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 دور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات 
فـي املؤسسات الحكومية الفلسطينية

د. سالمة  »محمد وليد« سالم سالمة

 أستاذ العلوم اإلدارية املساعد 
 كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية 

 جامعة القدس املفتوحة 
دولة فلسطيـن

امللخص1 

ــي  هدفــت هــذه الدراســة إلـــى التعــرف علـــى دور التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات فـــي املؤسســات الحكوميــة فـ
فلسطيـن، وفًقا  ملتغيـرات: الجنس، والدرجة الوظيفية، والعمر، وسنوات الخبـرة. ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد قائمة 
اســتقصاء تكونــت مــن (28) عبــارة، وكانــت موجهــة ملجتمــع العامليـــن فـــي املؤسســات الحكوميــة والبالــغ عددهــم (63319)  
 وعاملــة كعينــة إلجــراء الدراســة 

ً
 وعاملــة، وفًقــا إلحصائيــات جهــاز اإلحصــاء الفلسطينـــي، حيــث تــم اختيــار (386) عامــا

ً
عامــا

عليهــا. وقــد توصلــت الدراســة إلـــى أن درجــة التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات كانــت متوســطة، بمعنـــى وجــود دور 
للتخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات. حيــث تهتــم إدارة املؤسســات الحكوميــة بحضــور مؤتمــرات ونــدوات خاصـــة بــإدارة 
األزمــات للتعــرف علـــى الجديــد فـــي هــذا املجــال. كمــا إن درجــة فاعليــة وكفــاءة التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات كانــت 
متوســطة، بمعنـــى وجــود فاعليــة وكفــاءة للتخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات. فهنــاك ضــرورة للتواصــل بيـــن واضعـــي 
الخطــط االستـــراتيجية واملنفذيـــن لهــا، ممــا يعمــل علـــى نقــل الخطــط مــن واقــع نظــري إلـــى واقــع عملـــي بكفــاءة عاليــة. ومــن أهــم 
مــا أوصــت بــه الدراســة الحاليــة هــو ضــرورة االســتعانة بخبـــراء ومتخصصيـــن مــن خــارج املؤسســة عنــد تشــكيل فريــق األزمــات، 

وتوفيـــر وحــدة خاصــة للتعامــل مــع األزمــات ومواجهتهــا فـــي املؤسســات الحكوميــة.

الكلمات املفتاحية : التخطيط االستراتيجي، إدارة األزمات.

املقدمة

تواجــه املؤسســات تغيـــرات بيئيــة وطبيعيــة متعــددة ومتغيـــرة ومفاجئــة، ممــا قــد يتســبب بحــدوث أنــواع متعــددة مــن 
األزمات، أزمات وكوارث متوقعة، وبعضها غيـر متوقعة، وقد تتأثـر املؤسسات بهذه األزمات، حيث تؤثـر علـى طبيعة عملها، 
وتؤثـــر أيًضــا علـــى مصادرهــا ومواردهــا وعلـــى العامليـــن بهــا بأشــكال متعــددة، وقــد تهــدد اســتمرارية املؤسســة أو قدرتهــا علـــى 
املنافسة. إن الكثيـر من األزمات لها دالئل وشواهد تدل علـى حدوثها ووقوعها، وكل هذه الشواهد تبدأ صغيـرة وتأخذ بالنمو 

شــيًئا فشــيًئا )الخزامـــي، 2000: 44).

وتشيـــر إحــدى الدراســات التـــي أجريــت فـــي عــام 1992 إلـــى أن حوالـــي (80%)مــن أدبيــات إدارة األزمــات تــم نشــرها 
بعــد عــام 1985، وأن حقــل إدارة األزمــات ال يـــزال يتســم بالغمــوض نســبًيا، وعــدم االتســاق فيمــا يجــري تناولــه وتداولــه مــن 
مصطلحــات، علـــى ســبيل املثــال ال يـــزال هنــاك خلــط بيـــن مصطلــح األزمــة مــن جهــة، وبيـــن مصطلحــات كثيـــرة، مثــل املشــكلة، 
والكارثــة، والتهديــد، وفـــي كثيـــر مــن األحيــان يجــري اســتخدام مثــل هــذه املصطلحــات بمعنـــى األزمــة، وهــذا خلــط فـــي املفاهيــم. 

)أبــو فــارة، 2015: 13).  

 1  *تم تسلم البحث فـي أغسطس 2017، وقبل للنشر فـي نوفمبـر2017، وتم نشره في ديسمبر 2019.
DOI: 10.21608/aja.2019.66886 :)املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2019، ص ص 143- 162،   )معرف الوثائق الرقمـي ©

هدفت هذه الدراسة إلـــى التعرف علـــى دور التخطيط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمات فـــي املؤسسات الحكومية فـــي فلسطيـــن، 
وفًقا ملتغيـــرات: الجنس، والدرجة الوظيفية، والعمر، وسنوات الخبـــرة. وقد توصلت الدراسة إلـــى أن درجة التخطيط االستـراتيجـــي 
حيــث تهتــم إدارة املؤسســات  فـــي إدارة األزمــات كانــت متوســطة، بمعنـــى وجــود دور للتخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات، 
الحكوميــة بحضــور مؤتمــرات ونــدوات خاصـــة بــإدارة األزمــات للتعــرف علـــى الجديــد فـــي هــذا املجــال. كمــا أن درجــة فاعليــة وكفــاءة 
التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات كانــت متوســطة، بمعنـــى وجــود فاعليــة وكفــاءة للتخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات. 
فهنــاك ضــرورة للتواصــل بيـــن واضعـــي الخطــط االستـــراتيجية واملنفذيـــن لهــا، ممــا يعمــل علـــى نقــل الخطــط مــن واقــع نظــري إلـــى واقــع 
عملـــي بكفــاءة عاليــة، ومــن أهــم مــا أوصــت بــه الدراســة الحاليــة هــو ضــرورة االســتعانة بخبـــراء ومتخصصيـــن مــن خــارج املؤسســة عنــد 

تشــكيل فريــق األزمــات، وتوفيـــر وحــدة خاصــة للتعامــل مــع األزمــات ومواجهتهــا فـــي املؤسســات الحكوميــة.
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أن لــكل أزمــة - بحــد ذاتهــا - ميـــزات ومســاوئ، فكمــا يحافــظ حــل أزمــة املؤسســة عليهــا مــن االنهيــار فإنــه - أيًضــا - يعطـــي 
مديـــر املؤسســة شــهادة نجــاح فـــي القيــادة اإلداريــة لألزمــات، وأنــه وضــع باملــكان الــذي يســتحق أن يكــون فيــه، ويمنحــه فــرص 
الترقــي فــي درج الصعــود للمراتــب األعلـــى مــن املناصــب، عكــس الفشــل أو التهــرب مــن األزمــة التـــي سيخســر فيهــا املديـــر قبــل أن 

تخســر املؤسســة )أبــو قحــف،1999: 48).  

فالتخطيط االستـراتيجـــي ملواجهة األزمات يعنـــي أن املؤسسات تستخدم وسيلة الكتشاف فرصها املستقبلية وتجنب 
املخاطر واألزمات علـى مستوى املؤسسة والدولة. .ويعتبـر التخطيط عنصر ارتكاز مهًما من وظائف اإلدارة، حتـى أنه من أولـى 
وظائــف اإلدارة العلميــة، التــي مــن شــأنها الســمو والرقــي باملؤسســة دوًمــا، كمــا يعتمــد مــدى نجــاح أي مؤسســة علـــى التخطيــط 
االستـراتيجـــي لها، فكلما كان التخطيط االستـراتيجـــي واقعًيا، ازدادت فرص نجاح املؤسسة. وقد أثبتت الدراسات الحديثة 
أن املؤسســات فـــي العالــم املعاصــر التـــي تســتخدم التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارتهــا تتحلـــى بالنجــاح والتفــوق عــن مثياتهــا 

التـــي ال تستخدم التخطيط االستـراتيجـــي )الخزامـــي، 2000: 44).

وعلـــى الصعيــد الفلسطينـــي، فــإن هنــاك العديــد مــن األزمــات الداخليــة والخارجيــة مــن شــأنها تعطيــل عمــل املؤسســات، 
األمــر الــذي يســتوجب الحاجــة إلــى رص الصفــوف والتوحــد لتعميــق اإلدراك والفهــم ألهميــة إدارة األزمــات وكيفيــة التعامــل 
معهــا والتخطيــط االستـراتيجـــي لهــا بشــكل عميــق، بــل وحشــد كافــة اإلمكانــات البشــرية واملاديــة املطلوبــة لتأميـــن احتياجــات 
الســيطرة واملواجهــة مــن أجــل الســيطرة علـــى املؤسســات الفلســطينية املختلفــة وحمايــة الوطــن وتخفيــف آثــار تلــك األزمــات.

وبنــاًء علـــى مــا ســبق ســتحاول هــذه الدراســة إلقــاء الضــوء علـــى بعــض ســمات ودور التخطيــط االستـراتيجـــي وإدارة 
األزمــات فـــي املؤسســات الحكوميــة فـــي فلسطيـــن وكيفيــة التعامــل معهــا، ومــا هــي املشــكات واملعوقــات التـــي تواجــه مــدراء هــذه 

املؤسســات عنــد ممارســة وتطبيــق مفهــوم التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات فـــي إداراتهــم املختلفــة.

مشكلة الدراسة

يعتمد معظم متخذي القرار اإلداري علـــى أســلوب اإلدارة يوًما بيوم، مســتغرقين ومنهمكين فـــي روتيـــن حياتهم اليومية 
وهمومهــم الذاتيــة وكيفيــة تدبيـــر احتياجاتهــم الشــخصية ومتطلباتهــم الحياتيــة، رافضيـــن كل جديــد فـــي علــم اإلدارة وعلــم 
التخطيــط وعلــم إدارة األزمــات للنهــوض بهــذا الوطــن وللمنافســة فـــي مقدمــة األمــم. وبنــاء علـــى مــا تقــدم جــاء هــذا البحــث 
لــدى مــدراء املؤسســات الحكوميــة فـــي فلسطيـــن، والقــدرة علـــى مواجهــة  لتحديــد مــدى ممارســة التخطيــط االستـراتيجـــي 
الســؤال  فـــي  البحــث  فـــي مواجهــة وإدارة األزمــات. وتتمثــل مشــكلة  التخطيــط االستـراتيجـــي  األزمــات، وتحديــد درجــة ودور 

الرئيــس: مــا دور التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات فـــي املؤسســات الحكوميــة الفلســطينية؟

تساؤالت الدراسة

باإلضافة للسؤال الرئيس ستجيب هذه الدراسة عن التساؤالت اآلتية:

ما أهمية التخطيط االستـراتيجـي وعاقته بإدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية الفلسطينية؟1- 

ما مدى كفاءة وفاعلية التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية الفلسطينية؟2- 

هل هناك قناعة لدى املؤسسات الحكومية الفلسطينية بأهمية التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات؟3- 

هل هناك فروق فـــي اتجاهات العامليـــن فـــي املؤسسات الحكومية الفلسطينية حول دور التخطيط االستـراتيجـــي 4- 
فـــي مواجهة وإدارة األزمات تعزى ملتغيـــرات: الجنس، والدرجة الوظيفية، والعمر، وسنوات الخبـــرة؟

أهداف الدراسة

تـرمـي الدراسة إلـى تحقيق األهداف اآلتية:

التعرف علـى دور التخطيط االستـراتيجـي فـي مواجهة وإدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية الفلسطينية.1- 

التعرف علـى أهمية التخطيط االستـراتيجـي وعاقته بإدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية الفلسطينية.2- 
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التعرف علـى مدى كفاءة وفاعلية التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية الفلسطينية.3- 

التعــرف علـــى مــدى توافــر القناعــة لــدى املؤسســات الحكوميــة الفلســطينية بأهميــة التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي 4- 
إدارة األزمــات.

تقديم املقتـرحات التـي من شأنها تعزيـز دور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية الفلسطينية.5- 

أهمية الدراسة

تبـرز أهمية هذا البحث فـي أن التخطيط االستـراتيجـي بات جداًرا واقًيا للمؤسسات علـى مختلف أنواعها لعدم تعرضها 
ألي أزمات، وخاصة ألنه يأخذ بالتنبؤ باملستقبل ويتعاطـى مع متغيـرات البيئة الداخلية والخارجية، كما باتت اإلدارات العامة 
ــا لــدوره الفاعــل فـــي اســتمرارية املؤسســة ونجاحهــا. كمــا 

ً
فـــي املؤسســات الحكوميــة تولـــي التخطيــط االستـراتيجـــي اهتماًمــا بالغ

تأتـــي أهميــة هــذا البحــث بتبيــان الــدور الفاعــل للتخطيــط فـــي إدارة األزمــات لخصوصيــة الحالــة الفلســطينية بحداثــة منظومتهــا 
اإلداريــة فـــي ظــل بيئــة معقــدة ومتقلبــة بشــكل مســتمر. وفـــي ظــل التغيـــرات السياســية واالقتصاديــة فـــي األراضـــي الفلســطينية 
التخطيــط االستـراتيجـــي وأهميتــه  علـــى دور  الضــوء  لتســلط  الدراســة  هــذه  ذاتيــة وموضوعيــة، جــاءت  بمتغيـــرات  وارتباطهــا 

وفاعليتــه فـــي إدارة املؤسســات الحكوميــة الفلســطينية لألخــذ بعيـــن االعتبــار األزمــات وكيفيــة التعاطـــي معهــا بالشــكل األمثــل.

أنموذج وتصميم الدراسة

 أنموذج الدراسة: تم إعداد أنموذج خاص بالدراسة الحالية بحيث يوضـح العاقة بيـن متغيـرات الدراسة:
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 يةشخصالمتغيرات ال
 ، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة ، المستوى الوظيفيالجنس

 املصدر: من إعداد الباحث. 
أنموذج الدراسة 

فرضيات الدراسة

تسعـى الدراسة إلـى فحص الفرضيات التالية:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( لــدور التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة 1- 
الفلســطينية. الحكوميــة  املؤسســات  فـــي  األزمــات 
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التخطيــط 2-  وكفــاءة  فاعليــة  درجــة  فـــي   )α≤0.05( الداللــة  مســتوى  علـــى  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  توجــد  ال 
فلسطيـــن. فـــي  الحكوميــة  املؤسســات  فـــي  األزمــات  وإدارة  مواجهــة  فـــي  االستـراتيجـــي 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( فـــي درجــة قناعــة املؤسســات الحكوميــة 3- 
فـــي مواجهــة وإدارة األزمــات. التخطيــط االستـراتيجـــي  بأهميــة  الفلســطينية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( فـي دور التخطيط االستـراتيجـي فـي مواجهة 4- 
والعمــر،  الوظيفيــة،  والدرجــة  الجنــس،  ملتغيـــرات:  تبعــا  الفلســطينية  الحكوميــة  املؤسســات  فـــي  األزمــات  وإدارة 

وســنوات الخبـــرة.

محددات الدراسة

تناولت الدراسة دور التخطيط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمات فـــي املؤسسات الحكومية الفلسطينية فـــي املحافظات 
بيـــن  إلـــى قطــاع غــزة بســبب قيــود التنقــات  الشــمالية فقــط )الضفــة الغربيــة(، وذلــك لعــدم قــدرة الباحــث علــى لوصــول 
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والقيــود التـــي تفرضهــا ســلطات االحتــال علـــى حريــة التنقــل بيـــن املــدن الفلســطينية، ولذلــك 
اقتصرت الدراسة علـــى العامليـــن فـــي املؤسسات الحكومية فـــي الضفة الغربية فقط خال عامي 2016/2017. وبحثت فـــي 
اتجاهــات املبحوثيـــن مــن حيــث متغيـــراتهم الديموغرافيــة )الجنــس، واملؤهــل العلمـــي، وســنوات الخبـــرة، واملســتوى الوظيفـــي( 
ــي تلــك املؤسســات، وفاعليــة التخطيــط االستـراتيجـــي وكفاءتــه فـــي  حــول التخطيــط االستـراتيجـــي وعاقتــه بــإدارة األزمــات فـ
إدارة األزمات، وأخيـًرا قناعة اإلدارة العليا فـي املؤسسات الحكومية بأهمية ودور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات، 

مــن خــال اســتخدام أداة الدراســة )قائمــة االســتقصاء( موزعــة علـــى ثاثــة محــاور لتحقيــق هــدف الدراســة.

اإلطار النظري والدراسات السابقة

 دراســية اســتجدت بظهــور 
ً

إن التطــور الحاصــل فـــي مجــال إدارة اإلعمــال، وخاصــة بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة أوجــد حقــوال
مشكات تنظيمية وإدارية ال تقوي األساليب والطرائق السابقة فـي تقديم حلول ناجحة لها. وأصبحت إدارات منظمات األعمال 
تبحــث عــن مفاهيــم جديــدة وأفــكار إبداعيــة قــادرة مــن خالهــا علـــى التعامــل مــع مشــكات أصبحــت معقــدة وســريعة الظهــور. لقــد 
ازدادت التخصصــات الفرعيــة داخــل إطــار إدارة األعمــال، وتــم النظــر للمشــكات املطروحــة مــن خــال هــذه التخصصــات وبصــورة 
جزئيــة، فـــي حيـــن أن املشــكات املطروحــة ذات أبعــاد متعــددة، وتحتــاج إلـــى حلــول شــمولية وتكامليــة. وهكــذا اتجــه البحــث عــن 
حلــول عمليــة يتــم فيهــا تكامــل املعرفــة وتوحيدهــا لغــرض تقديــم حلــول شــمولية قــادرة علـــى إيجــاد أرضيــة مناســبة لــإدارة العليــا 

ملنظمــات األعمــال فـــي وضــع خطــط استـــراتيجية علـــى مســتوى املنظمــة وأقســامها الرئيســة )أبــو حليمــة، 2013: 22).

وفـي إطار التطورات املعاصرة فـي العلوم اإلدارية، وتأثيـر التغيـرات التكنولوجية واملعرفية فـي العلوم األخرى، وظهور 
 ،)Privatization( والخصخصة ،)Globalization( مفاهيم وفلسفات جديدة من الناحية السياسية واالقتصادية، كالعوملة
وبـــروز العديــد مــن التحديــات التـــي تواجــه منظمــات األعمــال خــال القــرن الحــادي والعشريـــن، والنـــزوح إلـــى االقتصــاد الرقمـــي 
املعرفـــي، وظهــور املنظمــات االفتـــراضية )Virtual Organizations( يـــرى العديــد مــن املفكريـــن والباحثيـــن فـــي مجــال اإلدارة 
ا وتوجًهــا - هــي الوســيلة الفّعالــة إلنقــاذ املنظمــات مــن حــاالت الفشــل واالنهيــار، 

ً
االستـــراتيجية. أن هــذه اإلدارة - فكــًرا وســلوك

وهــذا يتطلــب منهــا أن تتبنـــى املدخــل االستـراتيجـــي )صيــام، 2010: 36).

كانــت البدايــة الحقيقيــة لتدريــس مــادة اإلدارة االستـــراتيجية )Strategic Management( فـــي الجامعــات الغربيــة مــع 
 ،»Gordon and Howell« :ظهور دراستيـن حول في إدارة األعمال فـي الواليات املتحدة األمريكية سنة )1959(، وهما دراسة

ودراســة »Pierson« )مصلــح، 2011: 45).

ويعــد   وأنشــطتها«.  وتنفيــذ خططهــا  رســم  فـــي  العليــا  لــإدارة  بالنســبة  االنطــاق  “نقطــة  بأنهــا:  االستـــراتيجية  وعرفــت 
“Newman and Morgenstern” مــن الكّتــاب األوائــل الذيـــن ادخلــوا مفهــوم االستـــراتيجية فـــي أدبيــات األعمــال مــن خــال 
مؤلفيهمــا “نظريــة املباريــات، والســلوك االقتصــادي”. ومــن هنــا، تثــار العديــد مــن التســاؤالت: ماهــي االستـــراتيجية؟ ومــا هــي 

.(76 :2007 أبعادهــا؟ ومــا هــي أهميتهــا للمنظمــة؟ )الغالبــي، وإدريــس، 
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مفهوم االستـراتيجية وتطورها

تاريخًيــا... بــدأ مفهــوم االستـــراتيجية فـــي دراســة ســبل النجــاح فـــي الحــروب واملعــارك، فقــد جــاءت كلمــة استـــراتيجية مــن 
الكلمــة اإلغريقيــة “Stratos” التـــي تعنـــي “Army” أي الجيــش، والجــزء الثانـــي »Agein«، ومعناهــا »To Lead«، أي القيــادة، 
»Strategos« فـــي أثنيــا القديمــة، التـــي تعنـــي القائــد املنتخــب، وهــي وظيفــة أنِشــئت عندمــا كانــت أثنيــا فـــي حــرب مــع الفــرس عــام 
(509( قبــل امليــاد. ويـــرى »Claueswitz« - وهــو خبيـــر استـراتيجـــي عســكري - أن االستـــراتيجية تمثــل األســاليب والوســائل 
املستخدمة التـي يـراد منها تحقيق الهدف النهائـي لكسب الحرب بصورتها الشمولية. أما »Von Moltke« فقد حدد مسئولية 
القائــد أمــام دولتــه ضمــن حــدود اســتخدام الوســائل العســكرية لتحقيــق املصالــح السياســية العليــا للحــرب، مــن خــال إجــراء 
املاءمــة العمليــة للوســائل املوضوعــة تحــت تصــرف القائــد إلـــى الحــد املطلــوب. وقــد ازداد االهتمــام باالستـــراتيجية مــن قبــل 
متخذي القرارات، والقائميـن علـى ممارسة العمليات اإلدارية فـي املنظمات. وهكذا انتقل هذا املفهوم من املجال العسكري 
إلـــى مجــال العلــوم االقتصاديــة واإلداريــة، ومنهــا إدارة األعمــال بشــكل خــاص. إن التوجهــات العامــة فـــي الفكــر اإلداري  تشيـــر 
إلـــى أن االستـــراتيجية مفهــوم ذو أبعــاد شــمولية، لذلــك فــإن التوجهــات الحديثــة تنطلــق مــن أربعــة أطــر مفاهيميــة تغطـــي 

الصــورة الشــمولية التكامليــة للمفهــوم، وهــي:

التخطيط والعملية التخطيطية، وما يـرتبط بها من ممارسات من أنشطة متعددة.1- 

التعلــم والفكــر االستـراتيجـــي، ومــا ينتــج عنــه مــن قــدرات إبداعيــة، والتعامــل مــع األحــداث بــذكاء وحــذق  لصناعــة 2- 
القــرارات املهمــة واالستـــراتيجية فـــي املنظمــة.

التمركز فـي األسواق والبيئات الخاصة للعمل، وما يـرتبط بذلك من فهم لشروط املنافسة وعوامل النجاح فيها.3- 

التـركيـــز فـــي املــوارد وأســاليب تخصيصهــا علـــى األنشــطة واألعمــال املختلفــة، ومــا يـــرتبط بذلــك مــن قــدرات تنفيذيــة 4- 
متجــددة؛ لغــرض تطويـــر ميـــزات تنافســية فريــدة )أبــو فــارة، 2009: 68).

نماذج اإلدارة االستـراتيجية

ــن أن اإلدارة االستـــراتيجية 
َّ
لقــد قــام “Rowe” وزمــاؤه بوضــع مدخــل نظامـــي لعمليــات اإلدارة االستـــراتيجية، حيــث بيـ

تـــركز اهتمامهــا علـــى البيئــة الداخليــة والخارجيــة، وأن هدفهــا األساســـي هــو تحقيــق التناســب بيـــن قابليــات املنظمــة والبيئــة 
الخارجيــة مــن أجــل صياغــة االستـــراتيجيات التـــي تــؤدي إلـــى تحقيــق األهــداف الرئيســة واملحافظــة علـــى قيــم املنظمــة. وفيمــا 

يلـــي نمــوذج العوامــل األربعــة لــإدارة االستـــراتيجية الــذي تبنــاه “Rowe” وزمــاؤه، وكمــا يتضـــح مــن الشــكل التالـــي:

 
 

املصدر: )الغالبي؛ وإدريس، 2007: 31 - 27، 57)

)Rowe( نموذج العوامل األربعة لإلدارة االستـراتيجية الذي تبناه :)الشكل)1
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التخطيط االستـراتيجـي

اســتخدم مصطلــح »التخطيــط طويــل األجــل« فـــي ســتينيات القــرن املاضـــي ليصــف النظــام الــذي ســنتحدث عنــه فـــي 
الفقــرات القادمــة، ثــم توالــت مصطلحــات وأســماء أخــرى بعــد ذلــك منــذ زمــن، لــم يعــد يســتخدمها علـــى وجــه الخصــوص كثيـــر 
مــن الكّتــاب. ومــع ذلــك ال يتفــق الكثيـــرون عنــد اســتخدام مرادفــات التخطيــط الشــامل للمنظمــة، إدارة التخطيــط الشــامل، 
التخطيــط الشــامل الكلـــي، التخطيــط طويــل األجــل، التخطيــط الرسمـــي، التخطيــط املتكامــل الشــامل، تخطيــط الشــركة، 
التخطيط االستـراتيجـــي... إلى آخره من مرادفات. ولكن تم استخدام التخطيط االستـراتيجـــي الرسمـــي أكثـــر وأكثـــر، ليصف 

.(Jones: 2002) مــا نعنيــه عــادة عنــد اســتخدام املصطلحــات الســابق ذكرهــا

وُعــرف التخطيــط االستـراتيجـــي إلدارة األزمــات علـــى أنــه عمليــة منظمــة ومســتمرة تخضــع لضوابــط متقنــة تتــم مبكــًرا قبــل 
التوقيــت املنتظــر لألزمــات املحتملــة. وهــذا يــدل علــى وجــود ِعلميـــن كبيـريـــن، علــم التخطيــط االستـراتيجـــي، وعلــم إدارة األزمــات، 
ووجودهمــا كاٍف للنهــوض باملؤسســة إلـــى أعلـــى، وعــدم وجودهمــا كاف للقضــاء علـــى حيــاة املؤسســة. كمــا إن علــم التخطيــط 
االستـراتيجـي وعلم إدارة األزمات هما بمثابة كيان واحد ال يتجزأ، ونجاح أحدهما يعتمد علـى نجاح اآلخر. )إسليم: 2007: 3).

لــدى كثيـــر مــن الكّتــاب فـــي هــذا املجــال تعريفــات خاصــة بهــم علـــى املصطلحــات املذكــورة فـــي الفقــرة الســابقة. إنهــا 
تختلــف كثيـــًرا فيمــا يتعلــق بمســتوى التجــرد، والجوهــر، والقبــول العــام. وُيعتقــد بــأن معظــم الكّتــاب يتفقــون بــأن التخطيــط 
االستـراتيجـــي يجــب وصفــه مــن خــال وجهــات نظــر متعــددة لتعميــق الفهــم. ويمكــن تعريــف التخطيــط االستـراتيجـــي الرسمـــي 

مــن منظــور أربــع وجهــات نظــر، كل منهــا تســاعد علـــى فهمــه وهــي علـــى النحــو اآلتـــي: )العــزاوي، 2009: 89).

-1 )Futurity of Current Decisions( مستقبلية القرارات الحالية

يعنـــي هــذا أن التخطيــط االستـراتيجـــي ينظــر إلـــى سلســلة تداعيــات الســبب والتأثيـــر علـــى مــدى وقــت القــرار الحالـــي أو 
الذي يـرغب املديـر فـي اتخاذه، وإذا لم يحدد املديـر التأثيـر املنظور، فيمكن أن يتغيـر القرار. ينظر التخطيط االستـراتيجـي 
أيًضــا إلـــى سلســلة اإلجــراءات البديلــة املتاحــة فـــي املســتقبل، وعندمــا يتــم االختيــار مــن بيـــن هــذه البدائــل، تصبــح األســاس فـــي 
اتخــاذ القــرارات املحليــة. الجوهــر فـــي التخطيــط االستـراتيجـــي التحديــد املبنـــي علـــى نظــام للفــرص والتهديــدات القابعــة فـــي 
املســتقبل، والتـــي إذا أضيفــت إليهــا البيانــات املناســبة توفــر قاعــدة قويــة لكــي تتخــذ املنظمــة قــرارات جيــدة لاســتفادة مــن 
الفــرص وتفــادي التهديــدات. والتخطيــط يعنـــي تصميــم مســتقبل منشــود، وتحديــد طــرق الوصــول إليــه. )إســليم، 2007: 77).

-2 )The Process( العملية

التخطيــط االستـراتيجـــي عمليــة تبــدأ مــع وضــع األهــداف التنظيميــة، وتحديــد االستـــراتيجيات والسياســات لتحقيقهــا، 
ق  ووضــع الخطــط التفصيليــة التـــي تضمــن تطبيــق االستـــراتيجية حتـــى تتحقــق الغايــات املرجــوة. إنهــا عمليــة التقريـــر املســبَّ
ألنــواع الجهــود التخطيطيــة التـــي يجــب القيــام بهــا، متـــى يجــب القيــام بهــا، وكيــف يجــب القيــام بهــا، ومــاذا يمكــن عملــه مــن 
النتائــج املتحققــة. التخطيــط االستـراتيجـــي عمليــة نظاميــة، بمعنـــى أنهــا تنظــم وتــدار علـــى أســاس تتابعـــي مفهــوم. ويتـــرتب 
علـــى التخطيــط االستـراتيجـــي بالنســبة ملعظــم املنظمــات مجموعــة مــن الخطــط تصــاغ بعــد فتـــرة زمنيــة محــددة تخصــص 
ــا أنهــا عمليــة مســتمرة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بوضــع االستـــراتيجية، حيــث إن 

ً
لوضــع الخطــط، ومــع ذلــك يجــب أن يكــون معروف

التغيـــرات فـــي بيئة العمل مستمرة. ال يعنـــي هذا أنه يجب تغييـــر الخطط كل يوم، ولكنه يعنـــي أن التفكيـــر التخطيطـــي يجب 
أن يكــون مســتمًرا، ويتــم تدعيمــه باإلجــراءات املناســبة عنــد الضــرورة. )العــزاوي، 2009: 89).

-3 )The Philosophy( الفلسفة

التخطيــط االستـراتيجـــي اتجــاه، وطريــق حيــاة، فهــو يجعــل تكريــس الجهــود للعمــل ضــرورة، علـــى أســاس التفكــر فــي 
 للعملية اإلدارية بصفة مستمرة ومنتظمة. إن التخطيط االستـراتيجـي 

ً
املستقبل، فالتخطيط يجعل من نفسه كياًنا متكاما

يعنـــي الكثيـــر من عملية التفكيـــر، وتماريـــن الذكاء، أكثـــر من أنه مجموعة موصفة من العمليات، واإلجراءات، والبناءات أو 
األســاليب. لكــي يتحقــق النجــاح املنشــود، يجــب أن يؤمــن املديـــرون واألفــراد فـــي املنظمــة أن التخطيــط االستـراتيجـــي يســتحق 

مــا يبــذل فيــه مــن جهــود، ويجــب أن يبذلــوا هــذه الجهــود علـــى أكمــل وجــه. )إســليم، 2007: 77).
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-4 )The Structure( البناء

يعبـــر عــن مفهــوم بنــاء الخطــط فـــي هــذه التعريــف: بــأن التخطيــط االستـراتيجـــي هــو مجهــود املنظمــة النظامـــي، والــذي 
تتــم صياغتــه فـــي شــكل رسمـــي بطريقــة أو بأخــرى، لوضــع أغــراض، وأهــداف، وسياســات، واستـــراتيجيات املنظمــة الرئيســة، 
الرئيســة.  املنظمــة  وأغــراض  األهــداف  لتحقيــق  واالستـــراتيجيات  السياســات  لتطبيــق  التفصيليــة  الخطــط  يعيـــن  وأيًضــا 
وبالطبــع توجــد خصائــص أخــرى كثيـــرة للتخطيــط االستـراتيجـــي الرسمـــي، ومــع ذلــك فــإن هــذه الخصائــص األربــع األساســية 

ســوف تعمــل كأســاس لوضــع التعريفــات علـــى مســتوى املفاهيــم وعلـــى املســتوى اإلجرائـــي )الخزامــى، 2000: 51-53).

األزمات وإدارة األزمات

إن األزمــات التـــي تحــدث باملنظمــات مــا هــي إال تغيـــرات مفاجئــة تطــرأ علـــى البيئــة الداخليــة أو الخارجيــة للمنظمــة دون 
توقعها أو وجود فرص لتجنبها، وكثيـًرا ما يقال: إن كل أزمة تحتوي بداخلها بذور النجاح وجذور الفشل أيًضا، وحصاد ذلك 
النجاح الكامن هو جوهر إدارة األزمة، كما إن عدم التعامل مع إدارة األزمة هو النـزعة بعينها نحو التحرك من وضع سيئ إلـى 
وضــع أســوأ. إن مجــاالت األزمــات فـــي اإلدارة كثيـــرة ومتعــددة وال نســتطيع حصرهــا أو تصنيفهــا، بــل يمكــن القــول: إن األزمــات 
املرتبطة باإلنتاجية قد تأتـي عن فشل مفاجئ أو عوارض أجنبية أو إهمال تاريخـي. كما إن بعض األزمات تحدث خارج نطاق 

ســيطرة اإلدارة )الخزامــى، 2000: 53-51).

حالًيــا كثيـــًرا مــا ناحــظ أن معظــم املديـريـــن يأبهــون )يهتمــون( فقــط للتعامــل مــع القضايــا واملشــكات اليوميــة التـــي تحــدث أثنــاء 
العمــل، دون االســتعداد لهــا والتخطيــط للفــرص والتهديــدات التـــي مــن املمكــن التعــرض لهــا، وبخاصــة فـــي املؤسســات الحكوميــة، 

خاصــة عنــد فشــل خطــة تجنــب األزمــة. فالخبـــراء يقتـــرحون فـــي هــذه املرحلــة عــدة إجــراءات وقــرارات للتعامــل مــع األزمــات منهــا:

إنشاء مركز خاص لألزمات.1- 

 -2.(Opportunity Team( تكويـن فريق متدرب يسمى فريق الفرص

تأميـن شبكة اتصاالت متطورة دائمة التجهيـز)الخزامى، 2000: 53-51).3- 

القــرارات وأســرعها.  القيــام بأصعــب  يتطلــب األمــر  ، حيــث 
ً

فـــي مرحلــة وجــود األزمــة فعــا إلـــى ذروتــه  التحــدي  يصــل 
 القيام باألشــياء أو األعمال 

ً
فالســمة الرئيســة للقيادة فـــي األزمات هي اإلبقاء علـــى بســاطة األشــياء، وأن ُيطلب من الناس مثا

التـــي تدربــوا عليهــا، وليــس القيــام بأعمــال جديــدة غيـــر معتاديـــن عليهــا.

باختصــار إن إدارة األزمــة تتطلــب الســرعة فـــي التصــرف واالعتـــراف بالحقيقــة، كمــا إن تحــدي األزمــة ومواجهتهــا أفضــل 
مــن الهــروب، ويجــب أن يعتـــرف املديـــر بحقيقــة أخــرى، وهــي أن عقــارب الســاعة تــدور دائًمــا إلـــى األمــام، أو أن الزمــن ال يعــود 
للــوراء أبــًدا. وأن اإلدارة باملــأزق- إن صــح التعبيـــر- أو اإلدارة باألزمــات مــا هــي إال نتيجــة لغيــاب التخطيــط أو السياســات أو 

غيــاب االستـــراتيجية. حيــث ال تتحــرك اإلدارة إال عنــد ظهــور األزمــات أو املــأزق.

وبنــاًء علـــى مــا ســبق، فــإن تعريــف األزمــة هــو: حــدث أو موقــف مفاجــئ غيـــر متوقــع يهــدد قــدرة األفــراد أو املنظمــات 
علـــى البقــاء. وإدارة األزمــة هــي: عمليــة اإلعــداد والتقديـــر املنظــم واملنتظــم للمشــكات الداخليــة والخارجيــة التـــي تهــدد بدرجــة 

خطيـــرة ســمعة املنظمــة، وربحيتهــا أو بقاءهــا بالســوق )أبــو قحــف، 101:1999- 103، 110).

الدراسات السابقة

الدراسات العربية

دراســة )أبــو حليمــة: 2013( بعنــوان: “دور التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات”: وهدفــت إلـــى التعــرف علـــى دور 
التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات فـــي منظمــات املجتمــع املدنـــي فـــي قطــاع غــزة، وذلــك مــن خــال التعــرف علـــى مــدى 
وضـوح املفهوم العلمـي للتخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات لدى مديـري هذه املنظمات، ومدى املمارسة والتطبيق لهذا 

املفهــوم. وحصلــت الباحثــة علـــى املعلومــات مــن خــال اســتبانة تــم توزيعهــا علـــى عينــة مــن املوظفيـــن واملــدراء.
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75.2% مــن العامليـــن لديهــم وضــوح فـــي مفهــوم التخطيــط االستـراتيجـــي وإدارة األزمــات،  إلــى أن  وتوصلــت الباحثــة 
وأن املديـريـــن ال ينظــرون للمعوقــات املحــددة التـــي تــم عرضهــا عليهــم فـــي االســتبانة بشــكل عــام كمعوقــات تقــف أمــام عمليــة 
ممارســة التخطيــط االستـراتيجـــي. وأوصــت الباحثــة بتوصيــات عديــدة نذكــر منهــا: التفاعــل بيـــن اإلدارة والعامليـــن، وذلــك مــن 
خــال ســيادة روح الفريــق والتعــاون بيـــن اإلدارات واألقســام املختلفــة، وتبــادل اآلراء واملقتـــرحات واألفــكار التـــي تســاعد علـــى 
إنجــاز العمــل علـــى أفضــل وجــه، وعلـــى ضــرورة االســتعانة بخبـــراء ومتخصصيـــن مــن خــارج الجمعيــة لاســتفادة مــن خبـــراتهم 
فـــي عمليــة التخطيــط إلدارة األزمــات، واالســتفادة مــن خبـــرات الجمعيــات التـــي تعمــل فـــي الــدول املجــاورة فـــي ظــروف مشــابهة 

لظــروف الجمعيــات التـــي تعمــل فـــي قطــاع غــزة.

دراسة )مصلح:2011( بعنوان “واقع التخطيط االستـراتيجـــي فـــي الوزارات الحكومية فـــي محافظة قلقيلية من وجهة 
نظــر موظفيهــا”. هدفــت هــذه الدراســة إلـــى التعــرف علـــى واقــع التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي الــوزارات الحكوميــة فـــي محافظــة 
قلقيلية، وفحص وجود أثـر لكل من متغيـرات )العمر، الخبـرة الوظيفية، املؤهل العلمـي، التخصص، املسمى الوظيفـي( فـي 
استجابات عينة الدراسة نحو واقع التخطيط االستـراتيجـي فـي الوزارات الحكومية التـي يعملون فيها فـي محافظة قلقيلية، 
ومجتمــع الدراســة هــو املوظفــون الحكوميــون فـــي محافظــة قلقيليــة. واســتخدم الباحــث االســتبانة للحصــول علـــى املعلومــات. 
إلـــى أن الدرجــات لواقــع التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي الــوزارات الحكوميــة فـــي محافظــة قلقيليــة كانــت  وتوصلــت الدراســة 
متوسطة علـى املجاالت األولـى، وكانت منخفضة علـى مجال التقييم. وقد تبيـن أيًضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بالنسبة ملتغيـرات الدراسة. وأهم ما أوصت به الدراسة هو ضرورة نشر ثقافة التخطيط االستـراتيجـي بيـن موظفي الوزارات 
كافــة، وإشــراك كل املســتويات اإلداريــة واملديـــريات املنتشــرة فـــي أنحــاء الوطــن، كذلــك عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة فـــي 

التخطيــط االستـراتيجـــي تشــمل املوظفيـــن ذوي العاقــة فـــي املســتويات اإلداريــة املختلفــة.

دراسة )صيام: 2010( بعنوان “تطبيق التخطيط االستـراتيجـي وعاقته بأداء املؤسسات األهلية النسوية فـي قطاع 
غــزة”. هدفــت الدراســة إلـــى التعــرف علـــى تطبيــق التخطيــط االستـراتيجـــي وعاقتــه بــأداء املؤسســات األهليــة فـــي قطــاع غــزة، 
واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفـــي التحليلـــي، بتوزيــع اســتبيانات خاصــة وإجــراء مقابــات شــخصية. وتوصلــت الدراســة 
إلـــى وجــود عاقــة إيجابيــة بيـــن كٍل مــن دعــم اإلدارة العليــا للتخطيــط االستـراتيجـــي، والتحليــل االستـراتيجـــي البيئـــي، ووجــود 
توجهــات استـــراتيجية )رؤيــة ورســالة وأهــداف(، ووجــود خطــة استـــراتيجية، وتنفيــذ خطــة استـــراتيجية، ومتابعــة وتقييــم 
الخطــة االستـــراتيجية- وبيـــن أداء املؤسســات األهليــة النســوية فـــي قطــاع غــزة. كمــا كشــفت النتائــج أن إدارات املؤسســات 
األهليــة النســوية لديهــا فهــم واضـــح وقناعــة بعمليــة التخطيــط االستـراتيجـــي وتشــجيع العامليـــن علـــى املشــاركة فـــي علميــة 
التخطيــط االستـراتيجـــي. وكان مــن أهــم مــا أوصــت بــه الدراســة هــو االســتمرار بممارســة عمليــة التخطيــط االستـراتيجـــي مــن 
قبل املؤسسات النسوية األهلية، باعتبارها أداة إدارية تساعد املؤسسات علـى التكيف والتأقلم مع ظروف بيئتها الداخلية 
والخارجيــة. وعقــد دورات تدريبيــة متخصصــة فـــي موضــوع التخطيــط االستـراتيجـــي لــإدارات العليــا والعامليـــن، بهــدف تنميــة 
مهاراتهم فـي هذا املجال، باإلضافة إلـى ضرورة  تبنـي نظم حديثة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ من أجل توفيـر بيانات 

ومعلومــات كافيــة كمدخــات لعميلــة التخطيــط االستـراتيجـــي.

دراســة )العزاوي: 2009( بعنوان »أثـــر التخطيط االستـراتيجـــي علـــى إدارة األزمة«، حيث قام الباحث بدراســة شــاملة 
للتخطيــط االستـراتيجـــي بمفهومــه وأنواعــه وعناصــره... إلــخ، ثــم قــام بتوضيــح مفهــوم ومعنـــى إدارة األزمــات وتأثيـــر املفهوميـــن 
السابقيـــن، أحدهمــا علـــى اآلخــر. وتابــع بالتالـــي أســباب انهيــار االقتصــاد العاملـــي، وخــرج باســتنتاجات وتوصيــات، منهــا ضــرورة 
تدخل الحكومة بصورة مستمرة، وذلك لتقديم الدعم لحماية البنوك واملؤسسات املالية الكبـرى، ومطالبة البنوك األخرى 
 مــن 

ً
بالدمــج حتـــى تكــون أقــل ضــرًرا وأكثـــر قــدرة علـــى مواجهــة الخســائر، وهــذا يشــجع املستثمريـــن علـــى النظــرة التفاؤليــة بــدال

النظرة التشاؤمية، وضرورة إقرار قواعد للنظام املالـي الدولـي من قبل األمم املتحدة، والسماح للدولة بمراجعة شروط منح 
القــروض العقاريــة للمدنييـــن الذيـــن يواجهــون صعوبــات.

دراســة )وادي، وآخرون: 2008( بعنوان “دراســة واقع ممارســة التخطيط االستـراتيجـــي لدى مديـــري املنظمات الغيـــر 
حكوميــة املحليــة فـــي قطــاع غــزة”. هدفــت هــذه الدراســة إلـــى التعــرف علـــى واقــع التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي املنظمــات الغيـــر 
الحكوميــة فـــي قطــاع غــزة، وذلــك مــن خــال التعــرف علـــى مــدى وضــوح املفهــوم العملـــي للتخطيــط االستـراتيجـــي لــدى مديـــري 
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هــذه املنظمــات، ومــدى املمارســة والتطبيــق لهــذا املفهــوم والتعــرف علـــى املعوقــات التـــي تواجــه عمليــة التخطيــط االستـراتيجـــي 
كمــا يـــراها املديـــرون، والتعــرف علـــى أثـــر بعــض الخصائــص الشــخصية والتنظيميــة فـــي وضــوح املفهــوم، وكذلــك معرفــة مــا إذا 
كانــت هنــاك فــروق إحصائيــة بيـــن املديـريـــن فـــي ممارســة العمليــة االستـــراتيجية تعــزى إلـــى وضــوح املفهــوم لديهــم. واســتخدم 
الباحــث اســتبانة تــم توزيعهــا علـــى عينــة مــن املوظفيـــن واملــدراء. وقــد خــرج الباحــث بعــدة اســتنتاجات وتوصيــات منهــا: وجــد 
الباحث أن نسبة 66.7% من مديـري املنظمات الغيـر الحكومية لديهم وضوح للمفهوم العلمـي للتخطيط االستـراتيجـي. كما 
إن مديـــري املنظمات الغيـــر الحكومية فـــي غزة ليس لديهم املهارات والكفاءات ونظم املعلومات ذات الكفاءة الازمة لعميلة 
التخطيــط، بينمــا أشــاروا إلـــى أن أهــم املعوقــات هــو نقــص اإلمكانــات املاديــة وعــدم تلقــي املســاندة الكافيــة مــن قبــل الســلطة 

وارتفــاع معــدل دوران العمــل.

دراســة )إســليم:2007( بعنــوان “ســمات إدارة األزمــات فـــي املؤسســات الحكوميــة”، هدفــت هــذه الدراســة إلـــى التعــرف 
علـــى ســمات إدارة األزمــات فـــي املؤسســات الحكوميــة الفلســطينية، وذلــك مــن خــال إجــراء دراســة ميدانيــة علـــى وزارة املاليــة 
 لدراســة هــذه الســمات ومعرفــة مــدى جاهزيــة الــوزارة فـــي التعامــل مــع األزمــات املتوقعــة. ولقــد توصلــت 

ً
فـــي غــزة، وذلــك وصــوال

الدراســة إلـــى أن غالبية مجاالت الدراســة حصلت علـــى أوزان نســبية تعدت فـــي قيمتها الوزن النســبي املحايد، حيث حصلت 
جميــع فقــرات “مجــال املعلومــات ودورهــا فـــي إدارة األزمــات” علـــى 66.75%، وحصلــت جميــع فقــرات “مجــال نظــام االتصــاالت 
ودوره فـــي إدارة األزمــات” علـــى 65.8%، وحصلــت جميــع فقــرات “مجــال تشــكيل فريــق عمــل ودوره فـــي إدارة األزمــات” علـــى 
62.77%. وتــم الحصــول علـــى هــذه املعلومــات مــن خــال تقديــم اســتبانة تــم توزيعهــا علـــى عينــة مــن الطبقــة اإلشــرافية فـــي 
وزارة املاليــة فـــي غــزة. وأهــم مــا أوصــت بــه الدراســة هــو زيــادة االهتمــام بوضــع خطــط مســتقبلية إلدارة األزمــات فـــي املؤسســات 
الحكوميــة، وعقــد مؤتمــرات ونــدوات وورشــات عمــل بشــكل دوري ومســتمر حــول إدارة األزمــات مــن أجــل خلــق قاعــدة معرفيــة 

بــإدارة األزمــات، والعمــل علـــى االرتقــاء بمســتوى تقنيــة املعلومــات ونظــم االتصــاالت فـــي املؤسســات الحكوميــة فـــي فلسطيـــن.

الدراسات األجنبية

دراســة )Baubion:2013( بعنــوان “Strategic Crisis Management”، هدفــت هــذه الدراســة إلـــى التعــرف علـــى األزمــات 
ومخاطرها علـى أداء املؤسسات، وبينت أيًضا أساليب إدارة األزمات ومواجهتها، وطرق إدارة األزمات بشكل مثالـي وبفعالية كبيـرة. 

وتوصــل الباحــث إلـــى أن إدارة األزمــات تحتــاج لعــدة أمــور مــن أجــل إنجاحهــا، منهــا التخطيــط واملتابعــة والتقييــم لــكل مرحلــة.

وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام التخطيــط مــن أجــل إدارة األزمــات بفعاليــة، وضــرورة وجــود فريــق إلدارة 
املخاطــر، وضــرورة مشــاركة املوظفيـــن بأخــذ اقتـــراحاتهم ورأيهــم فـــي إدارة األزمــات، وإعامهــم بنجاحــات وتطــور املؤسســة مــن 

أجــل تحفيـــزهم وتشــجيعهم.

هــذه  “Crisis Management in Today’s Business Environment”، هدفــت  بعنــوان   )Lockood, 2005( دراســة 
الدراســة إلـــى توضيــح دور التخطيــط اليومـــي فـــي املســاعدة فـــي إدارة األزمــات، ودوره فـــي إدارة املؤسســات واألعمــال اليوميــة 
واملوظفيـــن. توصــل الباحــث إلـــى أن التخطيــط يســاعد فـــي إدارة مصــادر ومــوارد املؤسســات، وأنــه يقلــل مــن املخاطــر التـــي قــد 
تؤثـر علـى أداء املؤسسة، أو قد تودي بحياة املؤسسة. وأوصت الدراسة بضرورة تطبيق اإلدارة االستـراتيجية ألنها تؤثـر تأثيـًرا 

إيجابًيــا فــي حــل مخاطــر األزمــات، وأنــه كلمــا زادت خبـــرة وذكاء املديـــر فـــي التعامــل مــع األزمــات، زاد تطــور ونجــاح املؤسســة.

دراسة )Wells, 2003( بعنوان “Strategic Management For Senior Leaders”، هدفت هذه الدراسة إلـى التعرف 
على مدى تطبيق اإلدارة االستـراتيجية علـى TQL Office، حيث قام الباحث بـزيارة ميدانية لهذا املكتب واالطاع علـى خطط 
مكتب TQL، ودراسة مدى خبـرة املديـر فـي مجال اإلدارة االستـراتيجية بعد االطاع علـى نتائج ومدى نمو هذا املكتب. وتوصل 
ا إدارية مكتوبة، مراعًيا عناصر اإلدارة الفعالة كالتخطيط االستـراتيجـي، كما يطلع املديـر دوًما 

ً
الباحث إلـى أن هناك خطط

علـــى هــذه الخطــط ويقــوم بتقييــم أداء العمــل ومراقبــة كل مصــادر ومــوارد املكتــب. وقــد أوصــت الدراســة بضــرورة قيــام اإلدارة 
بمراقبــة املوظفيـــن والعمــاء وكل أقســام املكتــب بشــكل دوري، وضــرورة كتابــة تقاريـــر لــكل مرحلــة فـــي كل قســم ومراجعــة 

التقاريـر من قبل املديـر.
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التعقيب علـى الدراسات السابقة

مــن خــال إلقــاء نظــرة ســريعة علـــى الدراســات العربيــة نجــد أن منهــا التـــي اهتمــت بقيــاس مــدى إدراك املديـريـــن ملفهــوم 
التخطيــط االستـراتيجـــي ومــدى ممارســته وعاقــة هـــذه املمارســة ببعــض العوامــل التنظيميــة والشــخصية فـــي املنظمــات، 
باإلضافــة إلـــى دورهــا فـــي إدارة األزمــات، فهــي تلتقــي مــع هــذه الدراســة فـــي املضمــون، ولكنهــا تختلــف معهــا مــن حيــث مجتمــع 
- للتخطيــط  أيًضــا   - إنهــا تتصــدى  مــع هــذه الدراســة، مــن حيــث  تلتقــي  بــه، ونجــد هنــاك دراســات  الــذي اهتمــت  الدراســة 
االستـراتيجـــي ودوره فـــي إدارة األزمــات، ولكــن املجتمعــات التــي تدرســها كانــت هــي املنظمــات التعليميــة، بينمــا ركــزت الدراســة 

الحاليــة علـــى املؤسســات الحكوميــة.

وقــد الحــظ الباحــث مــن الدراســات الســابقة أنهــا جميًعــا انطلقــت مــن مــدى أهميــة موضـــوع التخطيــط االستـراتيجـــي 
ودوره فـــي إدارة األزمــات، وأكــدت علـــى كونــه ضــرورة ملحــة، وأوصــت بضــرورة ممارســته وتطبيقــه بالشــكل العلمـــي املناســب 

حتـــى تجنـــى ثمــاره.

الطريقة واإلجراءات

اتبعت دراستنا هذه الخطوات اآلتية:

منهــج الدراســة: فـــي ضــوء طبيعــة الدراســة والبيانــات املــراد الحصــول عليهــا اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفـــي - 
التحليلـــي، فهــو املنهــج املناســب لهــذه الدراســة، وذلــك ألن املنهــج الوصفـــي يــدرس العاقــة بيـــن املتغيـــرات، ويصــف 
درجــة العاقــة بيـــن املتغيـــرات وصًفــا كمًيــا، وذلــك باســتخدام مقاييــس كميــة، ومــن أغــراض املنهــج الوصفـــي وصــف 
العاقات بيـن املتغيـرات، لهذا فقد رأى الباحث أن هذا املنهج هو األنسب لهذه الدراسة ويحقق أهدافها بالشكل 

الــذي يضمــن الدقــة واملوضوعيــة.

ن مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليـــن فـــي املؤسســات الحكوميــة الفلســطينية فـــي -  مجتمــع الدراســة وعينتهــا: تكــوَّ
 وعاملة، وذلك حسب مصادر مركز اإلحصاء 

ً
الضفة الغربية والبالغ عددهم للعام 2016/2017 (63391( عاما

 وعاملــة مــن العامليـــن فـــي املؤسســات الحكوميــة 
ً

الفلسطينـــي. تكونــت عينــة الدراســة الفعليــة مــن )386( عامــا
بطريقــة  اختيارهــم  تــم  وقــد  الغربيــة.  الضفــة  فـــي  الفلســطينية 
العينــة القصديــة غيـــر االحتماليــة. وقــد تــم اللجــوء إلـــى هــذا النــوع 
مــن العينــات غيـــر االحتماليــة بســبب عــدم توافــر بيانــات تفصيليــة 
وأماكــن  الوظيفيــة  ومواقعهــم  العامليـــن  بأســماء  قوائــم  تتضمــن 
عملهــم فـــي املؤسســات الحكوميــة الفلســطينية، إضافــة إلـــى القيــود  
املفروضة على التنقل بيـن مدن الضفة الغربية من قبل االحتال، 
وقــد شــكلت العينــة مــا نســبته )61%( تقريًبــا مــن مجتمــع الدراســة 
التالـــي  النحــو  علـــى  وهــي  ثامبســون”،  “ســتيفن  معادلــة  حســب 

:(Moore, et al. 2003)

ــر عــودة وملــكاوي )1992( إلـــى  ــر هــذه النســبة جيــدة، حيــث يشيـ وتعتبـ
أن العينــة تكــون ممثلــة بالبحــوث الوصفيــة التـــي يكــون فيهــا مجتمــع الدراســة 
باملئــات عندمــا تكــون نســبة التمثيــل )20%( فمــا فــوق. والجــدول )1( يبيـــن 

خصائــص عينــة الدراســة والتكــرارات والنســب املئويــة حســب متغيـــراتها.                          

أداة الدراسة

كدراســة  الســابقة-  الدراســات  مــن  عــدد  علـــى  الباحــث  اطــاع   بعــد 
فيهــا،  املســتخدمة  واألدوات   ،)2007( إســليم  ودراســة   ،)2009 )الغــزاوي، 
قــام بتطويـــر قائمــة اســتقصاء خاصــة، مــن أجــل التعــرف علـــى دور التخطيــط 
االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات فـــي املؤسســات الحكوميــة، وقــد تكونــت فـــي 

جدول رقم (1( 
توزيع أفراد عينة الدراسة

مستويات املتغيـرات
النسبة التكراراملتغيـر

املئوية 

الجنس

20753.6ذكر
17946.4أنثى

100%386املجموع

املؤهل 
العملـي

10627.5دبلوم فأقل
23260.1بكالوريوس

4812.4ماجستيـر فأعلـى
100%386املجموع

سنوات 
الخبـرة

56516.8-1 سنوات
107920.5-6 سنوات
أكثـر من 10 

سنوات
24262.7

100%386املجموع

املستوى 
الوظيفـي

16041.5موظف
13635.2رئيس قسم
9023.3مديـر فأعلـى

100%386املجموع
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صورتهــا النهائيــة مــن جزأيـــن: األول تضمــن بيانــات شــخصية عــن املفحوصيـــن، تمثلــت بالجنــس، واملؤهــل العملـــي، وســنوات 
الخبـرة، واملستوى الوظيفـي. أما الثانـي فقد تكون من العبارات التـي تقيس دور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات فـي 

املؤسســات الحكوميــة، حيــث بلــغ عــدد هــذه العبــارات )28( عبــارة. موزعــة علـــى ثاثــة مجــاالت رئيســة، هــي:

املجال األول: التخطيط االستـراتيجـي وعاقته بإدارة األزمات، ويتكون من )8( عبارات.- 

املجال الثانـي: فاعلية التخطيط االستـراتيجـي وكفاءته فـي إدارة األزمات ، ويتكون من )10( عبارات.- 

ــي فـــي إدارة األزمــات، ويتكــون مــن -  املجــال الثالــث: قناعــة املؤسســات الحكوميــة بأهميــة دور التخطيــط االستـراتيجـ
(10( عبــارات.

وقــد تمــت صياغــة بنــود األداة وطريقــة التصحيــح بحســب مقيــاس ليكــرت )Likert Scale( خماســـي األبعــاد. وقــد بنيــت 
الفقــرات باالتجــاه اإليجابــي وأعطيــت األوزان كمــا يلــي: موافــق بشــدة: خمــس درجــات،  موافــق: أربــع درجــات،  محايــد: ثــاث 

درجــات، معــارض: درجتــان، معــارض بشــدة: درجــة واحــدة.

صدق األداة

تم استخراج دالالت الصدق الظاهري لألداة عن طريق عرضها علـى مجموعة من املحكميـن املتخصصيـن فـي اإلدارة، 
بهدف التحقق من مناسبة األداة  ملا أعدت من أجله، وسامة صياغة الفقرات، وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه. 
وفـــي ضوء ماحظات املحكميـــن، تم إجراء التعديات املناسبة، حيث توصل الباحث إلـــى الصياغة النهائية لألداة بأقسامها 

وبصورتهــا الحاليــة.

ثبات األداة

من أجل قياس مدى ثبات األداة استخدم الباحث معادلة ألفا 
كرونبــاخ ومعادلــة جتمــان ومعادلــة التجزئــة النصفيــة والجــدول )2) 

يبيـــن ثبــات مقيــاس األداة.

كانــت  األداة  ثبــات  معامــات  أن   )2( رقــم  الجــدول  مــن  يتضـــح 
مناســبة، حيــث بلــغ معامــل الثبــات (0.90( حســب معادلــة ألفــا كرونبــاخ )Cronbach’s Alpha(، وبلــغ )0.87( حســب معادلــة 
التجزئة النصفية  )Split-Half(، وبلغ )0.88( حسب معادلة (Guttman). وهذا يدل علـى أن األداة  تتمتع بدرجة مقبولة من 
الثبات يمكن االعتماد عليها فـي التطبيق النهائـي للدراسة، وهي نسب أعلـى من الحد األدنـى املقبول وهو )60%(، وبالتالـي هي 
نســبة كافيــة مــن الناحيــة اإلحصائيــة لاســتمرار فـــي إجــراءات البحــث، وبذلــك يكــون قــد تــم التأكــد مــن صــدق وثبــات اســتبانة 

البحــث، ممــا يجعــل الباحــث علـــى ثقــة بصحــة االســتبانة وصاحيتهــا لتحليــل النتائــج.

إجراءات الدراسة

بعد إعداد أدوات الدراسة فـي صورتها النهائية، قام الباحث بتنفيذها وفًقا للخطوات اآلتية:

مرحلــة جمــع البيانــات الثانويــة: تــم جمــع البيانــات الثانويــة مــن العديــد مــن املصــادر الثانويــة كالكتــب واملقــاالت 1- 
والتقاريـــر والرســائل الجامعيــة وغيـــرها، وذلــك مــن أجــل وضــع اإلطــار النظــري لهــذه الدراســة، واالســتعانة بهــا فـــي 

بنــاء أداتهــا وتوظيفهــا فـــي الوصــول إلـــى نتائــج الدراســة الحًقــا.

مرحلــة جمــع البيانــات األوليــة: بعــد أن تــم االنتهــاء مــن تصميــم االســتبانة ومراجعتهــا والتأكــد مــن صدقهــا وثباتهــا، 2- 
قــام الباحــث بتوزيعهــا علـــى أفــراد عينــة الدراســة، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلـــى حجــم معلومــات كافيــة لإجابــة عــن 

أســئلة الدراســة والوصــول إلـــى األهــداف املحــددة.

بعد االنتهاء من الفتـــرة الزمنية املتفق عليها الازمة لتعبئة االســتبانة، تم القيام بعملية جمعها، ومن ثم مراجعتها 3- 
للتأكــد مــن مــدى صاحيتهــا للتحليــل، واســتبعاد مــا لــم يصلــح منها.

جدول رقم )2( 
يبيـن معامالت ثبات املقياس

التـرتيبالثباتعدد العباراتمقياس الثبات
280.901معادلة ألفا كرونباخ

280.873معادلة التجزئة النصفية
280.882معادلة جتمان



دور التخطيط االستراتيجي في إدارة األزمات في املؤسسات الحكومية الفلسطينية

154

مرحلــة إدخــال البيانــات: قــام الباحــث بإدخــال البيانــات التـــي تــم جمعهــا مــن خــال االســتبانة إلـــى جهــاز الحاســوب 4- 
تجهيـــزها  أجــل  مــن  البيانــات  تصنيــف  ثــم  ومــن   ،)spss( االجتماعيــة  للدراســات  اإلحصائيــة  الحزمــة  باســتخدام 

التحليــل. لعمليــة 

تــم تحليــل البيانــات للحصــول علـــى معلومــات عــن متغيـــرات الدراســة التابعــة واملســتقلة، 5-  مرحلــة معالجــة البيانــات: 
الدراســة. الفرضيــات، وذلــك تحقيًقــا ألهــداف  الدراســة واختبــار  التـــي تجيــب عــن أســئلة  بالتحليــات اإلحصائيــة  والقيــام 

مرحلــة مناقشــة النتائــج: قــام الباحــث بمناقشــة النتائــج التـــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال تحليــل البيانــات، وذلــك 6- 
مــن أجــل توضيــح النتائــج التـــي حصــل عليهــا الباحــث والتـــي تخــص تحليــل دور التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة 

األزمــات فـــي املؤسســات الحكوميــة.

أساليب تحليل بيانات الدراسة

الختبــار فرضيــات الدراســة، تــم تفريــغ البيانــات فـــي الحاســوب، ثــم تحليــل النتائــج ومعالجتهــا باســتخدام مجموعــة مــن 
األســاليب اإلحصائيــة املناســبة، وباســتخدام الحزمــة اإلحصائيــة للعلــوم اإلنســانية  )SPSS( علـــى النحــو التالـــي:

املتوسطات الحسابية والنسب املئوية واختبار )ت( للعينة املستقلة )One-Sample T-Test( لفحص فرضيات الدراسة.1- 

تحليل التبايـن املتعدد لفحص الفرضيات املتعلقة بمتغيـرات الجنس، املؤهل العملـي، سنوات الخبـرة، املستوى الوظيفـي.2- 

معادلة ألفا كرونباخ ومعادلة جتمان ومعادلة التجزئة النصفية لقياس الثبات.3- 

اختبار كولوم جروف- سمرنوف )Sample K-S -1( ملعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعـي أم ال.4- 

نتائج الدراسة

 لنتائــج الدراســة، وذلــك لإجابــة عــن تســاؤالت الدراســة والتحقــق مــن صحــة 
ً

 ومفصــا
ً

تضمــن هــذا القســم عرًضــا كامــا
فرضياتها، ومن أجل التأكد من اعتدالية التوزيع لبيانات العينة من أجل تحديد الطرائق اإلحصائية التـي سيتم استخدامها 

.(Sample K-S -1   الختبــار فرضيــات الدراســة تــم اســتخدام  اختبــار التوزيــع الطبيعـــي)اختبار كوملجــروف - ســمرنوف

)Sample K-S -1  اختبار التوزيع الطبيعـي )اختبار كوملجروف - سمرنوف

يســتخدم اختبــار »كوملجــروف - ســمرنوف« 
ملعرفــة: هــل البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعـــي أم ال، 
وهو اختبار ضروري فـي حالة اختبار الفرضيات، 
ألن غالبيــة االختبــارات املعلميــة تشتـــرط أن يكــون 
توزيــع البيانــات طبيعـــًيا. ويوضـــح جــدول رقــم )3) 
ملعرفــة  ســمرنوف”    - “كوملجــروف  اختبــار  نتائــج 
هــل البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعـــي أم ال، وذلــك 
لــكل  املناســبة  اإلحصائيــة  االختبــارات  لتحديــد 
حالــة )اختبــارات معلميــة- اختبــارات المعلميــة(، 

حيــث يتبيـــن  أن قيمــة مســتوى املعنويــة  لــكل مــن مجــاالت الدراســة أكبـــر مــن )0.05(، وهــذا يــدل علـــى أن البيانــات تتبــع التوزيــع 
الطبيعـــي، ويجــب اســتخدام االختبــارات املعلميــة:

النتائج اإلحصائية املتعلقة بفرضيات الدراسة

لإجابــة عــن أســئلة الدراســة، تــم وضــع الفرضيــات املناســبة املرتبطــة بــكل ســؤال مــن أســئلة الدراســة الفرعيــة، ليتــم 
صحــة  مــن  وللتحقــق   ،)SPSS( اإلحصائيــة  الــرزم  بـــرنامج  باســتخدام  نتائجهــا  وتحليــل  الفرضيــات  هــذه  اختبــار  ذلــك  بعــد 
فرضيــات الدراســة، تــم اســتخدام اختبــار T للمجتمــع الواحــد )One Sample T test( لتحليــل فقــرات االســتبانة ومجاالتهــا، 

جدول رقم )3( 
)Sample K-S -1( اختبار التوزيع الطبيعـي

عدد عنوان املجالاملجال
الفقرات

قيمة 
Z االختبار

مستوى 
املعنوية

80.6780.45التخطيط االستـراتيجـي وعاقته بإدارة األزمات.األول
فاعليــة التخطيــط االستـراتيجـــي وكفاءتــه فـــي الثانـي

إدارة األزمــات.  
100.6480.50

دور الثالث  بأهميــة  الحكوميــة  املؤسســات  قناعــة 
األزمــات. إدارة  فـــي  االستـراتيجـــي  التخطيــط 

100.7310.37
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بحيــث تــم اســتخراج  النســبة املئويــة التقديـــرية لبدائــل كل فقــرة، وكذلــك املتوســط الحســابي واالنحــراف املعيــاري وقيمــة 
“ت” املحســوبة مــن العينــة ومســتوى الداللــة املحســوب لــكل فقــرة، وتـــرتيب الفقــرات حســب قيمــة متوســطاتها الحســابية 
ونســبتها املئويــة، وتكــون الفقــرة إيجابيــة، بمعنـــى أن أفــراد العينــة يوافقــون علـــى محتواهــا إذا كانــت القيمــة املطلقــة لقيمــة 
(t( املحســوبة أكبـــر مــن قيمــة (t( الجدوليــة، والتـــي تســاوي فـــي هــذه الدراســة )1.98( عنــد درجــة حريــة (2.11)، ومســتوى 
معنويــة (0.05)، أو مســتوى املعنويــة أقــل مــن )0.05(، والــوزن النســبي أكبـــر مــن )60%(، وتكــون الفقــرة ســلبية بمعنـــى أن 
 (t) أفــراد املجتمــع ال يوافقــون علـــى محتواهــا إذا كانــت القيمــة املطلقــة لقيمــة املحســوبة أصغــر مــن القيمــة املطلقــة لقيمــة
الجدوليــة، أو مســتوى املعنويــة أقــل مــن(0.05)، والــوزن النســبي أقــل مــن )60%(، وتكــون آراء املجتمــع فـــي الفقــرة محايــدة، 

إذا كان مســتوى املعنويــة أكبـــر مــن )0.05(، والــوزن النســبي يســاوي )%60).

نتائج الفرضية األولـى

نصت الفرضية األولـــى علـــى أنه: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α≤0.05( لدور التخطيط 
االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات.

)One Sample T test(، واســتخراج  الواحــد  للمجتمــع   T اختبــار  اســتخدام  تــم  األولـــى،  الفرضيــة  اختبــار  أجــل  مــن 
املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة والنســبة املئويــة التقديـــرية لــدور التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات، 

وكانــت النتائــج كمــا فـــي الجــدول )4):

جدول رقم )4( 
نتائج اختبار )ت( واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسب املئوية لدور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات

سل
سل

الت

املتوسط الفقرة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة املئوية 
التقديـرية 

قيمة 
)ت(

مستوى 
التـرتيبالداللة  

ن اإلدارة من توقع الصعوبات، واألزمات املستقبلية.1 ِ
ّ

0.001*4.2254.62292084.5154.419التخطيط يمك
ق للتعامل مع األزمات فور حدوثها.    2 0.008*3.8109.83307076.2230.915تقوم اإلدارة بالتخطيط املسبَّ
فـــي 3 تســاعد  أفــكار  طــرح  علـــى  العامليـــن  يحفــز  االستـراتيجـــي  التخطيــط 

األزمــات. إدارة 
4.1762.66454083.5249.555*0.003

 معدة سابًقا ملواجهة األزمات املتوقعة.4
ً

0.004*4.0803.58223081.6153.327التخطيط يوفر لإدارة حلوال
0.006*3.9896.67987079.7943.047التخطيط االستـراتيجـي يوفر وحدة خاصة للتعامل مع األزمات ومواجهتها.5
0.007*3.8808.77379077.6235.060التخطيط االستـراتيجـي يخصص ميـزانية مستقلة ملعالجة آثار األزمة.6
 ودقيًقــا لجميــع األنشــطة املــراد تحقيقهــا 7

ً
التخطيــط يقــدم تصــوًرا شــاما

وآلثارهــا املتوقعــة.
4.0415.70127080.8343.185*0.005

0.002*4.2254.65938084.5151.410التخطيط االستـراتيجـي أسلوب علمـي فّعال إلدارة األزمات بكفاءة.8
0.00*4.0538.45131081.0867.640الدرجة الكلية لدور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات.

.(α≤0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة*

يتضـــح من خال الجدول )4( أن قيمة مســتوى الداللة املحســوب من العينة كانت دالة إحصائًيا عند مســتوى الداللة 
(α≤0.05( علـــى الفقــرات )8-1(، وعلـــى الدرجــة الكليــة لــدور التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات، حيــث بلغــت قيمــة 
مســتوى الداللــة املحســوب مــن العينــة علـــى التوالـــي )0.001(، ويعنـــي ذلــك رفــض الفرضيــة الصفريــة علـــى هــذه الفقــرات وعلـــى 
الدرجة الكلية. وقد حصلت الفقرة )1( علـــى درجة مرتفعة جًدا، وعلـــى التـــرتيب األول، حيث بلغت النسبة املئوية التقديـــرية 
الستجابات املبحوثيـن عليها )84.5%(. ويعنـي ذلك أن التخطيط يمكن اإلدارة من توقع الصعوبات واألزمات املستقبلية، وقد 
حصلــت الفقــرة )2( علـــى درجــة مرتفعــة وعلـــى التـــرتيب األخيـــر فـــي املجــال، حيــث بلغــت النســبة املئويــة التقديـــرية الســتجابات 

املبحوثيـــن عليهــا )76.2%(، ويعنـــي ذلــك أن اإلدارة تقــوم بالتخطيــط املســبق للتعامــل مــع األزمــات فــور حدوثهــا.

وبشكل عام، يتضـــح أن درجة دور التخطيط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمات كانت مرتفعة جًدا حسب رأي املبحوثيـــن 
بلغــت  تقديـــرية   مئويــة  وبنســبة   ،)0.001( داللــة  ومســتوى   ،)0.45( معيــاري  وانحــراف   ،)4.05( كلـــي  حســابي  وبمتوســط 

(81.08%(. ويعنـــي ذلــك رفــض الفرضيــة الصفريــة، بمعنـــى وجــود دور للتخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات.
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نتائج الفرضية الثانية

نصــت الفرضيــة الثانيــة علـــى أنــه: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( فـــي درجــة 
فاعليــة التخطيــط االستـراتيجـــي وكفاءتــه فـــي إدارة األزمــات.

وللتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثانيــة، تــم اســتخدام اختبــار )T( للمجتمــع الواحــد )One Sample T test(، واســتخراج 
املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة والنســبة املئويــة التقديـــرية فـــي درجــة فاعليــة التخطيــط االستـراتيجـــي وكفاءتــه 

فـــي إدارة األزمــات، وكانــت النتائــج كمــا فـــي الجــدول )5):

جدول رقم )5( 
نتائج اختبار )ت( واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسب املئوية

فـي درجة فاعلية التخطيط االستـراتيجـي وكفاءته فـي إدارة األزمات

ل
س

سل
لت

ا

املتوسط الفقرة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة املئوية 
التقديـرية 

قيمة 
)ت(

مستوى 
التـرتيبالداللة  

ــن املؤسســة مــن إدارة األزمــة 1 ِ
ّ

إشــراك املوظفيـــن فـــي عمليــات التخطيــط  يمك
بأســرع وقــت.

4.1788.71472083.5846.147*0.001

0.009*3.9404.67541078.8141.900تـركز جهود التخطيط علـى رفع مستوى األداء للعامليـن فـي املؤسسة.2
فـــي 3 املختلفــة  اإلدارات  أداء  بيـــن  التنســيق  إلـــى  التخطيــط  جهــود  تسعـــى 

األزمــات. إدارة  فـــي  املؤسســة 
4.0259.69458080.5243.162*0.006

0.002*4.1451.72412082.9044.634يؤدي التخطيط االستـراتيجـي الكتشاف األزمات فـي وقت مبكر.4
املؤثـــرة 5 املســتقبلية  االحتمــاالت  توقــع  إلـــى  يــؤدي  االستـراتيجـــي  التخطيــط 

األداء. علـــى  إيجاًبــا  أو  ســلًبا، 
4.0648.59299081.3051.844*0.004

0.005*4.0285.67744080.5744.329التخطيط االستـراتيجـي يوفر الكفاءات والقيادات املتخصصة فـي إدارة األزمات.6
0.003*4.0751.74349081.5041.623التخطيط االستـراتيجـي يؤدي إلـى إدارة األزمات بأقل تكلفة.7
املتاحــة 8 لإمكانــات  األمثــل  التوظيــف  علـــى  االستـراتيجـــي  التخطيــط  يعمــل 

للمؤسســة. 
3.9663.66949079.3343.031*0.007

هنــاك قــدرة وســرعة مناســبة فـــي حشــد وتحريــك اإلمكانــات املاديــة والبشــرية 9
الازمــة وتحريكهــا الحتــواء األزمــة.

3.8627.77915077.2534.361*0.0010

0.008*3.9534.74757079.0738.196يعمل علـى نقل الخطط من واقع نظري إلـى واقع عملـي بكفاءة عالية.10
0.00*4.0241.45116080.4866.370الدرجة الكلية لفاعلية التخطيط االستـراتيجـي وكفاءته فـي إدارة األزمات.  

.(α≤0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة*

يتضـح من خال الجدول )5( أن قيمة مستوى الداللة املحسوب من العينة كانت دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 
(α≤0.05( علـــى الفقــرات )10-1(، وعلـــى الدرجــة الكليــة لفاعليــة التخطيــط االستـراتيجـــي وكفاءتــه فـــي إدارة األزمــات، حيــث 
بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة املحســوب مــن العينــة )0.001(، ويعنـــي ذلــك رفــض الفرضيــة الصفريــة علـــى هــذه الفقــرات وعلـــى 
الدرجة الكلية. وقد حصلت الفقرة )1( علـــى درجة مرتفعة جًدا وعلـــى التـــرتيب األول، حيث بلغت النسبة املئوية التقديـــرية 
الســتجابات املبحوثيـــن عليهــا )83.5%(، ويعنـــي ذلــك أن إشــراك املوظفيـــن فـــي عمليــات التخطيــط يمكــن املؤسســة مــن إدارة 
األزمة بأسرع وقت. وقد حصلت الفقرة )9( علـى درجة مرتفعة وعلـى التـرتيب األخيـر فـي املجال، حيث بلغت النسبة املئوية 
التقديـرية الستجابات املبحوثيـن عليها )77.2%(، ويعنـي ذلك أن هناك قدرة وسرعة مناسبتين فـي حشد وتحريك اإلمكانات 

املاديــة والبشــرية الازمــة وتحريكهــا الحتــواء األزمــة.

وبشــكل عــام، يتضـــح أن درجــة فاعليــة التخطيــط االستـراتيجـــي وكفاءتــه فـــي إدارة األزمــات كانــت مرتفعــة جــًدا حســب 
رأي املبحوثيـــن وبمتوسط حسابي كلـــي )4.02(، وانحراف معياري )0.45(، ومستوى داللة (0.001)، وبنسبة مئوية تقديـــرية 
مرتفعة جًدا بلغت )80.48%(. ويعنـــي ذلك رفض الفرضية الصفرية، بمعنـــى وجود فاعلية وكفاءة للتخطيط االستـراتيجـــي 

فـــي إدارة األزمات.
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نتائج الفرضية الثالثة

نصــت الفرضيــة الثالثــة علـــى أنــه: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة )α≤0.05( فـــي درجــة 
قناعــة املؤسســات الحكوميــة بأهميــة دور التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات.

وللتحقــق مــن صحــة الفرضيــة الثانيــة، تــم اســتخدام اختبــار )T( للمجتمــع الواحــد )One Sample T test(، واســتخراج 
املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة والنســبة املئويــة التقديـــرية لدرجــة قناعــة املؤسســات الحكوميــة بأهميــة دور 

التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات، وكانــت النتائــج كمــا فـــي الجــدول )6):

جدول رقم )6( 
نتائج اختبار )ت( واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري والنسب املئوية

لدرجة قناعة املؤسسات الحكومية بأهمية دور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات

سل
سل

الت

املتوسط الفقرة
الحسابي

االنحراف 
املعياري

النسبة املئوية 
التقديـرية 

قيمة 
)ت(

مستوى 
التـرتيبالداللة  

هنــاك اهتمــام كاف لــدى اإلدارة العليــا بتحديــد شــواهد حــدوث األزمــات 1
ومؤشــراتها..                            

3.5233.88902070.4722.615*0.005

هنــاك اهتمــام بعمليــات رصــد إشــارات الخطــر وعاماتــه التـــي قــد تكــون 2
ســبًبا الحتماليــة وقــوع األزمــة.

3.4519.79609069.0423.463*0.007

وتصنيفهــا 3 األزمــات  حــدوث  مؤشــرات  فــرز  بعمليــات  اهتمــام  هنــاك 
وتحليلهــا. وعرضهــا 

3.4093.82702068.1921.602*0.009

مؤشــرات 4 جمــع  بعمليــات  للقيــام  ومــدرب  مؤهــل  وظيفـــي  كادر  هنــاك 
وتحليلهــا. وتصنيفهــا  األزمــات  حــدوث 

3.18131.0107363.6313.244*0.0010

تتوافــر بـــرامج تدريبيــة يتــم مــن خالهــا نقــل خبـــرات اآلخريـــن وتجاربهــم فـــي 5
مجــال إدارة األزمــات.

3.41711.0216568.3417.636*0.008

تســمح إدارة املؤسســة للعامليـــن بإبــداء ماحظاتهــم حــول مــا يتخــذ مــن 6
قــرارات عنــد حــدوث أزمــة مــا.

3.5026.98098070.0520.080*0.006

0.001*3.6156.96704072.3122.635يشجع الرؤساء مرؤوسيهم علـى تقديم أفكارهم ومقتـرحاتهم إلدارة األزمة.7
تؤمــن اإلدارة بأهميــة توضيــح مفهــوم التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة 8

األزمــات  للعامليـــن.
3.6036.94023072.0723.061*0.002

0.004*3.5363.94524070.7321.539تهتم اإلدارة بحضور مؤتمرات وندوات خاصـة بإدارة األزمات.  9
يتــم االســتعانة بخبـــراء ومتخصصيـــن مــن خــارج املؤسســة عنــد تشـــكيل  10

فريــق األزمــات
3.5492.97709070.9821.097*0.003

الدرجة الكلية لقناعة املؤسسات الحكومية بأهمية دور التخطيط 
االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات.

3.4792.70873069.5827.145*0.00

.(α≤0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة*

يتضـــح من خال الجدول )6( أن قيمة مســتوى الداللة املحســوب من العينة كانت دالة إحصائًيا عند مســتوى الداللة 
(α≤0.05( علـى الفقرات )10-1(، وعلـى الدرجة الكلية لقناعة املؤسسات الحكومية بأهمية دور التخطيط االستـراتيجـي فـي 
إدارة األزمــات، حيــث بلغــت قيمــة مســتوى الداللــة املحســوب مــن العينــة )0.001( ويعنـــي ذلــك رفــض الفرضيــة الصفريــة علـــى 
هــذه الفقــرات وعلـــى الدرجــة الكليــة. وقــد حصلــت الفقــرة )7( علـــى درجــة مرتفعــة وعلـــى التـــرتيب األول، حيــث بلغــت النســبة 
املئويــة التقديـــرية الســتجابات املبحوثيـــن عليهــا )72.3%(، ويعنـــي ذلــك أن يشــجع الرؤســاء مرؤوســيهم علـــى تقديــم أفكارهــم 
ومقتـرحاتهم إلدارة األزمة. وقد حصلت الفقرة )4( علـى درجة متوسطة وعلـى التـرتيب األخيـر فـي املجال، حيث بلغت النسبة 
املئويــة التقديـــرية الســتجابات املبحوثيـــن عليهــا )63.63%(، وقــد تضمنــت الفقــرة: “هنــاك كادر وظيفـــي مؤهــل ومــدرب للقيــام 
بعمليــات جمــع مؤشــرات حــدوث األزمــات وتصنيفهــا وتحليلهــا”. وبشــكل عــام، يتضـــح أن درجــة قناعــة املؤسســات الحكوميــة 
بأهمية دور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات كانت متوسطة حسب رأي املبحوثيـن، وبمتوسط حسابي كلـي )3.47(، 
وانحــراف معيــاري )0.70(، ومســتوى داللــة (0.001)، وبنســبة مئويــة تقديـــرية متوســطة بلغــت )69.58%(. ويعنـــي ذلــك رفــض 
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الفرضية الصفرية بمعنـى وجود قناعة املؤسسات 
االستـراتيجـــي  التخطيــط  دور  بأهميــة  الحكوميــة 

فـــي إدارة األزمــات.

  نتائج الفرضية الرابعة

نصــت الفرضيــة الرابعــة علـــى أنــه: ال توجــد 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة علـــى مســتوى الداللــة 
فـــي  التخطيــط االستـراتيجـــي  فـــي دور   )α≤0.05)
تبًعــا  الحكوميــة  املؤسســات  فـــي  األزمــات  إدارة 
ســنوات  العملـــي،  املؤهــل  )الجنــس،  ملتغيـــرات 

الوظيفـــي(. املســتوى  الخبـــرة، 

والختبــار هــذه الفرضيــة، اســتخدم الباحــث 
أسلوب تحليل التبايـن املتعدد “Analysis of Varianle”. ويبيـن جدول )7( نتائج تحليل التبايـن فـي دور التخطيط االستـراتيجـي 
فـي إدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية بحسب متغيـرات )الجنس، املؤهل العملـي، سنوات الخبـرة، املستوى الوظيفـي(.

يتضـــح مــن جــدول )7( أن قيمــة مســتوى الداللــة املحســوب مــن العينــة علـــى متغيـــرات الجنــس، ســنوات الخبـــرة، املســتوى 
 ،)α≤0.05( وهذه القيم أكبـر من قيمة مستوى الداللة املحدد للدراسة .)الوظيفـي- قد بلغت علـى التوالـي )0.14، 0.48، 0.87
أي أننا نقبل الفرضية الصفرية علـــى هذه املتغيـــرات. ويعنـــي ذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية علـــى مستوى الداللة 
الجنــس، وســنوات  تبًعــا ملتغيـــرات  فـــي املؤسســات الحكوميــة  إدارة األزمــات  فـــي  التخطيــط االستـراتيجـــي  فـــي دور   )α≤0.05)
الخبـرة، واملستوى الوظيفـي. ويعزو الباحث ذلك إلـى أنه ال فرق فـي توجهات العامليـن نحو أهمية دور التخطيط االستـراتيجـي 
فـي إدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية بالنسبة ملتغيـر الجنس، سواء أكان العاملون من الذكور أو اإلناث، وكذلك بالنسبة 
ملتغيـر سنوات الخبـرة أو املستوى الوظيفـي؛ وذلك إلدراك العامليـن - بغض النظر عن الجنس أو سنوات خبـرتهم أو مستواهم 
ــي إدارة األزمــات مــن حيــث التنبــؤ بتلــك األزمــات واالســتعداد للتعامــل معهــا  ــي فـ ــي - ألهميــة ودور التخطيــط االستـراتيجـ الوظيفـ
بكفــاءة وفاعليــة، والحــد مــن تداعياتهــا وآثارهــا، وخاصــة أن التخطيــط يأخــذ باألســباب ويتعلــق باملســتقبل، كمــا إن التخطيــط 
يعمل علـى إشراك العامليـن فـي عملية التخطيط. هذا وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من )مصلح، 2011(، و)أبو حليمة، 
(2013(، و)إســليم،2007(، و)Baubion, 2013(، أمــا بالنســبة ملتغيـــر املؤهــل العلمـــي فبلغــت قمــة مســتوى الداللــة املحســوب 
مــن العينــة عليــه )0.001(، وهــذه القيمــة أقــل مــن قيمــة مســتوى الداللــة املحــدد للدراســة )α≤0.05(، أي أننــا نـــرفض الفرضيــة 

الصفريــة علـــى هــذه املتغيـــرات. ويعنـــي ذلــك وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة علـــى مســتوى الداللــة 
فـــي  االستـراتيجـــي  التخطيــط  دور  فـــي   )α≤0.05)
إدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية تبًعا ملتغيـر 
املؤهل العلمـــي، وملعرفة لصالح َمن كانت الفروق، 
تم استخدام االختبار البعدي )LSD(، وجدول )8) 

يوضـــح ذلــك.

ويتضـح من نتائج جدول )8( ما يلـي:

فاعليــة 1-  فـــي  جوهريــة  فــروق  وجــود 
فـــي  وكفاءتــه  االستـراتيجـــي  التخطيــط 
إدارة األزمات تبًعا ملتغيـــر املؤهل العلمـــي 
وبيـــن  بكالوريــوس(،  فأقــل،  )دبلــوم  بيـــن 
)ماجستيـــر فأعلـــى(  لصالــح )ماجستيـــر 

فأعلـــى(.

جدول رقم )7( 
 نتائج تحليل التبايـن لدور التخطيط االستـراتيجـي 

 فـي إدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية بحسب متغيـرات: 
)الجنس، املؤهل العملـي، سنوات الخبـرة، املستوى الوظيفـي(

مجموع مربعات مصدر التبايـن
افات االنحر

SS

درجات 
الحرية

DF

متوسط مجموع 
افات مربعات االنحر

MS

قيمة 
)ف(

مستوى 
الداللة 

38501.38502.175.140.الجنس
000.*2.32921.1656.577املؤهل العملـي
25502.1270.7200.480.سنوات الخبـرة

04902.0240.1380.870.املستوى الوظيفـي
66.936378.1770الخطأ )البواقي(

5798.417386الكلـي

جدول رقم )8( 
الفروق فـي الدرجة الكلية لدور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة 

األزمات فـي املؤسسات الحكومية تبًعا ملتغيـر املؤهل العلمـي

دبلوم املتوسطاملقارناتاملجال
فأقل

ماجستيـر بكالوريوس
فأعلـى

فاعلية التخطيط 
االستـراتيجـي وكفاءته 

فـي إدارة األزمات.

3.9877دبلوم فأقل
4.0082بكالوريوس

0.17306*0.19351*4.1813ماجستيـر فأعلـى
قناعة املؤسسات 

الحكومية بأهمية دور 
التخطيط االستـراتيجـي 

فـي إدارة األزمات.

3.4705دبلوم فأقل
3.4022بكالوريوس

0.46868*0.40029*3.8708ماجستيـر فأعلـى

الدرجة الكلية
3.8513دبلوم فأقل
3.8128بكالوريوس

0.23322*0.19474*4.0460ماجستيـر فأعلـى
.(α≤0.05( دال إحصائًيا عند مستوى الداللة*
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وجــود فــروق جوهريــة فـــي قناعــة املؤسســات الحكوميــة بأهميــة دور التخطيــط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمــات تبًعــا 2- 
ملتغيـــر املؤهل العلمـــي بيـــن )دبلوم فأقل، بكالوريوس( وبيـــن )ماجستيـــر فأعلـــى(  لصالح  )ماجستيـــر فأعلـــى(.

وجود فروق جوهرية فـــي الدرجة الكلية لدور التخطيط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمات فـــي املؤسســات الحكومية 3- 
تبًعــا ملتغيـــر املؤهــل العلمـــي بيـــن )دبلــوم فأقــل، بكالوريــوس( وبيـــن )ماجستيـــر فأعلـــى(  لصالــح  )ماجستيـــر فأعلـــى(. 
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلـــى أنــه كلمــا ارتفــع  املؤهــل العلمـــي للعامليـــن فـــي املؤسســة الحكوميــة، كان إدراكــه 

وقناعتــه بأهميــة ودور وفاعليــة التخطيــط االستـراتيجـــي أكبـــر.

مناقشة نتائج الدراسة

تبيـن من خال نتائج الدراسة اآلتـي:

ق بشــكل دائــم ومســتمر، ممــا يمكنهــا مــن -  فـــي فلسطيـــن تقــوم بالتخطيــط املســبَّ إن إدارة املؤسســات الحكوميــة 
الفرضيــة  األولـــى وقبــول  الصفريــة  الفرضيــة  رفــض  مــن خــال  ذلــك  فــور حدوثهــا، واتضـــح  األزمــات  مــع  التعامــل 
البديلــة، ومــا يؤكــد ذلــك أن الحكومــة الفلســطينية باتــت تولـــي التخطيــط االستـراتيجـــي أهميــة بالغــة فـــي جميــع 
املرافــق واملؤسســات الحكوميــة بمــا فيهــا الهيئــات املحليــة، وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن مصلــح )2011(، 

ودراســة وادي وآخــرون )2008(، ودراســة إســليم )2007).

فاعليــة التخطيــط االستـراتيجـــي وكفاءتــه فـــي إدارة األزمــات مرتفعــة جــًدا، وبخاصــة أن املؤسســات الحكوميــة تعمــل - 
نهــا مــن إدارة األزمــات  ِ

ّ
علـــى إشــراك العامليـــن فـــي عمليــة التخطيــط علـــى جميــع املحــاور واملســتويات اإلداريــة، ممــا يمك

والتعامــل معهــا بكفــاءة وفاعليــة، وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كل مــن: أبــو حليمــة )2013(، ودراســة مصلــح 
.)Baubion, 2013( ودراســة ،)2011(، ودراســة صيــام )2010)

إن درجة قناعة املؤسســات الحكومية بأهمية دور التخطيط االستـراتيجـــي فـــي إدارة األزمات كانت متوســطة حســب رأي - 
املبحوثيـــن. ويعــزو الباحــث ذلــك إلـــى ضعــف اهتمــام اإلدارة العليــا فـــي تلــك املؤسســات بتحديــد شــواهد حــدوث األزمــات 
ومؤشــراتها وغيــاب الــكادر الوظيفـــي املؤهــل املــدرب للقيــام بعمليــات جمــع املؤشــرات. وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كل 

مــن: دراســة   )Baubion, 2013(، دراســة أبــو حليمــة )2013(، ودراســة مصلــح )2011(، ودراســة إســليم )2007).

عدم وجود فروق فـي دور التخطيط االستـراتيجـي فـي إدارة األزمات فـي املؤسسات الحكومية تبًعا ملتغيـرات )الجنس، - 
ســنوات الخبـــرة، املســتوى الوظيفـــي(. أما بالنســبة ملتغيـــر املؤهل العلمـــي فتبيـــن وجود فروق دالة إحصائًيا تبًعا لهذا 
املتغيـــر، وكانــت لصالــح )ماجستيـــر فأعلـــى(، وهــذه نتيجــة طبيعيــة إذ إنــه كلمــا ارتفــع مســتوى املؤهــل العلمـــي للعامليـــن 
فـــي املؤسســات الحكوميــة، كان إدراكهــم وقناعتهــم بأهميــة ودور وفاعليــة التخطيــط االستـراتيجـــي أكبـــر. وتتفــق هــذه 

النتيجــة مــع دراســة كل مــن: دراســة مصلــح )2011(، ودراســة أبــو حليمــة )2013(، ودراســة إســليم )2007).        

التوصيات

بعد تحليل نتائج أسئلة الدراسة والفرضيات توصلت الدراسة إلـى التوصيات التالية:

وتطويـــر 1-  ومراجعــة  األزمــات،  إلدارة  مســتقبلية  خطــط  بوضـــع  االهـــتمام  زيــادة  علـــى  الحكوميــة  املؤسســات  حــث 
ودوريــة. مســتمرة  بصفــة  الســابقة  الخطــط 

االستعانة بخبـراء ومتخصصيـن من خارج املؤسسة عند تشكيل فريق األزمات.2- 

توفيـر وحدة خاصة للتعامل مع األزمات ومواجهتها فـي املؤسسات الحكومية.3- 

ــر 4-  العمــل علـــى توفيـــر كادر وظيفـــي مؤهــل ومــدرب للقيــام بعمليــات جمــع وفــرز وتصنيــف وتحليــل العمــل علـــى توفيـ
قــدرة وســرعة مناســبة فـــي حشــد وتحريــك اإلمكانــات املاديــة والبشــرية الازمــة الحتــواء األزمــة.

تخصيص ميـزانية مستقلة ملعالجة آثار األزمات.5- 

العمل علـى توفيـر قدرة وسرعة مناسبة فـي حشد وتحريك اإلمكانات املادية والبشرية الازمة الحتواء األزمات.6- 
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ABSTRACT

This study aimed to identify the role of the strategic planning in crisis management in the governmen-
tal institutions in Palestine, according to )gender, position, age, and experience years( variables.

A questionnaire of )28( Sampling Units was prepared to achieve the aim of the study. The items were  
workers in the governmental institutions whose  number is )63319( male and female , according to the 
statistics of Palestinian  Statistics Institution, )386( of them, male and female, were chosen as the sample of 
the study, The study inferred that the extent of the strategic planning in crisis management was fair which 
means that there is a role for strategic planning in crisis management, as the government institutions pay 
attention for attending Conferences and special sessions  concerning crisis management so as to update its 
data in that field. Also, the efficiency and effectiveness of the strategic planning was fair )maiden(, which 
means that the strategic planning is effective, and efficient.

It is essential according to the study to have connection between the strategic planning Specialists and 
its performers, which transfer the plans from the theoretical side to the practical one effectively. Among the 
vital recommendations of the study are attracting experts and specialists out the institution when shaping 
the crisis management’s team, and supplying a special team for dealing with crisis and confronting them in 
the governmental institutions.
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