في مواجهة األزمات في المؤسساتموضوع أثر ال
لطبيعة هذه الدراسة وذلك باالعتماد على عينة الدراسة المكونة من مدراء وموظفين المؤسسات 

 العامة، الستطالع  آرائهم حول موضوع الدراسة، باستخدام االستبانة كأداة لجمع البيانات.
   :نموذج الدراسة

الستراتيجي بما وفقا لفرضية الدراسة يتمثل نموذج الدراسة من متغير مستقل وهو التخطيط ا   
متغير تابع وهو إدارة األزمات بما يشمله من متغيرات باإلضافة إلى المتغيرات يشمله من عناصر و 

  الديمغرافية.
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  الطريقة واإلجراءات
  مجتمع الدراسة:مجتمع الدراسة:

والموظفين العاملين في المؤسسات العامة في منطقة  يرينالدراسة من جميع المدتكون مجتمع      
الحصر أسلوب تم استخدام  وموظفة. اً ) موظف850(تعداد كل مؤسسةالدراسة والبالغ عددهم حسب 

 800استجاب منهم و  وزعت االستبانة على جميع أفراد مجتمع الدراسة،حيث شامل في البحث، ال
  . وهذه النسبة تصلح لتعميم النتائج0.94ا نسبته أي م موظفا وموظفة

  وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيرات )1جدول رقم (
  النسبة المئوية %  التكرار  البيان  المتغير

  الجنس
  72.5  580  ذكر
  27.5  220  أنثى

  المسمى الوظيفي
  16.2  130  موظف إداري

  41.3  330  ول شعبةؤ مس

 التخطيط االستراتيجي

  :إدارة األزمات
ل من املشاكل، فعالية وكفاءة اإلدارة، الكشف التقلي

عن نقاط الضعف والقوة، اختاذ القرارات، وضوح 
الرؤيا، االستخدام األمثل للموارد، ختفيف ضغط 
العمل، حتديد النظم والربامج، إجياد البدائل، االستقرار 
الوظيفي، توافر املعلومات، الرضا الوظيفي، اإلنذار 

 املبكر

  غرافيةالمتغيرات الديم
 اجلنس  -

 املسمى الوظيفي -

 املؤهل العلمي -

سنوات اخلربة-
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  27.5  220  رئيس قسم
  10.0  80  مدير وحدة
  5.0  40 مدير دائرة

  المؤهل العلمي

  22.5  180  ثانوية فأقل
من ثانوية إلى 
  بكالوريوس

380  47.5  

  30.0  240  بكالوريوس فأعلى

  سنوات الخبرة
  3.8  30  سنوات 5أقل من 

  15.0  120  سنوات 10-5من 
  81.2  650  سنوات 10أكثر من 

  %100  800  المجموع
  ثبات أداة الدراسة:

) من أجل فحص ثبات أداة الدراسة، وهذا Consistencyتم استخدام ثبات التجانس الداخلي (     
النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل 

اة الدراسة التجانس تم استخدام طريقة (كرونباخ ألفا)، حيث بلغ معامل الثبات الكلي (ألفا) لفقرات أد
 Malhatro and) وهذا يعتبر معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية(0.82(

David, (2007), p67.(  

  صدق األداة: 
تم عرض األداة بعد بنائها على عدد من المتخصصين والمدققين. وتم األخذ بالمالحظات     

  لغوية أو حذف بعض الفقرات أو تعديلها. والتعديالت لفقرات االستبانة، سواء من حيث الصياغة ال
  المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

وذلك ) SPSSمن أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية (
  المعالجات اإلحصائية اآلتية: باستخدام

  اسة..المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لإلجابة عن سؤال الدر 1
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) لفحص الفرضيات المتعلقة Independent T-Test((ت) للمجموعات المستقلة . اختبار2
  بمتغيرات الجنس. 

لفحص الفرضية المتعلقة المسمى  )One-Way Analysis Variance(. تحليل التباين األحادي3
  الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة .

  ).Cronbach's Alpha(. معادلة كرونباخ ألفا لقياس الثبات 4
  ومن أجل تفسير نتائج سؤال الدراسة تم استخدام المعيار التالي:

  )2جدول رقم (
 درجة األثر النسبة المئوية

  جداقليلة   %50أقل من 
  قليلة  % 59.9-50من 
  ةمتوسط  % 69.9-60من 
  كبيرة  %79.9- 70من

  كبيرة جدا  % فأكثر80
  :نتائج تحليل الدراسة

األزمات في المؤسسات  إدارة التخطيط اإلستراتيجي فيإدارة ما أثر ة بسؤال الدارسة "النتائج المتعلق
العامة؟" من أجل اإلجابة عن هذا السؤال استخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والدرجة 

والنتائج مبينة في  الكلية ألثر التخطيط االستراتيجي في مواجهة األزمات في المؤسسات العامة
  جداول اآلتي: ال

األزمات  إدارة) المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة أثر التخطيط اإلستراتيجي في 3جدول رقم (
  األثر.في المؤسسات العامة مرتبة تنازليا حسب درجة 

الوسط   الفقرة  التسلسل
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

درجة 
  األثر

لمشــكالت يســاهم التخطــيط االســتراتيجي فــي التقليــل مــن ا  1
 كبيرة جدا  86.50  4.33    المحتملة.



 
 
 
 
 
 

    ....ط االستراتيجي في إدارة األزمات أثر التخطي
  

  

314 
 

قلــة شــرح عمليــات التخطــيط االســتراتيجي للمــوظفين تقلــل   8
 كبيرة جدا  85.50  4.28  .األزماتمن فعالية إدارة 

قلـــة إشـــراك المـــوظفين فـــي التخطـــيط االســـتراتيجي تعتبـــر   6
 كبيرة جدا  84.75  4.24  عقبه في حل المشكالت.

كشــف عــن نقــاط القــوة والضــعف التخطــيط االســتراتيجي ي  21
 كبيرة جدا  83.75  4.19  في المؤسسة.

التخطــــيط االســــتراتيجي يــــوفر معلومــــات تفيــــد فــــي اتخــــاذ   10
 كبيرة جدا  82.75  4.14  القرارات وحل المشكالت.

التخطــــيط االســــتراتيجي فــــي المؤسســــة يزيــــد مــــن وضــــوح   16
 كبيرة جدا  81.25  4.06  األزماترؤية العاملين فيها إلدارة 

التخطــــــيط االســــــتراتيجي يســــــاهم فــــــي التقليــــــل مــــــن آثــــــار   7
 كبيرة جدا  81.25  4.06  األزمات في المؤسسة.

التخطــــيط االســــتراتيجي يســــاعد المؤسســــة فــــي االســــتخدام   27
 كبيرة جدا  81.00  4.05  األمثل للموارد.

التخطـــيط اســـتراتيجي يســـاهم فـــي االســـتفادة القصـــوى مـــن   12
 كبيرة جدا  81.00  4.05  الموارد المتاحة للمؤسسة.

تطبيـــق التخطـــيط االســـتراتيجي فـــي المؤسســـة يحتـــاج إلـــى   18
 كبيرة جدا  80.25  4.01  سنوات خبرة.

التخطــيط االســـتراتيجي يســـاهم فـــي تخفيـــف ضـــغط العمـــل   9
 كبيرة جدا  80.00  4.00  عن العاملين.

التخطـــيط االســـتراتيجي يحـــدد الـــنظم والبـــرامج المســـتخدمة   14
 كبيرة  79.50  3.98  في المؤسسة.

التخطـــــيط االســـــتراتيجي يســـــاعد فـــــي إيجـــــاد بـــــدائل لحـــــل   23
 كبيرة  79.00  3.95  المشكالت.

التخطيط االستراتيجي يحدد عالقــات المؤسســة مــع جميــع   22
 كبيرة  78.75  3.94  العاملين في بيئة العمل.
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التخطــــيط االســــتراتيجي يســــاهم فــــي حــــل المشــــكالت فــــي   4
 كبيرة  78.25  3.91  المؤسسة.

25  
التخطـــــيط االســـــتراتيجي يســـــاعد فـــــي تحقيـــــق  االســـــتقرار 
الـــــداخلي بــــــين األنظمــــــة الجزئيـــــة فــــــي هياكــــــل المؤسســــــة 

  الداخلية.
 كبيرة  78.25  3.91

التخطــــيط االســــتراتيجي يســــعى إلــــى تحقيــــق التــــوازن بــــين   20
 كبيرة  77.75  3.89  مصالح األطراف المختلفة.

ل بنــــــــاء الهيكــــــــ يســــــــاعد علــــــــىالتخطــــــــيط االســــــــتراتيجي    13
 كبيرة  77.00  3.85  التنظيمي للمؤسسة.

تطبيــــق التخطــــيط االســــتراتيجي فــــي المؤسســــات  يختلــــف  15
 كبيرة  76.75  3.84  باختالف المركز الوظيفي.

التخطــيط االســتراتيجي يــؤثر علــى ســير العمــل إيجابــًا فــي   11
 كبيرة  76.75  3.84  المؤسسة.

 كبيرة  74.75  3.74  ة.التخطيط االستراتيجي يحتاج إلى مؤهالت علمية عالي  5

التخطــيط االســتراتيجي يـــؤثر علــى زيـــادة معــدالت الرضـــا   17
 كبيرة  73.50  3.68  الوظيفي للعاملين.

 كبيرة  73.50  3.68  التخطيط االستراتيجي يغير من رسالة المؤسسة.  24

ـــاءة المـــوظفين فـــي   2 التخطـــيط االســـتراتيجي يـــؤثر علـــى كف
 كبيرة  72.50  3.63  حل األزمات.

 متوسطة  68.00  3.40  ق المؤسسة التخطيط االستراتيجي في أعمالها.تطب  3
 متوسطة  61.25  3.06  طويل األمد في المؤسسة.استراتيجي يوجد تخطيط   19

التخطــيط االســتراتيجي يــتم فــي حالــة اكتشــاف األزمــة فــي   26
 قليلة 55.75  2.79 المؤسسة

 كبيرة  77.38  3.87  الدرجة الكلية



 
 
 
 
 
 

    ....ط االستراتيجي في إدارة األزمات أثر التخطي
  

  

316 
 

 إدارة) أن الدرجة الكلية في أثر التخطيط اإلستراتيجي في 3جدول رقم (يتضح من خالل ال    
) وبنسبة مئوية 3.87كانت كبيرة وحصلت على وسط حسابي (المؤسسات العامة األزمات في 

األزمات في المؤسسات  إدارةستراتيجي في دل على وجود أثر كبير للتخطيط اإل%)، وهذا ي77.38(
) والتي تنص على "التخطيط االستراتيجي يساهم في التقليل من 1قم (العامة، فيما حصلت الفقرة ر 

) وبدرجة موافقة كبيرة جدًا، وهذا يدل 4.33المشكالت المحتملة." على أعلى وسط حسابي بلغ (
على مدى أهمية التخطيط االستراتيجي من وجهة نظر المبحوثين في المؤسسات العامة لمواجهة 

) والتي تنص على "قلة شرح 8جاءت في المرتبة الثانية الفقرة رقم ( األزمات بشتى أنواعها، فيما
عمليات التخطيط االستراتيجي للموظفين تقلل من فعالية إدارة األزمات"، وحصلت على وسط حسابي 

) ودرجة موافقة كبيرة جدًا، وهذا يدلل على مدى أهمية مشاركة الموظفين في المؤسسات 4.28بلغ (
، 16، 10، 21، 6طط اإلستراتيجية لمواجهة األزمات. فيما حصلت الفقرات (العامة  في رسم الخ

 4.24) درجة موافقة كبيرة جدًا من قبل المبحوثين وبوسط حسابي تراوح بين (9، 18، 12، 27، 7
)، وهذا يدل على مدى أهمية التخطيط االستراتيجي في حل المشكالت ومعرفة نقاط القوة 4.00و

القرارات ويزيد من  التخاذ، كما ويوفر معلومات المؤسسات العامةزمات في والضعف في إدارة األ
قدرة ورؤية العاملين في إدارة األزمات، ويساهم التخطيط في االستخدام األمثل للموارد المادية 

  والبشرية، ويحتاج إلى خبرات كافية لدى الموظفين ويخفف ضغط العمل عنهم.
" والتي تنص على "التخطيط االستراتيجي يتم في 26ة الفقرة رقم "فيما جاءت في المرتبة األخير     

) وبنسبة 2.79بي بلغ (حالة اكتشاف األزمة في المؤسسة" وبدرجة موافقة ضعيفة، وبوسط حسا
%)، وهذا يدل على أن المؤسسات العامة لديها تحوط من وقوع أزمات. 55.75( مئوية بلغت

نص على "يوجد تخطيط طويل األمد في المؤسسة"، وبوسط ) والتي ت19وجاءت قبلها الفقرة رقم (
%) وبدرجة موافقة متوسطة، ويدل ذلك على 61.25) وبنسبة مئوية بلغت (3.06حسابي بلغ (

  وجود خطط طويلة األجل في المؤسسات العامة لمواجهة األزمات.
  النتائج المتعلقة بفرضية الدراسة:

) في متوسط استجابة α=0.05عند مستوى الداللة ( إحصائية التال توجد فروق ذات دالأوًال: 
تبعا لمتغير األزمات في المؤسسات العامة  إدارةالمبحوثين من حيث أثر التخطيط اإلستراتيجي في 

  الجنس.
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-Independent tومن أجل فحص الفرضية تم استخدام اختبار(ت) لمجموعتين مستقلتين (       
test) تبين ذلك:4) ونتائج الجدول (   

  

 إدارة) نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق في درجة أثر التخطيط اإلستراتيجي في 4الجدول (
  تبعًا لمتغير الجنس.المؤسسات العامة  األزمات في

  الجنس
  (ت)  )220أنثى(ن=  )580ذكر  (ن=

  المحسوبة

مستوى 
  الداللة
  االنحراف  الوسط  االنحراف  الوسط  المحسوب

الدرجة الكلية 
  0.36 0.91 0.45343    3.79  0.43452  3.8966  لألثر

      

الكلية ألثر التخطيط  درجةأن قيمة مستوى الداللة المحسوبة على ال )4( يتضح من الجدول    
) وهذه 0.36( قد بلغت تبعًا لمتغير الجنس األزمات في المؤسسات العامة إدارةاإلستراتيجي في 

) أي أننا نقبل الفرضية الصفرية =0.05(للدراسةمة مستوى الداللة المحدد القيمة أكبر من قي
) في درجة التخطيط =0.05القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة (

  اإلستراتيجي في مواجهة األزمات في المؤسسات العامة  تبعا لمتغير الجنس.
) في متوسط استجابة α=0.05ة (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل ثانيًا:

تبعًا  األزمات في المؤسسات العامة إدارةالمبحوثين من حيث أثر التخطيط اإلستراتيجي في 
  لمتغيرات (المسمى الوظيفي، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة).

  

) للتعرف One-Way ANOVAمن أجل فحص الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي (    
األزمات في المؤسسات العامة تبعًا  إدارةأثر التخطيط اإلستراتيجي في درجة الفروق في  على داللة

  لمتغيرات الدراسة.  
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 إدارةأثر التخطيط اإلستراتيجي في  درجة) نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في 5جدول (
  األزمات في المؤسسات العامة  تبعًا لمتغيرات الدراسة.

 المتغير
  مصدر التباين  

درجات 
  الحرية

مجموع مربعات 
  االنحراف

متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  
المسمى 
الوظيفي 

  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
  المجموع

4  
795  
799    

0.941  
14.299  
15.240    

0.235  
0.191    

1.23  0.30 

  
المؤهل 
 العلمي 

  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
  المجموع

2  
797  
799    

0.003  
15.237  
15.240    

0.002  
0.198    

0.07  0.99 

  
سنوات 
 الخبرة 

  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
  المجموع

2  
797  
799    

0.468  
14.772  
15.240    

0.234  
0.192    

1.22  0.31 

الكلية ألثر التخطيط  درجة) أن قيمة مستوى الداللة المحسوبة على ال5يتضح من الجدول (     
) 0.30( قد بلغت تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي األزمات في المؤسسات العامة إدارةتيجي في اإلسترا

) مما يدعو إلى قبول الفرضية =0.05وهذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة (
  الصفرية. 

التخطيط الكلية ألثر  درجة) أن قيمة مستوى الداللة المحسوبة على ال5يتضح من الجدول (
) 0.99تبعًا لمتغير المؤهل العلمي قد بلغت ( األزمات في المؤسسات العامة إدارةاإلستراتيجي في 

) أي أننا نقبل الفرضية =0.05(مة مستوى الداللة المحدد للدراسةوهذه القيمة أكبر من قي
  الصفرية. 
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الكلية ألثر التخطيط  درجة) أن قيمة مستوى الداللة المحسوبة على ال5كما يتضح من الجدول (
) 0.31األزمات في المؤسسات العامة تبعًا لمتغير سنوات الخبرة قد بلغت ( إدارة اإلستراتيجي في

) أي أننا نقبل الفرضية =0.05وهذه القيمة أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة (
  الصفرية. 

  النتائج والتوصيات
  أوًال: نتائج الدراسة

  لدراسة أن التخطيط االستراتيجي في المؤسسات العامة يساهم في التقليل من أظهرت نتائج ا
 المشكالت المحتملة، وأن قلة توضيحه للموظفين يقلل من فعالية إدارة األزمات.

   تبين من نتائج الدراسة أن قلة إشراك الموظفين في التخطيط االستراتيجي تعتبر عقبة في حل
 لقوة والضعف في المؤسسة.المشكالت، كما أنه يكشف نقاط ا

   أشارت نتائج الدراسة أن التخطيط االستراتيجي يوفر معلومات تفيد في اتخاذ القرارات وحل
 المشكالت، وأنه يزيد من وضوح رؤية العاملين في إدارة األزمات.

  العامة تطبق التخطيط االستراتيجي في أعمالها وبنسبة  تتوصلت الدراسة إلى أن المؤسسا
من آراء المبحوثين، وأنه يوجد تخطيط استراتيجي طويل األمد فيها وبدرجة متوسطة من متوسطة 

 اإلجابة أيضًا.
   تبين من نتائج الدراسة أن تطبيق التخطيط االستراتيجي يحتاج إلى موظفين ذوي مؤهالت علمية

 عالية وخبرة طويلة في مجال التخطيط االستراتيجي.
   وبدرجة  ط االستراتيجي يتم في حالة اكتشاف األزمة في المؤسسةالتخطيأظهرت نتائج الدراسة أن

قليلة من استجابات المبحوثين، وأن المؤسسات العامة تقوم بتبني التخطيط االستراتيجي في أعمالها 
 بدرجة متوسطة.

  منهج التفكير والتخطيط اإلستراتيجي لتنمية تتبع المؤسسات العامة  يتضح من نتائج الدراسة أن
ياتها الذاتية والحفاظ على كفاءة أدائها وذلك في ظل ارتفاع مستوى المخاطرة في اتخاذ إمكان

 القرارات وضخامة تكلفة القرارات الخاطئة.
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   يوجد تفاوت واضح في إمكانيات وقدرات المؤسسات العامة إلعداد تبين من نتائج الدراسة أنه
اختالف تطبيق الخطة اإلستراتيجية  الخطط اإلستراتيجية أو تنفيذها أو تطويرها، فضًال عن

 باختالف المستوى في الهيكل التنظيمي.
  مواجهة إلى تنمية القدرة لدى المؤسسة على يؤدي االستراتيجي في اإلدارة التخطيط تباع نهج ا

 األزمات في حال حدوثها.
   ويقوم برصده حدث التغيير أن يُ  منه نتظرالتخطيط االستراتيجي ال يُ تبين من نتائج الدراسة أن

 عد المنظمة استراتيجيا لمواجهته.ولكن يتنبأ به ويُ 
  األزمات في المؤسسات  إدارةأثر للتخطيط اإلستراتيجي في  ه يوجداتضح من نتائج التحليل أن

  من الموافقة عند المستقصيين. كبيرة درجة%) وهي 77.38( العامة بنسبة
  ساعد في التخفيف من آثار األزمات ومنها، إشراك كما تبين من نتائج الدراسة أن هناك عوامًال ت

الموظفين في وضع الخطة وتوضيحها لهم، وضوح الرؤيا المستقبلية للعاملين عن الخطة 
اإلستراتيجية، االستخدام األمثل للموارد المتاحة، فعالية وكفاءة اإلدارة، وتوفر معلومات عن الخطط 

 ل المشكالت.اإلستراتيجية المستقبلية، وٕايجاد بدائل لح
  ثانيًا: التوصيات

   يجب إطالع الموظفين وٕاشراكهم في وضع الخطة اإلستراتيجية، وأخذ آرائهم فيها، ألن التخطيط
االستراتيجي يساهم في التخفيف من حدة األزمات، ويحدد نقاط القوة والضعف في المؤسسات 

 العامة، 
  كافية والتي تفيد في اتخاذ القرارات وحل من أهداف التخطيط االستراتيجي هو توفير المعلومات ال

األزمات المتوقعة، لذا كان من الضروري تبني التخطيط االستراتيجي كوسيلة وليس غاية، حيث 
 أنه يزيد من وضوح رؤيا العاملين في إدارة األزمات.

   ضرورة أن تتبنى المؤسسات العامة التخطيط االستراتيجي في أعمالها وخاصة طويل األجل منه
 واالستفادة القصوى من الموارد المتاحة.

   ،بما أن التخطيط االستراتيجي يحتاج إلى موظفين ذوي مؤهالت علمية عالية وذوي خبرة طويلة
فإنه يجب على المؤسسات العامة وخاصة متخذي القرار فيها إحالة وضع الخطة اإلستراتيجية إلى 

 موظفين ذوي كفاءة وخبرة طويلة (متخصصين).
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   أهداف التخطيط االستراتيجي في المؤسسات هو اكتشاف األزمات قبل حدوثها، لذلك إن من
أن يتم يجب أن تشمل الخطط اإلستراتيجية برامجًا ونظمًا وسياسات واضحة إلدارة األزمات. و 

  في المؤسسة. األزماتالتخطيط على مسبقًا وليس عند اكتشاف 
  ات العامة بدائل لحل األزمات المتوقعة في ضرورة أن يشمل التخطيط االستراتيجي في المؤسس

 وتوفير الدورات التدريبية للموظفين في مجال التخطيط االستراتيجي.حال حدوثها. 
   عملية إعداد الخطط اإلستراتيجية في المؤسسات  مشاركة اإلدارات الوسطى والتنفيذية فيضرورة

 العامة.
  للخطط  ةرات السلطة الفلسطينييوصي الباحث بإجراء دراسات تتضمن مدى تطبيق وزا

 اإلستراتيجية الخماسية التي وضعتها في ظل حكومة سالم فياض. 
  أوال: المصادر العربية

): اإلدارة اإلستراتيجية وجودة التفكير 2008أبو بكر، مصطفى، النعيم، فهد بن عبد اهللا ( -1
 والقرارات في المؤسسات المعاصرة، اإلسكندرية، الدار الجامعية.

 األزمات، اإلسكندرية، دار اإلستراتيجية وٕادارة ): اإلدارة2002السالم ( عبد حف،ق أبو -2
 .الجديدة الجامعة

): التخطيط االستراتيجي لرفع مستوى األداء في الجامعات، المؤتمر 2011أبو زقية، خديجة ( -3
         العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي، جامعة الزرقاء األردن.

): واقع التخطيط االستراتيجي في مدارس وكالة الغوث في قطاع غزة 2007خليل ( أبو هاشم، -4
 وسبل تطويره، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.

): إدارة األزمة التعليمية منظور عالمي، الطبعة األولى، المكتب العلمي 2001احمد، إبراهيم ( -5
 للكمبيوتر والنشر والتوزيع، اإلسكندرية.

): اإلستراتيجية والتخطيط 2007دان، خالد محمد و إدريس، وائل محمد صبحي (بني حم -6
 االستراتيجي، عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

): إدارة األزمات، التخطيط لما قد ال يحدث: الترجمة، إصالح، مشرف علمي،  2004بيمك (  -7
 لخبراء المهنية لإلدارة (بيمك).القاهرة، مركز ا ،الرحمن، الطبعة الثانيةتوفيق، عبد 
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 .الفكر العربي المدرسية، القاهرة، دار واإلدارة التعليمية ): اإلدارة2005أحمد ( حجي، -8
 ): التخطيط االستراتيجي في المنظومة المدرسية، عمان، دار الفكر.2007الحريري، رافدة ( -9

ي، عمان، المركز ): مفهوم اإلستراتيجية والتخطيط االستراتيج1997(عايدة سيد خطاب، - 10
 الدولي للنظم والمعلومات اإلدارية.

 المجد أبو دار :القاهرة والكوارث، األزمات لمواجهة التخطيط ،(2004)محمد الرهوان، - 11
 .للطباعة

): التخطيط االستراتيجي، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع 2010السكارنة، بالل خلف ( - 12
 والطباعة.

لمنظمات في مواجهة األزمات، رسالة ماجستير، الجامعة ): جاهزية ا2002السيد، زاهر ( - 13
 األردنية، األردن.

): متطلبات التخطيط االستراتيجي ودورها في الحد من أضرار 2011السهلي، فيحان ( - 14
 الكوارث، رسالة ماجستير، الرياض.

اآلليات، الرياض، أكاديمية  -المراحل -): إدارة األزمات: األسس2002الشعالن، فهد أحمد( - 15
 نايف للعلوم األمنية.

): دراسة واقع التخطيط االستراتيجي لدى مديري المنظمات غير 2002األشقر، إبراهيم( - 16
 الحكومية المحلية في قطاع غزة، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.

دور التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات، الجامعة  ):2012أبو حليمة، عزيزة( - 17
 اإلسالمية، غزة.

)، أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية 2009عبد العال، رائد فؤاد محمد( - 18
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة.ة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجيفي محافظة غز 

): دور التخطيط االستراتيجي في تقليل 2011عالن، معتصم فضل، صدقة، رشاد عطا ( - 19
ة في سوق االستثمارية لدى شركات القطاع الصناعي المدرج المخاطر المصاحبة التخاذ القرارات

 ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح.فلسطين لألوراق المالية
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): اإلدارة اإلستراتيجية، عمان، 2012حمد عطا اهللا(أالضمور، هاني حامد والقطامين،  - 20
 منشورات جامعة القدس المفتوحة.

عمان، منشورات جامعة القدس  المبيعات، ): إدارة2008( ت، محمد، سماره، عبداهللاعبيدا - 21
 المفتوحة.

اثر التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمة، بحث مقدم إلى  ):2009(نجم، العزاوي - 22
 المؤتمر العلمي الدولي السابع في جامعة الزرقاء الخاصة.

 ): إدارة األزمات وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي من وجهة نظر2014( عبد القادر، حسين - 23
 فلسطين، مؤتمر جامعة الزيتونة، األردن. –اإلداريين والماليين في جامعة االستقالل 

 األولى، عمان. الطبعة المعرفة، كنوز دار األزمات، ): إدارة2007عبوي، زيد ( - 24
): إدارة األزمات والكوارث، مخاطر العولمة، اإلرهاب الدولي، الطبعة 2004عليوه، السيد ( - 25

 ز القرارات لالستشارات.الثانية، القاهرة :مرك
ل، عمان، دار منظور منهجي متکام): اإلدارة اإلستراتيجية 2007طاهر محسن(، الغالبي - 26

 وائل للنشر.
 ): اإلدارة اإلستراتيجية، عمان، دار مجدالوي للنشر والتوزيع.2002حمد(أالقطامين،  - 27
 .الجامعية األزمات، اإلسكندرية، الدار إدارة ):2006(أحمد ماهر، - 28
 ): اإلدارة اإلستراتيجي، اإلسكندرية، الدار الجامعية الجديدة.2003نبيل محمد( مرسي، - 29
 ): اإلعالم ومعالجة األزمات، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية.2005(حسنمكاوي،  - 30
 ،): دور التخطيط االستراتيجي في زيادة فاعلية اإلدارة المدرسية2008نور الدين، مازن( - 31
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