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 العدالة الجنائٌة:كلٌة
 نٌةالدراسات األمقسم : 

 مستخلص الدراسة باللغة العربية
ة بجهاز الحرس العنوان : ٌٌق ة )دراسة تطب ة الثقافة التنظٌمٌة فً إدارة األزمات األمٌن  دولة الكوٌت(بالوطنً  فاعٌل

 مشبب مطلق السهلًإعداد الطالب : 

 المشرف العلمي : اللواء الدكتور / محمد بن حسن السراء

ما فاعلٌة الثقافة التنظٌمٌة دراسة الحالٌة فً السؤال الرئٌس التالً : تتلخص مشكلة المشكلة الدراسة : 
 فً إدارة األزمات األمنٌة بجهاز الحرس الوطنً الكوٌتً؟

التعةرف علةى عناصةر وأبعةاد والتعرف على عناصر وأبعاد الثقافةة التنظٌمٌةة أهداف الدراسة : هدفت الدراسة إلى 
ع الثقافةةة التنظٌمٌةةة وأثرلةةا علةةى إدارة األزمةةات األمنٌةةة بجهةةاز الحةةرس رصةةد واقةةوكةةكل   إدارة األزمةةات األمنٌةةة

التعةرف علةى مةا إكا لنةا  فةروق كات دحلةة إحصةائٌة بٌة  إجابةات المبحةوثٌ   تعةز  عالوة علةى  الوطنً الكوٌتً
 (. عدد الدورات التدرٌبٌة  – للعوامل الدٌموغرافٌة  ) الرتبة، المؤلل التعلٌمً ، سنوات  الخبرة

الحرس الوطنً بدولة الكوٌت خالل فترة فً قادة الضباط الشمل مجتمع الدراسة جمٌع  جتمع الدراسة :م
  اً.( ضابط 521والبالغ عددلم )  لـ5341م  العام شهر جماد  األول إجراء الدراسة وبالتحدٌد خالل 

ختٌار توزٌع احستبانات استخدام الباحث فً لكه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً ، وتم ا منهج البحث :
مجتمع البحث بطرٌقة عشوائٌة ، وتم تحلٌل استبانات البحث باستخدام عدداً م  األسالٌب اإلحصائٌة على 

 " spssبواسطة حزمة البرامج اإلحصائٌة للعلوم احجتماعٌة " 

 أهم النتائج : 

 .المتاحة لدٌها إلى العنصر البشري بأنه م  ألم المواردالحرس الوطنً جهاز إدارة  تنظر .5

ٌوجد التزام واضح م  قبل الموظفٌ  بسٌاسات وإجراءات العمل المعتمدة فً جهاز الحرس  .2
 الوطنً الكوٌتً.

لنا  توجه لد  الموظفٌ  بتعزٌز قدراتهم ومهاراتهم، م  على اإلبداع واحبتكار وتطوٌر نظم  .4
 .العمل

 :توصيات الدراسة 

فً  تتٌح لهم أداء عملهم بكفاءة وتتٌح لهم إظهار قدراتهمإعطاء الموظفٌ  المرونة الكافٌة التً  -5
 مواجهة األزمات األمنٌة المختلفة .

 تشكٌل فرٌق م  كو  احختصاص والخبرة حستشعار األزمات ووضع الخطط المناسبة. -2
 إنشاء إدارة مستقلة تعنى بإدارة األزمات بجهاز احرس الوطنً. -4
 وقوعها وتحقٌق التكامل بٌ  الجهات المعنٌة بمواجهتها . إنشاء غرفة عملٌات إلدارة األزمة أثناء -3

 .إنشاء إدارة مستقلة تعنى بإدارة األزمات بجهاز الحرس الوطنً الكوٌتً -1
 



 

STUDY ABSTRACT 

  College : Graduate  Studies  

  Department : Police Sciences 

Study Title : The effectiveness of the organizational culture in security crisis management 

(applied to a study of the National Guard in Kuwait) 

  Student : Mushabab absolute Sahli  

  Advisor : Maj..Dr. Muhammad bin Hassan al-Sira 

Research problem: The present research addresses the following important question : 

 What is the effectiveness of the organizational culture in crisis management, security device 

Kuwait National Guard. 

  Research Objectives : The present study seeks to cherish following objectives:  

1- Identify the elements and dimensions of organizational culture.  

2 - To identify the elements and dimensions of the crisis management security.  

3- Monitoring the reality of organizational culture and its impact on crisis management, security 

device Kuwait National Guard.  

4- To identify whether there were statistically significant differences between the responses of the 

respondents attributed to demographic factors (rank, qualification, years of experience, number of 

training courses). 

Population ( Sample) : The study included community leaders, all officers of the National Guard, the 

State of Kuwait during the period of the study, specifically during the second semester of the year 

1435 AH / 2014 totaling (120) officer. 

Research Methodology and Tools : The use of a researcher in this study descriptive analytical method, 

the distribution of the questionnaires was selected to the research community at random, were analyzed 

questionnaires search using a number of statistical methods by statistical software package for social 

sciences "spss. 

Main Results: 1.The management of the National Guard to consider the human element that most of the 

resources at its disposal.  

2. There is a clear commitment by the staff policies and procedures adopted in the National Guard, Kuwait.  

3. That there is a tendency among staff to promote their abilities and skills, to creativity, innovation and the 

development of working systems.  

Main Recommendation : 

1 - give employees the flexibility that allows them to do their jobs efficiently and allow them to 

demonstrate their abilities in the face of various security crises.  

2 - the formation of a team of specialists and experts to sense of crisis and put appropriate plans.  

3 - create a separate department dealing with crisis management device, uphold national. 

4 - Create room for crisis management operations as they unfold and to achieve integration among 

stakeholders confront.  

5 - Create a separate department dealing with crisis management to a Kuwait National Guard.  
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 اإلهـــــــداء

أهدي جهدي املتىاضع هذا إىل من قال اهلل فيهم:" واخفض هلما جناح 

 صغرياً" كما ربياني  وقم رب ارمحهما انزمحة انذل من

 ( 42)اإلسزاء:                                                                                                                                                                                                                                            

 إىل وانـــــــدي رمحــــــــــــــه اهلل وفــــــــــــــاء وعزفانــــــــاً....

 اً ....واىل واندتي انبسها اهلل ثىب انصحة وانعافية بزاً وإحسان

 .إىل انذين ساندوني ودعمىني فههم مين انشكز وانثناء ...
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 شكر وتقدير

شكًرا يكافئ  الحمد هلل حمًدا يميق بجالل وجيو وعظيم سمطانو، والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو،

 -المزيد من إحسانو والصالة والسالم عمى خير خمقو محمد بن عبد اهلل أما بعد:

مساعدتي  أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم االمتنان إلى كل من ساىم فييطيب لي أن أتقدم ب

رشادي؛ وذلك لقول المصطفى عميو الصالة والسالم:" من ال يشكر الناس ال يشكر  وتوجييي وا 

 اهلل" )رواه أحمد والترمذي(.

بأسذمى  أتقذدم بفضل اهلل وعونو تم إنجاز ىذذه الدراسذ ، واعترافًذا منذي فذي نسذب الفضذل إلذى أىمذو،

رئذيس نائذب  مشعل  ألحممعد ألابع  ر الشذي  /  آيات الشكر والتقدير والمحب  والعرفان بالجميذل إلذى

 .، لما قدمو لي من دعم وتشجيع في االلتحاق بالجامع   الحرس الوطنذذذذذذذذذي

 لمنسذذذوبي جامعذذذ  نذذذاي  العربيذذذ  لمعمذذذوم اممنيذذذ  وعمذذذى رأسذذذيمبالشذذذكر والتقذذذدير واالمتنذذذان  وأتقذذذدم

وزيذذذذر الذداخذمذيذذذ  و   دالعزيذذز آل سذذعو  / محمذذد بذذن نذذاي  بذذن عبذذد امميذذرسذذمو الممكذذي لب اصذذاح

أعضذذاا و رؤسذذاا امقسذذام  وجميذذع  رئيذذذس المجمذذذس امعمذذذى لجذامعذذذ  نذايذذذ  العذربيذذذ  لمعمذذذوم اممنيذذذ 

سعل د   ألاوعوألا ألاعدكتور ح مممعد مسع   مشذر  الرسذال بالشكر ىيئ  التدريس امفاضل ، واخص 

الكبيرة وتوصياتو وتوجيياتو الّبنااة بالغ امثر،  لجيوده لما قدمو من مساعدة، والذي كان  ألاسرألا

قصذذار  والذذذي لذذم يتذذوان لحظذذ  فذذي أن يبذذذل والذذي  .جيذذده لممسذذاعدة مذذن أجذذل إنجذذاز ىذذذا العمذذل ىُ 

س / عبذذد الناصذذر عبذذا مناقشذذي الرسذذال  سذذعادة العميذذد الذذدكتور / خالذذد سذذعد السذذرحاني، والذذدكتور

موصذذذول لجميذذذع مذذذن وقذذذ  معذذذي ودعمنذذذي  والشذذذكر عمذذذى تقبميمذذذا مناقشذذذ  ىذذذذه الرسذذذال  اليذذذادي 

 .وساعدني 

 ألا  مث                                                                         .
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  ق ئمة ألاممتوي ت

 الصفحة الموضوع

 أ مستخلص الدراسة باللغة العربٌة

 ب االنجلٌزٌة مستخلص الدراسة باللغة

 ج اإلهداء

 د الشكر والتقدٌر 

 ـه قائمة المحتوٌات

 ح قائمة الجداول 

 ك قائمة األشكال 

 ك قائمة المالحق 

 الفصل األول

   مشكلة الدراسة وأبعادها
1 

 2 مقدمة الدراسة

 4 مشكلة الدراسة

 5 تساؤالت الدراسة

 6 أهداف الدراسة

 6 أهمٌة الدراسة

 7 سةحدود الدرا

 7 مفاهٌم ومصطلحات الدراسة

 الخلفية النظرية للدراسة الفصل الثاني
11 

 11 اإلطار النظري  –أوال 

 11 ( الثقافة التنظيميةأ)

 12 مفهوم الثقافة التنظٌمٌة

 16 أهمٌة الثقافة التنظٌمٌة



 -و- 

 الصفحة الموضوع

 21 أهمٌة الثقافة التنظٌمٌة فً المؤسسات العسكرٌة 

 22 ثقافة التنظٌمٌة خصائص ال

 24 وظائف الثقافة التنظٌمٌة

 26 وظائف الثقافة التنظٌمٌة فً المؤسسات العسكرٌة

 22 مكونات وعناصر الثقافة التنظٌمٌة

 33 أنواع الثقافة التنظٌمٌة

 37 مراحل تطور الثقافة التنظٌمٌة

 33 لثقافة التنظٌمٌة ابرز نظرٌات  ا

 41 للثقافة التنظٌمٌةنظرٌات التكوٌن ) النشوء( 

 44 ( إدارة األزمات األمنيةب)

 45 مفهوم األزمة

 42 مفهوم األزمة األمنٌة 

 51 خصائص األزمات األمنٌة 

 52 أسباب األزمات األمنٌة

 52 أبعاد األزمات األمنٌة

 53 مراحل تطور األزمة األمنٌة

 61 أنواع األزمات 

 65 مفهوم إدارة األزمات 

 62 زمات األمنٌة إدارة األ

 63 مبادئ إدارة األزمات 

 63 أهمٌة إدارة األزمات 

  71 أهداف إدارة األزمات 
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 الموضوع
 الصفحة

 72 متطلبات إدارة األزمة 

 74 مراحل إدارة األزمة 

 72 األسلوب العلمً لقٌادة وإدارة األزمات األمنٌة 

 24 دور القادة فً التعامل مع األزمات األمنٌة

 26 العالقة بين الثقافة التنظيمية وإدارة األزمات( ج )

 32 ( جهاز الحرس الوطني الكويتيد)

 35 النشأة والبنٌة التنظٌمٌة لجهاز الحرس الوطنً الكوٌتً

 37 طبٌعة المهام الموكلة إلى الحرس الوطنً الكوٌتً

  32 الدور األمنً والعسكري لجهاز الحرس الوطنً الكوٌتً

 111 ٌات تطوٌر مؤسسة الحرس الوطنًجهود وال

 113 ( الدراسات السابقةثانيا )

 الثالثالفصل 
 اإلجراءات المنهجية للدراسة

113 

 114 منهج الدراسة 

 114 مجتمع الدراسة

 114 عٌنة الدراسة

 115 أدوات الدراسة 

 116 إجراءات التطبٌق واختبارات الصدق والثبات

 131 األسالٌب اإلحصائٌة

 لفصل الرابعا

 عرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها

311 

 134 أوال : النتائج المتعلقة بوصف أفراد الدراسة

 137 ثانٌا : النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسة 
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 الخامسالفصل 

 خالصة ونتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها 

361 

 171 نتائج الدراسة 

 121 راسةتوصٌات الد

 121 مقترحات الدراسة

 121 قائمة المصادر والمراجع

 211 مالحق الدراسة

 قائمة الجداول

رقم 

 الجدول

الصفح الموضوع

 ة

 53 مراحل تطور األزمة األمنٌة  1

 66 الفرق بٌن إدارة األزمات واإلدارة باألزمات 2

 24 دور القادة فً التعامل مع األزمة األمنٌة قبل وأثناء وبعد حدوثها 3

 22 الجماعٌة  –مصفوفة تحلٌل عالقة الفردٌة  4

 116 معامل ألفا كرونباخ لمحور الثقافة التنظٌمٌة  5

 117 معامل ألفا كرونباخ ألبعاد  لمحور الثقافة التنظٌمٌة 6

 112 واإلجراءات داخل جهاز الحرس الوطًن معامل ألفا كرونباخ لبعد السٌاسات  7

م التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطًن 2  113 معامل ألفا كرونباخ لبعد الٌق

 121 معامل ألفا كرونباخ لبعد المعتقدات التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنً  3

 123 داخل جهاز الحرس الوطنًمعامل ألفا كرونباخ لبعد االتجاهات التنظٌمٌة المتبعة  11

 124 معامل ألفا كرونباخ لبعد التوقعات التنظٌمٌة داخل جهاز الحرس الوطنً 11

 125 معامل ألفا كرونباخ  ألبعاد محور إدارة األزمات األمنٌة 12

 126 معامل ألفا كرونباخ  لبعد استشعار األزمة  13

 127 مات معامل ألفا كرونباخ  لبعد الوقاٌة من األز 14
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 122 معامل ألفا كرونباخ  لبعد مواجهة األزمات عند وقوعها 15

  123 معامل ألفا كرونباخ  لبعد استعاد النشاط  16

 131 معامل ألفا كرونباخ  لبعد االستفادة من األزمات بعد وقوعها  17

 131 معٌار تصنٌف العبارات  12

 134 لخبرةخصائص العٌنة من حٌث الرتبة وعدد سنوات ا 13

  135 خصائص العٌنة من حٌث الرتبة وعدد سنوات الخبرة  21

 136 خصائص العٌنة من حٌث الرتبة وعدد الدورات التدرٌبٌة 21

 137 قٌمة مربع كأي لمحور  الثقافة التنظٌمٌة 22

 133 ألبعاد محور الثقافة التنظٌمٌةالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات  23

متوسرررطات الحسرررابٌة واالنحرافرررات المعٌارٌرررة والمتوسرررط المررررج  لبعرررد التكررررارات وال 24

 المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنًالسٌاسات واإلجراءات 

141 

م التكرررارات والمتوسررطات الحسررابٌة واالنحرافررات المعٌارٌررة والمتوسررط المرررج  لبعررد  25 القرٌر

 المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنً التنظٌمٌة 

141 

ت والمتوسرررطات الحسرررابٌة واالنحرافرررات المعٌارٌرررة والمتوسرررط المررررج  لبعرررد التكررررارا 26

 المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنً التنظٌمٌة المعتقدات

142 

التكررررارات والمتوسرررطات الحسرررابٌة واالنحرافرررات المعٌارٌرررة والمتوسرررط المررررج  لبعرررد  27

 المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنً االتجاهات التنظٌمٌة

144 

التكررررارات والمتوسرررطات الحسرررابٌة واالنحرافرررات المعٌارٌرررة والمتوسرررط المررررج  لبعرررد  22

 المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنً التوقعات التنظٌمٌة

145 

 146 قٌمة مربع كأي لمحور إدارة األزمات األمنٌة 23

لمراحررررل إدارة  والمتوسررررط المرررررج  المتوسرررطات الحسررررابٌة واالنحرافررررات المعٌارٌرررة 31

 ات األمنٌةاألزم

142 

لبعرررد  التكررررارات والمتوسرررطات الحسرررابٌة واالنحرافرررات المعٌارٌرررة والمتوسرررط المررررج  31

 استشعار األزمة 

143 
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لبعرد الوقاٌرة  التكرارات والمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌرة والمتوسرط المررج  32

 من األزمات

151 

لبعرد مواجهرة  ت المعٌارٌة والمتوسط المرج التكرارات والمتوسطات الحسابٌة واالنحرافا 33

 األزمات عند وقوعها 

151 

ٌارٌة والمتوسط المرج  لبعد استعادة النشاط 34 ة واالنحرافات المع  152 التكرارات والمتوسطات الحساٌب

 لبعرررد التكررررارات والمتوسرررطات الحسرررابٌة واالنحرافرررات المعٌارٌرررة والمتوسرررط المررررج  35

 ت بعد وقوعها  االستفادة من األزما

153 

 154 ألبعاد محور الثقافة التنظٌمٌةالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات  36

إدارة  لمراحرررلالمتوسرررطات الحسرررابٌة واالنحرافرررات المعٌارٌرررة  والمتوسرررط المررررج   37

 األزمات األمنٌة

155 
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 -: الدراسة مةمقد  

ة  ددن ثقيةددةم ثقعددةم ق عيةعددة  تعددا ثقافة ددت ثقتية ع ددت  ي دد ث    ، المعاصرر    أسةسدد  

وثقدي   يغيددن   ددة اددةام ثقعيةعددة  وعدا ثموة أب  دوعددوث أغعةا ددة و ية دد  ة، وق ويوددة 

ثقوسط ثقغ من ثقي  تع ش   ه ثقعيةعة ، وثقي   ؤا    ة يوع ثقس وك ثقي  تتدة ل غه 

وتؤا  ثقافة دت ثقتية ع دت  دام وةدةمم ق عيةعدة  ثةاث  دت، ،   ةع  وةعع غ   ة أو عع 

دة   دة  دعو  ثقعدةع  ب وثقفدةام غةق ضدة وثقتضدةعب  ة أو ج جةغ  ح ث تؤا  عخ جةتودة سد غ 

وثقتعددةوب وثتيتعددةبخ وغخة ددت أب خ ةم ددوة تتسددم غةتسددتع ث  ت ثقيسددغ ت، وتددؤا   ددن 

تضدددن   ددةوم   ددة يقددك  ن ق عيةعددت سدد وك وأاثب ثر دد ثاخ وتعةسددك ثقغيددةب ثتجتعددة 

وس ةسدةتوة وأ داث وة  وث تعةعةتودةثقعيةعت يقك ثقيسق ثقافة ن قعيسوغ وة عب خ ةم دوة 

   وا عوة عة  حاا  خ  ت ثقعيةعت و ع ز ة  ب غ   ة عب ثقعيةعة  

ثقتدن  ثقعوثضد عجب ا ثسدت ثقافة دت ثقتية ع دت أ دغح  ثق دوم عدب وعب ثقعس م غه 

 تع دز  ةقعيدة ثقععة د  عدب تي د ث  افة  دت  ، قعة ثقغحث وثقا ثست غحةجت جقة عز ا عب

ة عة  وث غوة ث تزثزث   ن ثقفد م ، وثتتجة دة  ، وأيعدةط ثقسد وك  عتةحفت وس  عت غةقغ 

، ععة  ت تد    دة يقدك ةودو   ا د  عدب ثقع د ة  ثقيدسد ت ،وثتجتعة  دت ، وةود   

م ثقافة دت ثقتية ع دت غداو  ثق اةغدت   دة تفدوح دث ،  ة  ثر د ثا وأ عدةقوم آاة  ة   ة سد و 

يو  ت ثقف م وثقفوث ا ثقس و  ت ثقسةمام  ن ثقعيةعة  ثقعخت ددت ، وتسدوم  دن تحا دا ثقسد و  ة  

ثقعددؤا م   ددة ت دد  ة  أ ضددةب  ددي  ثقعيةعددة  عددب خددةل ج سددةب ا ددم و و  ثقعغددةا م 

ى وثتغت دددة  وح  دددت ثقت ددد م وثقععدددل   دددة غددد ع اددد م واوثغددد  ت دددجع   دددة ثق دددو 

وثقع ة  ت  ن  يع ثقف ث ث  ثقعوعت غودام ز دةام  دة   توم وتحسد ب عسدتوى أاثمودم ثرعد  

  عوثجوت ثرزعة  ثرعي ت ثقتن توثجه ت ك ثقعيةعة    ن سوم  ثقي 

 ثرعي ددتو تط دد  تدع ددل أاثب ثقعددةع  ب  ددن ثقعيةعددة  غ دددت  ةعددت وثقعيةعددة  

تي  دد ث  ث جةغ ددت  ددن أسددةق   غ دددت خة ددت غيددةب افة ددت تية ع ددت ع يددت تسددع  غدد ج ثب 

عوثجودددت ثقع ددد ة  وثرزعدددة  وثقعفغدددة  وثقتف  دددل عدددب عفةوعدددت ثقتي  ددد  وجاخدددةل اددد م  

وععتفدداث  تسددة ا   ددة تدع ددل ثر  ددة  ثقجا ددام ثقتددن عددب  ددايوة ثب تحسددب أاثب ثر دد ثا 

  ت ك ثقعيةعة     نوعب ام عوثجوت ثرزعة  ثقتن تي ا 
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ب اد م ثر د ثا يو  ثقيددوي  دن عيةعدت عدة، و دي   دن تعغ د   د فالثقافة التنظيميةة"

ثقفدد م تددؤا  غدداو  ة  ددن ثقجوثيدد  ثقع عوسددت عددب ثقعيةعددتخ و ددن سدد وك ثر دد ثا،  عددة تحدداا 

" ثرسدد و  ثقددي   يتوجدده  ددؤتب ثر دد ثا  ددن ادد ث ثتوم وجاث ثتوددم قع ؤوسدد وم وعيةعددةتوم

 (  7، ص  2991)  جةب ، 

ث ر  تيةد مخ و يغادق  ديث ثقتحدا  عدب جب عدووم ثقافة ت ثقتية ع ت  عادل تحدا  ة  غ د     

 ويوة غ   ةة  م ق ع ةب وجب  ةي  عا  دت، و دن  دن تي د  عسدتع خ وح  دت اثمعدتخ وجب 

 ةي  تتع ز غةقاغة  ثقيسغن، و ن  غدم  عوع تودة و   تودةخ جت أيودة تتع دز غةقتعداا، وغتيدوع  

دةخ وغ د   ثقافة ة  ثقد   ت ق تية عة  ثق سع ت وغ   ثق سع تخ ثقتن ادا ت دوب عتضدةام أح ةي 

 ( 3ص ، 1001،  وآخ وب) ثقس ا عوضو  ت أح ة ية أخ ىخ ععة  واا ثقعيةعت  

ثقافة ددت ثقتية ع ددت   ددة أيوددة ثقطفددوع أو ثقععة سددة  ثقسدد و  ت ثقيةجعددت  ددب وتعدد م 

  ثر  ثا غ ب غعضوم غعضة  وثقتن تؤا  جقة عستوى أاثب عع ب  دن ثقعيةعدة   تدة ة 

(,2007 ,P12  H.T.O. Dvies .) 

 عددة   ددة  جق وددة   ددة أيوددة عجعو ددت ثقفدد م وثقععتفدداث  وثقعدددة  م وط ثمددق 

ثقعؤسست وأ  ثا ة ثقفُاثعة و تم تع  عوة قأل  ثا ثقجداا   ثقتد    ثقع ت  ت غ ب اةام

أ  جب ثقافة ت ثقعؤسسةت ت افة ت تت وب عب، ثقف م ثتجتعة  ت ثقعس ط م ثقتن تسة ا 

                                            ( .P29 ) , S Riad , 2005 ةعل غ ب أجزثب ثقعيةعت ن خ ق ثقت 

"  ن ت دك ثقحةقدت ثقتدن  سدتدحل   ودة ثقحداث  بينما يمكن القول أن األزمة األمنية

ثرعين وتت ة ا   وة ثر عدةل ثقع ويدت قده جقدة عسدتوى ثقتدازم ثقدي  تت دةغك  دن ثرعدو  

ضددع جقددة ثقحددا ثقددي   تط دد  ضدد و م ت ددةتم جوددوا ثقعا ددا عددب ثقجوددة  و تعفددا   دده ثقو

ثرعي ددت وغ   ددة قعوثجوددت ثرضدد ث  ثقعت تغددت    دده ، قتحف ددق ثقوددام ثقعي ددوا غااددل جوددا 

ووا  وخسةم  عةا ت وغ   ت ، قتتع ب عب جا ثك ثرغعةا ثقحف فت قت ك ثرزعدت وق حدا عدب 

  (8ص، 1022)ثق و  ن،ثيت ة  ة وعيعة قت  ث  ة 

 ع دب أب تفدوا  ( غايوة: " يفطت تحول  ن أوضةع غ   عسدتف م Bieber عة  ع  وة غ غ  ) 

أو غ د  ادةا م   دة  جقة يتةمج غ   ع غو    وة جيث  ةي  ثرطد ثم ثقععي دت غ د  عسدتعام

 [  12ص  ،م 1008، غب   ام ثحتوثموة أو ا ب عخةط  ة "  ] 
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 دن تحا دا ثتجة دة  ثقعدةع  ب   ودة  وية ث ر ع ت او  ثقافة ت ثقتية ع ت ق عيةعت

ثقافة دت ثقتية ع دت  دن جاث م ثرزعدة    ة   توثيتعةموم عب  اعهخ  سوم  تيةول ثقغةحث 

ثرعي ت قاى جوةز ثقح ع ثقوطين ثق دو تن ، ويقدك قعدة  حت ده  ديث ثقجودةز عدب أ ع دتخ 

 ت جقدة أب جضدة ح ث أيه  تع ق غح ةم ثقغ   ثقي ب  عتغ وث أغ ة  أع عدةل  دن أ  اوقت 

ق افة ددت ثقتية ع ددت او  عوددم  ددن ثقتدداا    ددن سدد وك ثقعددةع  ب  ددن ثقعؤسسددة  وثيتعددةموم 

 دن ثقافة ت ثقتية ع ت ثقسةمام   ة   ت ي  ثقا ثست جقة ثقتع م   ة  قيث سع  ، ثقتية عن

 جاث م ثرزعة  ثرعي ت غجوةز ثقح ع ثقوطين ثق و تن 

 :الدراسةمشكلة 

غع ويةتوددة ثقعةا ددت وثقععيو ددت غ ددعةتوة   ددة ثقعيةعددة  تتدد ك ثقافة ددت ثقتية ع ددت 

ثةاث  ددت غ دددت  ةعددت وثقعؤسسددة  وثرجوددزم  ثقعسدد   ت غ دددت خة ددت، وت سدد   ددل 

عيوة سعة   خ  تُ تع ز دة  دب غ   دةخ  عدة تدوإل   ثةطدة  ثقدي   وضد  ط  فدت أاثب 

اثب أ عدةقوم ثقععل وثقععة    ثقتن  تم عدب خةقودة  غدط ثر د ثا غةقعيةعدت، وتحد دز م ر

 غ تفةب 

جت أيه عع تزث ا ثقع  ة  ثقتية ع دت ثقععة د م،  فدا ةود   حةجدت ثقعيةعدة  

جقدة تدسد  ث  قت دك ثقع دد ة  حتدة تدتع ب عدب تحف ددق أ داث وة غ ددةبم عيةسدغت و عةق ددت 

 ةق ددت، وجددةب  ية  ددت ثقافة ددت ثقتية ع ددت غعددة تتضددعيه عددب ععددة م وتفي ددة  و ددةاث  

 ة  وأيعةط س و  ت،   ة أيوة عب أ م ية  دة  ثقتيةد م ثقتدن  ع دب وتفةق ا وا م وأخةا

أبُ تسة م  ن عوثجوت ثرزعة  ثرعي ت ثقتن توثجده ثقعيةعدة  ثةاث  دت  دن ثقعؤسسدة  

وتدع ل عجدةل  ثقعوةد ب س وك وتوج هثقعس   ت ، وغخة ت عة  تع ق غةتخةي ثقف ث ث  

 ( 5ص،  1002) ةع  ،  ثرزعة  ثرعي ت

دد  سدد غن جددةغن أو  تدداا   ث عددب وعددة تت  دده  ثقافة ددت ثقتية ع ددتقدة   ددت ة وجا ث  

عدب  ه  يد عدب ح دث تحف دق أ داثم ثقعيةعدت  ثقعا ا عب ثقعتي د ث  ثقتية ع دت   ة

غجودةز ثقحد ع ثقدوطين ثرعي ت جاث م ثرزعة   ة   ثقتاا  ثر ع ت غحث عال  يث 

 ثق و تن   
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أب ثقدة   ددت  ا ثسددة  ثقسددةغفت ددةوم   ددة يقددك أ ددة   ثقعا ددا عددب يتددةمج  ثق

 عة أيوة ثقفا م   ة تحا ا ثر داثم ثقعةمعدت عف ةع راثب ثقعيةعت يسغت ر اث وة،  

 (,p2 Stoner; R. E. Freman, 1989وثقف ةم غةقععل ثق ح   غةتجة  تحف فوة) 

وقعة  ةب يجة  أ  عيةعت وثستع ث  ة   تغط غ دةبتوة ثةيتةج ت  فدا ح  د  

ت  ةعت وثقعيةعدة  ثرعي دت غ ددت خة دت   دة تطدو   أاثب عيتسدغ وة ثقعيةعة  غ د

عب خةل غد ثعج ثقتطدو   ثقتية عدن وغد ثعج ثقعةادة  ثةيسدةي ت ثقتدن ت  دز جع عودة 

ع دل عغدةا    ة ج جةا افة ت تية ع ت ع يت ت جع   ة ثةغاثع وثتغت دة  عدب خدةل تد

ثق ددو ى وثقع ددة  ت وعددي  ثقعددةع  ب ح  ددت ثقتعغ دد   ددب آ ثموددم  غوددام غيددةب افة ددت 

تية ع ددت تتسددم غةقع ويددت وثقعسددةيام وتسددع  غ اخددةل ادد م تسددة ا   ددة تدع ددل ثر  ددة  

 أوعددب ثرزعددة  ثرعي ددت اثخددل ثقعؤسسددة   ثقحددا ثقجا ددام وثقتددن تسددوم غدداو  ة  ددن 

 ثقعيةعة  ثقعس   ت     

جاث م ثرزعدة    دنثقافة دت ثقتية ع دت عدا   ة   دت أ ع دت ا ثسدت  تغد زة وعب  ي  

 غجوةز ثقح ع ثقوطين ثق و تن  ضغةط ثقفةام قثرعي ت  

  :التالي الرئيس السؤال في تتبلور الدراسة مشكلة فإن ما سبق  ضوء وفي

 لكويتي؟ما فاعلية الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات األمنية بجهاز الحرس الوطني ا

 تساؤالت الدراسة 

 و تد ع عب ثقسؤثل ثق م ع ثقسةغق  اا عب ثرسم ت و ن :

 ؟ وأغعةا ة ثقافة ت ثقتية ع ت  ية  أ م عة  -2

 جاث م ثرزعة  ثرعي ت ؟ وع ثحل  أغعةا أ م عة  -1
جاث م ثرزعدددة  ثرعي دددت غجودددةز ثقحددد ع ثقدددوطين  دددن عدددة وثادددع ثقافة دددت ثقتية ع دددت  -3

 ثق و تن؟
ق عوثعل  يث  اتقت جح ةم ت غ ب ججةغة  ثقعغحوا ب ُتعزى  ل توجا   وق -1

، ددداا ثقددداو ث   ثقخغددد م، سددديوث  ثقعؤ دددل ثقع عدددن ، ثق تغدددت)  ثق خ ددد ت

  (ثقتا  غ ت
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 ثر اثم ثقتةق ت:  ي  ثقا ثست جقة تحف ق الدراسة تسعىأهداف 

  وأغعةا ة غجوةز ثقح ع ثقوطين ثق و تن ثقافة ت ثقتية ع ت أغعةاثقتع م   ة  -2

 وأغعةا ة غجوةز ثقح ع ثقوطين ثق و تن  جاث م ثرزعة  ثرعي ت ع ثحلثقتع م   ة  -1
جاث م ثرزعددة  ثرعي ددت غجوددةز   ددنثقافة ددت ثقتية ع ددت  ثقتعدد م   ددة ثقدداو  ثقتددن ت عغدده  -3

  ثقح ع ثقوطين ثق و تن
 دددد وق يث  اتقددددت جح ددددةم ت غدددد ب ججةغددددة  ثقتعدددد م   ددددة عددددة جيث  يددددةك  -1

 ، سددديوث  ثقعؤ دددل ثقع عدددن ، ثق تغدددت)   ثق خ ددد ت ق عوثعدددل ثقعغحدددوا ب ُتعدددزى

  (،  اا ثقاو ث  ثقتا  غ ت  ثقخغ م
 أهمية الدراسة  

 األهمية العلمية 

  وثاددع ثقافة ددت ثقتية ع ددت غجوددةز ثقحدد ع  اعددل ثقغةحددث أب ت  ددم  ددي  ثقا ثسددت  ددب

 ثقوطين ثق و تن 

  أ ضدل ثقسدغل   دة تدوثقعيةعة  ثرعي دت  ن ثقفةام ثقضغةط اا تد ا  ي  ثقا ثست    

   ن جاث م ثرزعة  ثرعي ت  تعاخل ثقافة ت ثقتية ع تطغ ق ق

 اا تسوم يتدةمج  دي  ثقا ثسدت ثقحةق دت  دن  دت  عجدةل ةجد ثب ا ثسدة  أخد   حدول 

  ع ط   ثقافة ت ثقتية ع ت 

   اا تسوم  ي  ثقا ثست  ن جا ثب ثقع تغدت ثرعي دت وخ و دة  دن ةدل ا دت ثقا ثسدة

  ثقغةحدث   ة ثق ع ا ثرعين ويقدك   دة حدا   دم تقافة ت ثقتية ع عاخل ثثقتن تيةوق  

 األهمية العملية 

، ثقعؤسسددة  ثقعسدد   ت ) جوددةز ثقحدد ع ثقددوطين ( تتيددةول جحدداى ددي  ثقا ثسددت  جب -

 ددي  أاثب  تطددو   ددةب  ثقددوطب، وغةقتددةقن قحعة ددتثرسةسدد ت  ثق  ددةمزعتغدد  أحددا  ُُ  وثقددي 

  دددي  ،  ددديث غةةضدددة ت أبثق دددو تنعدددع قخاعدددت ثقعجت ضددد و  أعددد    عتغددد  ثقعؤسسدددت 

 ق عؤسسة  ثقعس   ت ثرخ ى ثقا ثست ُت  ل ع جع ه وجطة  عع  ن  ن  يث ثقعجةل 

ثب  دي  ثقا ثسددت تداتن عتزثعيددت عدع ثقجوددوا ثقحةق دت ق يوددول غةقعسدتوى ثقافددة ن  -

 غجوةز ثقح ع ثقوطين ثق و تن   ق فةام ثقضغةط 
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    حدود الدراسة  

 الحدود البشرية  -

جوددةز ثقحدد ع ثقددوطين  ثقضددغةط  ددنثقفددةام فت دد   ددي  ثقا ثسددت   ددة سددوم ت -

عع ثرزعة  ثرعي ت ية ث قعدة  ثقي ب  تعةع وب ثق و تن ) عب  تغت  ثما جقة  ف ا( 

 تتضعيه  ي  ثقدمت عب س طت  يا ثتخةي ثقف ث    

 الحدود الموضوعية  -

 ♦ت ثقتدن  دع   )ثقفد م ثقتية ع دت ثقتية ع د قافة دت ة   دت ث  ز   دي  ثقا ثسدت   دة ا ثسدت  -

ثريةعدت وثقفدوثي ب  ♦ثتتجة دة  ثقتية ع دت  ♦ثقععتفداث  ثقتية ع دت  ♦ثقس ةسة  وثةج ثبث  

، وثقدي  جاث م ثرزعدة  ثرعي دت  عسدتوى   دة( ثقتواعة  ثقتية ع دت  ♦ثقععة    وثقعفة  ع  ♦

ة عب ثتتجة ة  وثقيوث ة  م ثقعوةم عب  اعه ثقس و  ت ثقتن تؤ ا ثقتزث  عا عز ج 

 :  الحدود المكانية  -

 ثقح ع ثقوطين  ن اوقت ثق و     ي  ثقا ثست   ة جوةز سوم تج ى 

 :  الحدود الزمنية -

  ـ2135/   ـ2131ثقعةم  ي  ثقا ثست خةل سوم تطغق 

 ومصطلحاتهاالدراسة  مفاهيم

 ن اوثع ع ثق يدت   و: افم ، وو ا  جذر كلمة ثقافةلغويا  :أوال : الثقافة التنظيمية 

ثقع غ ت غعام ععةين عتغة يدت عيودة :  ثرول : افدم : غددت  ثقادةب وثقددةب ، و سد  ثقفدةم : 

 غععية  ة  حةياة   طية  ، و ا  غويث ثقععية  ن قسةب ثقع   و ثقععجم ثقوس ط  

، 1005ثقاددةين : افددده :  ددةا ه ، أو أخددي  ، أو ةددد  غدده ، أو أا  دده )ثقد  وزآغددةا  ،

  ( 191م ، ص2982وافدته : جيث ةد   غه )ثغب عيةو  ،  ( ،795ص

 َيْةعة  : أقدوة وضم غعضوة جقة غعل     -)َيَةَم ( ثر  ةب   التنظيم في اللغة :

ثيتةم )ثق نب(  : تاقم وثتسدق   تيةةعد  ثر د ةب : تضدةع  وتة دف  )عجعدع ثق يدت 

 (   933، ص 1005ثقع غ ت ، 

ع م غايوة جطة  عع  ن ع وب عب ثتتجة ة  وثقف م وععة    ثقس وك : تالثقافة التنظيمية اصطالحا

 (   217م ، ص1020وثقتواعة  ثقتن  تفةسعوة ثقعةع وب  ن ثقعيةعت )ج  يغ ج وغة وب ، 
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   هذه الدراسة في تعريف الثقافة التنظيمية إجرائيا

   وأسددةقوثقتواعددة  وثتتجة ددة  وثقععتفدداث  عيةوعددت ع ددت  ت عددب ثقفدد م غايوددة : 

، ثو ثقعؤسسدت وثقفية ة  ثقخة ت ثقعتع فت غةقجوثي  ثةيسةي ت قاى أ د ثا ثقعيةعدت ثقتد   

ععدة    ثقسد وك ثةيسدةين اثخدل غ مدت ثقععدل، و ُتعتغد  عدب أ دم  وثقتن تفوم غتحا دا طغ عدت

 وثقعؤسسة  ثقعس   ت  عيةعة  ثق ثقع وية  ثقععيو ت وثقد   ت  ن

 -ا :األزمة لغوي  لغويا  األزمةثانيا 

وجععودددة أزعدددة  ، جزم وأُزم، وتعيدددن قيدددت، أزعدددت حدددةام  ةرزعدددة   Crisis"ثرزعدددت 

وأزعت ثقعةم: ث تا احطه، وأزم ثقا      وم، تدازم ثتعتيدةع  عدة  ضد ،  فوقدوب،  ثقس ةس ت، 

، اوثب ثرزم"  وأوثزم : ثق ددام وثقضدد فت  يفددول أزعددت ثات ددةا ت، أزعددت س ةسدد ت"  "أ ددل  ددل

  تض  ععة سغق أب ثرزعت قيو  ة تعين ثق ام وثقفحط (  22ص، 1002)ثقغزثز، 

 تعريف إدارة األزمات اصطالحا 

 وج عب ع  غت أو وتوج ووة ق خ تجع ع ثقطةاة  ثقعتةحت اثخ  ت وخة ج ت وتعغمتوة

  ت و  وب اخل قه   وة  ةقحوثاث ثقفا  ام تفع سوثب  ةب قإليسةب اخل  ن حاواوة أو ت

) ض ث   آاة  ة وتجي  عيةطفوة جب أع ب  حاثث ثقفا  ت ثقتخد م عباو  ثةيسةب  ن ثر

 (11، ص 1000،

 : في هذه الدراسة إجرائيا إدارة األزمة األمنية ويمكن تعريف

ثةاث  ت ثقعستع م ثقتن توتم غدةقتيغؤ ثقعحتعدل  دب ط  دق ثتست دعة   تثقعع   غايوة 

م قةزعددة  وتعغمددت ثقعددوث ا و  ددا ثقعتي دد ث  ثقغ مددت ثقاثخ  ددت وثقخة ج ددت ثقعوقددا

ثة داثا ق تعةعدل عدع ثرزعدة  غدا غ  ادا  عع دب عدب  أووثةع ةي ة  ثقعتةحت قعيدع 

ع  ب ، ةثقعؤسسددت وثقعدد أوق عيةعددت  عع ددبثق دددةبم وثقدعةق ددت وتحف ددق ثاددل ضدد   

تحسد ب طد ق ثقتعةعدل  أووا ثست أسغة  ثرزعت وثستخةص ثقيتةمج قعيع حاواوة 

 ل  ة   ت ثقافة ت ثقتية ع ت  ععوة عستفغة عب خة
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 اصطالحا  ثالثا الفاعلية 

 ن ثقفا م   ة تحف ق أا ة ثقيتةمج وثقخاعة  غةستخاثم ثقعدوث ا ثقعتةحدت أحسدب 

ثستخاثم عع ب وت ت ز   ة ثق  د ت ثقتن تتحفق غوة ثر اثم وتدة غوة ثتحت ةجة  

 ثقعت تغت    وة   وت ت ز   ة  عق ثآلاة  ثقتن  حاث تحف فوة وس  ت ثقيتةمج

 ويمكن تعريف الفاعلية إجرائيا :  

  ن اا م ثقعيةعت   ة تحف ق أ اث وة  
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 الفصل الثانً

 الخلفٌة النظرٌة للدراسة

 

 

 

 النظري أوال :   اإلطار

 ثانٌا :  الدراسات السابقة
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 الفصل الثانً

 الخلفٌة النظرٌة للدراسة

 أوال : اإلطار النظري 

 ( الثقافة التنظٌمٌة أ) 

 تمهٌد : 

 قختتبل قأنتجتتتقتين تتمقلوماتىمتتتتقىلالتتتتتالتقىت ا يتتوتتتقلومت تتى  قىلومتجتت  

لومتضتت موقىلااتتتقي ل  تتتقج  تت لق  تتت ق  تتىمقمختتالتتتقتمتتت قلالختتتبل ق متتتققلوستتنىلتقلويت تتتم

فيقستيى ق ي ت قمتمققهقىم ل سنتقلإل ل  موقتجتتقمظته قتاتمنتهقىق  سنتهقفيقجتماتتنت

ل تمت تق ت وتتقلو  لستتتقلإل ل  تمقستتايتوقىت ييتتققلومالته  قلوال   مقىلومنظىمتتقلوتتي

لو   يمقت تت قالقتمتتقاتتتمقومتتق تتمق ت تمققموقجاتتقلألستو بقلإل ل  منيتمقف   مقنى  

لومؤسستتتقذوت قفيت قتتتي تققىلاعقلوال  قلإل ل يقىت ا يتتهقختبل قلوايت قلوالت،تتوقىاالات 

قوقىلمتتتت قن تتتت تلومنظمتتتتتقلوماتتتتت  قىتي تتت تقه ت توتتتتقىماتمبلتوتتتتقىماتتتت   قأ ل،وتتتى

جتتتتقتاتتتمبلتقمتا  تتمق تت ى قلوتمتتتمقختت متتوتقيوتترقختتت اقلومىلا تتتقلو ستتم موقستتا تقإلن

ىلوم تموىتىالقيورقخ متتقتتست قاتوست  مقىلواتالتف مقىلونتلهتموقوتذو قفتيمقمتمق ات  ق

 ت قأأمقتامتهقهتذهقلوتي ت لتقلوتتيقتات قمظوت لقمتمقمظتته قلوتين تمقىقفيقهذهقلواتو قالا 

ق(.قق1صوق ق2002)لو سموققىت   تتوتلألوال مقلويتويمقتقلمال ت

 تترق  ت قتتؤي قهتذهقلوييتفتمقلوييتفمقلوتنظ م مققظوى قمت تحققىممقهذهقلوتي   لت

لواا يقلومؤهت قىلومنت م ققام ىق التء قأ لءقلومى  قت قت   قأستس متقنجتحقىقفا قلومنظمموق

لوتال  ت قوت ىقلألفت ل وققفيقلومنظمموقلوذيق تتي قاا  ق ا  قاتوييتفمقلوتنظ م مقلوستت،  قىقنمت 

قوقميت  قلوماتت  مىلالتجتهتتتققىقلوماتي لتقىقلألف ت قممقخبل قتمتاو قامجمى مقممقلوي  

لالستتمتعوقىققلوتم ت مقىىقلإلا لعقىقلومختت   وقىق ىحقلوجمت تمقى ىحقلوال  ت وقلوتج  ت قى

وقىلالستتيبلو مقفتيقممت ستمقلوموتت قوق ت قى  جمقتيا قلوخبلفتتتقىقمنتااتتوتق تنتت ققلومستن  و

منظمتتتتو وقممتتتقاتت ق تت   قختتت قاتت   ققووتتتقتتتتي  ق تتترقستتتى قلألفتت ل قفتتيقهتتذهقلوستتتى  تت

 تتترققلومنظمتتموقتم نوتتتقمتتمقأ لءقىظت،الوتتتقىقمت تاتتوتتتقلوىظ ال تتمققجمت  تتمقوتالاتت قو فتتعقأ لء

ق(.323ق-ق303صقصققوق 2012فت ممققوا  ىمه)لوىجهقلأل م ق
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 متقتاا قييتفمقلومنظممق مقنم قلوتتت فتتقلواتمتمقىاىل ت قلوستتى قلوتتيق يتنتعق

تلوقاوتقلواتمتىمق لخ  تقىممت ستتتقمنظممقى تانىنوتقفيقتاتمبلتو وق  ت قتتضتممق يىس 

أستو بقلوتال   قى   قينجتتقلوام قىلتختذقلوي ل لتقىغ  هتوققت سخقمعقلوتممقوتا  

ىستتتى  تتو قلوتتتيق تمستتوتقلومتاتتتمتىمقمتتعقلومنظمتتمقااتت  قق متتتقتااتت ق تتمقاتت  قلومتتىظال م

ومنظمتمقهى توتتقىاختت توتق متتق ىنوتتقتا تيقلقا موقوذلقتا تقأهم مقييتفمقلومنظمتمقمتم

اتتتتوىالءقىلالنتمتتتتءقىتتتتتتاعقلأل لءقققت ستتت قاىل تتت قلوستتتتى قلوم غتتتىبقىتاتتتتتقلواتتتاى 

ق(.1صقوق 2002) تىلنيوققىت تسبقلالن  لفتت

ىانتتتءق ت تتهقتاتت قلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقمتتمقأهتت قمبلمتتحقلإل ل  قلو   يتتمقات تات هتتتق

يتتى قاتت ى ق  تتىيقفتتيقتجستت  ق نتتت لقمومتتت قفتتيقت تتى مقلومنظمتتتتقىلومؤسستتتتقويذقت

ىت تتى  قلوال تت قلإل ل يقلو تت   قوقاتإلضتتتفمقيوتترقتتي  هتتتقفتتيقلو   يتتمقأىقلو  ال تتمقلوتتتيق

 مت سقاوتقي ل  ىقلومؤسستتتقىاتألستتو بقلإل ل  تمقلوتتيق اتمت ىنوتقىوتذو قفتتمقلوييتفتمق

لوتنظ م مقأض تقم ىنتقي ل  تقممقم ىنتتتقلومؤسستتتق نظت قيو تهق مت خ قمتمقمت لخ ق

ق(.26صققو 2011   قىلوت س مقىلوت ى  ق)قات مقوقلوتي

 مفهوم الثقافة التنظٌمٌة

لوتا  التتقلوتيقتنتىوتقمالوى قلوييتفمقلوتنظ م مقممتق ا سقا  جتمق ا ت هققتنى تق

لوا  ت قمتمقم ىقلتستعقهذلقلومالوى قىتنتىعق الوتتهقىتاي ت هقفتيقنالتسقلوىاتتقوقفيت قأاتت ق

(ق13صقو ق2006يتفتتمقلوتنظ م تتمق)لوم ستتيقو(قتا  التتت قوتي160يوتترقىجتتى ق)قلواتتت ي مق

 ق2002(قتا  الت قوييتفمقلومنظممق)لوىااليقوق250لوىااليقيورقىجى قأ ي قممق)قأات  متقو

ق(.12صقو

قلألستستتتت ملوييتفتتتتمقلوتنظ م تتتتمقماتنوتتتتتقنمتتتت قمتتتتمقلالفت لضتتتتتتققSchein تتتت  قى

لوماتتتت  مقتاتمتتتتهقمجمى تتتمقأينتتتتءق توتتتتقوماتتتت توتقلوختتتتتمقاتوتتتتتات قلوختتتت جيق

لوت تمتت قلوتت لختيقوقىنجتتحقيوتترق تت ق تتت قألمق جاتتتهقتتتتو ت قالمق جتت يقتات متتهقى

وؤل ضتتتءقلوجتت  ق تتترقأنتتهقلو   يتتمقلوتتت   مقوتالوتت قىلإل  ل قىلوتال  تت قىلواتتاى ق

 (. p17 )" Schein , 2004 ,ف متق تات قاتت قلوما بلت
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لوتتيقاتنوتقمقمجمى تتتقمتمقلوتجت تتتقلومت  تمقىلويت  قىلالفت لضتتتققKeytonى  فوتق

 (.  Keyton, 2005 , p45)قمتناي قنت جمقلوتالت  قلوتنظ ميقا مقأ ضتءقلومنظمم

مجمى تتمقمتتمقلوماتتت   قىلويتت  قىلوماتيتت لتقىلوالوتت قماتنوتتتق William  متتتق ا فوتتتق

لوماتتتت  قىاىل تتت قلوستتتتى قلوتتتتيق اتتتت  وتقلألفتتت ل قستتتىلءقاتتتتى  قمت ىظتتتمقأىقغ تتت ق

ق(.  William, 2005, p128).ققممت ىظمقيورق  قاا  ق ترق مت مقتنعقلوي ل 

ى ّ فوتقلومَ لمقىمىسرقماتّنوتقا ،مقلجتمت ّ مقت ّ  قلوتىاّاتتقلو ستمّ مقىغ ت قلو ستمّ مق

وؤلف ل قوقىتا  قأنىلعقلونتسقلوذ مقس بل،مىمقلومنّظممقوقىتاّ  ق  ّ تتقلألف ل قوتي ت ق

تالت ت قلونتتسقمتعقات مت ق ىمقلو تتى ق تترقمىلفيتمقمستايمق متتقأّنوتتقتتؤّي قفتيق  الّ تمق

ق(ق.111صقو ق2010لآلخ  مق لخ قلومنّظممقىخت جوتقم)لومَ لمقىمىسرقو

ىماتت   ققىلوماتيت لتققي ت قما فيقم ىمقممقلالتجتهتتقىلوي  م متقتا  قاتنوتق

لوستى قىلوتىااتتقلوتيق تيتسموتقلواتمتىمقفيقلومنظمتمقوقىتتتتت قأيقييتفتمق تترق

أىققيمنوتتتتتقلواتتتتتمتىمقفتتتتيقلومنظمتتتتملوتتتتتيق لألستستتتت مقمجمى تتتتمقمتتتتمقلوختتتتتت،صق

ق(ق.ققق623صقو 2010)ج  نا اقىات ىمقوقققملومؤسسم

ٌتضح لنا مجموعة من وبالنظر إلى إجمالً التعارٌف المختلفة للثقافة التنظٌمٌة  

 : ضمن االتجاهات التالٌة ٌمكن أن نجملها التباٌنات 

  ت قل تات قييتفتمق  تق تترقلألنمتت قلوال   تمقفتيقىتت قلوييتفتمقوقققاالتجاه األول:

لومنظممقأنوتتقمجمى تمقمتمقلويت  قوقىلالفت لضتتتقوققىلوماتيت لتقوققىلومالتته  قلوتتيق

 تيتسموتقجم عقأف ل قلومنظممقوقىلوااضقأضت قوتييتفمقلوتيتمقىلو متىتقىلواتات لتق

ىلوتىااتتقىلوتيق تيتسموتقأ ضتءقلومنظممقوقىتنتي قمتمقج ت قيوترقج ت قىتتؤي قفتيق

قستى قلألف ل ق.

هذلقلواا ق ا يقىتنت قتل، ل قوتمظته قلومت  تمقلومتمىستمقفتيقىتت ققجاه الثانً :االت

قييتفمقلومنظممقمي ق قلوتاتسقوقىلوماتنيقوقىلواات لتق.

ىجتتتءق متتت  قوتااتت  مقلوستتتاي مقىلاتتتم ق تتترقلألنمتتت قلوال   تتمقوقققاالتجاااه الثالاا :

تق تت  رقلونستت  قلوييتتتفيق تت وقىلوتتذيقق( Cultural wep)ىلوستتتى  مقوقىت تتىمققمت ج 



 -03- 

 تتتىلتمقاتتت مقلوايتتت قىلوالاتتت قق تتتترقل تاتتتت قأمقلونستتت  قلوييتتتتفيقهتتتىقمجمى تتتمقمتتتمق

قلالفت لضتتقلومست قاوتقأىقلونمىذاقوتمنظممقىلومظته قلومت  مقوتييتفمق.

 ت قلوييتفمقاايءقممقلوامىو مق  ت ق تتالوتقاتنوتتقلوستا  قو ت قققاالتجاه الرابع:ق

مقمعقلوا ،مقوقىلوييتفمقهيقلأل ل قلوتيقتستخ قجم عقلوت ل تتقىىس تمقلوتاتم قلوالاتو

قوت ي  قلوذلتق.

 تت  ل قمتتمقلوتنظ م تتمققى تت ىقأتتت تبقهتتذلقلالتجتتتهقأمقوتييتفتتمقققاالتجاااه الخااام :

لألااتتتت قتالوتتت قمتتتمقختتتبل قمستتتتى  مق ، ستتت  مق ميتومتتتتقمتتتتق اتتت  قاجاتتت قلوجت تتت قوق

يتتت قلومستتتتىىقلألى قىهتتتىقلوجتتتتءقلوم ،تتتيقى ميتتت قلوجتنتتتبقلومتتتت يقلومتتتت نعقم

لو متتتىتوقىنظتتتت قلوم تتتتتبقوقىلوتاتتتتسقوقىلواتتتات لتقىلال تالتتتتالتقوقأمتتتتقلوجتتتتءق

لوميمتتى قف ميتت قلوجتنتتبقغ تت قلومتتت يقىغ تت قلوم ،تتيقىق اتتم ق تتترقلالفت لضتتتتق

ق(ق.13-12صصققو ق2002)لوىااليقوققلو لسخملألستس مقىلوماتي لتق

هتق مقغ  هتتق بلى ق ترقذو قتا يقلوييتفمقلوتنظ م مقوتمنظممقسمتتقىختت،صقتم ت

ىماتيت لتقي ت ىقاىل ت قلوتت   ققات  و متقتاتا قامتقت ى تهقمتمققلألخ ىوممقلومنظمتتق

فتتيقستتتى قلألفتت ل ق لختت قلومنظمتتمقا  تت قتجاتت قتتتت فتتقلألفتت ل قضتتممقاتت ى وتق

ىت تتت قييتفتتمقلومنظمتتمقأهم تتمق ا تت  قى  ى تتمقمتتل تت  قفتتيق  تتت قمنظمتتتتققىختت،تتتوت.

لألناتت مقىلوامت تتتتقىلوممت ستتتتقلوتتتيقتتتت ق لختت قلو تتى قومتتتقووتتتقمتتمقتتتتي  ق تتترق تفتتمق

لومنظمتتمققوق متتتق اتتم قتتي  هتتتق تفتتمقأ ضتتتءقلومنظمتتمقمتتمقمتت  لءقى تتتمت مقىاتت ق متتت ق

و ام قلومتاتمت مقماوتقى جمعقلواتمتتءقلوستتى  ىمقفتيقمختتت قلواتتى قلوستتى  مقوق تترق

 ىلفاتتهقأهم تتمقلوييتفتتمقى ى هتتتقلو  تتىيقفتتيقت تتى مقىتاتت   قاختتت مقلوالتت  قىا متتهقى

ق(ق.ق253صقو قق2010ىلتجتهتتهق)ق    قوق

ى  ىقلوات  قاتنهق ترقلو غ قممقتا  قهذهقلوتات   قىتات نوتقأ  تنت قيالقأمقجم اوتق

 ؤ  ق ترقم ىقأهم مقلوييتفمقلوتنظ م مق   قأتا تقم ىمق ، سيق جتبقأختذهقفتيق

وتقا   ق اتتقلو ساتمقممقاا قي ل  قلومنظممق ن ق س قس تستتوتقىانتءقلست لت ج تت

ىلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقلوج تت  قتتتى يقيوتترقلالهتمتتت قاتوانتتت ققذوتت قفتت صقنجتتتحقلومنظمتتم
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لواا يقوق   قتسارقلومنظممقيورقي جـت قآو تتتق تت قمتمقخبلووتتقتو ،تمقلوالت صقلو تف تمق

وتاتمت مقوتنم مقىت ـى  قا  لتو ققىموت لتو قوقىت ي ت قنتىعقمتمقلالنستجت قات مقأهت ل ق

ق.لومنظممقلواتمت مقىأه ل 

 وتوصل الباح  إلى أن الثقافة التنظٌمٌة:

 .هيق   قت   مقإل  ل قلوما بلتقىلوتال   قف وتقىلإل ستسقاوتق 
 .هيقمجمى مقمات ئقىقأسس 
 .قتستام قممقأج قلوت   قىقلالن متاقمعقا ،مقلومنظمم

 ماتتتتنيقماتتتت  مقتنتيتتت قاتتت مقأفتتت ل قلومجتمتتتعق اتتت قلوتيتتتمقىلويتتت  قىلوماتتتت  ق

قتالت بلتقىلومات   قلوستى  م.ىلالتجتهتتقىلو

   ق.ىقتتيمقىقتنتي قا مقلألف ل قم تاالمقىم ى

 .قتتبل، قمعقلوما بلتقلو لخت مقىتبل، قلوض ى لتقلوخت ج م

 فتسالتتقىلست لت ج تتقىا  قىماتي لتقىلتجتهتتقىمات   قتات  قفيقت ى مق

قاخت مقلومنظممقىسمتتقلواتمت مقاوتقىستى  تتو .ق

 أستتتىبقماتت مقفتتيق تت قلوماتت بلتقلوتتتيقتىلجتتهققهتتيقاتت  قذلتقميتتتىقتتختتذ

قلومنظممق

 . هيقل  قلوانتت قلوي  قمتمىسمقلوتيقتا  قاى قلوام 

ىلوماتيتتت لتقوققلويتتت  واتنوتتتتقمجمى تتتمقمتتتمقمقوتعااارف هاااره الدراساااة الثقافاااة التنظٌمٌاااة

ىلالتجتهتتتتقىلوتالتتت بلتقىلوماتتت   قلوستتتى  مقىتستتو قفتتيقت تتى مققىلأل تت ل قىلوتىااتتتت

لويت  قلوضات قلواتمت مقاجوتتقلو  سقلوى نيقلو ى تيقوت   ت قأستتو بققاخت مقىسمتتق

لوستتتى قىأنمتتت قلوتال  تت قى تت  قي  ل قلومىلاتت قىلألتمتتتتقلومختتالتتمقىلإل ستتتسقاوتتتق

قىمىلجوتوتقامتق اا ق مقا  قلومنظممقأىقلومؤسسمقم.

ق(قلومضتم مقلألستس مقوتييتفمقلوتنظ م مق لخ قلومنظمم1ى ا سقلوا  ق ا ق)

ق

ق
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ققلومضتم مقلألستس مقوتييتفمقلوتنظ م مق لخ قلومنظمم(ق ىضحق1ا  ق)

 

ق

ق

ق

قمتي  لتقمات  م

ق)قمات  (

ق)قمت ت تتق(

ق) مىت(

ق)قاات لت(

قتيذ مق  س م          

قققققق

قق

ق.161(.قتنظ  قلومنظمتتوق ل ق تو قلو تتبقلو    وقلأل  مقوصق2002لومت   مؤ  قسا  قلوستو ق.)ق

وا  قلوستا ق تضحقأمقلومت ت تتقىلواات لتقىلو مىتقىلومالته  قيضتفمقيورقلوي  قىممقل

ىلوماتي لتقهيقلوتيقتا  قلونس  قلألستسيقوييتفمقلومنظممقىتانرقوتمنظممقهى توتقلومم ت قأىق

قاخت توتقلوال    ق.

 أهمٌة الثقافة التنظٌمٌة 

 لستتتقىلألا تت قوقيمقلوت ى قلوذيق   قفيق ت قلإل ل  قنت جمقوتتىسعقفتيقلو 

لوا  ت قمتمقلومنتته قلوج  ت  قو  لستمقلومنظمتتتقىمنوتتقمتنو ق  لستمقييتفتمقلومنظمتمقوقأا تق

ىلوذيق انيقيم تن مق  لسمقلومنظممقىت ت توتتقمتمقختبل قلونظت  قلوت ت ت تمقوختتت،صقييتفتمق

 م تمقوقلومنظممقىم ىنتتوتقىأاات هتقوقىهذلقلالتجتتهقلوج  ت قأ  ترقأهم تمق ا ت  قوتييتفتمقلوتنظ

ي ل قفتيقمختتت قلوجىلنتبقؤا   قأتا تقممقأه قلوم ىنتتتقلألستست مقوتمنظمتمقى تتمبل قمت

قلوستى  مقىلوتنظ م مق لخ قلومنظممق.

 المتغيرات اإلدارية 
 الفمسفة  -
 القيم  -
 الممارسات  -
  التصورات  -

 

 ةالتنظيمي المتغيرات ثقافة المنظمة
 الهيكل  -
 النظم  -
 السياسات -
   التكنولوجيا -
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ىتتتنا سقييتفتتمقلومنظمتتمق تتترقلوو  تت قلوتنظ متتيقلويتتت، قوقىلوتتنم قلإل ل يقلوستتت، ققق

ويت ل لتقىنظت قلالتتتالتقوقىلوماتىمتتتقوقى   يتمقماتوجتمقلومات بلتقوقىلتختتذقل

ىاتت قت تتىمقهتتذهقلوييتفتتمقمتتت  لُقويتتى قلومنظمتتمقىنجت وتتتق متتتقفتتيقلواتت  تتقلو تاتن تتمق

ىلألم    تتمقوقىاتت قت تتىمقمتتت  ل قوضتتا قلومنظمتتمقىتيتت ق ياتتمقفتتيقستتا  قلوت تتى  ق

ق.(ق266-265قصقصو ق2002تتقىآخ ىمقوقجىلوتي   )قلوال  

نظ قلوابلاتتقلإلنستن مقيمقىجى قلوييتفمقلوتنظ م مقلوج   ق    قلوام قلوجمت يوقى ق

ى ا مق ترقفو قلأل  ل قلوتيقتم قاوتقلومنظمموقىلست اتبقلوس تستتقلوتيقتنتوجوتق

ىىضتتعقلو تت  قلوتتتيقتم تتمقلوجموتتى قلومتاتمتت قمتتعقلومنظمتتمقمتتمقلوتالت تت قماوتتتق

ق.(3صق  2002ق) تىلنيو

ءق تتذو قهنتتت قلتالتاتتتق تتى قأهم تتمقلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقمتتمق  تت قأي هتتتقلوالاتتت ق تتترقأ ل

ىستتتى قلألفتت ل قى تتترقلأل لءقلو تتترقوتمنظمتتمقلوتتذيق  ستتتهقلو  لستتتتقىلألا تتت ق

ق(.Linn , 2003 ,p90) قلو   يم

 وإلبراز أهمٌة الثقافة التنظٌمٌة ٌمكن توضٌح أثرها على المنظمة وعلى الفرد كما ٌلً :

 اثر الثقافة التنظٌمٌة على المنظمة :  

تيى قلوييتفمقأاىل قلواتتمت مقىأفاتتوو قوقق: دعم وتوضٌح معاٌٌر السلوك بالمنظمة -أ

فت   قاىضىحقمتق ناييقفاتهقفيق  قظ  قىفيق  ق ت قوقىاتذو ق ت يت قلستتي ل ق

لوستى قلومتىاعقممقلوال  قفيقلألىاتتتقلومختتالتمقوقى تذو قلوستتى قلومتىاتعقمتمق ت  ق

(وقىاتذو قفوتيق632قو ق2010ج  نا اقىاتت ىمقوقممقلواتمت مقفيقلوىاتقنالسهق)قق

ميتت قأ ل قوت اتاتتمقلالجتمت  تتمق  تت ق تتتتت قلألفتت ل قايتاتتتعقأنمتتت قستتتى  مقما نتتمقالقت

ق(.543صقو ق2006    ىمق نوتق)قمتىويوق

ت يتت قييتفتتمقلومنظمتتمقلوتنستت  قىلالتالتتت قاتت مققدعاام التنسااٌن بااٌن أجاازاة المنظمااة : -ب

نظمتتمقفوتتيقلوى تت لتقلوتنظ م تتمقلومختتالتتمق تتى قت ي تت قلألهتت ل قلوات تتتقىلو ؤ تتمقلواتمتتمقوتم

تجمعقلومنظمتمقفتيق  تتمقىل ت قمنستج قىمتت لا ق جاتوتتقى ت  قمتمتست مقووتتقلتجتتهقىلضتحق

ىاتت قتل تقأهم تتمقىظ التتمقلوتنستت  قمتتعقلتستتت ق.ق(Wolfgang, 2008, P40)ىم تت  ق

ن تتت قلإلاتت ل قفتتيقلومنظمتتتتقىتتت لخ قلوموتتت قىظوتتى قلوت   اتتتتقلومستت  مقىتيت تت ق
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هتتذهقلوتي تت لتقأتتتا تقلوىستتت، قلو ستتم مققلو ستتم مقىت تتت  قاتتى قلواتتتمت مقوقمتتعق تت 

وتتنستت  قمتتتقاتت مقلوى تت لتقلوتنظ م تتمقغ تت ق تف تتمقىغ تت قفاتوتتمقوقفوتتيقت اتت قمتتىل مق

لوضتتا قىو نوتتتقالقتالستت هتقوقىالق ت يتت قلوتنستت  قلوالاتتت قيالقمتتمقختتبل قمجمى تتمقمتتمق

لوي  قىلوماتنيقلومات  مقىلوتىااتتقلومتىلفيتمقلوتتيقتضتممقأمق ت قجتتءقفتيقلومنظمتمق

ق(.330صققو 2003  قن ىقلتجتهقىه  قىل  ق)قلوا  مو س

 غت قأمقلوالاتو تمقلوتنظ م تمقتتتتي قاتوا  ت قمتمقلومتي ت لتقق: ةتحقٌن الفعالٌة التنظٌمٌا -ج

لوتنظ م تتمقوقممتتتقجاتت قمتتمقلوتتتاىامقام تتتمقي جتتت ق بلاتتمقماتاتت  قا نوتتتقىاتت مقلوييتفتتمق

لومنظمتمقمستتم  قمتمقييتفتوتتقوق متتقلوتنظ م مقيالقأمقلوا   قممقلو  لستتقأ  تقأمقفاتو مق

تنظ قتت قلو  لستتقيورقلوييتفمقلوتنظ م مق ت  قلومتت  قلوموممقوت    قلوالاتو مقلوتنظ م تمق

وقى ت ي قذو قممقخبل قلوتتي  قلوماتا قىلال جتايقوتييتفمقلوتنظ م تمق تترقأهت قلوم ت  لتق

ىستتى قلواتتمت مقىلوامت تتتقلألستس مقونجتحقلومنظممقلومتميتمقفتيقلوو  ت قىلإلستت لت ج مق

لإل ل  تتمقىأستتتىبقلوتاتمتت قىاتالت تت قهتتذهقلوم تت  لتقمتتعقييتفتتمقلومنظمتتمقتت تت  قلوالاتو تتمق

ق(. Gregory, 2008:pp1-4) لوتنظ م مق

تخت قلوييتفتمقلوتنظ م تمقي ستستتقوت ىقلواتتمت مققد. دعم المنظمة كنظام اجتماعً :

 ست  ق ترقلستي ل قلومنظممقىنمىهتقاتنتمت،و قيو وتقىلوتتلمو قات ي  قأه لفوتقممتق

ق(.ق35صققو 2003)قلو ا  و

ىلوماتت   ققتتتؤي قلويت  قىلوماتيت ل. تحدٌد النمط اإلداري السائد فً المنظماة : ـه

ىلالتجتهتتقلوست،  قفيقلومنظممقا  جمق ا   ق ترقلألستىبقلوذيق تخذهقلوم   ىمق

ى ت  ق ت ققتذقلويت ل لفيقت ي  قأه ل قلومنظممقممق   قأستتىبقلوي تت  قىلتختت

ق(ق.31صققو ق2010لوما بلتقىلألتمتت)قسم عقوق

 ت  قمتقتيتات ق مت تتتقلوتي  ت قفتيقلومنظمتمققو. إحدا  التغٌٌر ودعم عملٌات التطوٌر:

اتوميتىمتتمقمتتمقااتت قلواتتتمت مقوق  تت ق نظتت قلواتتتمتىمقيوتترقلوتي  تت ق تتترقلنتتهقمتتت  قمتتمق

لوذلت مقوقىأفض قلو   قفاتو مقإل  ل ققمتت  قلوتو   قاالي قلوىظ المقأىقتو   قلومتت م

لوتي   قىلوت ى  ق ىمقميتىممقتي   قييتفمقلومنظممقامتقف وتقمتمقات  قىماتيت لتقلواتتمت مق

وقىذو قممقخبل قت ت  قا  قلألف ل قلومؤي  ق ترقلأل لءقىلالات ت قىلالنجتتتقوقىم تىوتمق
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 قىاتت مقاتت  قىماتيتت لتقت ي تت قلومىلءمتتمقاتت مقلويتت  قلوتنظ م تتمقلوتتتيقتتت   قجوتتى قلوت تتى 

ق(.12صققو 2001لواتمت م)ق تالى وق

تميتت قلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقأ ل قفاتوتتمقوت ي تت قلوجتتى  قلواتتتمتمقوققتحقٌاان الجااودش الةاااملة : -ز

   قتات قلوماتت   قلوستتى  مقىلويت  قىلوتىااتتتقاميتاتمقلألي ت قلوتذيقت ست قمتمقخبلوتهقي ل  ق

ممقختبل قمستت   قلوييتفتمقفتيقفوت قلو  ال تمقلوتتيقلومنظممقخ  وتقىلست لت ج تتوتقىأه لفوتقى

متتعقماتتت   ققت تتتت  قاوتتتقأ ضتتتءقلومنظمتتمقتيتت  قلوييتفتتمقأ ل قمومتتمقوتىف تت قهتتذهقلوستتتى  ت

ق. (  Andrew S, 2005 ,p147)قلوت   تق ترقلوام  قىلوتىجهقن ىقلوجى  

ق قاثر الثقافة التنظٌمٌة على الفرد

مقلويى مقتا  قمت  ل قمومت قوت لفا مقى ت ي قذوت قلوييتفمقلوتنظ م قأ. تحقٌن الدافعٌة :

ممقخبل قىجى قنظت قاىيقممقلوي  قلوىلض مقمتمقاتتنهقأمق ت فعقلواتتمت مقيوترقتيت   ق

ق(. (Fine ,1994,p 245لوي  قلوم تا مقاتوام ق

 ق  تتت قأمقلوييتفتتتمقلوتنظ م تتتمقتتتتتى قلواتتتتمت مقب. تنمٌاااة رول الاااوالة واالنتمااااة للمنظماااة

 موقى تمتق تمقممقلومم مقلوتا  ق ترقلألف ت قىلوي  قلوتتيقتستى قلومنظمتمقاتإل ستسقاتووى

 تمتتتتتقاتتتتىيقل تاتتتتت قلواتتتتتمت مقا ستتتتتومقلومنظمتتتتمقىتل قاتتتتاى ه قاتتتتتنو قجتتتتتءق  تتتتىيق

ق(. Silverthorne, 2007, p593)منوت

تسارقلومنظممقيورق مت مقأف ل هتتقمتمقمخت  هتتقى تىل  قلوامت قج.تنمٌة الةعور باألمن : 

لوتتتيقتتم تتتقمتتمقأ لءق متوتت قاتمتتتمقوقىالق ت يتت قلواتتاى قاتتتألممقيالقفتتيقلومنظمتتتتققوقوتم نتتىل

ييتفتوتقاتتالوتتل قىلوت   قلوم ،تيقوجوتى قلألمتمقىلوتت مقوقا  ت قتتستتىىقجوى هتتقن تىقت تت  ق

ينتتج تتمقلواتتتمت مقمتتعقجوى هتتتقن تتىقت ي تت قأمتتتمقىتتت مقلواتتتمت مقوقى  تتت ق تتترقلوييتفتتمقلوتتتيق

ق(. Andrew s, 2006 ,p885) يمقاييتفمقلألمم.تتت قاتوختت،صقلوستا

 بأنه ترجع أهمٌة الثقافة التنظٌمٌة إلى دورها فً: الخلٌفةركر عالوش على ما تقدم 

 ق.يتات وتت ى مق و  قي ات يقوئل ل  قىلواتمت مقوت    قنمتذاقلوستى قىلوابلاتتقلوتيق جبق

 وقىتنظتت  قأ متتتوو قتنظتت  قلإل تتت قلوال تت يقلوختتتصقاتىج تتهقأ ضتتتءقلومنظمتتمقلوىل تت  

قىينجتتلتو .

 .قتم  تقمبلمحقلومنظممق مقغ  هتقممقلومنظمتت
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 .قت س  قموممقلإل ل  قىمست  توتق ترقت ي  قأه لفوت

 متتنحقلومنظمتتمقلوم تتت قلوتنتفستت مقيذلق تنتتتقتؤ تت ق تتترقستتتى  تتقخبلاتتمق توتالتتتنيقفتتيق

قىخ ممقلوام  .قلوام و

 .قلستي تبقلواتمت مقلومتم ت مقىلوما   م

 ق  قاتات مقلومنظممقوتتي   وقى فعقا  توتق ترقمىل امقلوت ى لتقلوجت  مقممق ىووت.ت ت

 تقفتتيق مت تتمقلوتال  تت قىلوتتتت  ق تق تتترقلواتتتمت مقاتومنظمتتمقوتمضتتيقاتت م  تاتت  توتقضتتيى  

ق(.ق21-ق20صقصققو 2001)لوخت الموققتنسج قمعقلوييتفمقلوست،  قاتومنظممقا   

قنظممقتؤ يقيور ييتفمقلومأهم مقوقيمقى  يق م قىم م ق

 .تقاالاتو م قت ي  قلوت تم قلو لختيقا مقأف ل قلومنظممقىلوام قما 

 .قت ي  قلوت   قا مقأف ل قلومنظممقىلوا ،مقلوخت ج مقذىيقلوابلامقاتومنظمم

 لوي ت قا ى قلوم ا قوؤلفت ل قىلألنات مقفتيقلومنظمتمقوتىج تهقلوال ت  قىلوجوتى قن تىقت ي ت ق

ق.لومنظممققأه ل 

   مقلستتتجتامقأفتت ل قلومنظمتتمقوت   تتتتقلومنتفستت مقىل ت تجتتتتقت تت  قأستتتىبقىستت

 (.ق61صققو قق2006  ي قوتمنظممقتىلج هتقىنمىهت) م قىم م وققلوامبلءقامت
 للمنظمة  أهمٌة الثقافة التنظٌمٌة ٌوضح (1والةكل رقم)

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

لوتنظ م مقى ى هتتقفتيق فتعقمستتىىقلأل لءق ق  لستمقمست  مق تترق (ق.قلوييتفمق2001لومت  ق قت ت قسا  قلوخت المق)

ضتتات ق ت تتمقلوي تتت  قىلأل  تتتمقوتيتتىلتقلومستتت مقلوستتاى  مق.ق ستتتومقمتجستتت  قغ تت قمناتتى  قوقجتماتتمقنتتت  قوتاتتتى ق

قلألمن مقوقلو  تضقوقلوساى  مق.

 إبراز هوية المنظمة

 رسم صورة المنظمة توفير ميزة تنافسية تميز المنظمة مساعدة اإلدارة

 استقطاب المتميزين دليل إرشادي

 الحث عمى مواكبة التطور ثقافة المنظمة توجيه سموك العاممين
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يقأ ىل ل قت تستبقأهم تمقختتتمقىتتؤ قلالمن تمى  ىقلوات  قأمقلوييتفمقلوتنظ م مقفيقلألجوت ق

قوقنت جتتمقو ا اتتمقلوتت ى قلومنتتت ق تي تتت قاتتهقمتتمقختتبل قموتتت ق متتتمقوقلواستت  يقاتو جتت مضتتت الم 

قلوىظ ال مقسىىق تنتقهذهقلوموت ق ىت ن مقمت    قأىقلستينت، مقفجت، مقلو  ى ق.ققق

 أهمٌة الثقافة التنظٌمٌة فً المؤسسات العسكرٌة.

لواست   مقوقومتتقووتذهققتؤسستتت تسبقلوييتفمقلوتنظ م مقأهم مقختتتمقفتيق مت قلوم

لومنظمتتقممقستمتتقوقىيجت لءلتقىخ ت قوقىه ت ت قأهت ل قتختتت قفتيقناتت وتق

وعلاااى هااارا ٌاااري أن أهمٌاااة الثقافاااة  تتتمقستتتت، قلومنظمتتتتتقلوخ م تتتمقلألختتت ىقوق

 ( 11ص وم1111)الدوسري ،  التنظٌمٌة فً المؤسسات العسكرٌة تتمثل فً :

 ل  قىلواتتمت مقوقفتومنظمتتتقلواست   مقت تتتاقتا قلوييتفمقلوتنظ م مقاميتاتمق و ت قوتئل 

وييتفمقىلاالتمقىيتاتتمقى تتمتمقوقتن تت قمتمقلو ستتومقىلو ؤ تمقلواست   مقوجم تعقلألجوتت ق

لواس   مقفيقلومجتمعقلو    قا   قتات  قهتذهقلوييتفتمقنمتتذاقلوستتى قلواست  يق نت ق

ا مقجم عقلواتتمت مققا ت قلومؤسستتقلواس   مقاتا   قىتىج هقلوابلاتتقلويت،ممقىلو ل،مم

قمعقااضو قممقجومقىمعقلومؤسستتقلألخ ىقممقجومقأخ ي.ق

 لوييتفتتمقلوتنظ م تتمقمتتمقلومبلمتتحقلومم تتت قوتمنظمتتمق تتمقغ  هتتتقمتتمقلومنظمتتتتوقىهتتيق

(.قىختتتمقيذلقق52صقو 2000 ذو قمت  قفخ قىل تتلتقوتاتمت مقف وتتق)لو خ متيوق

ت، قلوتتتيقت تتتفظق تتترق مت تتمق تنتتتقت  تتتق تتترقاتت  قما نتتمق تالات تتت قفتتيقمجتتت قلوىستت

لوى موقىلوت ى  قلومستم قفيقهذلقلومجت قممقختبل قلوتت   بقىلوت ست مقلومستتم قفتيق

 أ لءقلواتمت مقفيقلألجوت قلواس   مقمستخ مت قلوتين تتقلو   يم.
 تاتت قلوييتفتتمقلوتنظ م تتمق تتتمبلقهتمتتتقفتتيقلستتتي تبقلويتتىىقلوااتت  مقلومبل،متتمقا  تت ق

لواتم تتتمقلو   يتتتمقهتتتيقلوم تىاتتتمقفتتتيقلومؤسستتتتتققأتتتتا تقلو التتتتءلتقىلوتختتتتتتت

لواستت   مقوقاتت قىتاتت قلوما تتت قلو ي يتتيقلوتتذيقتستتتن ق ت تتهقس تستتمقتتتت قلومؤسستتتتقفتتيق

 .تمت قلالهتمت قلو ا  قلومىل  قوقوذو قأخذتقلومؤسستتقلواس   مققلالنتيتءقىلوتىظ  
 سستتتتقفتتيقلوااتت  مقى  ال تتمقي ل توتتتقىتته توتتتقامتتتق تنتستتبقمتتعقل ت تجتتتتقتتتت قلومؤ

  متوتقلو ؤىبقفيقلو التظق ترقهى مقلوى مقىأمنهق.
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 ت تتتتاقييتفتتمقلومنظمتتمقيوتترقمجوتتى لتقىل  تتمقوقتيتتذ وتقىتيى وتتتق تتترقلستتتي ل هتقلونستتايق

ى سىخوتقفيقأذهتمقلواتمت مقىضتمت، ه قيذقت تتتاقييتفتمقلومؤسستتتقلواست   مقيوترقا تت لتق

  قتتجهقجوى قهذهقلوي ت لتقفيقستا  قىل  مقومت تاتتقلألممقلو لختيقىلوخت جيقوتى مقوق 

 فامقىتات تق ى هتقلوت لختيقمتمقختبل قلوت تتعقيوترقتيت   قخت متتوتقاجتى  ق تو تمقوتمتىل ن مق

ىلوىلف  مقاا  قمستم قوقىفيقنالسقلوىاتق جبقيالقتيالت قلوي تت لتقلواست   مق تمقلومختت  ق

لوخت ج تمقلوم   تتمققلوا  ت  قلوتتيقتوت  قلمتتمقلوتى مقىستبلمتهقوقىلوتتيق  تتىمقمتت  هتقلوا ،تم

وتتى مقوقىلوا ،تمقلإلات م تمقأىقلو ىو تتمقوقىهتذهقلوجوتى قتجات قمتتمقلوي تت لتقأستى ق ستنمقواتتتايق

لألف ل قلواتمت مقماوتقفيقلونات تتقلواس   مقوقممتق جا قييتفمقهذهقلوي ت لتقهيقلوست،  قفتيق

  مق لستخمقفتيقجىقلوام قوقى ت هقستت ىمقلوييتفتمقلوتنظ م تمقلومو منتمقفتيقلومؤسستتتقلواست 

 أذهتمقلواتمت مقىضمت، ه قىلومىجومقوستى  تتو قى بلاتتو ق.ق
 ى ا  قتاتنغقيوترق نتت قأستستيقفتيق  تت قلومؤسستتتقلواست   مقوق ت يت قاالضت ق

ىجتتى قييتفتتمقل جتا تتمقتاتتجعقىتتت   قمقتم تت مقلواتتتمت ممق  تت ق تتت قماتتت  مقفتتيقهتتذهق

ستت   مقلو ىت ن تتمقمنوتتتقلومؤسستتتتقفتتيقمختتتت قلألناتت مقوقميتت قتتتنت مقلويتت ل لتقلوا

ىلإلست لت ج مقوقىت متوت قوتمستؤىو مقلواست   مقممتتق يتى قلومؤسستمقيوترقأ لءق ست  يق

 (.60صققو 2000متم تقى خت ق ىحقلوىالءقو ىقلواتمت مق)قلو خ ميقوق
 خصائص الثقافة التنظٌمٌة  

 تمق تترقىلمقممقلألهم مقام تمقلإل  ل قاتمقلومنظمتتتقالقت تىمقمتاتتاومقفتيقييتفتوتتقلوتنظ م

 تنتتتقتامتت قفتتيقلوي تتتعقنالستتهقوقفونتتت قجىلنتتبقمتاتت   قتختتتت قف وتتتقييتفتتمقلومنظمتتتتقوقف تت ق

منظمتمقت تتى قت ى ــــــت قييتفتوتتتقلوختتتمقاوتتق ىمقغ ـــــت هتقمتتمقلومنظمتتتقىمتمقجىلنتتبق

تت)ق متتت قلومنظمتتتمقوقىنظتتت قلوامتتت قىلإلجتتت لءلتقوقىأنمتتتت ق مقلومنظمـــتتـت لالختتتتبل قا ــــــتتـت

تقوقى مت مقممت ستمقلوستت مقوقىأستتىبقلوي تت  قىلويت  قىلوماتيت لت(ققى تترقلوت غ قلالتتتال

ممقلالختبل قلو تممقا مقلومنظمتتقيالقلنهق م مقلويى قاتتمقهنتت قمجمى تمقمتمقلوختتت،صق

 :ومن أهم خصائص الثقافة التنظٌمٌة لوما  مقا نوتق

 تتمقلوتتتيق ق  تت قتت تتىمقمتتمق تت  قمتتمقلوم ىنتتتتقأىقلوانتتتت قلوال  قنظااام مركااب 

تتالت  قمتعقااضتوتقلوتااضقوق  ت قتاتم قلوجتنتبقلومانتىيق)قلونست قلومت تمت قمتمق



 -12- 

 تت لتقىتيتو ت قأفت ل ق)وقىلوجتنتبقلوستتى يقق(لوي  قىلألخبل قىلوماتيت لتقىلألف تت ق

وقىلوجتنتتبقلومتتت يققق(لومجتمتتعقوقىلآل لبقىلوالنتتىمقوقىلوممت ستتتتقلوامت تتمقلومختتالتتم

 توماتتنيقىلأل ىلتقىلومات لتقىلأل امتمقىمتتقيوترق  قمتق نت قممقأات تءققمتمىستمق)

      ق(  .P473 , W. L. Gardner,2009)  (ذو ق
 ق   قتتجهقاتستم ل قيوترقختت قلالنستجت قات مق نتتت هتقلومختتالتمقوققنظام متكامل 

ىممقي قفتيقتي  ت ق  ت أق تترقأ ت قجىلنتبقنمت قلو  تت قالق تات قأمق تنا سقأيت هق تترق

ق( .P34  D. Denison, A. Arbor,2008,)قفياتايقم ىنتتقلونم قلوييت

 : ت ق تت قتاتموتتقىتى  يوتتق ات قلألج تت ق تمققنظام تراكمً متصل ومساتمر  

    قلوتات قىلوم ت ت قوقىتتتل  قلوييتفمقممقخبل قمتقتض الهقلألج ت قيورقم ىنتتوتق

قمتتتمق نتتتتت قىختتتتت،صقى تتت  قلنتظتتتت قىتالت تتت قهتتتذهقلوانتتتتت قىلوختتتتت،ص

2007,P51) , H. T. O. Davies  . )ق

 :ينوتقفيقتي  قمستم وق   قت خ ق ت وتتقمبلمتحقج  ت  قىتاليت ققنظام متغٌر ومتطور

ققق( .P43)  , D. Matsumoto, 2006ققمبلمحقا  مم

 قتتتتت قاتوم ىنتتمقىلويتت   ق تتترقلوت  تت قوقلستتتجتامقوم توتتبققلهااا خاصااٌة التكٌااف 

متمقىمتتق  ت  قف وتتقمتمقلإلنستمقلوا ىوىج مقىلونالس مقوقىلستجتامقوختتت،صقا ،تمقلومنظ

ق(ق.قق403صقو ق2003تي  قوقىو يقت ىمقمبل،ممقوتا ،مقلوجي لف مق)أاىقا  وق

 قأيقت تسبقممقخبل قلوتالت  قىلال ت تت قات مقلألفت ل قفتيقا ،تمقما نتمقوققعملٌة مكتسبة 

ى ن متق  تساوتقلوال  قفيقلومنظممقتتاحقجتءل قممقستتى هقوقىمتمقختبل قلوييتفتمقنستت  عقأمق

  (.ق310صقو ق2002  مق ترقييتفتو ق)قلوام تمقوقستى قلألف ل قماتمنتناتققا

  اتا قلوانت قلإلنستنيقلومت  قلو ، سيقوتييتفتمقىا ىنتهقالقت تىمقهنتت ققإنسانٌة:عملٌة 

(.قىلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقووتتتقستتممقلإلنستتتن مقفوتتيقتتاتت  قمتتمق33صقو ق2013ييتفتتمق) تيتت قوق

أىقلوتتتيققلوتنظتت  ولويتت  قلوتتتيق تتتتيقاوتتتقلألفتت ل قيوتترقلوماتتت  قىلو يتتت، قىلومتت ل  قىلوماتتتنيقى

ق(ق.قق21صقو ق2002قلوسوتيوتت ىمقو  و قخبل قتالت تو قمعقلوتنظ  ق)ق

 قوتييتفتتتمقلوتنظ م تتتمقتتتتتي  لتقىأااتتتت قلجتمت  تتتمقألمقييتفتتتمققعملٌاااة اجتماعٌاااة 

لومنظممقمستم  قممقييتفمقلومجتمعقلوخت جيقلوتيق نتميقيو تمقمنستىا وتقوقوتذلقنجت ق
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ماظتتت قلومنظمتتتتتقلوتتتتيقتامتتت قفتتتيقنالتتتسقلوا ، تتتمقلالجتمت  تتتمقتتاتتتتاهقفتتتيقااتتتضق

ق(ق.53صوقق 2012وقىه اهقختت،توتق)ق

  تتمي قاتى  قأستس مقفيقلوي  قىلوماتي لتقىلالفت لضتتتقىماتت   قق تةاركٌهرات طبٌعة

ق(ق.14صقو ق2012وقخم سلوستى قلوتيق جمعق ت وتقجم عقأف ل قلومنظممق)ق

 يقلوات تت قأمقلوختتتت،صقلوتتتيقمتتمقلومالتت ىضقأمقتتستت قاوتتتقىفتتيقضتتىءقمتتتقستتا ق تت 

تت تىمقىاتتمتمقىىلستامققىلمقت تىمقنىعقتتا  قىتلواس   مقالا قىلمقق لومؤسستتقىلألجوت

تتمتتعقق متتقىمتتقهتىقغ ت قظتته قوقممق نتت ق ي   ق لخت مقىخت ج تمقمنوتتقمتتقهتىقظتته 

ىقاتاتتمقمتمتست مقىت تىمقي ل قت م قلوتجتنسقىلالستقىاتاتمقوتتي   ققىت ىماتستي ل قنسايق

ققق.لومنظمتتقلونتج مقالمقذو ق ا قممقسممقم ىنمقوت

 وظائف الثقافة التنظٌمٌة

وقفوتتيقتتاتتبق ى لق ا تت لقفتتيقتمتستت قوتتتقتميتت قييتفتتمقلومنظمتتمقلوم تت  قلألستستتيقونجت 

أ ل قفاتوتتمقفتتيقتىج تتهقستتتى قلواتتتمت مققتنوتتىلو التتتظق تتترقهى تتمقلوجمت تتمقذوتت قأقلألفتت ل 

اتتتى  قأفضتت قل تمتتت لق تتترقلويىل تت قىلوتتتىل،حقغ تت ققأ متتتوو ق تتترقأ لءق توىمستتت  

فتتيقمختتتت قلومىلاتت قفوتتيقتتتؤ يق تت  ققلو ستتم مقلوتتتيقتاتاتت قم اتت لقو  ال تتمقلوتتتت  

قىظت، قموممق   قوختوتق    قفيقأ اعقىظت، قهيق قققققققققققققققققققققققققققققق

  مقنالتتتسقلوماتتتت   قىلويتتت  قيمقماتتتت  مقلواتتتتمت قتنظٌمٌاااة:تعطااًا أفاااراد المنظماااة هوٌاااة

 مات  .ممتق ست  ق ترقت ى  قلإل ستسقاي ضققاتوتى  وىلوم   تتق من و قلوااى ق
  يمقلوااى قاتوو  قلومات  ق اتجعق تترقلالوتتتل قلويتىيققالجماعً:تسهل االلتزام

   لوييتفم.ممقجتنبقممق ياتىمقهذهق
    لوت ل،م مقات مقأ ضتتءققتاجعقلوييتفمق ترقلوتنس  قىلوتاتىمقالنظام:تعزز استقرار

     قلومات  م.ىذو قممقخبل قتاج عقلوااى قاتووى مققلومنظممو
   :متمقختبل قمستت   قلألفت ل ق تترقفوت قمتتق ت ى ق تىوو وقفييتفتمققتةكل السلوك

لومنظممقتىف قمت  ل قوتماتنيقلومات  مقلوتيقتالس قومتذلقت ت  قلألات تءق تترقن تىق

 ق(.261-260صقو 2010ق    ومت؟ق)ق
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          ف القرٌوتً إلى الوظائف السابقة اآلتً : وٌضٌ
  تىف  قلو   قىلومستن  قوتي  قلوتنظ م مقلوتيقتؤممقاوتقلإل ل  قلوات تق.قققق 
 تتتىف  قأ ل ق اتا تتمقوتتئل ل  قوقتستتت  عقمتتمقخبلووتتتقتاتت   قلوستتتى قلوتنظ متتيق

ق(ق.قق150وقصق 2000اتوا  قلوذيقت   هق)قلوي  ىتيقوق

ىظ الت مق ، س ت مقق(ق.50 قوقص2013قلوم   يوق)قنيبلق مقق( Daft ,2001)ى   ق لفتق

ق.لوت   قلوخت جيقمعقلوا ،مقق-لختيوتييتفمقلوتنظ م مقهمتق قي  ل قلوت تم قىلونس قلو 

 تتمثل فً :  لثقافة التنظٌمٌة( إن وظائف ا000م :ص1101وٌري ) عسكر ، 

   تتمقمتمقلومم تمقلوتات  قق تمتتقبالهوٌاة:تزود المنظمة والعاملٌن فٌها باإلحسا 

ىلوي  قلوتيقتسى قفيقلومنظممق تمتقاىيقل تاتت قلواتتمت مقا ستتومقلومنظمتمقق ترقلألف ت 

ق  ىيقمنوت.قىتل قااى ه قاتنو قجتء

 قذوت قيمقتال  ت قلونتتسق تت  ق ن تت ق تى قمتتق تؤي ققخلن االلتزام برسالة الةركة 

االات قلوييتفتمقلواتمتمقلومست    قوققيذلقاا ىلقاتالنتمتءقلويىيقوتمنظممقيالق ت ق ت و قاخت

لوتتتيق نتمتتىمقيو وتتتقأ اتت قمتتمقلهتمتمتتتتقهتت ققلومنظمتتمقى نتت قذوتت ق اتتا ىمقأمقلهتمتتت 

قهيقأه قايءقاتونسامقوو ق.قمنظمتو قلواخت مقوقى انيقذو قاتمقلوييتفمقتذ  ه قاتم

  هذهقلوىظ التمقذلتقأهم تمقختتتمققىتاتا  قبالمنظمةتدعٌم وتوضٌح معاٌٌر السلوك

تتقوقفتوييتفتمقتيتى ققوتمىظال مامقاتونس لوج  قوق متقأنوتقموممقاتونسامقويت لمرقلواتتمت مقأ ض 

ممتق    قاىضتىحقمتتق نايتيقاىوتهقأىق متتهقفتيق ت ق توتمقمتمققوقأفات قىأاىل قلواتمت م

ممقلوال  قفيقلألىاتتقلومختتالموقى تذو ققلومتىاعقلو تالتقىاذو ق ت ي قلستي ل قلوستى 

 .لوىاتقممقلواتمت مقفيقنالسلوستى قلومتىاعقممق   ق

 وٌمكن توضٌح الوظائف األساسٌة للثقافة التنظٌمٌة من خالل الةكل التالً :
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 ( ٌوضح الوظائف األساسٌة للثقافة التنظٌمٌة2ةكل رقم ) 

ق

ق

ق

ق

 تتيققج  لو قج  نا اقوقى ىا تقات ىمقمقتا  تبقىم لجاتمقوق فتت يقم مت ق فتت يقوقيستمت   لومت  ق ق

ق.وساى  ملق(ق قي ل  قلوستى قفيقلومنظمتتقوق ل قلوم  خقوتنا قوقلو  تضقوق 2004)ققيقاس ىن

 وظائف عدٌدش منها : للثقافة التنظٌمٌة و 

 .قأنوتقتيى قيورقتىف  قلو   قىلومستن  قوتي  قلوتنظ م مقلوتيقتؤممقاوتقلإل ل  قلوات تق

 قس تستت.ان هقممقتىف  قفو قأ م قومتق ج يقفيقلوتنظ  قممقأ  ل قىمتق ت قت

 قلوام .ىت س مق بلاتتققوتتنظ  وتيى قيورقت ت  قااى قلواتمت مقاتالنتمتءقىلوىالءق

 تست  عقممقخبلووتقتا   قلوستى قلوتنظ ميقاتوا  قلوذيققوئل ل  وتىف  قي ل  ق اتا مق

ق( 40م: ص1100، الحرٌري ) ت   ه.

  قلومؤسسم.تتقلألف ل ق لخ ق تست  ق ترقلوتناؤقاستى

   ترقتات تقلوتمتس قلالجتمت يقوقا قيمقلوااضق نظ قيورقلوييتفمقلومنظم مققتست 

 (ق50قو ق2006.ق)قأ م قا تحقوققق ترقأنوتقأ ل ق اتامقلجتمت  م
 ؤ يقىجى هتقيورقتنم مقلوااى قاتوذلت مقىلووى مقلوختتمقاتواتمت مقوقىتا  و قتم تقق  
 ق قلواتمت مق  و  قمو قىم ا ق.تام ق ترقت ى مقم جا مقونات قلومنظممقوقىت   قستىق

 وظائف الثقافة التنظٌمٌة فً المؤسسات العسكرٌة 

قفيقلومؤسستتق قىظت، قما نم قلوتنظ م م قوتييتفم قأم قلويى  قسا ق م م ق ترقمت ىانتء

قوم ققتلواس   مو قلوىظت، قفيقاهقتتس  قلومؤسستتقممق ا امقختتمقىتتمي قهذه هذه

ق (ق63صو ق2005)قي   سقوققلألتي

 قي   قى   قلوت ى  قفيقلومؤسسمق.ي  ل قت

 ت ي  قلوجى  قلواتمتمق   قتا قلومات   قلوستى  مقىلوي  قىلوتىااتتقاميتامقلألي  ق

قلوذيقت س قممقخبلوهقلإل ل  قخ  وتقىلست لت ج تتوتقىأه لفوتق.

 الثقافة التنظيمية

 تقوية االلتزام برسالة المنظمة اإلحساس بالهوية وضيح معايير السموك دعم وت
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 قممق قلوىلض م قلوي   قاىيقمم قنظت  قىجى  قذو قممقخبل  قى ت ي  قلو لفا م ت ي  

قمقيورقتي   قلوي  قلوم تا مقاتوام ق.اتنهقأمق  فعقلواتمت 

 ىلالنتمتءقوتمؤسسمق   ق تمتق تمقممقلومم مقلوتا  ق ترقلوي  ققءتنم مق ىحقلوىال

ىلألف ت قلوست،  قفيقلومؤسسمق تمتقاىىقل تات قلواتمت مقا ستومقلومؤسسمقىتل قااى ه ق

ق.اتتنو قجتءق  ىيقمنوتق

 سمقيورق مت مقأف ل هتقممقمخت  قتنم مقلوااى قاتألممقىذو قممقخبل قسايقلومؤس

ممقأ لءق متو قاتمتموقىالق ت ي قذو قيالقفيقلومؤسستتقلوتيققلى ىل  قلوام قىقو تم نى

قتتم تقييتفتوتقاتالوتتل قىلو اتامقىلو   قلوم ،يقوجوى قلألممقىلوت م.

 .قت س خقأسسقتخت صقلو ىلفتقىقلوم  تقلوىظ ال م

 قوم غىام.تات تقلأل ىل قلوي ت  مقىقلإل ات  مقل

 .قتي   قي ت قلوالو قلومات  قوؤل  ل ق

 .قت   قلوستى قلومتىاعق

 قتؤي ق قأنوت ق مت قلوجمت مو قمات    قممقخبل  قلوتنظ م م قوت اتام ق نظت  ق ى  ووت

قلوا ،مق قمع قلوتتات  ق تر قلألف ل  قمست    قخبل  قمم قلومؤسسم قأف ل  قستى  في

ق(.ق50وقصق 2003لوم   مق)ق ا  قوق

  مقف وتقاي ستسقاتووى مق   ق تمتق تمقممقلومم مقلوتا  قتتى قلومؤسسمقىلواتمت

قا ستومق قاى ت قلواتمت م قل تات  ق تم ق تمت قلومؤسسم قفي قتسى  قلوتي قىلوي   قلألف ت   تر

قلومؤسسمقىتل قااى ه قاتنو قجتءلقمنوتق.

 ق ن ت ق ى قمتق قمت تيى  قلالوتتل قا ستومقلومؤسسمق   قأمقلوتال   قلونتسق ت  

ق قاخت ت ق ت و  قلواتممق ؤي  قلوييتفم قاالا  قوتمؤسسم قلويىي قاتنتمتء قاا ى قيذل يال

قلهتمتمتتو قاتم ق اا ىم قذو  قى ن  قممقق لومس     قل ا  قيو وت ق نتمىم قلوتي لومنظمم

قايءق قأه  قهي قمؤسستتو  قاتم قتذ  ه  قلوييتفم قأم قذو  ق اني قى قلواخت م لهتمتمتتو 

 اتونسامقوو .ق
 قلوى قهذه قتاتا  قلوستى قى قمات    قتىض ح قى قاتونسامق    قختتم قذلتقأهم م ظ الم

قأنوتقموممقاتونسامقلواتمت مقلوي لمروقفتوييتفمقتيى قأاىل قىقأفات ق وتمىظال مقلوج  ق مت
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قناييقاىوهقأىق متهقفيق  ق تومقممق تالتقىاذو ق ق    قاىضىحقمت لواتمت مقميتمت

  ت ي قلستي ل قلوستى قلومتىاعقممقلوال  قفيقلألىاتتقلومختتالم.
 الثقافة التنظٌمٌة  مكونات وعناصر

قلوييتفمق قى نتت  قم ىنتت ق ى  قىلو ل س م قلوات ي م قنظ  قىجوتت تا  ت

قتا  ققلوتنظ م مو قىيور قلومالوى  ق ا ام ق ى  قلالتالت  ق    قيور قذو  قي جتع ى م م

لألىجهقىلألاات قىلوانتت قلوتيق م مقممقخبلووتقىت قلوييتفمقلوتنظ م مق.قىنت جمق

ق  ق ن  قلوخت  قمم ق ي   قنات قلوانتت قوذو  قا م قلوتنظ م م قلوييتفم  ضقم ىنتت

قلألا ت ق قىا م ق قوتييتفم قلوخت  قىلومت   قلألستسي قلوم ىم قاميتام قتا  قلوتي لألستس م

قااضقجىلنبق قفو  قلوتنظ م مقى م مقممقخبلووت قلوييتفم قلوتيقتا سق ا ام لوييتف م

ق(ق.ق51صو قق2010لوييتفمق)قسم عقوق

تقىلو  لستتقلونظ  مقىلوامت مق م مقلونظ قيورقلوا   قممقلأل ا تقيورقلو جىعقىاا ق

قامىو مق قتى   ق ا ي قىلوذي قو قلوتتوي قلوتيس   قخبل  قمم قلوتنظ م م قلوييتفم م ىنتت

قوجىه قىمظته قلوييتفمقلوتنظ م مقق قق

قىتيس قيورق قالمكونات ) المظاهر ( الرمزٌة :  -

 .لوم ىنتتق)قلومظته ق(قلو مت مقلومت  مق -أق
 .(قلو مت مقلوستى  مقلوم ىنتتق)قلومظته  -بق
ق.لوم ىنتتق)قلومظته ق(قلو مت مقلوتالظ م -اق

 المكونات اإلدراكٌة ) جوهر الثقافة التنظٌمٌة (   -

ق قىف متق تيقا حقو  ق نت ق

 المكونات ) المظاهر ( الرمزٌة : وتقسم إلى :    -

قلومت  مالمكونات ) المظاهر ( الرمزٌة المادٌة :  -أ   قلألا تء قينوت ق تر قتا  

قوتالاتو تتق قممت ستو  قلوم سىسقأينتء قوتت ال ت قمت  ل  قىلوتيقتا   قاتألف ل  لوم   م

قت ت بق قو قلومنظمم قانت م قلوم ىنتتقأستىبقتتم   قهذه قىتام  قو قلوييتفي ذلتقلو تاع

قاات لتوتق قو قف وت قلومستخ مم قلوت نىوىج ت قو قلومختتالم قلألاست  ق نتى م قو قف وت لوم تتب

 (ق.ق615وقصق 2011لوماتنمق)قجبلبقو
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ل تا تقهذهقلوم ىنتتقايسوتمتتق  قالمكونات ) المظاهر ( الرمزٌة السلوكٌة :  -ب  

 ن متق  ستقلوييتفمقلوتنظ م مقممقخبل ق  لسمقلو يىسق(  Trice&Beyer,1984) ممق

ىلواات، قلوتيقتمت سقفيقمنتساتتقختتمقى ترقلون ىقلوذيق اتتقممقتىلف قا  قما نمقأىق

ق لخ قل ق  البلتقلوتات  قىلوى لعق) بلاتتقما نم (ق6-ق5صوق 2012والنسورومنظمم

قىممقأا تقمظته قلوم ىنتتقلو مت مقلوستى  مقلآلتيق 

 قىهيقمجمى مقممقلألنا مقلوات،امقلوتيقتمي قض ى  قلجتمت  مقفيقظ قييتفمقالطقو 

قفيقلومؤسستتق قلوات  قمي ق يىسقت  م قذلتوت قفيق   ق ض ى   قممت ستوت قى ت  قو ما نم

(ق.ىلو يىسقيذلقلات نتقامنتساٍمقما نمقأىق   قق53صق  ق 2001مق)قلويى نيقولواس   

قاى نتق قمت قيذل قىاـمىو توت قلواات،  ق مىم م ق تضح قوذو  قلواات، وى قمم قتاتا  ما م

ق(ق.23صقو ق2001اتو يىسقلوتنظ م مق)  تاموق

اتتق قىهيقمنتساتتقمخ  مقتنظموتقلإل ل  قوبل تالتءقاتواتمت مقفيقمنتسقاالحتفاالت

قما نمق قا   قىتيى م قت س خ ق تر ق ست   قممت قىلوو ل ت قلوجىل،ت قف وت قتىتع ختتم

ق(ق.ق32صقوق2010)لوانا يقو

 ق يت قاوتقتت قلأل  ل قىلألنا مقلومت    قلوتيق يى قاوتقأف ل قلومنظممقوققالتنظٌمٌةقالعادات

لومت    ق مققىلوتيقت تا قاته ل قما نمقتسارقلومنظممقيورقت ي يوتقوقىتاا قهذهقلألنا م

ق مق ق ل،مم قاتى   قىلوتيقت تى قتات تهت قو قفيقلومنظمم ق ، س م قىتا سقا   أف ت قم    

ق(ق.ق51صقو قق2003    قهذهقلوات لتقلوتنظ م مق)ا ى قىه ل قوق

تىت مقذلتق الالتقما نهق أا ت  ىهيالمكونات ) المظاهر( الرمزٌة اللفظٌة :  -ج

أه قهذهقلوم ىنتتقلو مت مقفيقلوييتفمقلوتنظ م مققتنتجوتقأجوت قلون  قفيقلإلنستمقوىمم

ق لألتيق ق

ق ترققاللغة الخاصة قلواتمت م قا م قلو ىمي قلالتتت  قفي قتستخ   قلوتي قلوتيم قتام   

ق ترققلال تالتظ قلومنظمم قأ ضتء قتست   قلوتيم قهذه قألم قلومنظممو قفي ق  م اتوييتفم

ىهيقأوالتظقتاا ققلوااضقىت    قهى تو ق ت ضتءقفيقلومنظممقلوتا  ق ترقااضو 

قتج ي ق تم قييتفتو  ق ا ام ق ترقق م قغ  ام قتا ى قلواتمتىم قأوسنم لختتت لتق تر

قتم ته ق مقغ  ه و قلواتمتىمققغ  ه قىو نوت ىام ى قلوىاتقفيمقلوتيمقلوتيق نم وت
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ق ق مقلومؤسسمفي قوتتاا   قي ل لتوت قي  ى ق جمعققأى قمات   ق اتم  قتخ   أنا تو 

قييتفم ق م قى اا  ت قما  قلوال   مقلواتمت م قأى قلواتمم قتت ققلوا  م قا ت قىوى  تر

لستخ ل ققأىقلويس قلوذيق ا عقف هقلومؤسسملوتاا  لتقغ  امقاتونسامقوممقه قخت اق

ق(ق.333وقصق2001قولوي  ىتي)قتت قلوتيم.

 قتا قلويتصق ىل مق مقلأل  ل قلوستايمقلوجت  مقفيقا ،مقلوام قىلوتيققالقصصق

 يمقوتييتفمقوقىتتنتى قهذهقلو ىل تتق تالتقلوتم  تقتالس ق  قممقلوات لتقىلوي  قلوام

ق(قق51صقو ق2003ىلومنتفسمقى تالتقلونجتحقىلوالا ق)قا ى قىه ل قو

قاتوتالتت  قق األساطٌر قلومت نم قلومي    قلوتت  خ م قلأل  ل  قوااض قستوالم اتص

(ق.قىلوو  قمنوتقني قأىقت    قااضقلوي  قق611صقو قق2011لوخ تو مق)جبلبقو

فويقت م قتات مت قألف ل قلومنظممقفيقا  قتى  قميتو مق مققلومنظمموقو ىقأف ل 

ق قاتومنظمم قنتت، قم ض م ق2006ق)ستو وأاختصقغ  قم    مقسا قأمق ييىل قو 

ق(ق.ققق13ص

قىات قستجتتقااتضقلوم تىاتم.ممق   قلنتيت قلوييتفتمقلوماتت ئقالتعبٌرات التً تحدد المبادئ: 

لوجم تعوقفت ت  قااتضقلوات  تتقلويىل ت قلألخبلا تمققمات ،وتقاىضىحقو  تعق ت وتتقلومؤسستت

ت   قتت فتتوتقىتت فتتقلواتمت مقف هقلوقي قتيتى قا اتعقذوت قفتيق ت تبق ستمرق ستتى ققلوتي

ىهىق ات  ق مقجم قتاا ق مقلوي  قلألخبلا مقلوتيقتتتتت قاوتتقلوات  مقىهتىقىست تمققلألخبل و

 ىقلوات  تتق ىمقأمق ات  قنتىعقذو قلومجت قألمقلوالت  قغتواتتقمتتق نضت قيوترقي تقمؤي  قفي

اىضتىحق تمق ستتى قق ت نالسهقىمستتياتهقلوتىظ اليقف وتتقوقىاتوتتتويقفتيمقلوتااقلوا ،مقلوتيقىضع

 ستتمحقوتاتمتت قاتتتمق يتت  قأمقهتتذهقلوييتفتتمقمبل،متتمقوتتهقأ قالوقامانتترقهتت ققلوامتت قفتتيقلومنظمتتم

ق(.640–ق632قصو ق2004)ج  نا اقىات ىموققماوتقأ قالقق ست  عقلالنسجت 

 ) جوهر الثقافة التنظٌمٌة ( :  اإلدراكٌةونات المك

قوؤلف ت قىلالفت لضتتقىلوماتنيقلومات  مق قنظت  قلوتنظ م مق ترقأنوت تنظ قيورقلوييتفم

ق اتا ق قلوتى   قهذه ق تر قلوتنظ م م قلوييتفم قيور قىلونظ  قو قلوام  قا ،م قفي قتسى  لوتي

تييتفمقلوتنظ م مقوقىلوذيقلو   ت ققلألستس مقلوذيقتيى ق ت وتقنظ  تتقلونظت قلوال  يقو

سا قتنتىوهق ن قلو    ق مقلونظ  تتوقىاتو جىعقوتا   قممقلأل ا تتقىلو  لستتق ى ق
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لوييتفمقلوتنظ م مق بل ظقلوات  قىجى قاىلس قمات  مقا نوتق ى قلوانتت قلألستس مقلوتيق

قتت ىمقمنوتقلوم ىنتتقلإل  ل  مق)قجىه قلوييتفمقلوتنظ م مق(ق تمي قفيقلآلتيق 

قاوتقهلقٌم التنظٌمٌة: ا -أ ق ؤمم قلوات تولوتي قىلومي  قىلويىل   قلومات ئ قمجمى م ي

قلونتسوقى تاليىمق ت وتقف متقا نو وى   مىمقاوتق ترقتت فتتو قلومت  مقىلومانى م

ق(.قىتاا قلوي  قفيقأاس قماتن وتق مقمات   قلألهم مقفضبل ق14ص  ق2011)ق ستبو

قلو  ىم ق ت  قمات   ل  قتمي  ق ىنوت قأساي تتقق م قىيا ل  قلوي ل  قلتختذ ق مت م قفي يو وت

قوق قتا يقلومانرقوتمات   قىأنمت قلوستى قفيقلومنظمم قىلوي   قلوخ ت لتق(و لوستى ق)

قلآلخ  م قىستى  قوستى ه قلوال   قوتي    قما ت ل  قلوي   قتمي   Van Rekom)ققىاذو 

,2006, p175)قىتاتا ق قو قلوا ،م قمم قمستم   قفوي قف لغ قمم قلوي   قتتتي لوتاتو  ققىال

قلوال  قممق لو  ن مقوقىلوتنا،مقلالجتمت  مقوقىلوخا  قلوستايمقىلوجمت مقلوتيق نتميقيو وت

 ق( . Amos & Weathington, 2008 ,p621)قأه قمتت  قلوي  

تا  قلال تيت لتقيورقلألف ت قلوتتى  مقلوتيق  متوتقف  قما مققالتنظٌمٌة:المعتقدات  -ب

 مقم ىقفومنتقوت ي يمقوقىلال تيت لتقا قتانرق ترقأستسقق متقأنوتققتاا قمتولتجتهقايءق

قاا نتتق قمت ىام  قغ   قأى قمت ىام قت ىم قا  قينوت ق مت قو قلواي    قو قلآل لء قو لوما فم

(ق.قىلوماتي لتقلوتنظ م مق ات  ق مقأف ت قق621-620صقو قق2011)قجبلبقوق  ت ال م

ىنج ققلوام .م قى  ال مقينجتتقمات  مق ى ق ا امقلوام قىلو  ت قلالجتمت  مقفيقا ، مقلوا

أمقهنت قممقلوماتي لتقمتققهىقستايقىمتقهىقي جتايقوقىهنتقتم مقمسؤىو مقلإل ل  قفيق

قلوماتي لتق قلوتختصقمم قأج  قمم قىلوساي قو قوؤلف ل  قلوماتي لتقلإل جتا م قىتيى م تات ت

ق(ق.قق334ق-333صقو قق2002لوستا مق)قلوس ت نهقوق

 ات  ق مقمات   ق تتت قاوتقلواتمتىمقفيقلومنظممقوقممققهياألعراف التنظٌمٌة :  -ج  ق

من ت قأنوتقمال   قوو قىوتمنظممقوقىت ىمقهذهقلأل  ل قغ  قم تىامقو نوتقما ىفمقىىلجامق

لإلتاتعقوقىممقلألميتمق ترقتت قلأل  ل قلوتتل قلومنظممقاا  قتا  مقلألبقىلالامقفيقنالسق

قلومىظ قممق ،  قلست،ذلم قأىقض ى   قو قأليقسابقلومنظمم قم تنه قلوخ ىاقمم قاا  سه

(Van Maanen,2005:p41)قوقق قلوتنظ م م قوتييتفم قلومومم قلوانتت  قلأل  ل قمم ىتا 

قممقلويىل  ق قمجمى م قات تات هت قلوتنظ م م قلوييتفم قأمقااضقلوات ي مقتتغقمالوى  و  جم
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قلوستى ق ق تر قتؤي  قلوتي قاوت قلومت ح قىغ   قلوم ىنم قىغ   قلوم تىام قغ   ىلأل  ل 

 (ق.ق64صقو ق2010وماتنيق)قسم عقوقىل

ق(قالتوقعات التنظٌمٌة:  -د قلونالسي ق) قلوس  ىوىجي قاتوتاتا  قلوتنظ م م قلوتىااتت تتمي 

قمت قلومىظ قىلومنظمموىهى قا م ق ت  قلوتنظ  وقلوذي قلومىظ قمم ق تىااهقق تىااه ىمت

قلوم ؤىس م قمم قلو ؤستء قتىااتت قذو  قىميت  قلومىظ و قمم ىتىااتتققولوتنظ  

 (ق.قق266صقو ق2002لوال   تتقىآخ ىمقوق)س مقممقلو ؤستءقلوم ؤى

 ترقلختبل قأنىل وتقوقىمتقت ى هقممقلوي  قأىقلومؤسستتققى ختصقلوات  قأمقلومنظمتت

ىلوتيتو  قوقيمتقأمقت ىمق لفامق ي ي مقووذهقلومنظمتتقأىقسابقفيققوقىلأل  ل قوقىلوات لت

  بقلوتي  قفاترقات توتقلوام قتي   قهذهقلومنظمتتقلوس  قفيققتتخ هتوقىيذلقمتقأ ل تقهذه

قتالا   ق تر قىلوام  قو ق خ موت قامت قلوابلاتتققلوييتفم قما أ قىتالا   قىلومستىل  قلوا   ا  

قوت ى مقنس  قلجتمت يقمتمتس قىمت لا ق جس  قاتهم مققلإلنستن م قىي متمقات توت قو ىل  

أفض قىنى  مقوققلتىفت ت مقمات  مقلواتمت مقفيقتنعقىلتختذقلوي ل قوتىتى قيورقا ل 

قتتبقفيقتتوحقهذهقلومنظمتتق.

قىلوستى ق قلوتنظ   ق تر قىمؤي  قىلضح ق ى  قووت قلوتنظ م م قلوييتفم قأم قتي   قممت ىنبل ظ

يورقيبل قنيت قموممققMartinىمت تمققBartolأات ق  قممقات تى ققلوتنظ ميقوق   

مق ترقلوتنظ  قىستى ق جبقأمقتؤخذقاا مقلال تات ق ن ق  لسمقىت ت  قأي قلوييتفمقلوتنظ م 

قلواتمت مقىهذهقلوانتت قهيق 

 التوجٌه: Directionalityقلوييتفمق� قت  يه قلوذي قلألي  قمي ل  قاتوتىج ه  يت 

يورقأه لفهقا الق قممقت خ قلوييتفمقفيقلوىتى قيورققال قىلوتنظ م مقفيق   قلوتنظ  قىت

قهذهقلأله ل ق.

 الةمولٌة: Pervasivenessقلتق قم ى قاتوامىو م قلوتنظ م مقى يت  قلوييتفم ستع

ممقأمقت ىمقمنتا  قا   يمقغ  قمتنتسيمقا مققى  لتقلوتنظ  قا ال ققىلنتات هتقا مقجم ع

قهذهقلوى  لتقىلواتمت مقف وتق.
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 القٌم:Strength م ىقااى قلواتمت مقوانتت قلوييتفمقلوتنظ م مقوققاتوي  ى يت قق

ووتقتتي  قي جتايق ترقلوتنظ  ققمنوتووي قأ  قات تى وىمت تمقأمقلوييتفمقىالس متقلويى 

قلوتنظ ميو قف هققىلوستى  قت    قاىضع قلوييتفم قت ىم ق ن مت قلوتنظ م م ىلوالاتو م

قا م قمات  م قت ىم قى ن مت قلوتنظ م م قاوتققلأله ل  ق ؤمنىم قا    قلواتمت م جم ع

تق م ي ت ق(.656صققو ق2013وقق تتمتمقىق اتانمق).قي متن 

يمق)لوي  قلوتنظ م مقـقلوماتي لتقلوتنظ م مقـقلأل  ل قىنظ ل قألهم مقهذهقلوم ىنتتقلوستا

قلو  لسمق قتتنتى قهذه قلوتنظ م م قفيقانتءقلوييتفم قلوتىااتتقلوتنظ م م( قـ قفت ت ملوتنظ م م

لويت  قلوضات قاجوتتقلو  سقخبل قلوت ا  ق ترققفيقي ل  قلألتمتتقممهذهقلوم ىنتتق

قلوى نيقلو ى تيق.

 أنواع الثقافة التنظٌمٌة

 قلو ي  قممقلو تتبقىلوات ي مقيورقلوا   قممقىجوتتقلونظ ق ى قتتن  قأنىلعقلوييتفمق ا 

قىلالاتتت  مق قىلالجتمت  م قلإلنستن م قلال تات لتقىلواىلم  قمم قلوا    قوىجى  لوتنظ م موىذو 

ىمستى تتقلوت ى قلو ضت يقلوتيقتختت قممقمجتمعقآلخ قوقى ذو قالختبل قلومات   قلوتيق

ىممتق بل ظقفيقهذلقلواتمقىجى قااضقأنىلعقلوييتفمقلوتنظ م مقلوتيقت ققوتتن  ق انرق ت وتقلو

ق ترقما ت قم   قوقا نمتقأنىلعقأخ ىقالق ىج قووتقما ت قم   قوتتن الوتوى م مق تتن الوتقانتء 

قلستا لضقأه قلألنىلعقىف قمات   قم   هق تتويق ق

 من حٌ  القوش  –أ 

قلوقا ت قوت  لستت قلوتتن  قنت جم قى  ن  يهذل ق    قمم ق   قأج لهت & Deal 1982)تي

Kenndey)وقىا قتنالتقلوييتفمقلوتنظ م مقفيقلواتو ق ى قلوا  تتقلألم    مقلأل ي قنجت ت قق

ق(قيورقلألنىلعقلوتتو مق ق23-25صققو ق2012م م قل م قوق متق ا  قوذو ق)ق

  : ت ق ا  قىتمس قتىج قلوييتفمقلوتنظ م مقلويى مق ن متق  ىمقهنت قأتالالثقافة القوٌة

قوقى م مقلو   ق ترق قىلوماتي لتقلوست،   ا   قممقاا قأغتا مقأ ضتءقلومنظممقاتوي  

م ىقاى قلوييتفمقلوتنظ م مقممقخبل قتي   ق  جمقياتتقلوي  قىلوماتي لتقىم ىقت تايوتق

قمعقااضوتقوق متقأمقايتءقلوييتفمقلويى مق ستم قألج ق ى  ق.
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 قلقالضعٌفةقالثقافة قهنت  ق  ىم قاتوي  ق  قلومنظمم قأ ضتء قمم قأا  قىتمس  قات   تالت 

قايى قممققىلوماتي لتقلومات  مو ىتىت قييتفمقلومنظممقاتنوتقضا المق ن ق   قل تنتاوت

قلونىعقممقلوييتفمقلوتنظ م مق اا قأ ضتءقلومنظممقى ن متقالقت ظرقاتوياى قلوىلسعوىووذل

ق( p173-174  , Burnes, 2004)قأي قض،  قفيقأ لءقلومنظممقىفاتو توت.

قاتيس  قلوييتفمقيورقلألنىلعقلوتتو مق ق م مقمن حٌ  الةمولٌة :  –ب 

  :قلومنظممقالثقافة السائدش قأ ضتء قماظ  قف وت ق ات   قلوتي قلوتنظ م م قلوييتفم هي

ق(ق.ق32-31صقوق 2012وققلوات ايىتىجهقستى و قوقىتنتا قا نو ق ترقن ت قىلسعق)ق

  :) ق   قات  قممقلألف ل قهيقلالثقافة الثانوٌة ) الجزئٌة وييتفمقلوتنظ م مقلوتيق اتنيوت

لواتمت مقأىقت ىمقف   مقا   ق  قمجمى مقمون مقم    قأىقى   قأىقاس قي ل يقوهقىظ المق

 (قق133صقو قق2002)قلواتلىيقوق .تنظ م مقما نمقوهقنىعقما مقممقلوييتفمقلوتنظ م م
 من حٌ  األنماط :  –ج 

ظ م مقيورقأ اامقأنىلعق متق ا  )لو  بلنيقىأاىقلونت يوقلوييتفمقلوتنق متق م مقتيس  

ق(قىهيق ق2ق-1صقوقصق ق2010

  : قل تمت قثقافة القوش قيور قلوييتفم قمم قلونىع قهذل قتاتن  قلوتي قلومنظمتت تم  

قاتف ل قما ن مقجم عقلوتبل  تتقىمتق لوم  ت مقلوا    قوقيذقتمتت قلإل ل  قلوات تقمميتم 

تنال ذقىتالس  قلألا تءق ترقىف قلو   يمقلوتيقت غبقاوتق ترقلوجوتتقلألخ ىقسىىقلو

قت تالظق قلوتي قلوجوم قتىلجه ق ا  ل  قلومنظمم ق ج  ق تاح قى ن مت قو قلوات ت لإل ل  

قلو ي   ق قاسابقلوتالتت   ق ترقلوم  ت م قفيقلوم تفظم ق ق ق ا    اتوتبل  تتقتاىام 

قىلوماي  قىلوظ ى قلوتيقتىلجووتق.ققق

  :يتفمقات تمت هتقا  جمقأا قممقلونىعقلوستا ق ترقلو ج قتتم تقهذهقلويثقافة الدور

لوىل  قوقىلوا  ىا ل  مقلو ا   قوقىلأل ىل قلوم    قاا  قج  قوقىلونظ قىقلإلج لءلتق

ق تىااىنهق قمت ق ا   قاا   قوؤلف ل  ق ىض ىم قفتوم   ىم قو قلومخت    قتالض   قى    و

منتسا مقووذلقلوام قوقأمتقمنو قوقى تالىمقلوام قاا  قج  قىممقي ق ختت ىمقلألف ل قلو

تبل  تتقلوم    مقىاىتو قفيقلومنظممقفتنوتقتت   قامستى تتو قلوتنظ م مقوقىلوما تمق
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لو ، س مقفيقييتفمقلو ى قينوتقت ىمقمنتسامقمترقمتقلتتالتقلوظ ى قلوا ، مقاتالستي ل ق

قىهىقأم قنت  قلو  ى .قق

  : ىلنجتتقمتقهىقم تىبقا ال قممقت  تقييتفمقلوموممق ترقأ لءقلوموت قثقافة المهمة

قلوما بلتقوق ق   قن ى قلونتىع قاس ت   قلوييتفم قهذه قىتتم ت قو قوؤلف ل  قلو سم م لأل ىل 

ىلال تمت قلو ا  ق ترقلوخا  قىلوام قلوجمت يقوقىلألهم مقلوم  ى  قوتس    قلوال   مق

قلوموت  قلنجتت قفي قمستهمتو  قم ى قيور قلوااضقاتالستنت  قااضو  ق ي مىم قفتألف ل  قو

لومى تمقيو و قوق متقأنو ق تىااىمقانالسقلوىاتقمست   قااضو قلوااضق ن قلو تجمقوق

ى  قهذهقلوجىلنبقتجا قممقلومنظممق تو مقلوت   قوقىهذهقلوييتفمقمنتسامقوتتنت تتق

قلونىعقتتمي قفيقتاىامق قفيقهذل قىلوما تم قلوتي   قلوت نىوىجيقو لوتيقتمتتتقاس  م

ق  ق.لو اتامقىل تمتو مقض تعقلومىل

  : ترقخ ممقلو تجتتقلواخت مقوتال  قوفتومنظمتتقلومون مق لوال   ييتفم تيى ثقافة الفرد 

قلواخت مق قىمتتو و  ق غاتتو  قت ي   ق تر ق ، سي قاا   ق   تىم قلوالنتن م قأى لوتي   

قمعقت ي  ق غاتتقلوسى قلوخت ج مق)لوج اىع ق(ق.36صققو ق2001وققميت نم 

 من حٌ  نوع المنظمة –د 

قلىيقيورقأمقلونىف قاس قلوييتفمقلوتنظ م مقىف قنىعقلومنظممقيورقلآلتيق ق ا  قلوات

  : قممقثقافة المنظمات الخدمٌة ق تو م قا  جم قلوخ م م قلومنظمتت قييتفم تتس 

قيورق قىتم   قو قلأله ل قلوتيقتسارقيورقت ي يوت لوتات موى اتىقسابقذو قيورق ا ام

ق قلوج يقاتونىل يقلومتو مق.قتي   قلوخ ممقايضقلونظ ق مقنى وتقوقى ىمقلوتال  

  : قلوييتفمقيورقتىس عقم ل  قلألف ل قااتمقثقافة المنظمات االقتصادٌة ت ميقهذه

ق ترق قا  تو  قىتنا   قو قلوختتم قاتومات  قىلوموت لت قىتتى  ه  قما  تته قى لوام 

قىف ق قوامتو  قأ ل،و  قج لء ق  ييىنه قلوذي قلوات،  قاتهم م قاتات  ه  قمي ىنت  لوا تء

قلوتيقت   هتقمنظمتتو قىييتفمقلوتنظ متتقلالاتتت  مق.لومات   ق

  : تمت سقهذهقلومنظمتتقلو ي  قممقلواات، قىقلوماتي لتقثقافة المنظمات الدٌنٌة

ق مق ق قفضبل  قو قأل ضت،وت قلو ى  م قلو تجتت قتتا م قاي م ق مىتهت قتي  س قيور ىتم  
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لواتمت مق تمتاىمققلوتمس قاتويىل  قىلوتا  اتتقوقى  جمقلوتمتس ق)قلويى ق(قا قتجا 

قامىلاعقم تنمق تابقلخت لاوتقنظ ل قومتقتجس هقممقا  قستم مق ا   قو  و ق.ق

  :تتس قهذهقلوييتفمقاتنم مقلو ىحقلالجتمت  مقلإل ات  مقوممقثقافة المنظمات االجتماعٌة

 مت وتقوقىا  توتق ترقممت سمقااضقلألنا مقىلوالاتو تتقىاتات مقأ ضت،وتقىامتق متت ىنهق

  قىمات   قىآو تتق م قوقىتنميقهذهقلوييتفمق ىحقلوتمتس قا مقأ ضت،وتقوق متقت تى قممقا

قغ سقا  قىلتجتهتتقنتج مقىختت،صقت تتاقيو وتق.

  : قت ا  قثقافة المنظمات العسكرٌة قفي قلإلس ل  قلوييتفم قختت،صقهذه مم

 تقلألىلم قىل تمت قما أقى   قلوست مقىتنم مق ىحقلوضا قو ىقلأل ضتءقوقىلوت  

 ترقت ي  قلوو  قاتستخ ل قويمقلألىلم قىلوتات متتقى  جمقات تمقممقلوم ىنمقفيق

 (ق.قق143-142 قوقص2002لونيت ق)قلواتلىيقوق
 حسب طرٌقة تعاملها بالمعلومات : -هـ 

قلوتاتم قمعقلوماتىمتتقيورق تن  قو   يم قىفيت  قلوتنظ م م قممق ى مقىم ت ييقلوييتفم  ٌ 

ق(ق ق103 قوقصق2002ىيقوقلألنىلعقلآلت مق)قلواتل

  قتتضممق المهنٌة:الثقافة قلوتي قلوماتىمتت قمع قلوال   قاتالت   قلومنو م قلوييتفم تتس 

قىست، قتو  قيورق قى ترقأنوت قو قلالتجته قىت     قو قمن ي م قىأ  تمت  تىض حقلوو  قو

قت ى  قلأل لءقىلو التء قلإلنتتج مقىلو ا  مقأىقتتي  لتقأخ ىق.

  :قخالثقافة التطوٌرٌة قممقتتس  قاتوماتىمتتقلوا  و م قاتوتاتم  قلوييتفم تت،صقهذه

متق ت تبقلستخ ل قلوماتىمتتقوي ضقلو   قلوخت جيقميا لعقىلات ت قىنالتذقلوات   قوق

قىلو تى ق ترقلومىل  قوي ضقلو   ق.

  :قلومنتاامقالثقافة االجتماعٌة قاىلس م قلوماتىمتت قمع قلوجمت ي قاتوتاتم  تتس 

ق قوت ي   قىلإلجمتع قىلو ىحقىلومات  م قلالجتمت ي قلومنتخ قفي ق تمي  قلوذي لوتمتس 

قلومانى مقى ىحقلوال   

  :قوقالثقافة الهرمٌة قتىي   قلوماتىمتتقمم قلو سميقمع قاتوتاتم  قلوو م م قلوييتفم تتس 

ق.ى ستاتتقوقىتي   قوقىىست، قلالستم ل قىلوايتءقىتتمي قاتالستي ل قىلو اتامقىلوتنس  
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قييتفمقاى ى  يقلوات  قق قلألف ل قإل  تءقا  ق ا  قأمقىجى  مق ضت  قممقلستا ل 

قىلنخقمم قوتمنظممو قىلوىالء قت ي  قاللالوتتل  قفي قى سته  قلواتمت مو ق ى لم تضقما  

قمم قم تالام قلوم   مققينتتج م قلوا ،م قمت تاتت قمع قلنسجتمت قوت ي  قتسار قأنوت خبل 

قىأه ل  قلوت نىوىج ت ققىمستتتمتت قيىق.لإلست لت ج ملومنظمم قلويى  قلوييتفمق م ننت م

م  تمقلوتالى قيورقلويى مقأااهقاتوسى قلومت مقلوذيق  ميقلومنظممقى  تييقاوتقوتت ق

قومجت ل  ق ل،مت  قىلستا ل ل  قم ىنم قتت تب قلوتي قلواىومم قظ  قفي قختىتت قلوتنظ ميو

قاوتق قىتتي ت قلو  ت  قمجتالت ق   قفي قىلض ت قأي ل قت  ت قلوتي قلوات  م لومتي  لت

قظقاتوجذى قىلألتى قىلوي  ق.م ل ت قلال تالتقلومنظمتتقمع

 مراحل تطور الثقافة التنظٌمٌة:

تا  ق ي  قممقلو  لستتقيورقأمقلويت  قىاتالمقختتمقلألاى تءقمنو قه قلوذ مق  ىنىمق

قى اتي ىنوتق قو قىلوماتي لتقلوتيق ؤمنىمقاوت قاتوي   قى تى ىمقلومنظمم قو قلومنظمم ييتفم

 ى ه ق يت  قفيقم  تمق ستسمقممققىذو قممقخبل قخا لتو قىتجت او قلوستايمقىا   

قمختتالمق قا    قلومنظمم قييتفم قاتا    قوو  ق سمح قمم ق قفمنوت قلومنظمم قت ى م م ل  

قى م مقتىض  وتق ترقلون ىقلوتتويق 

    قتىلج ه قىماتي لتقت قىت مي ققستى  تتو  قلوت   تتقلوماتت   ى  يقفيقظ 

قتقام ل  قلوت ى قلوتتو مق لوييتفمقلوتنظ م مقا قم ق(قأمق16ق-15وقصق 2002) تىلنيوق

 تضمنتقلونظ قيورقلواتم قممقمنظى قمت يقا توقىهذهقلوم  تمقق المرحلة العقالنٌة

مجت قا ىلفتقمت  مقأل لءقموتمهوق   قل تا تقلواتم قلوهقىتجتهتتقتتي  ققامانرقتتى  ه

ققلوابلاتتقلإلنستن م

 :قىلالهتمتقمرحلة المواجهة قاتوابلاتتقلإلنستن ما أتقمعقظوى قلونيتاتتقلوامتو مو وق 

لإل ل  قفيق ت قيهمت قلوانت قلإلنستنيوقىا قأ ىقلو  صق ترقمنحقلوال  ققمىم تسا

قاىلجاتتهقيورقتتت  قا  قلو   مقىلال ت ل قىلوتي   ق.ق يىاهقىت ت اله

 ًقيورقالرأي مرحلة اإلجماع ف قلوم    م قمم قلإل ل   قاني  قلوم  تم قهذه  لتسمت

قمقلواتمت مو قممقىتضمنتقتات ت قلوم  تم قىت  اتقهذه قلإل ل  مو قلوي   قىأهم م الوى 

ق.وت س خقمجمى مقممقلوي  قفيق  قف ض مققY,Xيورقف ض تتققخبل قهذلقلومالوى 
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  ا  تق ترقأهم مقلومات  قىلأل تس سوقىل تا تقلواتم ق تتمق قالعاطفٌةالمرحلة

قم  تن   م.لومات  قىلأل تس سقىو سقمج  قآومققمم

 قلإل ل  ققداف:مرحلة اإلدارش باأله قا م قىلومات  م قلواى ى قمات ئ ق تر   تت

قفي قيورققىلواتمت م قاتإلضتفم قىلإلا ل و قىلوتنس   قىلوتخ    قلوي ل  قلتختذ  مت تت

قىققلوام قاا  قجمت ي قلومسؤىو تتقلومات  مو قىت     ىتا   قف  قلوام قلوبلتمم

قلوبلتممقوت ي  قأه ل قلومنظمم.قىضعقىتنال ذقلوس تستت

 قاتستخ ل قٌر التنظٌمًمرحلة التطو قىلوماتىمتتقلإل ل  م قلألف ت  قتضمنتقت ت    

قىلومستيات مقمنوج م قلآلن م قلوخ   قلوتنظ ميقوىضع قمملوت ى   قمالته  ققتو قوظوى  مو 

قج     قلوام ققىا   قضيى  قى  لسم قلونالس م قىلوجىلنب قلإلنستن م قاتوابلاتت  تالهتمت 

قلوتىت قىلالنالات .قىلإلجوت قى تالت

  قممققواقعٌة:المرحلة قلوي   قلوتيقم تقاوت قلوستايم قلوت ى  قممقم ل   قمت جت تا 

قلوم   مققخبل  قظ ى قلوا ،م قىأهم توتوىم ل ت  قلوي ت   قامالوى  قلوم    م ي  ل ق م 

ق(.قق21-ق23صققصقو 2001)لوخت الموققىظوى قمت ت تتقج    قىلوتنتفس

قلوتتوي ى م مقتىض حقم ل  قت ى قلوييتفمقلوتنظ م مقممقخبل قلوا  ق

 ( ٌوضح مراحل تطور الثقافة التنظٌمٌة  3ةكل )

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

(ق.قلوييتفمقلوتنظ م مقى ى هتقفيق فتعقمستتىىقلأل لءق ق  لستمقمست  مق تترقضتات ق ت تمققلوي تت  ق2001لومت  ق قت ت قسا  قلوخت المق)

ق قوتاتى قلألمن مقوقلو  تضقوقلوساى  مق. ستومقمتجست  قغ  قمناى  قوقجتمامقنت قوىلأل  تمقوتيىلتقلومست مقلوساى  مق

مرحمة 
مرحمة  الواقعية

التطوير 
 التنظيمي 

مرحمة 
اإلدارة 

المرحمة  باألهداف
مرحمة  العاطفية

اإلجماع 
 في الرأي

مرحمة 
المرحمة  المواجهة

 العقالنية
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 الثقافة التنظٌمٌة  ابرز نظرٌات

 نمورج القٌم المتنافسة  

نمىذجتتتقتتت قلستتتخ لموتقو  لستتمقق40 اتت قي تتت قلويتت  قلومتنتفستتمقىل تت لقمتتمقأهتت ق

 ى قهذلقلونمىذاقفيقلوست نتتقمتمقلويت مقلومتضتيقق منظمتتقلأل مت ق ى قلواتو وقىا

قمقلوتنظ م مقاا  قمت تم .ىذو قو  لسمقلوالاتو 

ى   تقهذلقلونمىذاق ترقلوت ل تتقلو تمنمقفيقأيقتنظ  ق ض قمجمى تمقمتمق

لألف ل قوقى   تقاا  قأستسيق ترقلوت لعقمتقات مقلالستتي ل قىلوتي  ت قىلوتت لعق

ا مقلوا ،مقلو لخت مقوتمنظممقىات مقا ،توتتقلوخت ج تمقوقىمتمقختبل قلوت   تتق تترقهتذهق

يقلو  ت قلوتنظ م مق م مقما فمقلوتنتاضتتقىلوظتىله قلوميا تمقلوت ل تتقلو تمنمقف

وت ي تتت قلوالاتو تتتمقلوتنظ م تتتمقىلوامتتت ق تتتترقتي   هتتتتقىي تتت ل قلوتتتتىلتمقمتتتتا مقهتتتذهق

ق(.pp2-5 Denision. R. & Spreitzer ,1991 ,.)لوت ل تتقىلوتنتاضتت

اات قى تابقىممقمن ت قأمقلوييتفمقلوتنظ م مقمتا   قلون ت قىت ىيق   لق ا  قممقلأل

ا ق ست  قلال تمت ق ترقنمىذاقىل  قوتاخ توتقىتي  موتقوقل تم قلوات يىمق ترقي ت ق

لويتت  قلومتنتفستتمق نمتتىذاق متتيق م تتمقمتتمقخبلوتتهق  لستتمقىتاتتخ صقلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقوق

   ق م مقممقخبلوهقتض   قن ت قلألاات قىلوت   تق ترقأاات قييتف تمقم ت  هقى ، ست مق

وهقلو ا قمتقا مقلإلستت لت ج مقىلوس تستتتقىلوممت ستتتقىلوابلاتتتقوق متق م مقممقخبل

لومتات ومقىلوجىلنبقلومختتالمقوت  تت قلوتنظ م تمقمتعقنمتتذاقلويت  قلوماتت  مقىلالفت لضتتتق

قلألستس مقممتق سو قلوتا  ق ترق ا امقلوييتفمقلوتنظ م مق.

مى تمقم ت ى  ق ت ىمقنمىذاقلوي  قلومتنتفسمقفتيقلاست قتتى  قمتمقاات  مق ، ست مقىمج

قق.ىأستس مقممقأاات قلوييتفمقلوتنظ م مقلوميت  مقممقاا قلوات ي مقىلومنظ  مق

ىل ت ل قمتتمقأهت قلونمتتتذاقىأاتو هتقو  لستتمققCAMERON & Quinnى ات قنمتىذاق

ىتاتتخ صقلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقل تمتتت لق تتترقي تتت قلويتت  قلوتنتفستت مقى م تتمقي ضتتتحق ا اتتمق

قلونمىذاق متق تي ق

ىذاق ترقاات  مقأستست  مق ؤ ت قلواات قلألى ق تترقم تى قت   تتقلومنظمتمق)قلوا ،تمق يى قهذلقلونم

لو لخت مقميتا قلوا ،مقلوخت ج مق(قا نمتق   تقلواا قلويتنيق ترقلالستي ل قىلوضا قميتا قلوم ىنتمق
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ىلوتي   قوق متقهذلقلونمىذاق ترقستمقأاات قتي رقلوسمتتقلألستس مقوتييتفمقلوتنظ م مقلومتميتمقفيق

ق(.ق Cameron, K.S. and Quinn, 2006 , pp37-40)ق 

 ي ل  قلواتمت مق.قققق-أنمت قلوي ت  قققققققققققققققق-لوي  قلوتنظ م مققققققققققققق-
قما ت قلونجتحق.ققق-لوتىجهقلالست لت جيققققققققق-لوتمتس قلوتنظ ميققققققققق-

 دٌنسون  نظرٌة

ىا تتسقلوييتفتمقلوتنظ م تمقى ى هتتقفتيقا  ق  نسىمقنمىذجتق مت تق م تمقمتمقخبلوتهقفوت ق

قت ت  قلوالاتو مقلوتنظ م مقى   تقهذلقلونمىذاق ترقأ اامقأاات ق ، س مق متق تيق 

                             (, 2003 , pp 686 - 696 Denision, D. R., & Spreitzer) 

 :ى يتىوو قفتيق ا سقهتذلقلواات قمت ىقلنت متاقلألفت ل قايتتىاو ققبعد االحتواة الترابط

لوامتت وقا  تت ق اتتا ىمقاتتتنو قجتتتءقمتتمقلومنظمتتمقى تضتتممقهتتذلقلوااتت ق نتتتت قلوييتفتتمق

قلوتنظ م مقمي  قلوتم  موقىلوتىجهقن ىقلوال   وقىت ى  قا  لتقلواتمت م.

  ق ا سقهذلقلواا قمتقيذلق تمقوتمنظمتمقييتفتمقاى تمقمتمتست موقبعد االتسان والتجان 

لوااتت قاتت مقلواتتتمت مقفتتيقلومنظمتتموقى تضتتممقهتتذلق متتتق ا تتسق  جتتمقلالنتت متاقلوستتت،  ق

ق نتت قلوييتفمقلوتنظ م مقلآلت م قىضىحقلوي  قلوجىه  موقىلالتالت وقىلوتنس  قىلوت تم .

 :تقهتذلقلواات ق تترقات   قلومنظمتمق تترقست  مقلوت  ت قىلالستتجتامققبعد التكٌف   

وقى ام قهذلقلواات ققوئلات لتقلوىل   قممقلوا ،مقلوخت ج مقامتقفيقذو قلوامبلءقىلوسى 

 نتتتت قلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقلآلت تتمق قختتت قلوتي  تت قوقىلوتتتات قلوتنظ متتيقوقىلوت   تتتق تتترق

قلوامبلءق.ق

 قى ا سقهذلقلواات قمت ىقلمتتبل قلومنظمتمق ستت قىلضت تقاتووت  قلوتذيققبعد المهمة 

ذلق    قتىجوتتوتتقلومستتيات مق ى تتمقلألجت قوقىتناتعقأهم تمقاات قلومومتمقمتمقت   ت هقمتتقي

 تنتتتقلومنظمتتمقتاتتتنرقمتتمقاتتت قلونظتت قأ قينوتتتققموتمتتمقات   تت قلإلستتت لت ج مقىخ تت ق

لوامتت قااتت  قمتتنظ قوقى تضتتممقهتتذلقلوااتت ق نتتتت قلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقلآلت تتمق قلو ؤ تتموق

قىلإلست لت ج مقوقىلأله ل قىلويت تتق.

 اتتااضقلوختتتت،صقلوتتتيقتم تتتهق تتمقتم تتتهق تتمقغ تت هقمتتمققا تستت قهتتذلقلونمتتىذ

ق.( William H , 2005 , p104) لألخ ىقىممقا نوت لونمتذاق
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 متتتتتقام ى  تتمقلويتت  قىلوماتيتت لتقىلالفت لضتتتتقلألستستت مقوقلوتتتيقتميتت قلألستتسق 

قلوام يمقلوتيقتانرق ت وتقلالست لت ج تتقىلوو ت  قىمات   قلوستى ق.

 ق ىضحق   قتؤي قلوييتفتمقلوتنظ م تمق تترقلوالاتو تمقلوتنظ م تمق  ت ق ت ا قستمتتقلوييتفتم

لال تتتىلءقىلوتتت لا قىلالتستتت قىلوت  تت قىلومومتتمقاتتتأل لءقلو تتتيقوتمنظمتتمقوقىاتت قق–لأل ااتتمق

أياتتتتقلو  لستتتتقأمقهتتذهقلوستتمتتقتتتؤي ق تتترقنمتتىقلوما اتتتتقى ىل،تت قلألتتتى قىلوجتتى  ق

قىلو احقىلوتج   قىلالات ت قى ضتقلواتمت مق.

 نظرٌات التكوٌن )النةوة( للثقافة التنظٌمٌة 

قلونظ  ت قهذه قىمظته هتقتيى  قأف ت هت ق ا  قلوتنظ م م قلوييتفم قت ت   قأى قا  لسم ت

قلوتنظ م م ىت  تق ترقلو  ال مقلوتيق ت قاوتقانتءقىت ى مقلوييتفمققىلوتاا   مولو مت مق

لو ىس يقق ا  :  (Pettigrew,1979)نظرٌة المؤس  أو القائد أو الرمز 

قلونظ  مقأمقلومؤسسقلألى قهىقلو2003) ذيق ضعق ستومقلومنظممق (قيورقأمقمالت قهذه

ىأه لفوتقىيست لت ج توتقممقخبل قلو ؤ مقلوتيق ؤممقاوتق)قا مهقوقىفتسالتهقوقىماتي لتهقوق

ى   قست ىمقلومنظممقف متقاا ق(قوقىاتوتتويق ىج قنىعقممقلو مت مقا نهقىا مقلأل ضتءقوق

قذو قفيق ا  تتق ققلومنظمتتى م مقمبل ظم ق ييتفم قو  ( Mc.Donald,Ford)لواتوم م

وقامانرق تاحقهؤالءقه قلو مىتقSymbolismوىهذلقمتق  ت ق ت مقاتإل ل  قلو مت مق

لو ي ي ىمقوتييتفمقلوتنظ م مقلوست،  قوقأىق  ىمقلوتي   قممقخبل قلوي ت  قلوت ى ت مقوقامانرق

أمق يى قلويت، قلو متقاتي   قلونم قلوييتفيقلوست، قوقأىقتي   قلألنظممقوقأىقنىعقلو اتامقوقأىق

ق ا  قلوو قمت قىهذل قلوت   قىلإلا لعقو قىت س   قلومات  م قتات ت قلوتنظ ميقممقأج     

قاييتفمقلوتي   قلو لختيق.ققق

قيورقأمق2002 ا  قلواتلىيق)( :Fombrun,1983)فومبرن  -نظرٌة المستوٌات  ) 

فىما مق   قيبليمقمستى تتق ، س مقوتمنظمتتقتتمي قأىال  قفيقلومستىىقلالجتمت يقىلوذيق

قهذهقق تضمم قتتتي  قىا  قو قلومنظمم قفي قلأل ضتء ق جتاوت قلوتي قىلالتجتهتتقىلوماتني لوي  

قلالجتمت  مق قىلوت   ام قىلالاتتت  م قىلوس تس م قلوتات م م ق تألنظمم قلجتمت  م قايىى لوييتفم

   .قيتن ت ق قفيقلومستىىقلوتنت يقىلوذيق تمي قفيقييتفمقلوتنت مق)قلأل مت ق(قىتؤي قهذهق

قلوي قفي قلويىل  قلوييتفم قخبل  قمم ق قىلأل اتء قىلومون س م قلوم تسا م ق ييتفم قلومون م يتفتت



 -31- 

لومؤي  قفيقلوستى قلومونيقوقىيتويت ق قفيقلومستىىقلوتنظ ميقلوذيق تمي قفيقلوييتفمقلوتنظ م مق

ق قلومنظمم قضمم قوتستى  قاوت قلومسمىح قلو سم م قاتويىلن م ق نوت قلوييتفمققوىلوماا  ىتام 

قضممقلومستى  ق توبق)لوتنظ م م ق ا   قوذل قيورقأنهق2011 مقلالجتمت يقىلوتنت يقو ) 

ق ترقفيقييتفمقتنت مقما نمق قلومجتمعقىأي هت قلونظ  مقممقخبل قييتفم  م مقتتى قهذه

)تنت  مقوخ م م(قىممقي قتختصقهذهقلوييتفمقا تاعقي ل يقا تقوتا  قاييتفمقمؤسسمق

 .متق

قييتفمق تم :  (Schien,1983)ةٌن  -نظرٌة المراحل ) المسارات ( قتا    مت م

 ق(ققيورقأمقهذهقق2011ذ  قلواتجت)ق لومنظممقاا  قممقلوم ل  قأىقلومست لتق   

قتتخذق قا    قىلفت لضتتوتو قأه لفوت قفي قىلوتي   قلوجمت م قمالوى  ق تر قت  ت لونظ  م

تق سو ق ت وتقلستم ل  توتقى  مىمتوتقوقىهيق  لقم  ت       مست  

 قأيمسار السلطة االستقاللٌة ق تقق  قمتسم  قلويت،  ق تم قى تمت قو قلوجمت م قس يى  مم

قتم تل ق قتا ي قختتم قييتفم قتا    قيور قذو  قأ ى قلومت تمتم قلواخت م ق اختت،ص

                              وتمنظممق مقغ  هتق.
   ق. قى تتيقممقخبل قلالنتمتءقوتجمت مقى اتم ق ترقلالوتتل مسار التالف وتبادل األدوار

 قمسار االبتكار قلإلنجتتلتق  قخبل  قمم قلإلا ل  م قلو    قمع قاتوت    ى تات 

 ىلوتت يقوتما بلتقلوتيقتىلجووتقلوجمت مق.

 قلومنظممقمسار البقاة والنمو قظ ى  قىلوت   قمع قلوم ىنم قم ى قىتىضح ق  

قلوي ت  ق ق     ق م ت قغتوا  ق ت  قييتفي قتي   قي  ل  ق تر ق اتم  قىلوذي قو لومتي   

ق(13 قوص2011)لواتجتقو

لوييتفمقلوتنظ م مقىف قهذهقلونظ  مقهيقم تتمق(:  Scholz,1987) ةولز  –بعاد نظرٌة األ 

  تتي  قلواىلم قلو لخت مقىلوخت ج مقوىلوتيقا نوتقلواتلىيقممقخبل قلألاات قلوتتو مق 

قنت جمقالثوري :  –البعد التطوري  نظرٌة  قىتت ى  قام ل   قتم  قلوىو    لوييتفم

قيقتجتاهقلوييتفمقوقىتتمي قفيقأ اعقم ل  قهيق قالستجتامقلومنظمتتقوتت   تتقلوت

 قىتانيق   قتىاعقىجى قت   تتقخت ج مقتت تبقلوتي   ق.ققمرحلة االستقرار  
 ق قتتتيرقلوتي   قا  ى قات تمقىت لابقمتق نا سقممقآيت ق.ققققققققققققققمرحلة االستجابةقق
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  تستج بقف وتقس  ات قق قىف وتقتا  قلومنظممق مقلو   قىلألستو بقلوتيمرحلة التحري

قوتت قلوتي  لتق.ق

 ق قىتتضممق تى قلومنظممق ترقا  ق ا  قممقلوتي  لتقلومستم  ق.قمرحلة االبتكار

ىتانيقلوظ ى قىلومتي  لتقفيقلوا ،مقلو لخت مقلوتيقتام قضمنوتقالبعد الداخلً : 

قلومؤي  قفيقلوييتفمقلوتنظ م مق.قلومنظمم

تيقتا  قلواا قلوخت جيقوتييتفمقى  ال مقي  ل قأ ضتءق تمي قاتويىىقلوققالبعد الخارجً :

ق.قق(12-11صصق قوق2002لومنظممقووتقىم ىقلوتجتىبقماوتقو)قلواتلىيقوق

  (Gibson&Ivancevich,1988)جبسااان وإٌفانساااٌفٌ  –التفاعااال التنظٌماااً  نظرٌاااة

قت،صتت قناىءقلوييتفمقلوتنظ م مققا ىنتهقنتتت قمتمقلوتالت ت قات مقلوىظتت، قلإل ل  تمقىلوختت

  تت قتستتو قلوامت تتمقلإل ل  تتمقفتتيققنظمتتمقىلوو  تت قلوتنظ متتيقىلوامت تتتت(ستتتى قلوملوتنظ م م)

ت ى  قلوييتفمقىنيتوتق ا قمتتقتتضتمنهقمتمقات  قىماتيت لتقىلفت لضتتتقتتت ج قامو تتتق مت تمق

يتفتمق توتخ   قىلوتنظ  قىلوي ت  قىلو لفا مقوقىتمي قهتذهقلوامت تتتقأ ىلتق ستم مقونيت قىنات قي

ى سو قلوم   ىمقفيقتو ،تمقلواتتمت مقوتانتيقىااتى قلوماتيت لتقىلويت  ق قلوات تقىلومؤسس مولإل ل 

ق.(ق12-11 قوقص2002)قلواتلىيقوق.لوموممق

وٌرى الباح  بأن تعدد وتنوع النظرٌات التً تناولت الثقافة التنظٌمٌاة ٌعكا  العدٌاد 

 من الحقائن والتً من أهمها :

 ق.ىلو تتبقفيقتنتى قمىضى تتقلوييتفمقلوتنظ م مققضختممقلوجو قلوماذى قممقلوات ي م

 ق.قتتل  قلالهتمت قاتوييتفمقلوتنظ م مقنت جمقإل  ل قم ىقتتي  هتق ترقلومنظممقىلواتمت مقاوت

 قنظ ل ق قىمىضى تتوت قلوتنظ م م قلوييتفم قمضتم م ق ى  قىلوتتى لت قلو ؤى تا  

قلو قلتالت  قى    قوت  لسم قلوتنظ م م قلوييتفم قمىضىع ق  ح قااضقو  ليم ق تر اتمتء

قلو يى ق قوتا   قنظ ل  قلوتنظ م م قلوييتفم ق ى  قلواتمتء قأ لء قتات نتت قى ذو  مالته موتو

قلوما ف مقلوتيق نتمىمقووتق.ققق

 .قختىت مقلوييتفمق   قتختت قم ىنتتوتقىمظته هتقممقمجتمعقوآلخ ق

 ا امقلوييتفمقلوتنظ م مقممق   ق ىنوتقتام قم ىنتتقمت  مقمتمىسمقىأخت ىقأ يت ق 

 .ميت قغ  قمبل ظمقاا  قم   قىا ق ختت قي  ل وتقممقاخصقآلخ  
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 ( إدارش األزمات األمنٌةب)

 تمهٌد 

لويتويتتتمقتي تتت لتق م يتتتمقىستتت  امقوتان تتتمقلوت ت تتتمقلو لخت تتتمقىلوخت ج تتتمققلألوال تتتماتتتو تقق

لستىجاتقي  ل قتي  لتقجىه  مقفيقلألستو بقلوتخ    مقلوتيققوتمؤسستتقلواس   مق

لومتضت مققلأل ت ل  ترقت ت ت قىلستتي لءققلويتن مقىلوتيقل تم تقأستست ققلتااتقفيقلألوال م

وتتتتت قلوتي تتت لتقتميتتت قتو  تتت لققأموتمتضتتتيقىل تاتتتت ققيمتتت ل قلومستتتتيا قأموقىلفتتتت لضق

قلومؤسستتق.

قلومىلض عقأهم مقألنهقجوت قمتنظ قوتىتتى قيوترقلوييتفمقلوتنظ م مقأ ي وذلق تمقمىضىعق

   تتق تترقلومستتيا ق تى قمته تمقلومنظمتمقىمتتذلقىنات تتقأستست مقىلوتقلتختذقا ل لت

 تتترقلوي تتت قاامتوتتتقااتت  قلومؤسستتمقي ل  تتمقومستتت   ققىأ ل قلوتتخ...قتامتت .قتامتت قىومتتتذل

ىت   تتتقجم تتعقلومان تت مقوت ي تت قنالتتسققووتتتولوتتتيقتتاتت ضققأفضتت قفتتيقجم تتعقلوظتت ى 

تتتا تق متتتقأقلومتي تت  وىلوتجتتتىبقمتتعقا ،توتتتققلومؤسستتملووتت  وقىتيتت   قىتاتت   قلتجتتتهق

لوماتتت  قفتيقلألوال تمقلويتويتمقفتيقلوا ، تمققوتمؤسستتتقىلومنظمتتتلألتمتتقسممقأستس مق

قلو  نتم   م.

اتالا تت قمتت لخ ققىأتتتاحق تت قتنظتت  قالق نجتتىقمتتمقتتتتي  قلألتمتتتتقىاتوتتتتويقتل قلالهتمتتت 

 تستتىبقفتيقمىلجوتمقلألتمتتتقىلوت  تت قمتعقلوتي ت لتقلومالتج،تمقىغ ت قلويتاتتتمقلإل ل  قق

قأمانتتيقتقلألتمتتتتومىلجوتتمق ت تت قهتتذهقلومتت لخ ققىلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقستتا ووتتىاتتعقلوم

لومستتتتيات مقىتجنتتتبققىستتت تمقال تاتتتت قف تتتتوت قوتتستتتتخ مأىقلومؤسستتتتتقلومنظمتتتتتق

قىلو ىومق.قلومؤسسم ترقمستىىققىلألتمتتلومخت  ق

قلوست    قىلوس    ق ترقمتقالق م تموقيمقي ل  قلألتمتت؛قهيقي ل  قمتقالق م مقي ل تهق

وتت  قق ت ه؛قىاذو قن ىقلوت  يقلو ي يتيقوتمنظمتتتقفتيقستا  قتانتيقي ل  قلألتمتتتقال

قف تت ي؛قىينمتتتق خ تتت قلستتت لت جيقموتت وقاتت لفعقلو تجتتمقلومت تتمقوؤلختتذقاوتتذلقلومالوتتى و

قممتتتق اتتى قاتوالت،تت  قوتمنظمتتتتوقىاتوتتتتويقتستتو  ق مت تتمق  ّاتت وىت ى تت قنظ  تتتتهقوىلاتتعق

ق.أه لفوتق ترقف صقايت،وتقىت ي  قلوم تفظم

ق
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 مفهوم األزمة :

لوات قو ظمق  جمقى تسمموقىا قت ىمقمالتج،مقتىلجتهقلو ىوتمقأىقلومجتمتعققتلألتممقفيقمالوىمو

لو ىويقأىقلوجمت مقىلومؤسسمقأىقلوال  وقأىقينوتتقم  تتمقمتمقم ل ت قلوتت لع.قأىق  جتمقمتمق

ىلواىلمت قيوترقق  جتتهقوقينوتقىضعقأىق تومق  تم قأمق ؤ ىقلوتي   قفيقلألستو بقىلوميت متت

ق(ق.ق31صققو 2006تي   لتقفيقلوت ى لتقىلونتت، ق)قلوس  قو

ىامتقأمقأساتبقلوتت لعقمتات   قىمتنى تمقىمختتالتمقمتمقم  تتمقيوترقأخت يقىمتمقمن يتمققق

آلختت يقوقووتتذلقالق م تتمقت   تت قمالوتتى قاتتمىويقوبلتمتتمقوقىواتت قمتتتقاتوتتهقتاتتت وتقمت ت بلنتت ق

متتقهتت،بلقمتمقلو  لستتتقلوتتيقنات تقختبل ق ا يقتى  قىلض مق مقذوت قيذقاتت ق قأمق 

لأل ىل قلوخمسمق ا قلومتض مق ى قمت وى قلألتمتمقوقىلوتتيق تىوتتقماتوجتتهقمتمقمختتت ق

تىل تهقىا قتل تقممقتاىامقلوىاتى ق تترق ي يتمقىمانترقهتذلقلومت وى قوقى ت يقجىنتيتتمق

هق ىا تسقأمقتاىامقت    قمالوتى قلألتمتمقتنايت قمتمقختىتت مقلومنظتى قلوتذيق نظت قات

ق(ق.13صقو 2006و اىيق)ق  ق ت قممقلواتى قيورقمالوى قلألتممق.

الباد مان االطاالع علاى ثالثاة مفااهٌم   (40  قصق2002ولوجاتتىيق:)  ولتحدٌد مفهاوم األزماة

ىهتتيقلوم  ستتمقلوتتتيقتتت  سقلألتمتتمقفتتيققمفهااوم ٌرتكااز علااى نظرٌااة الاانظم : : وهاًا

قا مقلونظت قلو ىويقىلألتممق.قي ت هتقلومجتمايقلوات قىت ىقأمقهنت قتتي  لقمتات ال

فيتمىسقجتمامقلى سالى  ق ا  قلألتممق قاتنوتقني مقت ى قفيقت ى قلومت ضقوقىفتيق

ت تى قلو  تتت قوقىلوتتتت  خقى الستت قني تتمقلوت تى قاتنوتتتقىاتتتق تستت قاتوتتتاىامقىلوخ تتى  ق

قىلويت ق ترقلومستيا قىض ى  قلتختذقا ل قم   ق.

خ  تت  قى تستتممقأىقني تتمقت تتى قتستتتىجبققأمتتتقاتتتمىسقىاستتت قف ا فوتتتق قاتنوتتتق توتتم

مىلجومقس  امقىيالق ت  قاتمقمتت يق ناتتق نتهقمىات قج  ت قات ق تضتممقنتتت، قىآيتت ق

قستا مق.

ى ا فوتقأالقست  قاى تمقفيق تتاهق ق)قي ل  قلألتمتتق(ق قينوتتقت ت قميتتى قأىقلستتجتامق

 تمقأمقميتى  قممقجتنبق  قممقأ  لفوتتقا  ت ق تتتى ق ت قمتنو قأمقهتذهقلألتمتمق م

 تترققتتي  قمج ىقلأل  ل قوتتو هقوقى ا فوتق تىل  قا ت ق قاتنوتتقل تالتتعقلوتت ل ت

قمستىىق و  قاتي   ق ا امقلوابلاتتقا مقلو ى ق.
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 :ى ن ت قممقلوتتي  قلومتات  قا مقلألتممققمفهوم ٌرتكز على منه  صنع القرار

تمتتمقوقى مت تمقتتتنعقلويت ل قىتتتتناهقىستتى هقىتتتت فتتهقى   يتهقتالت تتتهقمتعقلأل

ىلألتممق سبقمالوى قهذهقلوم  سمق متق   هتق  قممق نتقم تت قىغ ت لقأست ىلق ق

اتنوتقمىا ق و  قأه ل قلأل  ل قلوما   مقف وتقوقىهذلقلومىا قالق تس قاتتو ي مق

ىلو اتتمقفتتيقتيتت   قلومىاتت قلوتتت  حقىلواتت ل، قلوبلتمتتمقوتمىلجوتتمقنظتت لقوتضتتت بق

لت  تتت قمظتتته قلوتتتىت قىلويتتت قاتت مقلوماتىمتتتتقى تت  ق الت توتتتقوقىهتتذلق تتؤ ىقيوتترق

لأل  ل قىلوااى قاضيى قمتتل   قوقووذلقا تتقلو تجمقلومت تمقالتختتذقات ل لتق

ست  امقوتتاتمت قمتعقلألتمتتمقى م تمقأمق تؤ ىقهتذلقيوتترقآيتت قهتمتمق تترقلأل تت ل ق

ق(ق.ق152  صق2001لومات  مقفيقلألتممقى ترقمستياتوتقأ ضتق.)قمت الروقق

 متتتمقف اتت  قلألتمتتمقاتنوتتتقمىاتت قم تت  ق تستت قاتوختتتت،صقأمتتتقلوات تت قتاتتت وتقه ق-

قلوتتو مق 

 ن ىيق تترق  جتمق تو تمقمتمقلوتو  ت قوؤلهت ل قىلويت  قىلومتتتوحقلوجىه  تمقىلألستست مقق-

قوت ى قلأل  ل قفيقلألتمموقىهذلقلومىا ق  ت تق ترقى رقتنتعقلوي ل .

 ق اليت قفت ت تتهقفتيقمىا ق ت   قف تهقتتتنعقلويت ل قأمقلوىاتتقاتت  وقىيالقفتتمقلويت لق-

قمىلجومقلومىا قلويت، .

قق(ق.3  قصق2006مىا قمالتجمق    قنت جمقتالت  قلأل  ل قلومؤ  مقوبلتممق.)قخ تبوق-

 قى ن تتتت قمتتتمقأمقلألختتتذقاتتت أيقلوم  ستتتت مققالتفساااٌر الةااامولً المتغٌااار لالزماااة 

بلاتتتقلوستايت مقلوات  قهت  قا  يتا ق ا  قلألتممقلو ىو مقاتنوتقت هى قخ   قفيقلوا

ا مق ىوت مقأىقأ ي قنت جمقتي ت قفتيقلوا ،تمقلوخت ج تمقأىقلو لخت تمقوؤل ت ل قلوماتت   مق

فيقلألتممق.قهذلقلوت هى ق ىوت قوت ىقتتنتعقلويت ل قي  ل تتقاىجتى قتو  ت قختت جيقوتيت  ق

ىلألهتت ل قلو ، ستت مقوس تستتتو قلوخت ج تتمقى ت تت قمتتمقي  ل وتت قال تمتتتالتقلوتت خى قفتتيق

ق  قي  ل و قوضيى قلوىاتقلوم   .مىلجومق س   مق.ق متق ت

ىه تتذلقتاتت  تقتاتتت   قلألتمتتمقمتتمقختتبل قىجوتتتتقنظتت قلواتتت ي مقفتتيقهتتذلقلومجتتت ق

ق(.ق4صقو 2002قولوظته قىنض  قيو وتقتات   قأخ يق.)
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قات تا  The Scientific Concept of Crisisقلومالوتى قلواتمتيقوؤلتمتمق ىممقنت  مق

ق( State of affair( وحبلة )  Process )ىيج لءقق( Situation) لألتممق مقمىا ق

متخذقلقوي ل قفيقي  ىقلو  تنتتقلإل ل  مقسىلءق تنتتق ىوتمقق ىلجووتق( Case) قىاض م

وقأىقأستتت  قوق  تتت قتتتتت لخ قىتتاتتتتا قلألستتتاتبقىلومستتتااتتقاتونتتتتت، ققماتتت ىعقوقمؤسستتتمقو

يت ل ق توتتمقلألمتتى قيوترق توتمقمتمقلوتاي تت قوقى ات  قمتختذقلوقتتت قىتتت ل رقلأل ت ل قوق تتر

مؤاتقفيقو ظمقلت  لمهقاتوما تمقىتتت اهق توتمقق مرقضاتا مقتالي هقلو ؤ مقى تنهقفيق توم

اخ ى وتتقأىقتىج ووتتتقمستتتيابلقوقىهتتذلققلإلمستتت قمتمقلال تاتتت قى تت  قلوست    قفتتيقم تىالتتته

لإل ل يقفتجا قممقمتخذقلوي ل قفيققلو  تمق انيقأمقلألتممقهيقو ظمق تسممقى  جمقتىلجه

   قلوتت  قىلختبل قلألساتبقاتونتتت، ققى تومق قتىلتمقوق   قيمقاتمقلوا تنتتقلومتىف   تومق  

متمقل تمتتالتقفتيقلومستتيا قاستابققوقى   قلوي   ق تترقىضتعقتتتى قست  عقومتتقات ق  ت  

ق(ق.41صققو 2012و   يقى تاى وقاىققسم  قأاىق)لألتممقأىقفيقلألتممقذلتوتق.

قأساسٌٌن هما : بعدٌنالخضٌري ( تأخر كما ٌراه ) اوذلقلومالوى ققفتألتمم

ااتت قلو  تتبقلونتتتج ق تتمقلوتو  تت قلوخ  تت قوتمتتتتوحقىلألهتت ل قلوجىه  تتمققاألول: البعااد

لإل ل يقلو تو مقىلومستيات مقىمتتق ت تتبق ت تهقمتمقهتتعقىختى قىتتىت ققاتو  تمقلوختتم

قمتمقلووتىلجسقىلوات ى قىلال تمتتالتقلومتات ضتمق تترقن تت قومت ت قىات ق التحقلواتب

قىتتت  قأ  ل قلألتممق.قلومجوى قىلسعقنت جمقلتستعقن ت 

قلألتمتتتقالتختتتذقاتت  اات قلوتتممقلونتتج ق تمقلوىاتتقلوم ت  قلومتتتحقأمتت ققالثاانً: البعاد

س  عقىتت،بقوقىالق تضممقأيقخ تقألنهقومق  ىمقهنت قىاتقأىقمجت قوتتتتخ  ققا ل 

وترقىقاتت قتيضتتيق تتترقلوخ تتتقوناتتىءقأتمتتتتقج  ت  قأاتت قىأتتتابقمتتمقلألىقإلتتبلحقأى

ىالقتاييق ترقأيقأ م  قأىقاىل  قت ال قوهقلالستتم ل قىلوتجت  قمتمققذلتهقلو  تمقلإل ل ي

قج   ق.

قمستتيابلقتتاحقلألتممقأا قتضت اتق ن متقتنت  ق ؤ مقمتخذقلوي ل قيورقمتتقات ق  ت  قىا 

ققماوتقىمنوتق.

 ت قمنوتتقلألخت ىققتيتذيقى م مقلويى قأمقلألتممقهيقنتت، قمجمى تمقتتتااتتتقت ل م تم

قيورقأمقتت قيورق تفمقلالنالجت قىتنالج قلألتممق.ق
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لألتمتمقاتنوتتقأ ت ل قغ ت قمتىااتمقق(p67  Vogelaar , 2005 ,) قى ات  قفتىج بل 

قولوانتتيق)هتتقلتؤ يقيورقتا   قنمت قلو  تت قلو ىت نتيقلو تىميقوتمنظمتتتوقفتيق ت مق  

 ىومقفيقجتنبقممقجىلناوتتق  جمقتىلجهقلومنظممقأىقلوق(قاتنوتقني م35 قوقصقق2004

اتومالتجت وقىتو   قلوي  وقىتو   قلوي  قلوستت،  قىم  ى  تمققأىقفيق  قهذهقلوجىلنبوقىتتس 

 تترقلوتاتمت قلوالاتت قمتعقتت ل  تتوتقلومختتالتمقلوستتا مقق قلويتت  للوىاتقلوبلت قالتختذقلوي 

قمنوتقىلال جتا م.

لوخ ى  قىلوس  مقذىقأ ت ل ققا   ٌققمتىااتقمىاالت قغ  قل ت ت  تقىغ  ىه ذلقتمي قلألتممق

ٌوتت  قاتت   قلوالتت  قأىقلومنظمتتمقأىقىهتتذلق  قىتختتتت قأستتاتاوتوق،لونتتتتق تتهفقتتتت ل رقمتبل يتتمو

قات ل قغ ت قمتتوى قفتيوتتاىامقلتختتذقق تت اتلومجتمعق تترقلوايتتء.قىتميت قم نتمقىىاتتم

قتاتم قأمقلألتمتمقاللويتتمضقيالقبقلوماتىمتتقى ت  قلوتت ت قىلومستتيا قممقغ تظ ق تومق

ذىقىغن تتتقىجتت و تقمايتت لمقمالوىمتتتققٌجاتوتتت  تتذو قممتتتقوتتي تت قٌ ققفيتت قأنمتتتقلوال تتتمق تتلوتو 

قا نومتق.ٌ ق لوتىف ناييقٌمق ٌمقمتضت  ى  ف مقمتبلتممقوالظ

ق ذو قىجى ق نتت قمات  مقتا  قمبلمحقلألتممقىتتمي قفيق 

 .قىجى قخت قىتىت قفيقلوابلاتتقىأىضتعقغ  قمستي  ق

 جمقظ ى قمالتج،مقىغ  قمتىاام.ناىءقلألتممقنت  
 .لو تجمقيورقلتختذقا ل لتقمت   مقومىلجوتوتق 
 .قلوي   ق ترقلوتناؤقلو ا  قاتأل  ل قلويت مم    
 .ني مقت ى قيورقلألفض قأىقلألسىأ 
 .تو  قلوي  قلوات تقأىقلأله ل قلو ، س مقوتمنظممق 

 مفهوم األزمة األمنٌة :
 قمنوتقأنوتقمقتت قلو تومقلوتيق ستال  قلو ت  ق  فتقلألتممقلألمن مقاتا  التتقمتا  

لألمنيقف وتقىتتتتت  قلأل متت قلوم ىنتمقوتهقيوترقمستتىىقلوتتتت قلألمنتيقممتتق ت تتبق

ماتتهقت تتتت قجوتتى قلوا  تت قمتتمقلوجوتتتتقلألمن تتمقومنتتعقلوىتتتى قيوتترق تتتجتقلالنو تتت ق

ق(ق.65صقو 2000)قلو جتىيقوقملألمنيق
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وتترقأتمتتمقاخ ىجتتهق تتمقلوستت    قىتتت خ قىهتتذلقلوتا  تت ق اتت قت تتى قلو تت  قلألمنتتيقي

جوتتقمتا   قأمن مق تنتقأىقغ  قأمن مقمي قىاتىعق تىل  ق ا ا تمقوقىأ متت قي هتا تمق

تختالهقخست، ق ا   قفيقلأل ىلحقىلوممتت تتق تترقن تت قىلستعق  ت ق ات ق ت قمتتقستا ق

أتمتتمقأمن تتمقوخ ىجتتهق تتمقستت    قلوجوتتتتقلألمنتتيقلومانتتيقماتاتت  قاتومىلجوتتمقىت تتتبق

جوتتقأخ يقوتس    ق ترقلوىضعقىهتذلقلوتا  ت ق يى نتتقيوترقتىضت حقمالوتى ققمستن  

قلألتممقلألمن مق.

ى  فوتتتقلواتتو لنيقاتنوتتتقمقلومىاتت قأىقلو تت  قأىقمجمى تتمقلأل تت ل قلوتتتيقتختت قاتتتألممق

لوتى نيقىلوستتت قلالجتمتتت يق  ت قتتستتت عقلأل تت ل قوقممتتتق وت  قاتتل تت قلوخستتت، قلومت  تتمق

م تمتمقوقممتق ست  رقلستتنالت ق تفتمقلألجوتت قىلوستت تتقىلوجوتى قىلومانى مقلوالات مقأىقلو

ىلإلم تنتتتتقختىتتتتقلومؤسستتتتقلوس تستت مقىلألجوتتت قلألمن تتمقوتستت    ق تتترقلوىضتتعق

(ق25قو 2005.)قلواتو لنيوققمىينوتءقلوما تمقفيقأس عقىاتقىاتا قلوت تتو  قىلوخستت، 

 تتمققمتتمقلألمن تتمقختت ىا.قىهتتذلقلوتا  تت قا  تتبقمتتمقلوتا  تت قلوستتتا قمتتمق  تت قأمقلألت

قس    قلوجوتتقلومانرقماتا  قاتومىلجومق.

 متتتق  فتتتقاتنوتتتقمقمىاتت ق ن تتىيق تتترقلومالتجتتت ق تتؤ ىق  ىيتتهقيوتترقخستتت، قفتتيق

لأل ىلحقىلوممتت تتتتقوقتت تتتبقمىلجوتتتهقأ تتترق  جتتتتقمتتمقلومستتؤىو مقىت تتتت ق

ىىجتى ققلويىىقلومختتالمقوقىلوالا قف هق ؤ ىقيوترقلفتيتت قلومتىل ن مقلواتاى قاتتألمم

ق(13صقو 2005وقلواابلمقأتممقس تس مق.)

 ت تتبق ت تمققلوتذيلو ت  ققهتيم(ق30-22صقصقصقو 2001 متق ا فوت)ققلوض  تمقوق

ظت قضت  قلوىاتتقى ت تتبقضت ى  قت تتت ق تفتمققفتيتو   قخ  ت قوتمتتت مقلواتمتمق ناتتق

ق.ملوجوى قممقجتنبقلو ىومقومىلجوتهقوتيت  قلوخست، قلونتجممق نمقيورقأا ق  قمم مق

ى بل ظقممقلوتا  التتقلوستتايمقأمقلألتمتمقلألمن تمقهتيقمتتق ستتال  قخ  هتتقىت تىمقختت اق

ن تتت قستت    قلوجوتتتتقلألمنتتيقاتوماتاتت  قىتت تتتبقمستتتن  قىماتتت  مقجوتتتتقأمن تتمقأىقغ تت ق

أمن تتمقوتستت    ق تتترقلوىضتتعقوق متتتقينوتتتقتنتتت قلهتمتتت قستتت مقلو ىوتتمقوقأمتتتقنت جتتمقوال ل تتمق

وتقوقأىقلتستعقن تاوتقوتام ق ىال قأخت يقوقىلهتمتت قلوت أيقلواتت قخست، هتقأىقت   وتقوست تت

قاوتق.
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 ققخصائص األزمات األمنٌة .

ممقخبل قلوتا  التتقلوستايمقوبلتممقلألمن مقتتضحقلوختىلصقلوتتيقتم تتقلألتمتمقلألمن تمق

ق(23صقو 2002ولو اسيق مقغ  هتقممقلألتمتتقوقىهيق توتتويق ق)ق

 : تممقلألمن مقاتاتا قىتت لخ قأ ت ليوتقاات  قات ق تات ىقتتم تقلألقالتةابك والتداخل

لوسابقلوم   قووتقوقىالق يتت قتا ىقأ  ليوتقلوتمتمقىلوم تمقلوذيقىااتقف هقف سبق

وقاتت ق تجتتتىتقذوتت ق ا اتتمقلأل تت ل قىذلت توتتتقوقفتنتيتت قمتتمقمجتتت قآلختت ق ىمقت   تت قأىق

ف،تتمقما نتتمقمتتمققتىاتتعقأىقستت    ق ت وتتتقوقفيتت قتناتتتقلألتمتتمقاستتابقيضتت لبقأىقمظتتته  

ف،تتتتقلومجتمتتعقوقىو نوتتتقستت  تمقمتتتقتاتتم قف،تتتتقأختت يقوتتتا قلومجتمتتعقاتستت هقوقىهتتذهق

لوسممقهيقمتق م تقلألتمتمق تمقلو ت  قلألمنتيقأىقلوىلااتمقلألمن تمقلواست  مقلوتتيق م تمق

قلوس    ق ت وتوقى  قل تات قأ  ليوتقات  ل قآخ ي.

  مقىو نوتتتقستت  تمقمتتتقتتتتتت  ق قى انتترقأمقا ل تتمقلألتمتتمقاتت قت تتىمقاستت  االسااتفحال

ى ستتال  قخ  هتتتقاستتابقتت لخ قلوا  تت قمتتمقلواىلمت قوقىلوتتتيققمتتمقأهموتتق ا اتتمقىخ تتمق

لومىلجومقلألمن مقىهذهقلوسممقتاتات قمتمقلخ ت قمتتق م تتقلألتمتمقلألمن تمق تمقغ  هتتقمتمق

مختت قلأل  ل قىلوىاتت،عقلألمن تمق.قى تترقهتذلقلألستتسق جتبقأمقت تىمقخ تمقلومىلجوتمق

ق  ق ترقل تىلءقلألتممقىت    قلواىلم قلوتيقا قتؤ ىقالستال تووتقىت ى هتق.قم نمقات 

 : ىهتذهقستممقم تا تمقاتوستممقلوستتايمقوقىلوتتيق يتت قاوتتقلتستتعققالتجاوز والتعادي

 ل،  قلألتممقممق   ق ا امقي  ليوتقوقأىقن ت قأهت لفوتقوقأىقلوما ضت مقألخ ت هتتقوق

ا قلألجوت قلألمن مقوقىات قتضت  قوت ي ت قذوت قممتق ستتت قتىس عق ل،  قلومىلجومقممقا

يورقت ا ت قاتتنىمقلو تىل ئقلوتذيق الت ضق تتى قلستتينت، مقومىلجوتمقلألتمتمقامتتق  التظق

ق  تمقلو ىومقوقىت تنمقنظتموتقلوات .ق

 قتتست قلألتمتمقلألمن تمقاتتاىامقأىق امتتقلنات ل ققانعدام أو صعوبة الساٌطرش علٌهاا 

من تتمقوقىذوتت قاستتابقظتتته  قلستتتال تووتقىت ى هتتتقلوستت    ق ت وتتتقمتتمقااتت قلألجوتتت قلأل

ى يت قاتنا ل قلوس    قأنوتقتت قلو تومقلوتتيقتتتىتعقف وتتقجوتى قلألجوتت قلألمن تمقتجتتهق

لألتمتتمقوت ج موتتتقىي  تتت قمىلجوتوتتتق ىمقيم تن تتمقت ي تت قذوتت قاستتابقلناتت ل قأىقنيتتصق
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تت يقلوماتغتتمقلوماتىممقأىقسىءقلوتخ   قأىقلوتوى ت قمتمقات  هتقوقىلستتالت توتقمتمق ن

قىلومالتجت ق.

 : ممتتق م تتقلو ي ت قمتمقلألتمتتتقلألمن تمق ت  قىضتىحقلووت  ققعدم وضول الهدف

لإلج لمتتيقوقىذوتت قيمتتتقاستتابقل  تتتءلتقظتتته  قمت ىمتتمقمتتمقااتت قلومخ  تت مقوتتتت ق

لألتممقىمنالذ وتقوتي  مقلوو  قلو ي  وق غامقفيقلستمتومقلو أيقلوات قوقىيواتسقلووت  ق

 لاقلواتمتتتمقيو وتتتتقوقى  تتتىمق تتت  قلوىضتتتىحقاتونستتتامقوؤلهتتت ل قيتتتىبقلواتتت   مقالستتتت 

لوتالت ت مقلوتيقتا  قم ل  قيتمتموتتقىاختت مقلومستتال   مقمنوتتقى بلاتمقتتت قلوخ تى ق

 اتوخ ىلتقلوستايمق.
 قى يتتت قاتتهق مت تتمقلإل توتتمقلوميتتتى  قىلومتامتت  قمتتمقااتت ققالتسااوٌف والمماطلااة 

متتعقلألجوتتت قلألمن تتمق ستتات قوتىاتتتقىال تتمقمتت ا يقلألتمتتمقأينتتتءقلوي تتت قاامت تتمقلوتالتتتىضق

م تستتبقأختت يقج  تت  ق تنظتت  قلوتتتالى قوم  تتتمقات متتمقىفتتيقلوميتاتت ق تتترقلألجوتتت ق

لألمن مقلالستالت  قممق نت قلوىاتتقىلوتىا تتقلومنتستبقوتتاتمت قمتعقلألتمتمقىيالق  تىمق

 مال ىضتق ت و قممقلوجنت .
 مقىلومنالذ مق تترقي اتت ق قتتم تقلألتممقلألمن مقاسايقلومخقالتدمٌر والتخرٌبق   

لألجوتتت قلألمن تتمقوت ي تت قأهتت لفو قمتتمقختتبل قي تت ل ق مت تتتتقتخ  تتبقىتتت م  قىلستتامق

لون ت ق بلى ق ترقف ل مقلآليت قلونتجممق نوتقوقىهيقلخ  قمتتق م تتقلألتمتتتقلألمن تمق

ىلوتيق  ىمقووتقمستسقاتوا   قممقلومتتوحقلوجىه  مقوق متقيمقي ل  قلوالا قلومتت بق

 ىمقاى مقممقجتنبقلومؤ   مقوتىجوتتتقلألتمتمقوقأى  قلوالات قلوستتايقلومتميت قفتيقووتقت

 تتتالتقلوتتذ  قىلوختتى قىت ت تتمقييتتمقلومتتىل ن مقاتتتألجوت قلألمن تتمقوقىمن تتى قهتتذهق

لوالي  ق تى رقاتنوتتقختتتمقاتألتمتتتقلوتتيقمناتتهتقينستتنيقوقىو تمقلوتت م  قىلوتخ  تبق

ق ىل  قلوي   مقىلوتنت  مقىلو  ا م.اتم قوجم عقلألتمتتقوقا قىلا قفت تقفيقلو

 : لألتمتتمقلألمن تتمقتتم تتتق تتمقغ  هتتتقمتتمقلألتمتتتتقاستت  مقلنتاتتت هتققساارعة االنتةااار

سىلءق تمقذوت قوؤل متت قلإلج لم تمقلوم ىنتمقووتتقوقأىقلونتجمتمق نوتتقى تميت قذوت قفتيقتات  ق

لوتينتيقفتيققمىلااوتقأىقيم تن مقتم  هتقممقمىاعقيورقمىلاتعقأخت يقوق ستت  قفتيقذوت قلوتيت  

قىست، قلالتتت قىلومىلتبلتقق.
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 : ممتق م تقلألتممقلألمن مقلويت قلومتات يقىغ ت قلوم ت ى وقىميتت ققتعدى القصد

ذو قلتجتهقأ متت قلألتمتمقلألمن تمقإل ت ل قل ات قات  قمم تمقمتمقلوتخ  تبقىلوتت م  ق

ات    قلومنامتقلو  ى تمقلومتؤي  ق تترق   تمقلو  تت قلو ىم تموقى  تىمقذوت قونت جتمق

ا ا تتمقالتستتتعق ل،تت قلويتتت قلوجنتتت،يقى تت  ق تتت هقفتتيقهتت  قم تت  ق.قىهتتيقاتتذو ق 

ت  تتتقتو  تت هتق تتترقمتتتت مق تمتتمقىو ستتتقختتتتمقوقامانتترقيمقلوخستتت، قلومت تاتتمق

 ت وتقستتبقفيقمتت مقت م وتقلو ىومق ممتت تتتق تمتمقوت ىوتمقأىقممتى تمقوتنتتسق

ق(ق.1  قصق2005وققعتااىاأف ل لقىجمت تتق)ق

 األمنٌة  أسباب األزمات

قتناتقلألتمتتقلألمن مقنت جمقألساتبقمتا   قىمتنى مقأهموت ق

 ) سوة الفهم(المعلومات المبتورش. 

 فيقيت ل قلوي ل لتقأىقلو   ق ترقلألمى قاا قتات مق ي يتوتتوقستىلءقت تتققلوتس ع

ق·ضي ق

  قىلويت قىلوتىت قأىقنت جمقوت غامقفيقلستاجت قلونتت، .قلوخى

الوت قاتتمقأ ت قلوتت تامقلوتذيقأ ستتهقلو ستى قتتترق ق ت تهقلألميتمق ترقستىءقلوقمم

ى تتتمقمتتمق تتت  قأهتت قهتتذهقلويا تتتمقأمق خ جتتىلقق-متتمقي تت ىقلويات،تت قلوت تتت قىستتت قوجمتتع

أست تو قىس ىفو قما  مقفيقأ   و ق تى ىمقاوتقق تم قالستيات قض ىفو قىه ق  متىم

وجتهت تمقيتت قى ت لى قوقا نتهقىا تنو قفتيقلقى تمقفتمتق آه قهذلقلوت تايوق-ت  مقوتض  

ىجتبل قىخت،التت وقمخات ل ققأ  لجتهقظمقأنوت قختت جىمقوم ت اتتهوقفمتتق تتمقمنتهقيالقأمق تت 

 يتتىنتهقوتىالققى تت ىلقلو سى ق)قص(قاتنو قمناىلق نهقلوت تت وقىأنوت قخ جتىلقوم ت اتته

قوم ت اتمقأنهقه بقمنو ق..قى تنتقأتممق..قلستا قلو سى قتترق ق ت هقىستت قخبلووتت

لويا تتتموقوتتىالقأمقأ   تتهقأهتوتتتقو خاتت ىهقاتو ي يتتمقىلنتوتتتقلألتمتتم..قىلوتتتيقأى  ق قهتتذهق

م ق تتقأ وتتقلوتذ مقأمنتىلقيمقجتتء  قفتست قاناتتقفتا نتىلقأمقتتت اىلقاىمتت قاجوتوتمققا آنتتقف وت

ق(قق6سى  قلو ج لتقلآل مق)فاتت قنت م ممققفتتا ىلق ترقمت

ق

ق
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 سوة اإلدراك

 قلو ، س مق   ق مي قم  تمقلست اتبقلوماتىمتتتقلوتتيق ا قأ  قم ل  قلوستىقلإل  ل 

 ت وتقىلو   قلوتي   يق ترقلألمى قممقخبلووتوقفتيذلق تتمقهتذلقلإل  ل ققلو تى قأم م

قغ  قست  قنت جم

لو ا ايقأىقلومتام ق ؤ يقاتوتتويقيورقلنالتتت قلوابلاتمقات مقلأل لءقلو ي يتيققوتتاى  

لتختذهتوقممتق ات  قضتي ت قمتمقلومم تمقأمققلوي ل لتقلوتيق ت قىا مقوت  تمقلإل ل ي

أخ ىقاتونستامقوتماتىمتتتقهتيقم تىوتمقتالست  هتققىما تمق ؤ يقيورقلنالجت قلألتمم.

لومت ءقمتمقهتذهقلوماتىمتتتقمتتققف تيات ق ترقضتىءق غاتتتقلومت ءقلواختت موقأىقمتت

متعقت تاتتتهوقى تجتهت قمتمققى تالت ق ا  قاتس قمن ت قلوم تى قلونالست مى ىلف قهىلهق

وتماتىمتتتققلومات  لتقاتىمتتقمتتق ختتو ق غاتتتهوقىمتمقيت ق ستارقالختتبل هذهقلوم

لوتتيقتجت قهتىىقفتيقنالستهوق متتق تالتنمقفتيقي جتت قلوتذ ل،عقالستتاات قلوماتىمتتتقلوتتيق

تتنتتتاضقمتتعقمالته متتهقلألستستت موقىمتتمقيتت ق تتتتيقتالستت  هقوؤلتمتتتتقماتتىات قانظتت  ق

ق(.61قص  ق2003وقق يلوخضق)اخت مقض يمق.

 تقدٌر والتقٌٌم

سىءقلوتي   قىلوتي   قممقأ ي قأساتبق ت ى قلألتمتتتقفتيقجم تعقلومجتتالتقى تترقق ا 

ستتىءقلوتيتت   قلألتمتتىيقمتتمقختتبل ققى ناتتتقفتتيقلومجتتتالتقلواستت   م.قلوختتتىصقىجتته

ىلإلف ل قفيقلوييمقسىلءقفيقلونالسقأىقفيقلويت   قلوذلت تمق تترققلوميتال قجتنا مقأستس  مقهمت 

تيت   قاتى قلو ت  قلآلخت قىلالستتخالت قاتهققستىءوقق ه. تقىلوتيتبمىلجومقلو   قلآلخ ق

ق·ىلستتيت هقىلوتيت  قممقاتنه.ق

 قأ  قلألميتمقلويى مق ترقهذلقلوسابقختتمق نت متقتتىلف تقق1233  بقأ تىا ققىتا 

لومت تت  قىيستت ل،  قلوماتىمتتتتقلو تمتتتمق تتمقلو اتتى قلومتتت  مققلوىال تتتتقوتت ىق تت قمتتم

ىغ  ستتمقلويتتى قىختت لعقلوتتنالسقلوانتتت يقىهتت ققت تتتقىلوستتى  مقلواستت   موقىو نوتتت

يوترقأمقلومتت   مقىلوستى   مققل متنتتقلإلس ل، تيوقىأس ى  قلوجت  قلوتذيقالق يوت و

لوستتى يقلوماتتت  ققلومتتت يقوتتمق يتت مىلق تتترقاتتيءقذيقأهم تتموقىمتتمقيتت ق تتتمقلووجتتى 

ق(34صقو 2002تي قوق)قمذهبل قىتت مت .
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 إدارش العةوائٌة

تقو ستتتتقي ل  وقاتتت قهتتتيقمجمى تتتمقمتتتمقلألهتتتىلءق ت وتتتتقمجتتتتتل قي ل  وقىو نوتتتقى  تتتت 

قأيقمات ئق تم موقىتتت قاتوتالتتقلآلت م قمعقىلألمتجمقلوتيقتتنتفر

ق·لال ت ل قاتوتخ   قىأهم تهقىض ى تهقوتنات .قق   

ق·لال ت ل قوتو   قلوتنظ مي.قق   

ق·لوتىلف قمعق ىحقلوات .قق   

ق·جى قلوتنس  .قلوتىج هقوؤلىلم قىلوا تنتتقىلوماتىمتتقى   قىقاتى 

ق·ىجى قمتتاامقأىق اتامق تم مقىات، مقى بلج م.قق   

هذلقلونىعقممقلإل ل  قلألا قخ  ل قومتق سااهقوت  تمقلإل ل يقممقتت م  قإلم تن تتتهققى ا 

هذلقمتق الس قونتقأساتبقأتمتتتقلو  تنتتتقلإل ل  تمقفتيق ى قلواتتو قلويتوت ققىوا ىا  لتهو

لواتم مقىلوتيقالقتستتخ  قلوتخ ت  قلواتمتيقلو ات  قفتيققت ملومستياقلوتيقتالتي قيورقلو ؤ م

ىمت تت لقمتتمقق اتتىل، مقاتت    قلوتتت م  قىلوختت لبقي ل  قاتت،ىنوتقىت اتت قأنمت تتت قي ل  تتم

ق(21-20صقوقصق2001.ق)آ قلوا خقوقلوالىضرق

 االبتزازالرغبة فً 

مقجمت تتقلوضي وقىأ ضت قجمت تتقلومتتتوحقاتستتخ ل قميت قهتذلقلألستتىبقىذوت قمتقتيى 

غ  قلوات ومقممقلو  تمقلإل ل يوقىأستىاوتقفيقذو قهتىقتتنعقلألتمتتتققلوم تسبقأج قجني

لإل ل يوقىيخضتتت هقوستستتتمقمتىلو تتمقمتتمقلألتمتتتتقلوتتتيقتجاتت قمتختتذققلومتتتو تتمقفتتيقلو  تتتم

ق.لوي ل ق ترقلالنت تعقوو ق

قمتمقأخ ت قمستااتتقلألتمتتتقفت،يتمقلوتت م  وق  ت ق ات قلو تتسقفتيق ت قى ا :  الٌأ   

قىلوستى  مقىلوتيقتات  قخ ت ل ق لهمتت ق تترقمتختذقلويت ل قلونالس مقذلتهقأ  قمقلألتمتتقم

ذو ق نظ قيورقلو تسق تترقأنتهقأ ت قأستاتبقناتىءقلألتمتتتوقامتتقأمقلو تتسق ستابققىمع

 ت هقفي لمقمتخذقلويت ل قلو غاتمقفتيقلوت تى  قىلالستستبل قوت تتاتموقق ت تبقلإل ات قممت

ا مقلوال  قىلو  تمقلإل ل يقلوذيق ام قمتمقخبلوتهوقىتاتتغققاملوابلقممتق ؤ يقيورقلنالتت 

مقىلنالتتتت قاتت مقمتتتت مقلواتمتت قأىقلوالتت  ققلنالتتتت لألتمتتمقذ ىتوتتتق نتت متقت تت  ق توتتمق

قف هقققلوذلت مقىا مقمتت مقمقلو  تمقلإل ل يمقلوذيق ام 
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 اإلةاعات

لوى  ت ققأه قمتت  قلألتمتتوقا قيمقلو ي  قممقلألتمتتق تت  قمتتق  تىمقمتت  هتقمم

اا  قما موقىت قتىظ الوتقاا  قمات موقىاتوتتتويقفتيمقي ت توتتقاوتوتمققأ تيتقهىقيات م

فيقتىا تقما موقىفيقي ت قمنتخقىا ،مقم ت   وقىمتمققىي بلنوتقممقلوماتىمتتقلو تذامو

ق(.ق23صققو ق2006)مته قوقتنالج قلألتممقققخبل ق   قما مق ؤ يقيورقأم

 استعراض القوش: 

  قمتق ستخ  قممقاا قلو  تنتتتقلو ا ت  قأىقلويى تمقى  تت ق ت تهقأ ضتت قلألستىبق تقىهذل

مقممت ستتمقلويتتى قمقىلستتتيبل قأىضتتتعقلوتالتتى ق تتترقلآلختت  مقستتىلءقنت جتتمققمتتت تح

قى ات أقضا قوت ىقلو ت  قلآلخت قأىقوبلينت مقماتت قق تى قلو تى ق ترقاى قج    قأى

مق  تىمقهنتت ق ستتبقاامت مقلستا لضت مقخت التمقوتتتتي  ق تترقمست حقلأل ت ل ق ىمقأ

ق.تت خ قجمتمق ىلم قغ  قمنظى  قفت   قلألتممقي قوتاىلابو

 البةرٌة األخطاة

فتيقلومتضتيقأىقلو تضت قأىققستىلءلألخ تءقلواا  مقممقأهت قأستاتبقناتىءقلألتمتتتققىتا 

تت قلألخ تءقفيق   ق التء قلواتتمت موقىلختالتتءقلو لفا تمقوتامت وقىت لختيققىتتمي قلومستيا و

قىمتمقوقىيغالتت قلوم لااتمقىلومتتااتموقى تذو قيهمتت قلوتت   ب.قلو ؤستتءقيهمتت لومات ف موقى

قلألميتمق ترقلألتمتتقلونتتجمق مقلألخ تءقلواات  موق ت يتمقتات نىا  وقى تىل  قلتت  ل 

ق(.11-2صقصققو 2011لو ى تيقو)لو ت، لتقفيقلوجىق

 األزمات المخططة

اعقمست لتق مت قهتذلقلو  تتموقتام قااضقلويىىقلومنتفسمقوت  تمقلإل ل يق ترقتتق   

قلوتتاعقتتضحقووتقلويي لتقلوتيق م مقأ  ل قأتممقممقخبلووتققىممقخبل 

 تعارض األهداف

تتات ضقلأله ل قات مقلأل ت ل قلومختتالتمق  تىمقذوت قمت  ت قو ت ى قأتمتمقات مقتتت قق ن مت

يذلقجماو ق م قمات  وقف  ق   ق نظ قيورقهتذلقلوامت قمتمقتلى تتهوققختىتت ققلأل  ل 

ق(.40صققو ق2013)قلوي  تنيقوقق.معقلو   قلألخ ققلوتيقا قالقتتىلف ى

ق



 -45- 

 تعارض المصالح:

تاتتت ضقلومتتتتوحقمتتمقأهت قأستتاتبق تت ى قلألتمتتتتوق  ت ق امتت ق تت ق تت  قمتتمقق ات 

 تترقي جتت قىست تمقمتمقىستت، قلوضتي قومتتق تىلفت قمتعققلومتات ضتمقأتت تبقلومتتتوح

قلألتمتتقلألمن مقى ا مقلوا  قلوتتويق ا مققأساتبقناىءقمتتو هوق

 ( ٌوضح أسباب األزمات األمنٌة4الةكل رقم )

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

 (ق.قي ل  قلألتمتتوق ت قلمتبل ق تم قلويى قفيقأا  ق2002لومت  ق قلوخض  يقوقم سمقل م ق.)

ق.66و ظتتقلوضا قوقمجمى مقلون  قلوا ا موقلويته  ق.صقصق

 األزمات األمنٌة تتمثل فً :وٌري الةهرانً أن 

لألتمتتقلوس تس مقتا  قيورق تومقأىقما تمقتتختذقاتااتت قلونظتت ققأسباب سٌاسٌة : -

لوس تستتتيقىم ىنتتتتتهقوق تألتمتتتتتقلونتاتتت،مقاتتت مقلوابلاتتتتتقلويت،متتتمقاتتت مقلوستتتت تتق

لوتا  ا مقىلويضت، مقىلوتنال ذ مقوقىأتممقلومات  مقلوس تس مقوقىلألتمتتقا مقلوت ى ق

(ق26  صق2005لوابلاتتتتتقا نوتتتتق تتمتتتمقلو تتت ى قىغ  هتتتتق)قلواتتتو لنيقوقىتتتتىت ق

.ىمنوتتتقمتتتق تميتت قاتألفاتتت قلإل هتا تتمقىلوتتتيقت متت قلو تتتاعقلوس تستتيقوتىتتتى قوستت  ق

سوء 

 الفهم

سوء 
 كااإلدر 

سوء 
 التقدير
 والتقييم

اإلدارة 
 العشوائية

األخطاء 
 البشرية

استعراض 
 القوة

 اإلشاعات

 تعارض األهداف اليأس

 ألمنيةاأسباب األزمات 

الرغبة في 
 االبتزاز

األزمات 
المتعمدة 
 المخططة

 تعارض المصالح 
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لو  تتتت قوقيضتتتتتفمقيوتتتترقلوتتتتت ل تتقلو لخت تتتتمق تتتتترقلوستتتتت مقىميتىمتتتتمقلوستتتتت تتق

النالتت ق نوتقىلو  ىمتتقممقلو   تتقىلوت ت لتقيورقتضي قوتتي   قلوس تسيقلىقل

ق(ق.64صقو 2002)قلواو لنيقوق

 قلألتمتتقلالاتتت  مقىهيقمتق اا ق نوتقاتالني تتعقلومالتتجمقفتيقست  ققأسباب اقتصادٌةق-

لومنظىممقلالاتتت  مقىلوتيقتجتتحقلو ىومق تتمتمقلو تاتمقىأتمتمقلوتتت   قى جتتقلومىلتنتمق

ققق.والي لءىلوتضخ قىلالن مت قلالاتتت يقىلتستعقلووى قا مقلألغن تءقىل

(قىلو ي ت قمتمقلألتمتتتقلألمن تمقووتتقجتذى قلاتتتت  مقىمتمق23  صق2005)قلواو لنيقوق

لوامتو مقىلوا تومقىلألتمتتقلونتات،مق تمقلواليت قىستىءقتىت تعقلوت خى ققتأميتتوتقلالض  لات

قوقأىق   قتىف قلومىل قلويذل، مقىأتمتتقلوم ته.

توجتهقجمت تتتقأىقت تت لتق قىهتيقتتت قلوتتيقتناتتقاستابقمتتقتنقانحرافات فكرٌاة -

ما نتتمق تتتمق  تتىمقووتتتقف تت قمن تت  ق اتتجعقلوانتت قوقى جاتت قمتتمقلالنتيتتت قىستت تمق

وبل تجتتتاق تتترقلومجتمتتعقىا متتهقى يت،تت هقىتنظ متتتتهقلالجتمت  تتمقوتيتتى ضقلوانتتتءق

لالجتمتتت يقلوتتذيق يتتى ق ت تتهقلومجتمتتعقىم تىوتتمقانتتتءقمجتمتتعق تتترقأستتتسقا متتيق

ق(.ق62صقو 2002قيو لوخضى يت، يقىف  قج   ق)

 قىهيقلوتيقت   قنت جمقلختبل قاتونظ قىلوي  قىلوتيتو  قلوستت،  قىلنو تت ققأسباب اجتماعٌةق-

آو تتقتسى مقلوت ل تتقلالجتمت  مقىت ت  قلوااى قاتإل ات قىأتمتمقلوا لوتمقلالجتمت  تمقوق

ىلوتتتيق تتؤ يقلإلختتبل قاوتتتقيوتترقاتتاى ق ايتتتتقىف،تتتتقلجتمت  تتمقما نتتمقاتتتالغت لبق لختت ق

تقممتتتق تتؤ يقوناتتىءقلوتتت ل تتقىلألتمتتتتقلو لخت تتمقلوتتتيقتستتت  يقلوتتت خ قلوستت  عق ىوتوتت

قومىلجوتوتق.

 قىهيقلألتمتتقلوتيقتتات قات   قاىلتق س   مقممق   قأىققأسباب عسكرٌة -

  ف مق ميبلمق  تتن مقس تست  مقوقأىقا تموتتقاامت تتتق ست   مقم ت   قأىقمنتتى لتق

لو  ىبقلإلات م مقىلو ىو مقوقىغتواتقمتقتنت قىقتتجتهقلوخت قأىقلوم تا مقاتوت ل ت

هتتذلقلونتتىعقمتتمقلألتمتتتتقنت جتتمقألستتاتبقس تستت مقنت جتتمقتتتىت قلوابلاتتتتقاتت مقتتتت ق

ق(.52-51 وقصقصق2011وقو ا قلووت يقم م )لو ىوت مق
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لوات تت قأمقأستتاتبق تت ى قلألتمتتتتقمتاتت   وقىمتجتت   قمتتعقتجتت  قستتا قلو  تتت وققى تت ى

لونتجحقىلوخا  قلوممت سقأمق  ا قهتذهقلألستاتبقىأمققىلإل ل يقلوم ا قى ترقلوات  

تاخ تت قج  ل ق ترق تم مقمتمقلوتاتمت قماوتتقىي ل  ققى اختوتق    قجىلناوتقىأاات هت

قلألتممقانجتح.

 أبعاد األزمة األمنٌة

لألتممقلألمن مقذلتق تتاعق ت ل،يقتتستابقفتيقتو  ت قماتات قأىقغ ت قماتات قو  تت قق

ىلوختتمقوقى ن قت ت  قلألتممقلألمن تمقوم تىوتمقما فتمقلإلنستمقىممتت تتهقلواتممق

أاات هتقالا قممق  لسمقلو ىلا قا مقلوانتتت قلوم ىنتمقلوبلتمتمقوىلوتتيقتتميت قفتيق

ق(.قق10صققو 2003لآلتي ق)ق  لايقوق

ىهيقلوجومقأىقلوجوتتقلومنالذ قووتقماتا  قأىقلوماتت  مقف وتتوقىما فتمققمصدر األزمة :

قوتيقتاتا ق تمبلقمومتقفيقت ت  قأاات هت.لأل  ل قلومستال   قوقىل

 قىهيقلواىلم قلوماتات  قلومؤ  تمقوظوتى قلو تجتمقإل ل توتتقىماتوجتوتتوقأسباب األزمة2

ق تألساتبقلالاتتت  مقىلوس تس مقىلواس   مقىلألمن م....لوخق.

ىلوذيق يتسقامتقهىقمتتحقممقخ ت لتقوتمىلجوتمقوقىخ ت قلنتاتت قآيت هتتوققثقل األزمة:

قوستا تتقلوتيقتت تبقيتلوتوتق.ى ج قل

ىلوتيقتيتسقاما  قلأل  ل قفيقفت  قتمن مقم ت   قوقىلوتتيق تمتتقتل تققكثافة األزمة :

قىتبل يتقفيقفت  قىج ت قوق تمتق تنتقلألتممقأ ي ق يتفمقىلا قضي ت ق.

قىهىقلوىاتقلوذيقتستي اهقلألتممق)قات   قومتىس مقوق ى تم(.المدى الزمنً الالزمة : 

ىهىقلإل ت قلوم تنيقلوذيقتامتهقلألتمتمقمتمق  ت ق ىنوتتقأتمتمق لخت تمققاألزمة :نطان 

قا تمقوأىق لخت مقممت  قوتخت اقوأىقأتممقخت ج مق.

 أبعاد األزمة تتمثل فً : إن (ق112ق-134صقوقصق 2003)ققلو ىلم  وقوٌرى 

لوستتتتى قق–أااتتتت قلتمى تتتمقي ل  تتتمق قميتتت قغ تتتتبقلوو  تتت قلوتنظ متتتيقىضتتتا قتتتتتم مهق

غ تتبقلألستتىبقلواتمتيقفتيقق– ت  ق التتء قنظتت قلالتتتت قق–نظ ميقلوستتايقوتئل ل  قلوت

قلوم  ت مقىغ تبقتالى ضقلوست مق.ق-لتختذقلوي ل لت
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لواات قق–لومتىل  قلواات  مقق–أاات قلتمى مقتتات قاتومىل  قلومتت مق قمي قلومىل  قلومتو مق

قلألىضتعقلالاتتت  م.قق–لوتا  ايق

 ٌة مراحل تطور األزمة األمن

تمتت قلألتمتتمقلألمن تتمق ي  هتتتقمتتمقلألتمتتتتقفتتيقناتتتتوتقىت ى هتتتقااتت  قم ل تت قأستستت مق

ا ل مقممقم  تمقلوت ى مقى ترقأفى قلألتممقىلختالت،وتقوقأمتقاتويضتءق تترقلألتمتمقوقأىق

ت ي تت قلألتمتتمقألهتت لفوتقىاتت قاتتاهقت تتى قم ل تت قلألتمتتمقام ل تت قنمتتىقلو تتت،مقلو تتيقوق

لوتيقتا أقام  تمقمتتقاات قلومت بل ق)قمتتقاات قلألتمتم(قوقيت ققى ا ق نوتقا ى ق  ت قلألتمم

م  تتمقلومت بل ق)قظوتى قاتىل  قلألتمتم(قوقيتت قم  تتمقلونمتىق)قت تت  ق ت  قلألتمتم(قوقيتت ق

م  تمقلونض ق)قتالتا قلألتمم(قوقي قم  تمقلالن ست قوقي قم  تمقلالن ست قىلوىهمقوقي ق

ق(.20صققو ق2001وىغاتاسم  تمقلومىتقأىقلوىفت ق)قمتقاا قلألتمم(ق)

 وفٌما ٌلً أهم مراحل تطور األزمة األمنٌة : 

 قىتسمرقام  تمق ضتنمقلألتممقوقىهتذهقلوم  تتمقهتيقلوتتيقمرحلة التكون ) الكمون( 

تاتت أقف وتتتقلواىلمتت قلومناتت،مقوبلتمتتمقفتتيقلوتتت ل  قختتبل قفتتت  قتمن تتمقاتت قت تتى قأىقتيتتت ق

 ىم مقوقىغتواتقمتقت ىمقتتت قلواىلمت ق سبقاى قتت قلواىلم قىتتي  هتقفيقس  قلو  ت قلو

مختال مقت تقلوست حقالقتظوت قوتاتتمقماتات  قوقىالقت تىمقهنتت قمظتته قخت ج تمقتانترق

لألجوتت قلألمن تمقفتيقاىجى قتت قلو تومق.قىفيقهذهقلوم  تمقتظوت قلويت   قلوالت،يتمقوتااضق

لوتناتتؤقلوالاتتتيقيم تن تتمقت ستتسقىجتتى قتتتت قلواىلمتت قلومؤ  تتمقوناتتىءقلألتمتتمقلألمن تتمقوقىاتوتتتتويق

ىلو ي ييقامتق م مقأمق نتويقيو هقلو ت ويمتقات ى قتت قلوم  تمقيورقم ل ت قال يتموأىقاتتختتذق

أستتتو بقفاتوتتمقمتتمقااتت قلألجوتتت قلألمن تتمقوتيضتتتءق تتترقتتتت قلواىلمتت قفتتيقموتت هتوقىممتتتق ت تت ق

خ تتى  قتتتت قلوم  تتتمق تت  قل تاتتت قىجتتى ق ىلمتت قلألتمتتمقوقىلستتتم ل ق مىنوتتتقىلختالت،وتتتق

رقتنالجت قفتيقتتى  قأتمتمقأمن تمق تت  قوقىهتذهقلوم  تتمقمتمقلخ ت قم ل ت قناتت قلألتمتمق ت

ق(ق.ق2صققو 2002قوققلواجتىنيلألمن مق.)ق

فيقهذهقلوم  تتمقتات أقلألتمتمقفتيقلوظوتى قألى قمت  قفتيقات  قمتاو قغ ت قمرحلة المٌالد: 

ومت ىوقلوتذيقاخ ت قاتت  قغ ت قم ت  قلوماتتو قأىقلالتجتتهقأىقلو جت قأىقلقىلضحوقىو نتهق نتذ 
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لو ي تت قمتتمقلوماتىمتتتتق تتى قلألستتاتبققس تتت قيو تتهقىق اتتتىقذوتت قاستتابقغ تتتبقىقنيتتص

قوناىءقلألتممقأىقلومجتالت.

ىهتىقتنالت سقلألتمتمقأىقلوم بل وىقممقهنتق  تىمقم تى قلوتاتمت قمتعقلألتمتمقفتيقم  تتمق

قتجم ت هتقأىقلويضتتءق ت وتتقفتيقهتذهقلوم  تتمقو ىمقأمقيفيت هتقم ت تلتقلونمىقىقممقي 

قت ي قأيقخست  قأىق ىمقأمقتت ق  توتقيويق  جمقلوت ل قلوان  .

 ق(.ق21  قص2001وقق ى  )ىت ىمق مت مقلوتنال سق مقلألتممقفيقم  تمقلوم بل قهي ق

 خت قم ى قلهتمت قج   ق ي يق ترقلالهتمت قاتألتممقىق  ىووتقيويقايءقيتتنىيقالقا متمق

قوه.ق

 ابلاقلونتجحقوتيضتءق ترقأستاتبقلوتتىت قما فمقأ مقت ممق ىلمتوتقىقلوتاتم قماوتقاتو

قلوذيقأناتقلألتمم.

 لمتتتصقاى قلو فعقلوم   مقوبلتممقىقتات تقجوى هتقفيقنىل يقأخ ى. 
ىهتتيق نتت متقالق نتاتتهقمتختتذقلويتت ل قيوتتيقخ تتى  قلألتمتتمقفتتيقمرحلااة الزٌااادش والنمااو : 

هتذهقلوم  تتمقم  تمقلونمىقىقلالتستعق   ق يذ وتقفيققم  تمقلوم بل وقتنمىقىقت خ قفي

ق.(ق21  صق2001وقق ى  )قنى تمقممقلوميذ تتقهمت 

قميذ تتقىقم التلتقذلت مقمستم  قممقذلتقلألتممقت ىنتقماوتقفيقم  تمقلوم بل .ق-

ميذ تتقىقم التلتقخت ج مقلستي اتوتقلألتممقىقتالت تتتقماوتتقىقاوتتقىأضتتفتقيو وتتقق-

قلالتستع.قاى ق فعقج    قىقا   ق ترقلونمىقى

لوم  تتتمق تاتتتظ قلإل ستتتسقىالق ستتت  عقمتختتذقلويتت ل قأمق ن تت قىجى هتتتقأىققىقفتتيقتتتت 

وقىمتتمقأهتت ق تتت ل قييتتتهقىق يتفتتتهق تتى قااتت ق تتى قق تجتهتوتتتقنظتت لقوىجتتى قضتتي قماتاتت 

لواىلم قلوتتيقتستته قفتيقتستت  قأ متت قلألتمتمقلألمن تمقىلستتال ت قنتت،جوتتقستىءقخ ت ق

 تىات ق تترقتتت قلوم  تتمقمت ىقنجتتحقلومىلجومقلألمن مقوقىلإلخالت قفيقلوتاتم قماوتقى

ق مت تتقلومىلجومقلألمن مق.

 يمقلألتممقنتت  لقمتتقتتت قيوتيقهتذهقلوم  تتمق( التصادم واالنتةارمرحلة القوش ) 

لإل ل يق ترق  جمق ا ت  قمتمققوىقو نوتقأ  تنتقمتقت   ق ن متق  ىمقمتخذقلوي ل 

ذلتتتهوقىااتت هتقتتتت ل ققلوجوتت قىقلوت اتت قىقلوتختتت قىقلالستتتا ل قا أ تتهقىلنيبلاتتهق تتم
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لومتالت تتتمقفتتيقلومجتمتتعقىتيتتذيقلألتمتتمقلونتم تتمقايتتىىقت م   تتهقوتت قت تتمقفتتيققلويتتىى

لألتمتمقيوتيقأاتترقاىتوتتقىق نالوتتقىققلإلم تمق تى قلألتممق ت وتقىقتتت قاتذو 

وقستم  ققأاتى)تتاحقلوست    ق ت وتتقمستت  تمقىقالقمالت قمتمقلوتت ل قلوان ت قماوتت

ق(ق10صققو2012  تاى وقلو   ي

 تتتت قلألتمتتمقفتتيقهتتذهقلوم  تتتمق نتت متقتتالتتتتقااتت ق( االنحسااارمرحلااة الضااعف ) 

فتوتت ل قلوان ت ق تؤ يقيوتيقأمقتاليت قلألتمتمقجتتءلققت ي يوتقه  قلوتتت  قلوان  قو

 ترقتنتويقتمتمت.ققهتمتقممقاى قلو فعقلو لفامقووتقوقىممقي قتا أقاتالن ست قىقلوتيتص

ق(31وقصق 2006)قلوج  تيقوق

ىهيقلوم  تمقلوتيق ن هتقتالتي قلألتممقاا  ق تت ققحالل ) الفناة ( :مرحلة االضم

 ختالتيققاى قلو فعقلومىو  قووتوقىقممقي قتتبلاترقمظته هتتقىق نتوتيقلالهتمتت قاوتتقى

ى  تىمقلالضتم بل ققلو    ق نوتقا   قتاتا ق ت  قتتت  خيقات قلن ست قىقلنتوتر

 قوقىقوت سقإل تت  قلوت  ت قلوتي ت  قىقلوانتتءقمتمقج  تقفيقهذهقلوم  تتمق لفاتتقإل تت  

لو  تتمقىقق   ق اتم قي تت  قلوانتتءو بلاقلآليتت قىلونتتت، قىمتمقيت قلستتات  قفت ت تم

.قأ ل،هقىقي ستاهقمنت مقأىقخا  قلوتاتم قمعقأساتبقىقنتت، قهذلقلونىعقممقلألتمتت

 .(ق32صو 2005)قاتاسىغقوق
وقهيقم  تمقمتتقى  يقلوات  قأمقم ل  قت ى قلألتممق م مقلختتت هقايبل قم ل  ق

اا قلألتممقوقىم  تمقىاى وتقوقىم  تمقمتقاا قىاى وتقوقىذو قإلتلومقمتتقات ق يتعقمتمق

واسقفتيقلوم ل ت قلوستتوالمقلوتذ  قوقنظت لقوىجتى قتت لخ قات مقااتضقلوم ل ت قوقى تذو ق

ق ترق  ىمقلوتاتم قمعق  قم  تمقممقلوم ل  قىلض تقىم   ل ق.

 أنواع األزمات  

تتتقواتت  قأستتسقأهموتتتق لستتت  قوق) تتاتت  قأنتتىلعقلألتمتتتتقىتختتتت ويالقأنتتهق م تتمقتتتتن الوتقىفي 

ق(32صو2003

 وتنقسم األزمات إلى: حسب ةدش أثرها: -

قأتمتتقا    قلألي قىهيقلوتيق تابقلوتاتم قماوتق.•ق

قماوت.أتمتتقم  ى  قلألي وقىهيقلألتمتتقلوتيق سو قلوتاتم ق•ق
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ق(251-ق250وقصقص قق2004)قمونتوققق قلىوتنقسم إ حسب المستوى  -

قأتمتتق توم مقتؤي ق ترقلواتو ق تهقمي قلو  ىب.•ق

قأتمتتقيات م مقتؤي ق ترقيات  قما مقممقلواتو قمي قلوخت  قلوا اي.•ق

قأتمتتقم ت مقتؤي ق ترق ىومقىل   ق ىمقغ  هتق.•ق

قأتمتتقتنظ م مقتؤي ق ترقلومنظمتتق.•ق

ق-ألتمتتقيورقنى  مق ىتنيس قلقحسب البعد الزمنً:

قأتمتتقمت    قلو  ى قىاتوتتويقووتقمؤا لتقينذل قما   ق م تمقلالستتالت  قمنوتتقفتي•ق

قي ل  قلألتممقىيم تن مقتىاعق  ىيوتق.

قأتمتتقمالتج،مقىهيقلوتيقت   ق ىمقستا قينذل قىاتوتتويق تابقتىاعق  ىيوتق.•ق

ق لألنتىلعقلوتتو تمققوترتنيست قلألتمتتتقمتمق  ت قم ل ت قت ى نوتتقيق:حسب المراحل  

ق( ق2002قو)لومو يقىه ام

قأتمتتقفيقم  تمقلوناىءق.•ق

قأتمتتقفيقم  تمقلوتتا  .•ق

قأتمتتقفيقم  تمقلال تمت .•ق

قأتمتتقفيقم  تمقلوتىل ق.•ق

ق ىتنيس قلألتمتتقيورق قاآلثار الناجمة عنها حسب

قأتمتتقو سقووتقآيت قجتنا مقأيقأمقأي هتقلوماتا قما ى ق.•ق

قتتقووتقآيت قجتنا مقىمضت التتقغ  قماتا  .أتم•ق

ق.ى ىضحقلوا  قلوتتويقلوا   قممقأنىلعقلألتمتت

 -تصنٌفات أخرى على النحو التالً: (ق2003)امق ا ق وقى(ق2004)مونتوقوٌضٌف 

 -من حٌ  النوع : -

قأتمتتقلجتمت  مق.•قققأتمتتق س   م.•قققأتمتتقلاتتت  م.•قققأتمتتقس تس مق.•ق

 التنفٌر: من حٌ -

قأتمتتقجى مق.•ققققققققأتمتتقا   م.•ققققققأتمتتقا  مق.•ق

ق



 -52- 

 (  العدٌد من أنواع األزمات5وٌوضح الةكل رقم )

قأتمتتقا    ق

قأتمتتقم  ى  قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قأتمتتق توم مقق

قأتمتتقيات م مقق

قأتمتتقم ت مقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قأتمتتقتنظ م مق

ق

قأتمتتقمت    ققق

قأتمتتقمالتج،مقق

قأتمتتقفيقم  تمقلوناىءق

قأتمتتقفيقم  تمقلوتتا  ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قأتمتتقفيقم  تمقلال تمت قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قأتمتتقفيقم  تمقلوتىل ق.ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قققأتمتتقو سقووتقأيت قجتنا مقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قجتنا مقأتمتتقووتقأيت قق

قأتمتتقس تس مققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ققأتمتتقلاتتت  مققق

قأتمتتق س   مقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ققأتمتتقلجتمت  مق

قأتمتتقا  مقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قأتمتتقا   مققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قأتمتتقجى مقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

ق(66وقصق2002ىه اموقلومو يقلومت  ق)ق

 حسب شدة التأثير 

  حسب المستوى

 حسب البعد الزمني

 حسب المراحل

 حسب األثار الناجمة عنها

 حسب النوع

 حسب مجال التنفيذ 
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ققق ترقلون ىقلوتتويق قوتأنىلعقلألتمتتقلألمن مق م مقتتن الاتاسىغقأمقى  يق

ق(12صققو ق2001واتاسىغ)قققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

 من حٌ  استمرارها: وتقسم إلى: 

 لقهت،بل قأزمة مؤقتة قمي قلأل تت  قىلوتالت .ق قىهيقلوتيقتيعقوت ظمقمختالمق مت  

 :توققممتت  ق ى تتمىهيقلوتيقتستم قفيقلإلض ل قاتوم تتمقوالتت لتققأزمة مستمرش نستا  

قختتمقفيقلوت   قماوت.قلوال ضتنتتوقىلوا ل  موقىاتوتتويقفينوتقتت تبقأستو بققمي 

 :من حٌ  التنبؤ بها: وتقسم إلى 

 :ىهيقلوتيقتسايوتق بلمتتقىمؤا لتق ترقا ىموتوقاا قىاى وتقاالت  ققأزمة متوقعة

قت اليقوبلستا ل قوتتاتم قماوت.

 :ىهيقلوتيقالقتستايوتق بلمتتتقىمؤات لتقتستت  نتق تترقتىاتعقات ىموتققأزمة مفاجئة

قماوت.قاا قىاى وتقاالت  قت اليقوبلستا ل قوتتاتم 

 :لوييمققلوتناؤقلوذيق تمتعقا  جمق تو مقممى يت قاهققمن حٌ  القابلٌة للتنبؤ بها

قوهً تقسم إلى:لوتيقتا  قلوتت فتتقىلوناليتتقلالستينت، موق

 ت.ق قأتمتتقالق م مقلوتناؤقاوتقال تمت هتق ترقلوت فمقغتوا 

 قأتمتتق تابقلوتناؤقاوت.ق

 قأتمتتق سو قلوتناؤقاوت.ق

 :قمن حٌ  تأثٌرها: وتقسم إلى

 لوتاتم قماوتتققاجو قذلتيقيضتفيقى نت مقم  ت ق قأتمتتق م مقأزمة محدودش التأثٌر

قى بلجوت.

 :ىهيقلألتممقلوتيقالقا قممقلالستاتنمقاتآلخ  مقوتتاتمت قماوتتققكارثة محدودش التأثٌر

قىالقتالتا قلومىا قف وت.قىماتوجتوتوقو مقالق تىاعقأمق  ىمقووتقمضت التتقضت  و

آلخ  مقوتتاتمتتت قماوتتتتقىهتتتيقلألتمتتتمقلوتتتتيقالقاتتت قمتتتمقلالستتتتاتنمقاتتتتقكارثاااة متفاقماااة:

ضتتت  وقىأمقلومىاتت ققىماتوجتوتتتوقىفتتيقنالتتسقلوىاتتتق تىاتتعقأمق  تتىمقووتتتقمضتتت التت

قس تالتا قف وت.

ق
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 مفهوم إدارش األزمات:

أهم توتتقفتيق تومنتتققلت ل تلوتتيققلو   يتم اتا ق ت قي ل  قلألتمتتقأ  قلواتى قلإل ل  مق

ى تتت قلوتتنالسقى تتت ققتتتتت  تالاا تفتتمقلواتتتى قلإلنستتتن مقلألختت ىققلوماتتتت وقىمتتتت 

لوج  ت قلوتذيقت تتجتهقىهتىقفتيقذلتقلوىاتتققىغ  هتق تخذقمنوتقى ضت  قيو وتتقلالجتمتع

قا    قلوتاي  ق.قتل ت قلومستيا قىلوت   قمعقلومتي  

اتألتمتتقفتوااضق  تت ق تترقلإل ل  ققىلإل ل  ىقهنت قواسقا مقمالوى قي ل  قلألتمتتق

لألتمتتقأيقأنهققاتفتات لوس    ق ترقمىا قمتقلألتممقوتت   قىقاتألتمتتق ت قتنت م

قلستتتخ ل ماتتت  قات،متتمقفتتيقلونظتتت قأيققلألتمتتتتقوتتمى تتهقىلوتي  تتمق تتترقلفتاتتت  تتت ق

فتيق مت تتتقوبلستتم ل ققلألتمتتقلومالتاتمق ستت قممقلو ختمقإلخالتتءقلوالات قلإل ل يقأى

ق  فانتقيوترقتستت  قتقلو  تنتتقلإل ل  مقلوتيق ا فىمق ت وتقىهىقمتللونوبقلومنظ قومي  

قلوضىءق ترقلوال  قا مقمالوىميقلإل ل  قاتألتمتتقىلإل ل  قلواتم مقوؤلتمتت.

  اإلدارش باألزمات فعملٌة

أس  لقوستستمقمتتتو مقممقلألتمتتقىلوما بلتقاسابقسىءقلوتخ   قى ت  ققلويت، ق  ىمق

متتق الاتتهقوققويت،ت لاتوتىاعقىأ ضتتقلنخالتتضقفاتو تمقلومىلجوتمقوقىاتوتتتويقالق ختتت ققلوانت م

 الاتتتهقىأىوى تتمقأمتتى هقالق  تت  هتقهتتىقىينمتتتقت تت  هتقلألتمتتتتققىينمتتتق التت ضق ت تتهقمتتت

قلألتمتتق تاحقم ل لقاتألتمتتق.قلومتتتو مقوقىاتوتتويقفا القممقأمق    قهى

 مفهوم إدارش األزماتأما 

هتتقلومالتتجمقىت   ت قلتجتهتتتقلو   تمقلوا  تتمقىتتتى قلوست نت  ىلألمت ققتت تبقتي   

لأل  ل قي قلتختذقلوي ل لتقىلومست لتقلو ال تمقاتوست    ق تترقلومىات ققلومم نمقوت ى 

ي ل  قلألتمتمقذلتوتتقوتتت   ققهتيي ل  قلألتمتتققأمقلو تجم.أيقمعقلالستا ل قوتتي   ق ن 

ىهتترقي ل  ق تم تتمق اتت   قتيتتى ق تتترقلوا تت ققضتتي وتقىفتترقمستتت هتقىلتجتهتتوتتتقوقفتتي

لوماتىمتتتتقلومنتستتامق تستتتسقوتيتت ل ققلوما فتتمقىلستتتخ ل ىلو تتتى ق تتترقلوماتىمتتتتقى

 تتمقلال تجتو تتمققلومنتستتبقىهتترقي ل  قتيتتى ق تتترقلوتخ تت  قىلوتنظتت  قىلو اتاتتمقىلوااتت 

قىلوااىل، مق.

ق
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 ( الفرن بٌن إدارش األزمات واإلدارش باألزمات1وٌبٌن الجدول رقم )

 اإلدارش باألزمات إدارش األزمات

ىلو تتتى ق تتترققناتتت قهتتت  ق يتتى ق تتترقلوا تت 

ماتىمتتتتتتقتم تتتتمقلإل ل  قمتتتتمقلوتناتتتتؤقاتألتمتتتتتتق

قمستيابل

ناتت قتيتى قاتهقلإل ل  ق ت  قفات قومتتقتىلجوتهقمتتمق

قتو   لتقىضيى قمتىو  ق مقلألتمم

لوو  قمنوتق قت ي  ق  جمقلستجتامقس  امق تو تمق

ىفاتومقوظت ى قلومتي ت لتقلومتستت  مقوبلتمتمقوق

لوتت   قىذو قاوت  ق  ءقلألخ تت قاات قىاى وتتقى

ىلتختتتتتذقلويتتتت ل لتقلو تستتتتممقإل تتتتت  قلوتتتتتىلتمق

   وتمنظمم

لووتتت  قمنوتتتت قلفتاتتتت قلألتمتتتتتق تستتتتىبقي ل يق

وتتاتم قمعقااضقلومات بلتقلوالات تمقلويت،متمقىفت ق

قا نتم قتمنيوقىىس تمقوتتمى هقىلوتي  م.

تىجتتت قخ تتتمقىلضتتت مقلوماتتتتو قوتمستتتتيا قىلوتناتتتؤق

قاتألتمتت

ستتتيا قىلوتناتتؤقالقتىجتت قخ تتمقىلضتت مقلوماتتتو قوتم

قاتألتمتتق

ي ل  قفاتوتتمقى ل،متتمقاتستتتم ل قااتت قلألتمتتمقىااتت ق

قىاى وت

قي ل  قىات مقتا أقمعقلألتممقىتنتويقاتنتوت،وتق

قتتم تقا تاعق بلجيقفي ققتتم تقا تاعقىات،يقى بلجي

  لستمقق–  نتمقجت هق(قم ىقتم مقمت   يقلومت ل سقمتمقموتت  قي ل  قلألتمتتتقفتيقم2012لومت  ق ق  اتسقوقل م قسا  ق.)

ق.31-33(وققلوسى لمقوقصقصق2)ق12مس  مقوقمجتمقلواتى قىلوتيتنمقوقمجت ق

أمقي ل  قلألتمتمقات   قلومؤسستمقق(32وقصق2003لوخضت  يوق)قىفيقي تت قمتتقتيت  ق ت ي

 تتترقلوتاتمتت قااتت  قستت  عقىفاتتت قىمتتؤي قمتتعقلألتمتتمقومتتمقختتبل قآو تتتتقمنوج تتمقم تت   ق

ت يقأىقلوممتت تتتتقلواتمتتمقأىقلوختتتتموقىت ى تت قهتتذلقواوتت  قتخالتت ضقمستتتىىقلوتو  تت ولوم

قققهيق ت قلمتبل قلويى قفيقلا ق تالتقلوضا قمق. متق ا فوتقملوتو   قيورق مت تتق ت  م.ق

قؤاتنوتتتقلوامت تتمقلإل ل  تتمقلومستتتم  قلوتتتيقتوتتت قاتتتوتناقمق(12صقو2005وقمتتت الر)  فوتتتقى

 قألتمتمقىتاا،تمقلإلم تنتتتقلومتت تتمقتقلوا ، تتمقلومىوت لىاتالستاتات قى تت قلومتي ت قاتألتمتتت

 قىضتمتمقلواتى  قللألتمموقىلوتاتم قماوتقا التء قىفت ت مقوتيت  قلألض قىتجو تقلومىل  قومنع

ق.مىاتققوتظ ى قلو ا ا مقفيقأس ع
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ت جيق  تتت ق تترقي ل  قلومنظمتتمقلاتنوتتتقتخ ت  قلستت ق(11وقصق2004وقى  هتتق)تىف ت 

 ت  تمق ستى هتقلوتتىت قفتيقىاتتقم ت  قق ت غفتيقظت ى ق ل لتقمجمى مقممقلويتقلتختذ

لوستتت ممقأل تت ل قلألتمتتمقىمنتتعقتتتتت  هتقىتيت تت قستتتا تتوتقى تتى  ققتستتتو  قلالستتتجتام

قملومنظممقألىضت وتقلو ا ا مق

 ترقلوتتت يقومتتققى  فوتق جيقاتنَّوت ملوات قلوذيق وت قاتوتناؤقىلوتىااتتوقىانتءقلوي   

قلأل ت لضقىيتلوتمقلوت  ىسق وقىلستتخبلصوتيت ت قلألخ تتقا ق  تىمقم تتمبل وأىقلوستاي

تتت مق   يتتمقوتستت    ق تتترق(.ق422وقصق2006) جتتيقوقىلألستتاتبمق ى تت ىقمتتته قأنوَّ

 تتتترقلألتمتتتموقىل تتتتىلءققلأل ىلتوقىلوجوتتتى قوتتيتتتتبقلألتمتتتمقاتستتتتخ ل قمجمى تتتمقمتتتم

لوختتمقاتألتمموق ترق م تمقتالتت يققلوجىلنبقووتوقىلالستالت  قىلوتات قممقلومساامقلألتمتت

ق(ق.ق2صقو2003)مته قوقلومستيات مم.ققتمتتلأل

لوم تمتتتمق تتمق   تت ققاتألتمتتتتق تت   وق وتتت قاتتتوتناؤقي ل يقأستتتىبقموتتتأ متت قأنّققىأضتتت 

لومىو  قوؤلتمموقىلالستا ل قاجم تعققلالستاات وقى ت قلومتي  لتقلوا ، موقلو لخت مقىلوخت ج م

 تو تمقوت ت قمتمقلوخستت، قلومت  تمققالتء ماوتقا قلومىل  قلومتت مقومنعقلألتمموأىقلإل  ل قوتتاتم 

لومستاامققت تالم قي ق  لسمقلألستاتبقىلومانى مقىلواى  قوتىضعقلو ا ايقفيقأس عقىاتوقىاتا 

متعقم تىوتمققمستتيابل ققماوتقلوتاتم قلونتت، قومنعق  ىيوتوأىقت س مق   قوؤلتمموقىلستخبلص

ق(.32صوق2004)قأ م قوق  جمم.قتاظ  قلوالت،  قلونتتجمقمنوتقألاتر

 ما ٌلً: إدارش األزمات مالمح السابقة فإنَّ أبرز التعارٌف ومن خالل استعراض

قلوبلتمتمقوتتتت يقومتتقات قلومستتيات مقى مت قلوست نت  ىهتتق تٌ ق وت قاتوتناؤقىلوتىااتتتقق-1

ق    .

قلألتمتت.قومىلا قينتتاقلستجتامقيست لت ج مقختتمقتام ق ترقي ل  ق-2

قققت   ات قختتت ق ست  اىمقامتق مت ىمقممقم  ا مق   مي لقي ل  قلألتمتتقتت تبق-3

قأىقلوتيت ت قمتمقلوخستت، قىلوتاتمت قلوج ت قاات قىقأينتتءقتالتت يقلألتمتتتقىا  لتٍققموت لتٍق -4

قلألتمم.ىاا ق

قلألتمىي.قوتس    ق ترقلومىا قلومت  مقىلواا  مقلومتىف  ق ا قلويىىقىلإلم تنتت -5
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قلوتاتمتت قمتتعقلألتمتتموقىلتختتتذقلويتت ل لتقلواتمتتيقفتتيقوؤلستتتىبقلستتتخ ل قي ل  قلألتمتتتت -6

قوبلتممقااتنوت.ل

قىلواا .قاوتقلومنظمتتوقىأخذقلو  ىسقم تقلوتيقلالستالت  قممقلألتمتتقق-3

 إدارش األزمات األمنٌة 

الق ختت قمالوى قي ل  قلألتمتتقلألمن مق ي  لق مقلومالوى قلوات قإل ل  قلألتمتتتقلوتوت قيالقفتيق

تمتتمقىي ل توتتتقوقامتتتق انتترقأمقلستتتخ ل قلويتتى قأىقيظوتتت قلون تتمقيضتتالتءقتتتالمقلألمن تتمق تتترقلأل

قاتستخ لموتقهىقجتءقأستسيقممق مت مقلالستا ل قومىلجومقلألتمتمقلألمن تمقأىقمىلجوتوتتقفاتبلق

ىوا قأه ق نتت قي ل  قلألتممقلألمن مقهىقلوجتنبقلوتنظ ميقلوذيق تاتت قاتات   قف  ت قي ل  ق

مق متوتتتقوقىمتتمقلوموتت قلإلاتتت  قهنتتتقيوتترقأمقلستتتخ ل قلألتمتتمقىاتتى قلوىلجتتبقىموتموتتتقى   يتت

لويتتى قوتت سقم تمتتت قىالقم اتتذل قفتتيقماظتت قلأل  تتتموقفتتتو تى قلوس تستت مقىقلإل ل  تتمقىلألستتتو بق

لألمن مقغ  قلوان المقوقمي قلو ىل قىلومالتىضتتقا قت ىمقأج ىقىأ ي قمبل،ممقىلات قت تالتمقفتيق

قذو قلوىاتق.

هق ن قلو    ق مقمالوتى قي ل  قلألتمتتتقفتتمقلوموت ق ترقمتقسايتقلإلات  قيو قى  الت ق

أ ضتقلوتت  ت ق تترقلوتال  ت قات مقلإل ل  قلوىات تمقوبلتمتتتقلألمن تمق)قلوت  عق(قىلإل ل  ق

لوابلج تتمقوبلتمتتمق)قمىلجوتتمقأتمتتمقاا نوتتتق(قفتتتإل ل  قلوىات، تتمقوبلتمتتتتقلألمن تتمقهتتيق

ألمن تمقىمتعقناتتى،وتقمجمت قلوجوتى قلوتتيقتتختتذقاتستتم ل قال تاتت قأستاتبقلألتمتتتتقل

ىلستتتال تووتقمتتمقختتبل قلتختتتذقتتت لا  ق تتترقأ يتت قمتتمقتتتا  قىاتتت ي قمتتمق   يتتمقوقأمتتتق

لإل ل  قلوابلج مقوبلتممقلألمن مقفويقمجم قلوجوى قلوتيقتتخذقوتتاتم قمعقأتممقاا نوتق

فيقم  تتمقمتتقمتمقم ل توتتقوقاوت  قل تىل،وتتقىتيت ت قأضت ل هتقىأخ ت هتتقىآيت هتتق

قت  قمنوتقا  قلإلم تمق.لوستا مقىلالستال

ىاتتت ق تاتتتت  قوتتتتذهمقأمقلإل ل  قلوىات، تتتمقوبلتمتتتتتقلألمن تتتمقوالقتستتتت  يقلوىستتتت، ق

لوان التتمقأىقلستتتخ ل قلوستتت مقلويتنىن تتمقوؤلجوتتت قلألمن تتمقوا  تت قأمقلإل ل  قلوىات، تتمق

تتتلممقمعقم ل  قلألتممقاا قم بل هتقوقىهتذلقوت سقتت   تقاتوضت ى  قفتتإل ل  ق

ستتت  يقلستتتخ ل قلو ىوتتمقوتيتتى قلألمن تتمقىلواستت   مقوماتوجتتمقأستتاتبقلوىات، تتمقاتت قت

ق(.30-22  صقصق2005)قلواو لنيوقناىءقلألتمتتق.
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 مبادئ إدارش األزمات 

هنت ق   قمات ئقىميىمتتقأستس مقتتؤي ق تترق التتء قىفاتو تمقي ل  قلومنظمتمقوؤلتمتتتقلوتتيقات ق

ق.ق(ق40وقصقق2002)تي وققتق تي تىلجووتوقىممقأه قهذهقلومات ئقىلوميىمتتقلألستس مقم

 تىف قأنظممقمبل،ممقوئلنذل قلوما  قىلوتناؤقاتألتمتت.ق •
ىضعقلوس تستتقىلوخ  قىتتم  قلوتنظ قلوتتيقتم تمقلومنظمتمقمتمق  ءقأخ تت قلألتمتمقأىق •

 أىقلالستا ل قومىلجوتوتق ن ق  ىيوت.قآيت هتولوتخال  قممق   ق
  مقىم  ا مقفيقهذلقلومجت .قت ى مقف   ق م قومىلجومقلألتممقممقأف ل قمؤهت •
تنظ  قلويىىقىت ي  قلوت تم قا مقلوناتت تتقلومختتالتمقىلالستتالت  قمتمقت ي ت قلوتاتتىمق •

 ا مق تفمقلوخا لتقلومتت مقاتومنظممقومىلجومقلألتممقىي ل لتوتقاتستىبقفات .ق
ضا قلونالسقىلوس    ق ترقلوذلتقفيقمىلجومقلألتممقىمىلجومقمتتقات قتالت تهقلألتمتمقمتمق •

  قوقىلوام ق ترق فعقمانى تتق تفمقلألف ل قاتومنظمم.قضيى
 .ققتالتاموتتنس  قلوجوى قمعق تفمقلومنظمتتقلألخ ىقو  ءقخ  قلنتات قآيت قلألتممقأىق •
 تىف  قنظت قماتىمتتقإل ل  قلألتممق ام ق ترق   ق التء قلتختذقلوي ل لتقومىلجوتوت.ق •
 ي ل  قلألتمم.قتىف  قلومىل  قلوبلتممقلوتيقت تتجوتق مت مقمىلجومق •
 لوام ق ترقلستات  قلونات قفيقلومنظممقاتى  ق ا ا مقاا ق  ى قلألتمم.ق •
لالستالت  قممقت ت  قلألتمتتقلوستايمقوبلستالت  قمنوتقمستتيابل قوت  تىوتمق ىمقىاتىعقلألتمتتتق •

 أىقتيت صقأض ل هتق ترقأا قتي   .ققمم نت ومتق تمقذو ق
  ت قأمقذوت ق م تمقأمق تاتبققاتومنظمتموض ى  قيناتءقم  تتقمتختتصقإل ل  قلألتمتمق •

 متتقأمقذوت قق يبلن تمو ى ل قم ى  ت قفيق مت مقلتختذقلوي ل لتق ترق م مقلتختذهقىفيت قألسسق

ق(ق.63وقصق2011وققغنت ق) م مقأمق ست  قفيق مت مقلوت ذ  قاتألتممقاا قىاى وت.

 أهمٌة إدارش األزمات 

قتتقىيفتت لتلتق تتت قلواىومتتمق.قىيمويتت قأتتتا تقلألتمتتتتقىلاتتعق  تتت قىىل تت  قمتتمقمت تاتت

قلوسممقلواتمتمقواتت نتقلو تتويقهتىقظتته  ق تت قلومؤسستتتقوق  ت قت  تتقلوتنظ قلوس تست م

لوماتتتت  ق تتترقأهم تتمقلوم تفظتتمق تتترقستت ت  قلو ىوتتمقىضتتمتمقهى توتتتقىأمنوتتتقلوتتى نيقأىق

 يقنالسقلوىاتقتستته قلوخ ت قىلوس تستتتقلوتنمى تمقفتيقلوتخ ت  قىلوت تى  قلإل لقلويىميقفي
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لالستتتم ل قفتتيقلونمتتىقىت ي تت قلو فته تتمقىهتتذهقلوم ت تتتلتقتستت  قجناتتتقيوتترققىلوتينتتيقمتتمقأجتت 

لومستيات مقىلستتي لءقلألتمتتتقلومتىااتمقىمتتقتالت تهقمتمقت ت  تتقس تست مققجنبقمعقلوتىجوتت

ق(252صققو2003)قلوخض  يقوقىي ل  مق

ققا وتقىهتىقأمت ق ستتتت ى و  ق ت قي ل  قلألتمتتقيورقاو قلألتممقىيمبلءقلإل ل  ق تترقتتتن

فتوتاتمتت قمتتعقلألتمتتتتق  تتىمقيمتتتققأىالقىأخ تت لقاتتى قي ل  قىجتتت قىتتتا قفتتيقي ل  قلألتمتتتتق

ىاتذو ق م تمقمتمق تت قلألتمتمققاتوت خ قلوس  عقلو تس قىفى ق  ى قلألتممقأىقلواتت قاوتتقو

تقهتيقلألمتى قتست  ق تترقمتقىلوتيتبق ت وتقىلوس    ق ترقيف لتلتوتقىلالستالت  قمنوتتقأىقتت  

ىتختت اق تمقلوستت    قق ت تهقوقىتت  قلألتمتتمقت ت قنالستتوتقىفتيقهتتذهقلو توتمقات قتتالتتتا قلألمتى 

 ىو تمقأىقات قتنتوتيققختتمق ن متق  ىمقلومىضىعقمتات قانتلعق ىوتيقات ق ت تى قيوترق ت ب

ىلوم ل تت ققلألتمتتمقىتتضتتتء قىتتبلاتترقىهتتذلقمتتتق ضتتاليق ت وتتتق   تت قمتتمقلألاتت ت قىلألنمتتت 

 ت قي ل  قلألتمتتق و  قيوترقتيت ت قتتتي  قلألتمتتتق تترق  تت قلواات ققلألتممقيما ى  ق  ت ق

ق(قق25وقصق2004مونتقوقق)قماتوجته.ختىت تهقممقجنسقمتق ام ق ترققفوىق ت قتناع

ى و  قيورقلوتات  ق تترقلألتمتمقلويتىىقلوتتتنامقووتتقىلومؤ ت  قووتتقى   يتمقت تاتيقىاتىعق

ااتم تمقى  ف تمقىلوستايقيوترقلالستتالت  ققىتخال  قآيت هتتقيذلقمتتقىااتتقىلوتاتمت قماوتتقلألتمم

قنتت،جوت.ممق

قوي قأتاحقلومنو قلواتميقهىقلألستتىبقلألميت قوتتاتمت قمتعقلألتمتتتقى ت قأتمتمقتضت  قيوتر

هتتذلقلواتتتو قمت تت لقمتتمقلوما فتتمقفتتيق   يتتمقلوتاتمتت قمتتعقلألتمتتتتق تتترقأتتتاحق تتت قي ل  ق

قتهقى  اهقاتى  قمستم   تمتقمتج  لقىمت ى لوق   ق ت قت ت بقىتا   قنظ  تقلألتمتت

ق.(25صقو2005وقق ت ى )ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قيمقي ل  ق ت قلألتمتتقهيقي ل  ق تم مق مت تمقتالت ت تمقىمستتم  قى ت نتتقأمقنتاتمت قمتعق تتو 

قىحقلوييتتمت تت قف تتهقلومتتؤلم لتقىقلألتمتتتتق جتتتءقمتتمق تت قلواىومتتمقوقأمقتتاتمتت قماتتهقاتت 

قىلالنتتت ق.

قيمقي ل  قلألتمتتتتقتت تتتبقأمق تتتىف ق نتتت ق تتمقهمتتتق قلو غاتتمقىلويتت   قفومتتتقلألستتتسقلوتتذي

تانتترق ت تتهق  تتت،تقلوتاتمتت قمتتعقلألتمتتمقوقف تتتاحقلوتاتمتت قمتتعقلألتمتتمقغ تت قمم نتتتقيذلقغتتتبق

  قلويت قأمتتفتو غاتمقات ق ستو قختيوتتقألنوتتق امتتقتستابقم تستبقوتمتتتي  مقاتألتمتمققل  همتقو
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أمتتق  ت قنستت  عقأمققت تىمقاتت ترق  جتمقلويتى قفتيقأات ق تتالتقلوضتا ق ق.قفيننتقن تتاقأم

أات ق تالتوتتقوقيت قي يتفوتتققنجمعقهذهقلويىىقىن ا هتقممقأج قلمتتتصقيف لتلتقلألتممقفتي

لقمنوتتتقيوترقم تستبقج  تت  قوقاتوميت ى قلوىتتى قيو وتتتقأى جن وتتقاات ق تتتى ققأىقت ى ت قجتتء 

قلألتمتت.ومالوى قهىقجىه قمتق سارقيو هق ت قي ل  قلألتممق.قيمقهذلقل

قفتتي ل  قاتألتمتتتتوىفتتيقهتتذلقلوتتت  ق نايتتيقلوتم  تتتقاتت مقمالوتتىميقي ل  قلألتمتتتتقىلإل ل  ق

قلومختتالتتمولألتمتتتتقتانتتيق  ال تتمقلوتيتتتبق تتترقلألتمتتمقاتستتتخ ل قلأل ىلتقلواتم تتمقىلإل ل  تتمق

أمقلإل ل  قاتألتمتتتتقتيتتى ق تتترقختتت قفتتيق تت مققي جتا تتوتتت.ستتتا تتوتقىلالستتتالت  قمتتمققىتجنتتب

ممقخبلووتقتىج هقاىىقلوالا قلوستى يقىلالاتتت يقيوترقت ت ق تسقلألتمتمقأىققأتممقىهم مق ت 

ااتتنوتقوقىقلومتتمت قوتابلاتتتقلو ىو تمقمنتذقلو ت بقلواتوم تمقلويتن تمق جت قهتذلققيورقستتى قمات م

ممقاات قلويتىىقلو ات ىقاتت  قفيق ي  قممقلوتالت بلتقلو ىو مقختتمققلونىعقممقلإل ل  قست، ل

لواتو قلويتو ق.قيالقأمقهذلقلألستىبقو ق ا ق تنتستبقمتعق ىحقلواتت ققتنال ذقس تستتوتقيتلءق ى 

مستتتى تتقلوما اتتمقىيتتى  قلالتتتتت قلو   يتتمقفتتيقمجتتت قتيتنتتتتققىمتتعقلت  تتت قلوتتى يقىل تالتتتع

ق(ق.32-31صقصققو2001.)قلو و ميقوقلوماتىمتت

 أهداف إدارش األزمات 

لووتتت  قلو تتتيقإل ل  قلألتمتتتتتقلألمن تتمقفتتتيقت ي تت ق  جتتتمقلستتتجتامقستتت  امقىفاتوتتتمقق تميتت 

وتظ ى قىلومتي ت لتقلومتستت  مقلوبلتمتمقوت  ءقأخ ت هتتقاات قىاى وتتقوقىلو ت قمتمقآيت هتتق

ىنتت،جوتتتقااتت قىاى وتتتقوقىذوتت قمتتمقختتبل قلتختتتذقلالستتتا ل لتقلوبلتمتتمقومىلجوتتمقلألتمتتتتوق

لوتتتيقتستتارقوت ي يوتتتقي ل  قلألتمتتتتقلألمن تتمقىهتتيق متتتققىهنتتت قجمتتتمقمتتمقلألهتت ل قلوال   تتم

ق(.16صقو2002أات قيو وتق)قلوال اقوق

لوام ق تترقتتىف  قلويت   قلواتم تمقالستتي لءقىتناتؤقلومختت  قىلوتو  ت لتقلوىلااتمقىلوم تمت قق-

قىاى وتقوقىلالستيبل قلألمي قوتمىل  قىلإلم تنتتقلومتت مقوت  قممقآيت قلألتمتتق.

وت قلومان مقامىلجومقلألتمتتقىت   ت قأ ىل هتتقىت ي ت قلوتنست  قىلوت تمت قا نوتتقت    قلألجق-

قىيناتءقم  تقوي ت  قلوامت تت.

قتىف  قلوي  لتقلوامت مقىلإلم تنتتقلومت  مقلوبلتممقوبلستا ل قأىقلومىلجومق.ق-

ق(قأه ل قأخ يقتتمي قفيقلألتي ق202صقو2002ى ض  ق)ق مضتمقىلوضتاتمقوق
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قلألميت قلواتم تمق تترقلستتي لءقمتتت  قلوتو  ت وقىلوتناتؤقاتألخ تتءقىلالستتيبل قتىف  قلوي   ق-

قوتمىل  .

 ت قق ت ىيوتقىلوامت قت    ق ى قلألجوت قلومان مقاتنظت  قىي ل  قلألتمتمقاات قلألتمتمقى ت مق-

قت  ل هت.ق   

قي ت  قلوتام  قاتا ق تالم.قلومت  مقوبلستا ل قىلومىلجومقىس  مقتىف  قلإلم تنتتق-

قلإل ل  قمتمقلوست    قستا ل قومىلجومقلألتممقممقخبل قلوتناؤقاتوما بلتوقىتم ت ملالق-

لومان تتموقىتتتىف  قنظتت قلالتتتتت قق تتترقلومىاتت وقىلوم تفظتتمق تتترقييتتمقجم تتعقلأل تت ل 

قلوالاتوم.

قلتستتعقاتؤ  قلألتمتموقىت ت ت قنيتت قلوتاتم قلوالى يقمعقلألتمتتق نت قىاى وتتووىا ق-

قلويى قىلوضا قلومىلجومق.ق

 إدارش األزمة تطلبات م

ق(ق34صقو2011وقلو ى تي)هنت ق   قمت تاتتقإلنجتحق مت مقي ل  قلألتممقأهموتقلآلتيق

 قى   قتاي  هتقىهىقلالاتات ق مق  قمتقمتمقاتتنهقتاي ت قلألمتى قق:ةاتراتبسٌط اإلج

لوتتيققى خت قنىعقممقلإل ات قى ت  قلوالوت قىلوىضتىحق.ىىضتعقلألنظمتمقىستمقلويتىلن م

 إل ل  ق.تسو ق مت مقل
 :قتقىلوي تتت لتقلألختت ىقذلتل ليمقلوتنستت  قاتت مقف  تت قي ل  قلألتمتتمقىلإل قالتنسااٌن

قى تذو قوت  تىوتمق ىمقلويت ل لتقلوابلامقاتألتممقمت تبقضت ى يقىموت قىذوت قوتنال تذق

ى تذو ققىلوتت  قممقأمقلوام ق جت يقا ست قىستوىومقىتنتتغ قات   قلإلج لءلتقتات ضق

 يم تن مقتات  قلومىل  ق.
 أ متتوو ققام قممقخبلوهقلويتت  قإل ل   يمقلوتخ   قهىقلإل ت قلوات قلوذيق طٌط:التخ

لال تجتو تتمققلوتاتمتت قمتتعقلألتمتتتتقىهتتىقلومنوج تتمقلواتم تتمقلوتتتيقتااتت قلألتمتتمق تتمقاتتجتتته

 (ق52صو2006لوج  تيقوقلوي ل لت.)ىلوااىل، مقىلوالىضرقفيقلتختذق
 تىلجت قأ ضتتءققماتوجتوتقيالقممقختبل ق قالق م مقلوتاتم قمعقلألتممقأىقالتواجد المستمر

يوتترقلوتنستت  قىتاتتت  ققلوال  تت قااتت  قمستتتم قفتتيقم تتتمقي ل  قلألتمتتمق  تت ق تتؤ يقتىلجتت ه 

لومنتستتامققلويتت ل لتىلتختتتذققىلال تتبلعق تتترق تت قمتتتقهتتىقج  تت ق  تتت قت تتى قلألتمتتم لءقلآل
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متمقى تذو قمستتيا قلألتقلستا ل قىممت ى لتقاامقلوالاتومقو  قمتق ج يقممقلىلآلن مقىلوم 

 تذو  قلوتاتبقلوتيقتات ضقلوتنال ذق.
 :لألتمتمقفيت ققيمقتالى ضقلوست مق اتا قفيقغتو مقلألهم مقأينتءقماتوجمتفوٌض السلطات

 ىمقلنتظتت قلواتخصققىمنتستامقىاات  قست  عقا ل لتق تسممتض  قلأل  ل قيورقلتختذق

قيضتت مٕ   متت قى ىمقتىا قلألقت تقمس،ىو تهقىهذلق  ى قلوي ل لومس،ى قىلوذيق يعقهذلق

 .لوىاتقى  ى قلإل ات 
 ت تتتاقي ل  قلألتمتمقيوترق ت ق:  فتح قنوات االتصال واإلبقاة علٌهاا ماع الطارف اآلخار

ىستتى  تتقأ  لفوتتوققمنتسبقممقلوماتىمتتوقىيورقمتتاامقفى  مقوت ل  تتقأ  ل قلألتممو

ستت  ق تترق قىنتت، قهذهقلوستى  تتوقىممقي قفيمقفتتحقانتىلتقلالتتتت قمتعقلو ت  قلألخت 

ق.ت ي  قهذلقلوو  ق

  لألتممقت تتاقيورقلوالو قلو تم قألااتت قلومىات قلونتاتمق تمقالبةرٌة والمادٌة : الوفرش

لو   قلومت يقىلومانىيقلوذيق ست  ق تترقست  مققلوتىلج قفيقمىاعقلألتمموق متقت تتاقيور

ا تت  قلوختتتصقمتتمقماتت لتقىيم تن تتتتق قلوتتتت يقوؤل تت ل وقيضتتتفمقيوتترقمتتتق متت تتهقلوي تتتع

لومم تمقأمقتستت  قفتيققمتمقلويتىىقلواات  مقلومختتتمقىلوتتيق م مقتىظ الوتوقىلالستالت  قمم

 .ققم  ىسمق مت تتقي ل  قلألتممقىيتت مقف تمقلوام قلوت ى يقىف قأسس
 (ق3صقو1225وقاتممأاىق)                                                               

  م تتتمقماتوجتتتمقأتمتتتمقىهنتتتت قتي  تتتبققال:  األحااادا التواجاااد المساااتمر فاااً مواقاااع 

لأل ت ل ق تختذقأ ت ققمىلاتعقوتماتىمتتقلوختتمقاوتقو ىقمتخذقلويت ل وقوتذلقفتيمقلوتىلجت قفتي

قأستىا مقأستس  مقهمت 

  ققلوس يقفيقمىاعقلأل  ل قلوتىلج. 
 ققق.تتم مقت ف ق  قمنتسبقممقلوا تنتتقلو تف مقومتخذقلوي ل قفيقي ل  قلألتمتت

 تال ت قأ يت قفتيقلوجىلنتبقلألمن تموق  ت قأنتهقىنظت ل ققىهتذه:  مهمات خاصاة إنةاة فرن

يناتتءقفت  قلومومتتتقلوختتتمقىذوت ققلوضت ى  قوتات مقلألتمتتقىلختبل ق ا اتوتقفيمقمم

وتت   بقختتصقى تتٍ ق ستبققلوال  قوتت خ قلوس  عق ن قلو تجمقيو وتوق ترقأمقتخضعقهذه

ق.لوسا قفيقهذلقلومجت ققى قلألخ ىقىذلتنىعقى ج قلومومموق متق جبقلالستالت  قممقلو 
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 :لو ي يمقالق م تمقمىلجوتمقأيقأتمتمقاالت ت تمق ىمقي تبل قىتى  تمققفي توعٌة المواطنٌن

متنو قلوي تت قاتهق نت قىاتىعقلألتمتموق  ت قأمقى ت و ققلوم تىبقلومىل ن مقىلومي م مقاتو ى 

تتبقي ت ل قىتنال تذقفتيقمىلجوتمقلألتمتموقممتتق ت قلومستت   قاتو ى قلوم تىبقمنو ق ؤ يقيور

 ت تتتبق متتتمقي بلم تتمق تتترق تفتتمققأنتتهقخ تت قي بلم تتمقىتى ى تتمقفتتيقهتتذلقلإل تتت وق متتت

أجتتت قتىضتتت حققمتتتمقلومستتتتى تتقتستتتتخ  ق تفتتتمقىستتتت، قىأستتتتو بقلالتتتتتت قلوجمتتتته  ي

ت.قتيتت  موقلإلجتت لءلتقلومستتتخ ممقفتتيقمىلجوتتمقلألتمتتمقىلومستتت   قلوتتتيق نتظتت قلومتتىل ن م

 (ق41صققو2001ق ى  وق)
 األزمة ل إدارش مراح

تم قماظ قلألتمتتقاخمسقم ل  قأستست موقىيذلقفات قمتختذقلويت ل قفتيقي ل  قم  تتمقمتمق

قهذهقلوم ل  قفينهق تاحقمس،ىال ق مقىاىعقلألتممقىتالتا قأ  ليوت.

 اكتةاف إةارات اإلنرار المبكر المرحلة األولى 

اتىعقلألتمتموقايت بقىق تناتتىتتضممقهذهقلوم  تتمقلستاتات قلإلنتذل قلوما ت قلوتذيق

ضق لتقلإلنذل قلوما  قىلأل للألتممقاا قىاى وتقستستمقممقيات قى ت  قمتقت س 

تقفممقلو ق ىجهقلالهتمت قلو ت قووذهقلإلات قىيذلقلوتيقتى يقات تمت قىاىعقأتممو

مستتتا  قوتمىلجوتتمقاخ تتمققمؤسستتملوقلوم تمتت قأمقتيتتعقلألتمتتمقىو تتمق نتت متقت تتىم

تق تترقىلمقلياتت ق تو مقفتيقلواتاى قاتتيلتق  ن ه قموتقلويت  ىلض موقى  ىمق

 جتبقلويت  قلومستا  قومىلجومقلألتمتتقف  تى قلومؤسستتقغ  ق تنتقختفتموقأمتق

لإلنذل قلوما  قما تمق  قتقلإلنذل قلوتيقتتناتقاي بقىاىعقلألتمتتوقىتا قياتليات 

خت مقات تمتووتقىفيتقوختت،تو قلوالوتناؤقتو قفيقلالختبل قا  قلنظ قلويت  قو ى

تقىلوتاتمت قماوتتق تىات ق تترقلل تتىلءقهتذهقلإلاتت قيمقوتذو قفتقىمستىىقتته تو و

قتقلو ي يمقىلووتممق ترق سو قلوتاتم قماوتللإلات قفيقلوتيت قلويت  قى التء ققموت  

ق(ق64صقو2011)قلاىقمام قوق

قممقأمقهذهقلوخ ى قتمي قلوخ ى قلألىورقفيقمىلجوتمقلألتمتمقغ ى  ىقلوات  قأنهق ترقلو 

قلأل متت قلإل ل  تمقىلوالن تمقممتتق الق وتمىمقاوتقماتت مقذو قاسابق يت لويت  ق ي  قممققيالقأم

ق.ق نوتقغنرتيعقفيقأتمتتقهيقفيققومؤسسم جا قل
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 االستعداد والوقاٌةالمرحلة الثانٌة 

قمقامانترقأنتهق جتبقأمااتبللوىتيى قهتذهقلوم  تتمق تترقأستتسقمقأمقلوىات تمقخ ت قمتمق

لألستو بقىلالستا ل لتقلو تف مقوتىات مقمتمقلألتمتتتوقىتت تا ققلومؤسستت تىلف قو ىق

استايتوتوقفممقلوتابقأمقتمنعقايءقوت قتتناتتقأىقتنتذ قات تمتت قىاى تهوققهذهقلوم  تم

ىلوىات مقهىقل تاتت قنيتت قلويتى قىلوضتا قىماتوجتوتتقاات قأمققىلوو  قممقلالستا ل 

مقاتألنات مقلووت فتمقفتيقتي  تمقىتتمي قهتذهقلوم  تتقيورقظوى قلألتممقىتنتم وت.قتؤ ي

لوتاتم قمعقلألتمتمقا  ت ق  ال مققلومجمى تتق ترأف ل قتقىت   بقللإلم تنتتقىلوي  

ىلوو  قمتمقلوىات تمققالقا قممقتىلف قأستو بق تف مقو ىقلوم  سمقوتىات مقممقلألتمتتو

ىأفضتت ققهتتىقل تاتتت قنيتتت قلوضتتا قىماتوجتوتتتقااتت قأمقتستتتال  قى تتتابق بلجوتتتو

 ت  قم ت  قجت لققستىىلألتممقممقلوىاىعقفان متقتيعقلألتممقالق ست  عققايءقهىقمنع

لونتسقأمق تت  قاو ىءقىا التء ق ىمقأمق  ىمقم  اتق ترقذو وقىووذلقلوسابققمم

تتم  قس نت  ىهتتقمختتالموقىمتتااتمقج ت  قأل ت ل ق تترق تتاحققفممقلوض ى ي

 قومىلجوتمقلألتمتمق تتيتهقتمتمتتقى ت تتبقلالستتا لق  قف  قمتمتقا ى هقلومتيرق تتر

ق لوت تم قا مقلألنا مقمتمقأجت قت يتاتىغقىضعقخ  قاتمتمقىىلاا مقات   ق ترق

ق.(ق43وقصق2013)قلوي  تنيقوقلوو  ق

ق قمتمغىلوو ،تتق تجتهتىمقهذهقلوم  تمق تترقلوت لومؤسستتققات  ى  ىقلوات  قأمق ي  قممق

 قتو قا تت لىاتتتتقخاتت ق تتتو لأهم توتتتقفتتيقمىلجوتتمقلألتمتتموقى  جاتتىمقلألستتاتبقيوتترق تت  ق  

ق.لألتمتتقلوىات مقمم

 احتواة األضرار والحد منها المرحلة الثالثة : 

لألتمتمقىل تتىلءققتقلونتتجتمق تملىلوو  قممقهذهقلوم  تمقهىقي يتت قستستتمقلوتتتي  

قلآليتتت قلونتتجتتمق نوتتتقى بلجوتتتوقىهتتيقمومتتمقأستستت مقمتتمقموتتت قي لق قلألتمتتتتقلوتتتي

ت  قلوخست، قأل نرق ت قمم تموقىالقات قأمق التتء قهتذهقتو  قفيقلوميت قلألى قيورقتي

ىفاتو توتتتقتاتمتت قيوتترق تت ق ا تت ق تتترقلوم  تتتمقلوستتتايمقلوتتتيقتمتت قف وتتتوققلوم  تتتم

لألتمتتموقىمتتمقلوضتت ى يق تتت قلألتمتتمقومناوتتتقمتتمققلالستتتا ل قىلوت ضتت  قومىلجوتتم

تمتمقوتتاتمت قمتعقلألقلويتت  قغ تالت قوق متتق جتبقأملومؤسستمءقللالنتات قفيقاي تمقأجتت
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.قفاتترقستا  ققلو ىت ن تمقومتمق م تمقينتتاتو لويت ل لتقىت  قلألمتى قلوات  تمقىلتختتذق

لوميت قنج قأمق ت يمقغ  ق ات  وقىغ اوتقلوس  عقو ق جا قهنت قأيقمجت قو مت تمق

أ ىلحقممقغ اىلقفابلوق متقفيق ت قلوتا ضقوتامت تتقلإل هتا تمق تتابقأمقنالات ق

ى ات قتست بققتت ممق تترقنالتىسقأىو،ت قلألاتختصا ،ت قوتيت  قلوتتتي  قلونتتت ق تمقلو

لومىل قلو  متى مقممقأخ  قلألتمتتقلوتيق م مقأمقتا ضقلونتسقىلوا ،مقومخت  قالق

 تت ى قووتتتوقىيذلقأختتذنتقتستت بقلوىاتتى قمتتمقتتتوت   قاتت  تتقأنتا تتبقلواتتت ى قىمتتتق

 ت تبق ت هقممقتا   قلوا   قممقلألس قىيتتبل قلأل لضتيقلوت ل  تمقىلوم تتت  وق

 قتاتت  ضقلوا  تت قمتتمقلويتت ىقوت  ل،تت قىتو  تت قلأل ىلحقىلوممتت تتتتقىلويتت ى قى تتذو

لو  ىلن تتموقفيننتتتقنتت   قأااتتت قأهم تتمقل تتتىلءقلألضتت ل قلوتتتيقتناتتتق تتمقميتت قهتتذهق

ق(ق41وقصق2002)قتي قوقلألتمتت.ق.

 النةاط  استعادشالمرحلة الرابعة : 

مىسمقىلومت  مقىلومانى مقىهيقم  تمق ت قف وتقم تىومقلستات  قلألتى قلوماليى  قىلومت

،ت ق  ت قلمتق نتتبقلوجمت مقلوتيقتام قفيقهذهقلوم  تمقاتيءقمتمقلو متتسقلوتقى ت  

) جتتىهقىتتمتستت قفتتيقمىلجوتتمقخ تت قم تت  قىمومتتمقأ اتت قت   تت لققتت تتتي قلوجمت تتم

 تتمقلوامت تتتتقلوتتتيقق  قلوناتتت قهتتيق اتتتقىم  تتتمقلستتتات  (ق.56 قص2005ىف  تت وق

اوت  قفتيقلومؤسستمقق قلألتمتملتيقنج تقفتيقل تتىلءقأضت لوقلومؤسسمتيى قاوتقي لق ق

ق ترقممت سمقلأل متت قىلوناتت تتقلال ت ت  تمقاات قتات ضق لستات  قلوتىلتمقىلومي  

لألج قإل ت  قق خ  ق ى تمقأىقات  قوتمؤسسمألتمموق   قالا قأمقتتىلف ققلومؤسسم

تقللق ت تبقات   تنتق ت هقاا قلألتممقىلستات  قمستى تتقلونات وقىهذقلألىضتعقومت

ق.(ق12وقصق2002)قنت قوققل ا  قى  متقمتو تقىي ل  مفن مق

الق تت قيالقمتمقختبل قمجمى تمقمتمقلوات ل، ققلومؤسستمى  ىقلوات  قأمقلستات  قلوناتت قفتيق

ت ج مقليستتت ق  تتتقىفتتلىلوالاتوتتموقى جتتبقلخت تتت قأفضتتتوتقمتتمق  تت قلوتتتالتتقىلومتقلومتنى تتم

ق ت ت ي.ىضاوتقلالقوتمؤسسمقمت تمتموق   قتا  

ق

ق
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 التعلمالمرحلة الخامسة :

لوم  تتتمقلألخ تت  قهتتيقلوتتتات قلومستتتم قىي تتت  قلوتي تت  قوت ستت مقمتتتقتتت قينجتتتتهقفتتيقلومتضتتيوق

قأنهقمؤو قوتيت مقى ي  قذ   تتقمؤوممقختالتوتقلألتمم.ق وقغ    قأمقلوتات ق ا قأم لق  ى ت ق

اىضتعقق لإل ل ا تت ققلوانتتت قلوتتيقتا تسقمت ىقىامانرقأخت قتتضتممقهتذهقلوم  تتمقمجمى تم

فتيقلومستتيا قىلستتخبلصقلوت  ىسقىلواات قمتمقلألتمتتتقلوتتيقق قلألتمتتللوضىلا قوا  قت  

ق(قق33صوق2006)ق م ىنمقوقلوت ى  قىلوت س مققىلجوتوتقستايتقوبلستالت  قمنوتقفي

فقاد قسامها قىا قات قااضقلوات ي مقات    قم ل  قي ل  قلألتممقاا  قمختتت ق متتقستا قق

 :(ق45صقو2013)قلوي  تنيقوقالدٌن إلى ثال  مراحل: أحمد عز 

 :ىهتيقلوم  تتمقلوتتيقتنتذ قاىاتىعقلألتمتموقىهتيقغتواتت قمتتقت تىمققمرحلة ماا قبال األزماة

قم  تمقتتاتى قف وتقما تمقمتوقىتتالتا ق ترقتنت قلألتممق نوت.

 :قىهتتذهقلوم  تتتمقهتتيقلوم تتى قلوتت ، سقومالوتتى قي ل  قلألتمتتمقمرحلااة التعاماال مااع األزمااة

    ق تىورقف   قلألتممقلستخ ل قلوتبل  تتقلومخىومقوهوقى  ا قلوخ  قلومىضى م.
 :ىهتيقلوم  تتمقلوتتيق تت قف وتتقل تتىلءقلآليتت قلونتتجتمق نت ق ت ى ققمرحلة ما بعاد األزماة

قهت قممق مت مقي ل  قلألتمم. قلألتمموقى بلاقتت قلآليت ق اتا قجتء 

 (ق23-26صقوقصق2002)ق ت ىهقوقكما حددها علٌوه بأربع مراحل: 

 قت متتتمقأهم تتتمقهتتتذهقلوم  تتتتمقفتتتيقاتتت   قلوي تتتت  ق تتتترقلستاتتت ل قالمرحلااة التحرٌرٌاااة 

قىلست ات ق  قلال تمتالتقىلومتي  لتقلوتيقا ق نج ق مقىاى وتقأتممقمت..

 قيذلقمتقفا قتتتنعقلويت ل قفتيقتىاتعق ت ى قأتمتمقفتيمقمتي ت لتقمرحلة نةوة األزمة 

 عقى تاتظ قخ  هت.هذهقلوم  تمقس  تمقمتقتنمىقىتتس
 قتات ىقهتذهقلوم  تتمق نت متق خالت قتتتنعقلويت ل قفتيقلوتاتمت قمتعقمرحلة انفجار األزمة 

لواىلمتت قلوتتتيق   تتتقلألتمتتمقأىقوتت ق ستتت عقلوستت    ق تتترقمتي  لتوتتتقلومتستتت  مقا  تت ق

 تت قيورقهذهقلو  جمقممقلالستا لء.
 :مقوؤلتمتمقا  ت قتاتى قتتبلارقفتيقهتذهقلوم  تتمقلواىلمت قلومستااقمرحلة انحسار األزمة

لألمى قيورقم  تمقلوتىلتمقلو ا ايقاا ق  ى قلألتمموقىتتم تقهذهقلوم  تمقاتىلف ق  جتتق

  تو مقممقلو التء قىلوخ  قات  قلوتاتم قمعقلألتمتتقىتىال قوم  تمقلوتىلتم.
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قق  ( مراحل إدارش األزمة1وٌوضح الةكل رقم )

ق

ق

ق

ق

ق

Mitroff, Ian I.& Pearson, Christine M. (1993) Crisis Management A Diagnostic Guide for Improving 

your Organization’s crisis-Preparedness. San Francisco: Jossey-Bass Publishers .p21 

 األسلوب العلمً لقٌادش وإدارش األزمات األمنٌة 

فترقضتىءقلإلم تن تتتتقيمقأستتىبقلوتاتمت قمتعقلألتمتمق ختتت ق ستتبق ا اتمقلومىلات قى

لومتت مقىهنتق ظو ق ى قلألستىبقلواتميقفيقلإل ل  قوتتاتم قمعقلألتمتتقىلويتت، ق تترق

قاتومستتتيا .لومتت تتمقىأ ىلتقلوتناتتؤققلو تمتت قوئلم تن تتتتلوتخ تت  قلوتتذيق تضتتممقي  ل ق

ى ت تتتبقلوت تمتت قمتتعقلومىاتت قلألتمتتىيقىي ل  قلألتمتتمقلستتتخ ل ق تت  قآو تتتتقواتت قمتتمق

قيق أهموتقمتق ت

 .قلومىل  قلوماتىمتت م

 .قلوتخ   قلالست لت جيق

 . قفتحقانىلتقلالتتت

 . قلوي ت  قىلتختذقلوي ل

 .ت ا  قلومنو قلومت تم قإل ل  قلألتمتتق 
ق( p.99   Pauchant , 2002 ,)قىف متق تيقا حقهذهقلوانتت ق ق

تتقلوختتتمقىتانترقهتذهقلآلو تمقيم تن تمقت ت ت قلوماتىمت  المعلوماتٌة:الموارد والمتطلبات 

اتتي ل  قلألتمتتمقفتتتوخ ى قلألىوتترقىلألستستت مقفتتيقي ل  قلألتمتتمقهتتيقجمتتعقأ اتت قاتت  قمتتمق

ق لوماتىمتتق مقمىا قلألتممقىنج قأنالسنتقيتلءقما تت مقىهمت

قلالفتيت قيورقلومىضى  مقفيقجمعقلوماتىمتت.ق-أق

قتالس  قلوماتىمتتق-ب

اكتشاف إشارات  استعادة النشاط
 األزمة

 احتواء األضرار االستعداد والوقاية

 التعمم 
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لق انترقلالستتنتتاقلوختت مقفاليق تومقلال تمت ق ترقمتت  قغ ت ق ا يتمقوتماتىمتتتوقفوتذ

ىلوتي   قغ  قلوت  حقوؤلمى وقىتتاحقلوي ل لتقىلإلج لءلتقلومت تاتمق تترقذوت قذلتق

آيت قستا مقىمنالتتمق مقلوىلاعقلو ي يتيوقىممتتقالات قف تهقأمقىجتى قم  تتقوتماتىمتتتق

فيقلومنظممق  تىمقو  تهقات ت  قمتمقلوا تنتتتق تمقلوىضتعقلألتمتىيقوتمنظمتمق تؤ ىقيوترق

قتممقىلوتخال  قممقآيت هت.ت ل  قلأل

ى م تتمقلونظتت قوختتتت،صقماتىمتتتتقلألتمتتمقمتتمق تت  قتىل تتتقمتتمق  تت ق تت  قلوتمي تت ق

قىأاات قلوجى  ق 

فماتىمتتقلألتممقووتتقتتى ق ت ضقاتتروقىتختتت قىتتاتت مقلتجتهتتتققطرن التمثٌل :

قمتخذقلوي ل قف متق تات قاتستا ل هقوتيا قا  قما مقوتماتىمم.ق

سقجتتى  قلوماتىمتتتتقاتتتالمق تمتتمقات ااتتمقأااتتت ق ، ستت مقىهتترق ق  تت قتيتتتأبعاااد الجااودش

قلو  ليمقىلو امقىلومبل،ممقىلوتىلف .

ىانتتتءق تتترقمتتتقتيتت  ق تت يقلوات تت قأمقلوماتىمتتتتقووتتتقأهم توتتتقىختتتتمقوال  تت قي ل  ق

لألتمموقىلمقلوا تنتتتقلو ا يتمقلوتالتت ت مقلوم تتتمق  تىمقووتتقفت،ت  قم ييتمقاتونستامقو التتء ق

قألتممقاتالمق تممق.ىفت ت مقي ل  قل

ن تاتهقلوتاتمت ققفتي تت ققلوتذي ا قلوتخ   قاميتامقلإل ت قلواتت ق التخطٌط االستراتٌجً :

 ال تمقلوي تت قاتهوقىهتىقمتتق  جتبق متتهقىقمعقلألتمتتوقىهتىقمتتق ات قلوت   ت قلومستا قومتت

ق( p25  R.j.Boland ,2001,)لومستيا .ق انرقأ ضتقلستا ل ق

 ل،تت  قلوضتتىءققفتتيمىاتت قتتتتاحقف تتهقلومنظمتتمقفجتتت ققىلووتت  قلألى قوتتخ تت  قومىلجوتتم

أمقتجتتتتقلومنظمتمقلوت ات، قأىقلوستت تتقلألىوترقاستبل قأىق امتتققنت جمقوىاىعقأتمتمقهتى

لوتخ   ق ترقلوي ت  قلإل ل  مقوتمنظممقءقلو ى قلألى قأىقلويتنيقوىاىعقلألتمموقى يعق ب

قمتتت لا توتقفتتيمقتمق   تتتتق تتترقستتمامقلومنظمتتمقى وتتت قاتو التتتظق تتتر تتفتتيذلقمتتتقق0

 قأمق ىممقلألهم مقام تتمقأمقتتذوقلالستا ل قومىلجومقلألتمتتق ا قض ى  قالقغنرقووت

ىلمققستتتا قلوتتتتيلوتخ تتت  قإل ل  قلألتمتتتمقالاتتت قىلمق ي تتترقمختتتتت قم ل تتت قلألتمتتتمق

من أهم خطوات التخطاٌط لمواجهاة األزماات متقأمق  لسمقلألتمتتقلوستايمق  نتهتوق ذ

 (J.Gotts , 2003 ,p 412 ):إلى ةبها باإلضاف ؤأو التنب
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قلألتمتت. ال مقمىلجومق  م مقف   قلوام قممققمت فيتىف  قمختىمقق-أق

قلومستيا ق.قفيتمي قاؤ لقوؤلتمتتققلوتيت    قلومجتالتقق-بق

قتا   قف   قلوام ق)ف   قلومىلجومقىف   قلوال صق..قىغ  هت(ق-ا

ق–  جتتمقلوخ تتى  قق– قلونتتىعقتتتتن  قلألتمتتتتقلومتىااتتمق ايتتتقوماتتت   قما نتتمقميتتق- ق

قلآليت قلومتىاام.ق–  جمق   قلألتممقق–لألفات قق  ى ق–ل تمتو مقلو  ى ق

أمقمت لخ قلوتخ ت  قإل ل  قلألتمتتتقتتتت قاتوتات  ققيوترىفرقهتذلقلومجتت ق جت  قلإلاتت  ق

متتوحقلأل  ل قلومان مقاوتتقى ا اتمقلوتىجتهقاتي ل  قلألتمتموقىوات قمتمقق ايتقوتا  قىتات م

ىأ ضتتقلومت خ قلالجتمتت يققلوتتت  خيوقلومت خ قلومنظمتموقتت قلومت لخ قمت خ ق ستتومقأه قت

قىغ  هت.ىلالاتتت يققىلونالسي

 (ق32صقو2000)قا   وق  ًٌلإلدارش األزمة ما  االستراتٌجًأهم متطلبات التخطٌط ومن 

قموت قوت ي  قلوو  .قيورت    قلوو  قممقلوتخ   قا  ق امقىت ى تهقق-

ق تنتتق ا يم.تىف  قات   قاق-

قق.تىلف قمتت  قلو تى ق ترقلوماتىمتتقلومستم  قىلو ا يمقوت    قات   قلوا تنتتق-

قتىلف قلوي ت  قلومؤهتمقوتتخ   .ق-

قىلومتختت م.تىلف قلومستات  مقلوالن  مقق-ه

قلومت  م.تىلف قلإلم تن تتقق-ىق

وتخ تتت  ق مت تتتمقلقفتتتيىتيتتتى قلومنظمتتتتتقلومستتتتا  قومىلجوتتتمقلألتمتتتتتقاي جتتتت قت تمتتت ق

ق.يست لت ج مي ل  قلألتمتتق ترقأنوتقذلتق ا امققتنظ قيورقفويقلالست لت جي

  فتح قنوات االتصال :

تتاتتت قاتتتوظ ى ققىلوتتتي تتت قاوتتتقتاتتت  قلوماتىمتتتتققلوتتتيلوىستت تمققهتتيلالتتتتت قانتتىلتق

لألىلمتت قىلوتات متتتتقمتتمقلومستتتىىقلأل تتترقوتمستتتىىققي  تتتءقيوتترفتو تجتتمقق0لوم   تتمق

لوي ت  قلوات تق ا ترقأهم تمقيورق تى ق ترقلوماتىمتتقممقلومستى تتقلو ن تقلأل نروقىلو

ىمتتمقيتت قفتتيمقتتتىف  قىستتت، قق0 توتتمقي ل  قلألتمتتتتققفتتيالتتتء قلأل لءق اتتتىىقو فتتعق

لوىلضتت مقىلوستت  امقىغ تت قلوتيت   تتمق اتاتت قضتت ى  قمتتمقلوضتت ى  تتقنظتت لققلالتتتتت 

ق تومقلألتمم.فيقوض  قلوىاتقى ستس مقلومىا قى اتهق
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 (  Mitroff , 2003 , p287): وبصفة عامة تحكم االتصال القواعد اآلتٌة

 جتتبقأمق تت   قلالتتتتت قلألهتت ل قلوم تتتىبقت ي يوتتت.قفتالتتتتت قمتتتقهتتىقيالقىستت تمقق-أق

لو التتظقىلإلايتتءققفتيىلاتعقلألمت قأ ل قي ل  قلألتمتمقفتيق ت قذلتتهوقىهتىققفتيىو سقغت مق

قىلوم    .ق  قلأله ل قلومناى   قممق ومو قلألم قوت ي  ترقلوتاتىمقا مق

تتم مقني قلوتات متتقىلألىلم قممقلو ، سقوتم ؤىس موقىلوماتىمتتقىلإل ضتت تتقق-بق

قلو ، سق.قيورممقلوم ؤىسق

ىلمقت تتتىمقجم تتتعققلوامتتتتي جتتتبقأمقتتستتت قخ تتتمقلالتتتتتتالتقاتواستتتت مقىلو تتتتاعقق-ا

قىمستياته.م ستوتققلالتتتالتقاتيمقمالوىممقو  قمم

ذو قلوخت ج تتتتمق تتتتترقأستتتتتسق تتتتعقخ تتتتمقلالتتتتتتتالتقلو لخت تتتتمقى جتتتتبقأمقتىضتتتت- ق

لو فتعقلألىورق م مقأمقتتترقممقلواتتمت مقيذلققلوىلاعقيمقخ مقفاليس نت  ىهتتقم تمتم.ق

 اتات ىمقأ ت ققلوىاتتقلومنتستب.قى تترقلوت غ قمتمقأمقلواتتمت مقفتيمتقتتيتىلقلوماتىمتتتق

ما أن هناك عادش مباررات كقتو ق.أ مقأتممقيالقأنهقغتواتقمتق ت قتجتهقفيلأل  ل قلووتممق

قإلعداد خطط اتصاالت وهى :

ق مت مقلواتمت مقاتومنظممقىأ مقأ  ل قأخ ىقمان مقاتألتممق.ق-أق

قذو ق تتوتقلوسىا م. لو التظق ترقسمامقىمت لا مقلومنظممقىق-بق

قلوم تمتم.قلوس نت  ىهتتت ق م لجامقىم تق-ا

قتسااهقلألتممق.قلوذيتو  قممقلوخت قتيت  قلوتتي  ق ترق مت تتقلومنظممقىذو قاق- ق

 القرار:القٌادش واتخار 

 ت تت  قات ى هتتتقىتيتت موتقمستتتىىقأ لءقأ تتمققلوتتتيتميتت قلوي تتت  قأهتت قلوميىمتتتتقلو ، ستت مق

التءلتوتقىخا لتوتقىيا ل تتوتوقىيومتموتتقا تفتمقجىلنتبقلألتمتمقايت  ق قمنظمموقى ترقا  

قي ل  قلألتممق.قفينجت وتق

 ل قلوي تت  قوتمست،ىو تتقلالجتمت  تمقىلألخبلا تمقلومتيتت ق تترق تتت ق قأمقي  ىج   قاتوذ

لألستست مقآل تمقخ تمقأىقا نتتم قختتصقاتي ل  قلألتمتتتقام ل توتتققلومنظممقتميت قلوان تم

 تتتتق تتتترق لالهتمتتتت قىلوت ق قأم لوتتتيبل قلوما ىفتتتموقىواتتت قمتتتمقلألمتتتى قلوج  تتت  قاتوتتتذ

قققلإلست لت ج م.تقلو ، س مقوتي ت  قلوممت ستتقىلوجىلنبقلألخبلا مقتاتا قأ  قلوم ىنت
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وهناااك عاادش مبااررات لاادى تلااك القٌااادش لالسااتعداد لمواجهااة األزمااات وتتمثاال هااره 

 (ق12صقو2000 ق)قلو مبلىيقى ال اليقوقٌلًالمبررات فٌما 

 جتبقأمقتضت تعققلوتتيما  لتقمانى مقىأخبلا مقتتاتت قامات أقلومست،ىو مقلالجتمت  تمقق-

قتام قممقخبلووت.وتيقلاهقلومنظمتتقتجتهقلوا ،مق

ماتت  لتقلاتتتتت  مقتتاتتت قاماتت أقلومستت،ىو مقلالاتتتتت  مق تتمقلوخستتت، قلونتتجتتمق تتمقق-

قين ت قأىقتجته قلوما بلتقلونتجممق نوت.فيقأنا توتقلالاتتت  مقختتمق

 التتققيوترلوىاتقلومتتتح(قتتؤ ىقق–لوتو   قق–ىممتقالا قف هقأمقأاات قمىا قلألتممق)لومالتجت ق

لالهتمتت قىلوا ت ق تمقات ل، قى تتى قغ ت قنم  تموقفتوىاتتقلومتتتحقالخت تت ققريوقتتنعقلوي ل 

لات تت قأستتو بقىلستتت ل قات ل لتقج  ت  قوتتاتمت قمتعقيوترقماظ قلو تتالتققفيلوا   ق ؤ ىق

 ستتتمهقمىا قلألتمتمققلوذيقوؤلتمموقىهىقلألم قلالات ت يلو تض قىهىقمتق سمرقاتومىا ق

قمتتمقالق م تتمقأمقتتتت قا   يتتمقتيت   تتمقىالاتت قمتتمقمىلجوتوتتتاتوضتت ى  قفتومىلجوتتمقلوالاتوتتمقوؤلت

فتألتممقمىا قغ  ق ت ىقف   ق ىلجهقمتقهىقغ ت ققلإل ل ي تم تقاتإلا لعققلات ت ياتستىبق

وت ىقلوي تت  قلإل ل  تمق انترقتيت   ق تتى ققلإل ل يمتمقلوتال  ت قىلإلات لعقق ت ىقامتقهتىقمتتوى 

اك عدش عناصر أو مكوناات تةاكل التفكٌار وبصفة عامة هنمتال   قوتما بلتقىغ  قنم  موق

 ( p28  Reily, 2002 ,)اإلبداعً للقٌادش اإلدارٌة وهى كما ٌلً : 

 ا ق   قمم مقمتمقلألف تت قىلو تتى قلوختتتمق ىهرقتانرقينتتاقأق: الطالقة الفكرٌة

 ى   قتمن مقما نمق.قاما تمقمتقخبل ق
 تا تتمقاتوان تتمقلو لخت تتمقىهتترقتانتترقلوا تت ق تتمق تتتى قووتتتقختىتتت مقذلت تتمقمق:األصااالة 

ققوتمنظمم.قىلوخت ج م

  لتجتهقآخ قممقمختت قجىلنبقلوما تم.ققيورى يت قاوتقلوت ى قاتوال  قممقلتجتهق:المرونة 
  اتت ق تت  قمم تتمقمتتمق ىهتترقلويتت   ق تتترقلست اتتت قأق:البعٌااد  التااداعًالقاادرش علااى

قلوما بلتقلوم تا مقامىا قما مق.قلوا ل، قو  قق

لومستى تتقلويبليتمققفي ت قلوام ق  وقتمي ق  لوم ىنتتقلوستوالمقلوذقهذهقى  يقلوات  قأمق

لومىلجوموقمتقاا قلألتمموقىأينتءقلألتممقىمتقاا قلألتمموقفتألتممقتؤ ىقيورقلالات تت ققمم

ىو ت قألتمتمقمتتقىفترقهتذلقلإل تت ق م تمقلويتى قأمقم  تتمققأىقامانرقآخ قأمقلالات تت قهتى
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 م مقأمقتخت ق  ىستتقما نتمققممقلألتمموقف  قأتممقجىه قم  تمقلالستالت  قهيلالات ت ق

قمتقأنهقممقلومم مقأمقتخت قف تتقج    قوتت ى  قىلالستتيبل قىفتر  جبقلالستالت  قمنوتق

ققق.ي ل  قلألتممقفيهذلقلوميت ق ا تقجت تق ى قلوي ت  قلإلا ل  مق

 تطبٌن المنه  المتكامل إلدارش األزمات :

أنوتتققأيقلوااتىل،يؤلتمتتقتنتو قأستىبق  قلوالات قيمقأغتبقلومنظمتتق ن قمىلجوتوتقو

ي قتيى قامىلجوتوتقىيتتبلحقلآليتت قلوت م   تمقلونتجمتمق نوتتوقىهتذلققتنتظ قىاىعقلألتمم

قي ل  قلألتمتت.قفيأستىبقالق  ي قلوات، قلوم جىق

لومتتتنو قلومت تمتتت قإل ل  قىمتتتمقهنتتتتقتناتتتعقلوضتتت ى  قلومت تتتمقوي تتتت قلومنظمتتتتتقات ا تتت ق

ضرقلومنو قلومت تمت قإل ل  قلألتمتتتقاتتمقتيتى قلومنظمتمقات   ت قىتي ت  قى يوقلألتمتتق

متتمقلوا ،تتمقلوم   تتمق)ق لخت تتتقىخت ج تتتق(وقيتت قتيتتى ققلومختتت  قلوم تمتت قأمقتتاتت ضقووتتت

ا التتتء قىفاتو تتمقمتتمققاامتت قاتت لم قلالستتتا ل لتقوؤلتمتتمقومنتتعقأىقمىلجوتتمقتتتت قلومختتت  

اا قىاى وتتوقىىضتعقخ ت قلو تىل ئققتات قلألتمتت ما  قالقينذل خبل قيناتءقنظ ق

ىتا   قف   قإل ل  قلألتمتتوقىمىلجوتمقلألتمتمقىلستت،نت قلوناتت وقيت قتي ت  ققوؤلتممو

قفتيلومستتالت  قومنتعقىاتىعقلألتمتتتقلوماتتاومققىااتقىلستخبلصقلوت  ىسقلوتيلألتممق

ق(p106  Lagged, Patrick, 2003 ,)لومستيا ق.ق

 األزمات:تةكل المنه  المتكامل إلدارش  التًاسٌة ( العناصر األس1وٌوضح الةكل رقم ) 
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 دور القادش فً التعامل مع األزمات األمنٌة 

ق وقخ  تهمتتققلونتج مقهيقلوتيقتست  عقأمقُتَس ِّ قلوام قىف قلومؤسسمقأىقلومنظمميمَّ

قايت   ٍققويتت  قلأمق تمتتعققلوم ستىممقاتات قجوت قىت تالتموقىهتذلق ت تتبقلأله ل قم ييم

ىلتختتتذقلويتت ل لتقلوستت  امققمتتعقلأل تت ل ق تتتم مقمتتمقلوتتتت  قمون تتٍمق تو تتٍمق تتتر

يوتترق توتتمقلوتتتىلتمقأينتتتءققاتومؤسستتمقأىقلومنظمتتمققىلووت فتتموقىلوتتتيقتضتتممقلواتتى  

ق ترقوؤلتمتتقتا ضوت قلوموت قفتيقلوتاتمت قمتعقلألتمتتتقق ى هلويتت  ققلومختتالمق؛وذلقفيمَّ

ق.(ق22ق-11صقوق2003وقق تمت )قهذلقلوت ى ققتوقىا قلستا ضاا قىأينتءقىاا قىاى و

تىضتت  يققجتت ى ققاامتت قىاتت قاتتت قلوات تت (قق203ق-ق204صقق 2001وأ متت قق)وق

اات قىأينتتءقىاات ق ت ىيوتق تترققلألمن تمققفيقلوتاتم قمعقلألتممقلويت  ق تنتى ق ى ق

قلوتتوي قلون ى

 .حدوثها وأثناة وبعد لاألمنٌة قب التعامل مع األزمة القادش فً دور( 2)  جدول

 األزمة حدو  بعد وقوع األزمة أثناة وقوع األزمة قبل

قتتضتممقجم تعقىضعقلستمت لتق1

لومؤسستتتمق تتتمققأنتتتىلعقلوماتىمتتتتت

قىماتتت بلتوتقىمخت  هتتتتوقىلوتتتتمم

ق.لألتممقتي  ات ققلومتىاعقو  ى 

وتيت تموققا امقىست  مقتي   قلومىا ق1

اال  تت قلومىلجوتتمقق تتت قلالتتتتت ق  تت 

أينتتتءقلألتمتتموقىيناتتتءققفاتتبل قلومىجتتى ق

ق مت تتتتقستت  امقجتت ل قوت   تت قغ فتتم

ق جتتتت قىلتجتتتتتهقىمبلاستتتتتتقلألتمتتتتم

ق.ىمتتاامقت ى هت

  جتتمقتتتتي  ققت   تت قىتتتتن  ق1

ق.قىلومؤسسم ترقلألف ل ققلألتمم

ق

قج تت  ق تتمقانتتتءقات تت  قماتىمتتتتق2

 ىمقلال تمتتتتتتت ق تتتتتتترققلومؤسستتتتتتم

ىلآل لءقلوذلت تتتتتتتتتتتتتمققلواتتتتتتتتتتتتتت،اتت

ق.ىلوااىل، م

ق

قت قلوستتتتتت  عقاتومنظمتتتتتتملالتتتتتتتت2

قلو  ىم تتتتتتتتمقىغ تتتتتتتت قىلوو ،تتتتتتتتتت

اتومؤسستتتتتمقلو  ىم تتتتتمقلوم   تتتتتمق

تيت ت ققىلوم تم قأمقتست  قفابل قمع

قققمخت  قىآيت قلألتمم.

لوابلج تتتمققلتختتتتذقلإلجتتت لءلتق2

قىلإل ات قلونالسيقلوابلاقلونالسي

قىلويت قىلوتته ت قلو  بقو تالت

وؤلفتتتت ل قلوتتتتذ مقفيتتتت ىلققلونالستتتتي

اقلألستتتتتتت يوقىلواتتتتتتتبلقلوات،تتتتتتت 

قق.لوت ي
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قمختتت  قوتىااتتتتقانتتتءقمتالتتتتق3

قى متت قستت نت  ىقىاتتىعقلألتمتتتت

ق ا ت قوتمىلجوتتمقفتيق توتتمقىاتتىع

لألتمتتمق ايتتت قو تت قتىاتتعق ت تت  ق

ق  ق   ققلأل ىل قا امقتتممقف ه

قلستتتتتتتخ ل قماتىمتتتتتتتتقلوتتتتتتى يق3

لوتتتىت قىلوتتت ممققلوىاتتت،يقوخالتتض

قيتنى مقما بلتق ترقالقت   

ق

قلستتتتتيت  قلوماتتتتت  مقلواتتتتاا مق3

قلومنظمتتتتتتتتقغ تتتتتت قلو  ىم تتتتتتمى

قوتتاتتتىمقمتتعقىلومجتمتتعقلومتت نيق

لومس،ىو مقومست   قلوتذ مقتتتي ىلق

قققىاعقلألتممقمم

 األزمة حدو  بعد وقوع األزمة أثناة وقوع األزمة قبل

قت   تتت قىستتتت، قىاتتت ل، قلالتتتتتت وق4

قلالتتت قا امقىأاختص

ق

قلوالاتومقفيقلوس  امقلتختذقلوي ل لتق4

 تا قلوضتتتتغ مق)تتتتقضتتتىءقلواتتت ى 

قىلوموت (.قا امقلأل ىل 

ق

إل ل  قلألتمتتتتقىضتتعقا نتتتم ققق4

قمؤسستمىي  ل قف   قممقأفت ل ق ت ق

لخت تتتت ه قىتتتت   او قاتستتتتم ل قق تتتت 

منتسامق ترق  ال تمقي ل  ققفت لتق تر

قققلألتمتتقمىلجوم

قضتىءقي  ل قف   قلومىلجومقفيق5

قوقىلألفت ل قلومىجتى  لويتت  خا لتق

قلومؤسسم لخ ق

قخ تتتت قلومىجتتتتى  لستتتتتخ لاقلوقق5

لوتاتت   ققوتمىلجوتتمقاستت  مقى متت 

لإلنيتتتتتذققلومنتستتتتبقوت   تتتت ق  ال تتتتم

ق.قىلوم تفظمق ترقلأل ىلح

لالستتتتتتتالت  قمتتتتتتمقت نىوىج تتتتتتتقق5

قىىضتتتتتعقلإلجتتتتت لءلتقلواتتتتتت 

ت نىوتتىجيققم ستتبقلوىات، تتمقو تت 

ققلستخ لمهقفيق تومقسىء

تاتت ىققلالهتمتتت قلواتت   قاتتتألمى قلوتتتيق6

وتتتذىيققتتتتي   قأىقاستتت  مقىيستتتنت هت

قق.تتفومققوخا  قىلوات قمومتق تنتل

قىضتتتعقلواتتت ل، قىستتت  مق متتتت ق6

قلإلستتاتفتتقلألىو تتتمقىضتتمتمق تتت  

ققلوض  قوممق ي  قلومست   ق.

قخ ت قتت   بقمؤسستمتضعق  قق6

قمنظمتتتمقجتتت ل ق تتتترقلوستتتت نت  ىهتت

قققوتلومتىاامق سبقظ ىف

قىلضتت مقج تت  قىضتتعقل تمتتتالتقق3

ىلوتتيقاتومنظمتمقلوم   مققوتمؤسستت

قتىمقفتتتيق توتتتمقىاتتتىع م تتتمقأمقتتاتتت

قلألتمم

قخ تتتمقتال  تتتغقلوم تتتتمقىستتت  مقق3

قيوتتتترقنيتتتت قلوضتتتت ت تقىلومتتتتتتا م

قلومستاال تت.

م ت اتتتمقلوتىل ت تتتمقىلوتال  تتت قق3

لوخ لفتتتتتيقالمقتاتتتتتت  قلوتال  تتتتت ق

لواتمتتيقفتتيق تت قذلتتتهق يتتت قمتتمق

لوخستتت، قى  يتت قلوتتتىلتمقفتتيق

 توتتتتتتتتتتمقىاتتتتتتتتتتىعقلألتمتتتتتتتتتتتتق

قىلو ىل  
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قا نتتتتم قتتتت   ايقىلضتتتحىضتتتعققق1

قى تتت ق متت قتج اتتمقو تت قمؤسستتمو تت ق

قس نت  ىقمتىاعقو ت ى قلألتمتم؛قألم

قلوتتت   بق اتاتت قلواتمتت قلو تستت قى لء

ضتتتت ى  ققمىلجوتتتتمقلألتمتتتتتتقمتتتتع

قققلوس نت  ىقىلأل ىل قا امقىضع

قلالتتتتتتتتتت قلوج تتتتتتت قاتتتتتتتتإل بل قق1

لإل بلمتيققلالتتت قمس،ى ىت    ق

قلوماتىمتتتتتقىلوتت تتت قمتتتمقىتتتتى 

قا امقوتنتس

ق

ق

 األزمة حدو  بعد وقوع األزمة أثناة وقوع األزمة قبل

ق متتتتتت قت ت تتتتتت ق  التتتتتتيقى متتتتتتيق2

لومىا قق ترقأمق ت قتي   قوتماتىمتت

لومت  جتمققفيق يى قلوميت  سقلواتم م

ىاتىعققلال تمتتالتقفتيق ترقلألخص

ققلومتت مقىلإلم تن تتقلألتمم

قات مقلومتتاامقىلوتنست  قىلوتت لا ق2

لألتمتتتتمققىأ ضتتتتتءقي ل  ق نتتتتتت 

لومستتم  ققىت س  قىست، قلالتتتت 

لوتتىت قىتتتي  قق توتمقوضمتمقخالض

ققلوات يق.قلوت ممقوتمستىى

ق

قىضتتتتتتتعقا ىف تتتتتتت قموتتتتتتتت لتق10

قمىلجوتتتمقلألتمتتتمقوجم تتتعقأ ضتتتتء

لوال  تتت قلوتتتذيقستتت يى قلألتمتتتمقفتتتيق

قىاى وتق ت 

جتت ل ققستت  عق تمتتتقتتت قلستتت  تءق10

قو تتتتتتت قلومؤسستتتتتتتتتقىلومنظمتتتتتتتتت

قىلوخاتتتتت لءقلومتتتتت  ا موقلنخالضتتتتتت

قتلآليتتتت قلوستتتتا مقوؤلتمتتتموقىنج تتت

قفيقلوس    ق ترقلألتممقلومؤسسم

قققأىقلو ت يم

ق

 

 العالقة بٌن الثقافة التنظٌمٌة وإدارش األزمات  -ج

فيقلوىلاعقأمقلوي ت قاتتن  قلوييتفمقلوتنظ م مق ترقأستتسقم تىلهتتقهتيقو ستتقاتوامت تمق

قلوسوتمقوقوذو قفيننتق ن متقن ت قلوييتفتمقلوتنظ م تمقنجت قأمقماظت قلواتت ي مقتتنالىهتقيوتر

ييتفمقمتمتس مقىييتفمقمالتى مقوقات تات قلوييتفمقلومتمتست مقهتيقتتت قلوييتفتمقلوتتيقالقتيات ق

لوتي  قأمتقلوييتفمقلومالتى مقهيقتت قلوييتفمقلوتيقتتيا قلوتي   قىلوتج   قأىقلوت ى  قىو تمق

ىفيقضىءقا ينتقلو تتويقفتتمقهتذلقلوتتتن  قالق خت  قأهت ل قلوا ت قىلوتذيقنستارقمتمق
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ا مقلوستى  تتقاىتالوتقفا قمعقلألتمتتتقىستتى  تتقاىتتالوتق  قفات قوقخبلووتقلو ا ق

وذو قستنيى قاتتتن  قلوييتفتتتق تترقأستتسقلوييتفتمقلوجمت  تمقىلوتتيقتنستبقيوترقلو تاتتمق

قىلوييتفمقلوال   مقلوتيقتنسبقيورقلوىال تتقلومت   ق.

اتتمقت ى نتتهقىلمقلوييتفتتمقلوجمت  تتمق تتت قنستتاوتقيوتترقلو تاتتتمقاستتابق ا اتتمقهتتتقلومجتمتتعقى ا 

لالجتمت يقلويت، ق تترقأستتسقلوتاتتىمقىلوماتت  مقىلالنتمتتءقلواتتويقىلال تت ل قلومتاتت  وق

ىو ىمقلألف ل ق امتىمقفيقهتذهقلومنظمتتتقومت ىقلو  تت قوقوتذو ق  تىمقمالوتى قلومنظمتمقأىق

لومؤسسمقفيقلو تاتمقميت بقيورقمالوى قلوات،تمقوقىمعقىجى قميت قهتذهقلومالتته  قلوتتيقتميت ق

مقلوي  قىلأل  ل قلوتيقتتجس قممقخبل قلوييتفمقفتمقلو تاتتمقتتتنعقلو  تت قاات قأمق تممقم

ق(.1صقو2002تتنعقلومنتجتتق.)قلو ى يقوقلوانتيو

وذو قفتمقلوات ي مقىلو تتبق ن متق ا  ىمقيورقلو تاتمق ترقينوتقذلتقلوييتفمقلوجمت  تمقوق

لو تاتتمقمىجتى  قاات  قأ مت قفينو ق ذ  ىمقاتمقهذهقلوي  قمىجى  قفيقلواتو قىو نوتقفيق

ىلجتتذ قىهتتذلقمتتتق تتتنعقلوالتتت  قىاتوتتتتويقلوتم تتتقلوتتذيقت  يتتهقلوييتفتتمقىلوتتذيقستت نا سق

لونوت، تتمق تتترقلأل لءقلواتتت قمتتمقت ي تت قوئلاتت لعقىلو  تتت  قفتتيقمجتتتالتقلوامتت ققماتونت جتت

قوتخ يقلألتمتتقىلويضتءق ت وتق.

ىمقهذلقلومجتمتعق اتجعق تترقلوتالتى قا نمتقتنسبقلوييتفمقلوال   مقيورقلوىال تتقلومت   قو 

لوال  يقىت ي  قلوتمت تق ترقلآلخت  مقىلوتنتتفسقى تبقلوتذلتقىتيت   قلومتتتوحقلوال   تمق

قىلمقهذهقلوي  قت جعقيورق ا امقهذلقلومجتمعقىلو  ال مقلوتيقت ىمقاوت.قىلوستى قلألنتني.

أىالقيوترقمتتت تو قوذو قفتمقلوييتفمقلوتيقت  تق تترقلوال   تمق تىاتعقاوتتقأمقلألفت ل ق نظت ىمق

لواخت مقىمتت مق ت،تتو وقى ساىمقن ىقلالنجتتقلواختيقوقا نمتتقفتيقلوييتفتمقلوتتيقت تىمق

اوتقلوجمت  مقاى مقفتىاعقممقلألف ل قأمق نظ ىمقأىالقيورقلومجتمعقى تىااتىمقلو تتى ق تترق

 (. Winght & Noe, 1996,P230)   قلومجتمعق ن متق  تتجىمقيو هق

 ق ت ق م قمتالىفمقممقاات  مقم تا تمقام ل ت قلألتمتمقوقاات قىانتءق ترقمتقسا قسى

 ت قلوستى قلوجمت يقىاا ق ت قلوستى قلوال  يقىس ت قتتن  ق  قاا ق ت ىمقمتمق

ق.ىجى قمنخالضقوتال   مقأىقلوجمت  مقيورقلوىجى قلوم تالعقوتال   مقأىقلوجمت مق

ق(ق ىضحقذو ق4 ا ق)لوج ى قى
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 الجماعٌة

ققمنخالضقم تالع

دٌ 
ـر
ـــ
فــ
ال

ـة
ـــ
ـــ
ـ

 

قه منمقلوال   مقتت   قلوال   مقاتوجمت  م
الع
 ت
م

ق

قفي لمقلووى مقه منمقلوجمت  م

ض
خال
من

ق

قلوجمت  مق-(ق ىضحقمتالىفمقت ت  ق بلامقلوال   مق4لوج ى ق ا ق)

ى متق ظوت قاتومتتالىفمق م تمقأمق وت ممقنمت قمات مقمتمقلوستتى ق نت متق  تىمقلوتنم قلألخت ق

لوتيق م مقأمقتظو قهنتقهيق ن متق  تىمق ت قمتمقلوتنم ققضا  قىمنخالضوقىو مقلإلا تو م

لوالتت  يقىلوجمتتت يقمىجتتى قىااتت  قمتتؤي قفمتتتذلق م تتمقأمقوتمنظمتتمقأمقتالاتت قمتتمقلجتت ق تت  ق

 تى قت لعقا مقلونم قلوالت  يقىلوتنم قلوجمتت يوقيذقأمقلوتنتتفسقات مقهتذهقلألنمتت ق م تمق

 تتهقفتيقلوامت قوقوتذو قفتتمقأمق ت ى قيورقت لعقوقيذق  قنم قس  تى قاتتمق ياتتقا متهقىأهم

 تت قهتتذهقلإلاتت تو مقمتتمقىجوتتمقنظ نتتتق م تتمقأمقتتتت قمتتمقختتبل قلستتت اتبقلوستتتى قلوجمتتت يق

ق(.ق11وقصق2002وتستى قلوال  يق.)قلو ى يقوقلوانتيو

وذو قفتمقلوتستؤ قلوذيقس يت قاىجهقهذهقلوال   قهيقأمقلوستى قلوال  يقأستستقالق تيات قلوامت ق

   هقاتوستى قلوجمت يقلىقت قل تىلءقلوستى قلوال  يقمتمقاات قضممقلومجمى مقىيذلقمتقت قتت

لوستى قلوجمت يقفتمقلوستى قلونتت قهىقست قجمتت يققوىهنتتقنتى قأمقنات مقلوالتت  قات مق توتمق

ه منمقلوجمت مق مق تومقتت   قلوال   مقاتوجمت  مقوقفالتيقلو توتمقلألىوتيقه منتمقلوجمت  تمقفتتمق

منخالضتمقوتذو قالقتىجت قفتيقهتذهقلو توتمقأيقميتىمتمقلوال   مقى متق ظو قممقلومتالىفمقت ىمق

وتستى قلوجمت يقىو مقمجم قلومنظممقت ىمقمىجهقن ىقهذلقلوستتى قوقأمتتقفتيقلو توتمقلويتن تمق

 ن متقنيى قاتت   قلوستى قلوال  يقممقخبل قلوستى قلوجمتت يقفتتمقلوستتى قلوالت  يقست  ىمق

تت   قهتذلقلوستتى قلوالت  يقاتإل تت قمىجى قىايى قوذو قفتمقلوني مقلوجىه  مقت ممقفيق  ال هق

لوجمت يقمعقلوم تفظمق ت قختىتت مقهتذلقلوستتى قلوالت  يقوقيذلق متتقأىضت نتقمتمقاات قأمق

وتال   تمقمتل تتقوتذو قىمتمقختبل قلونجتتحقفتتيقهتذلقلومستارقفيننتتقسنستتال  قمتمقمتل تتقلوجمت  تتمق

مقلومختت  قىلوال   مقمعقااضقوق تمتقاتمقهتذهقلوامت تمقو ستتقستوتمقىت تتىىق تترقلوا  ت قمت
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ىمنوتتتقظوتتى ق  تتىبقلوال   تتمقىلوجمت  تتمقفتتيقىاتتتقىل تت قىل تمتتت قظوتتى قتو  تت قوتمتستت ق

لوجمت تمقمتمقختبل قتم  تتقلوستتى قلوالت  يق تمقلوستتى قلوجمتت يقضتممقلوجمت تمقنالستوتق.)ق

ق(21صو2002 تىلنيوق

ىاات قأمقأىضت نتقلالختتبل قات مقلو تتوت مق ايتيقلوتىضت حقلوتذيق تت قمتمقخبلوتهقلو  ال تتمق

ستت ت قمتتمقخبلووتتتقتتتت   قلوستتتى قلوالتت  يقاتوستتتى قلوجمتتت يقمتتعقلوم تفظتتمق تتترقلوتتتيق

ختت،صقلوال   مقوقى م مقأمق ت قذو قممقخبل قلال تمت ق تترقمت لخ قلإل ل  قلو   يتمق

مي ق)قلوتم  م(قأيقتم ت مقلواتتمت مقضتممقلومجمى تتتقيذق تت حقلوتم ت مقوؤلفت ل ق   تمق

 ىمقلو جتىعقيوترقلو ؤستتءقوتذو قفتتمقل تتىلءقلتختذقلوي ل لتقلوتيقتتاتت قاست  قلوامت ق

لألاتتختصقذىقلوستتتى قلوالتت  يقضتتممقلومجمى تتمقمتتعقي  تتت،و قلوتم تت مقلو تتتفيقفتتيق

قلوتت  ق م مقأمق  ي قلويت مقيورقنسارقفيقلوىتى قيو وتق.ق

ىاتونستامقوي تتبقلووى تمقفت م مقلويتى قيوترقأمقهتذهقلو توتمقتظوت قفتيقلومنظمتتتقلوتتيقالق

تجمت  مقأىقلوال   مقىلوا سقت  حقفيق توتمقىجتى قختتت،صقتمت قختت،صقمم ت قو

ق(12-11صقصققو2011ىستى  تتقم تالامقو ىقلألف ل .ق)ق   يتتوق

ىوتىضتت حق متت قلوابلاتتمقاتت مقلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقىي ل  قلألتمتتتتق تتتتيقذوتت قمتتمقختتبل ق

تىت  قم ل  قلألتممقىلوتيقتتتلممقمعقم تىومقوت ا قا مقلوخ ت لتقلوتيقتت قىتتالوتق

يقلومتتتالىفمقأ تتبلهقىم ل تت قلألتمتتمقوتختت ىاقام تتتتمقأىو تتمق تتمق بلاتتمقلوييتفتتمقفتت

لارلك اتألتمموقىاا  ق ت ق م تمقأمقننتتا قم ل ت قلألتمتمقمتمقمنظتى ق ى  قلو  تت قوق

 ستتكون األزمة من المراحل اآلتٌة :

   قلألتممقق-نضىاقلألتممق/قىتىووتقيورقلوذ ى قق-ققنمىقلألتممقق-ققناىءقلألتمم
 ىضتتتحقهتتتذهقلوم ل تتت قىستتتى ق تتتت قلوتتت ا قاتتت مقهتتتذهقلوم ل تتت قق(ق10 اتتت ق) قىلواتتت 

ىلومتالىفمقممقلج قت ت  ق بلامقلوجمت  مقاتوال   مقيذقأمقفي لمقلووى مق م مقأمقت تىمق

 تم قمست  قفتيقناتىءقلألتمتمقوقى ت  قلتختتذقلوالات قلوتتت   يق نت قىجتى قلوختت ويذق

مت قأمتقوتمنظممقممقخبل قم تىلهتتق ن متقتىج قييتفمقمم ت قوتمنظممق م مقأمقت ىمقت

لوي ميقلوذيقست نا سقفتيقستتى  تتقلألفت ل قىاتوتتتويقلوامت ق تترقمىلجوتمقلألتمتمقفتيق

ق(23وقصق2006لوم ل  قلألىو مقوظوى هتق.ق)قلوج  تيقوق
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 ( دورش حٌاش األزمة1ةكل رقم )

ق

قلونضىاققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قلونمىققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قلو  ققققققققققققققققققققققققق

قلوناىءققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

قققققق

ق

ق

ق

تام ق ترقتالتتا قلألتمتمقىنمىهتتقات القمتمقتتىف  قأمتقفيقم  تمقلونمىقف م مقوتال   مقأمق

لو  قوقوذو ق ن متقتت قلألتممقفتيقم  تتمقلونمتىقىتتت قيوترقم  تتمقلونضتىاقى ت  ق

تم مقلوال   مقممقلوتاتم قمعقلألتممقأىقلوس    ق ت وتتقوقفانت قهتذهقلوني تمقست نتي قمتمق

هىقلوجمت  تمقوقيذقم  تمقلونمىقيورقم  تمقلونضىاقوقوذو قفتمقلو  قلوى   قلومتتحقهنتق

ممقختبل قلوجمت  تمق م تمقأمق تت قلوست    ق تترقلألتمتمقىلوتخالت ضقمتمقمستتىىقات  ق

لألتممقىلوتىت قلومىجى قوقوتذو ق نت متقنات أقاتالنتيتت قمتمقم  تتمقلونضتىاقيوترقم  تتمق

لو  قوقستا أقممقج   قلوال   مقاتوظوى قوذو قى ن قهذهقلوني مقننتي قيورقتت   قلوال   مق

لوتيقت قي ضت وتقفتيقأ تبلهقوقوتذو قنت يقاتتمقلألتمتمق نت متقتناتتق م تمقأمقاتوجمت مقى

 تتت ق توتتتقمتتمقختتبل قلوال   تتمقىو تتمق نتت متق  تتىمقهتتذلقلوتتنم ق تتتجتق تتمقتيتت   قلو تتتى ق

ىختىتتقفيقلألتمتتقذلتقلألاات قلومتا   قىلو ج قلو ا  قفتمقلو  ق تتيقاتوتت   قممق

تي   قلو تى ق جتبقأمق تت قتتت   قلوال   تمققخبل قلوجمت  مقوقى ن متقتنجحقلوجمت  مقفي

خالصاة القاول ٌمكان الخاروج لومىجى  قوضمتمقلستم ل  مقلونجتحقلوتذيقتت قت ي يتهق.قق

 بالنقاط التالٌة : 

 ن متقالقتمت قلومنظممقلوي  لتقلوم تىامقوقى نت متقت تىمقلألتمتمقمتستت  مقىذلتق -

قو قفيقتي   قلو تى ق.ا  ق تو مقفتمقلوال   مقستسو قفيقتالتا قلألتمتتقىالقتس



 -10- 

 ن متقتمتت قلومنظممقلوي   ق ترقلوتاتم قمعقلألتممقاا  قمتىس قأىقم تالتعق م تمق -

  ن قهذهقلوني مقأمق ت قتت   قلوستى قلوال  يقاتوجمت  مقممقخبل قلوتم  م.
يمق   قىجى قييتفمقمم ت ق ست  ق ترقناىءقلألتمتتقىس  مقت ى هتقيورقم  تمق -

 لونمىق.
تتتيقتتتتتي قاو منتتمقلوييتفتتمقلوال   تتمقستتتىلجهقتتتاىاتتقفتتيقمىلجوتتمقيمقلومنظمتتتتقلو -

لألتمتتقلوم تالامقلوا  قىذلتقلوتستت عقلوم تالتعقىذوت قالمقميت قهتذهقلألتمتتتق ت تتبق

ىلمقهتتذهقلوختتتت مقالق تتت قل تستتتاوتقاتت مقو تتتهقىضتت تهتقوققىلوتاتتتىمققلوامتت قلوجمتتت ي

لألنتتىلعقمتتمققميتت قهتتذهقىوتتذو قفتتتمقميتت قهتتذهقلومنظمتتتتقستتت ىمقموتت   قاتالنو تتت قفتتي

 (.ق13وقصق2002لألتمتت.ق)قلو ى يقوقلوانتيو
ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق

ق
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 ( جهاز الحر  الوطنً الكوٌتًد)

منذقأمقتىورقمنتبقنت،بق ، سقلو  سقلوى نيقلو تى تيقستارقلوات خقماتا قلأل مت ق

لوتتتاتحقوت تتىمقهتتذهقلومؤسستتمقلوا  يتتمقي تت ىقلو  تتت،تقلألستستت مقفتتيقمنظىمتتمقلألمتتمق

 تتمق ىوتتمقلو ى تتتقوقلوتتتيقتميتت قمتتعقاتتىلتقلوجتت  قىلواتت  مقتتتمت قأمتتتمقفتتيقىلوتت فتعق

قلو فتعق مقلوى مقىت تنمقلستي ل هقوقى ذو قتىف  قلألممقىلألمتمقوتمىل ن مق.

ىاتت ق متت قلواتت خقماتتا ق تتترقلال تيتتتءقاتومؤسستتمقلواستت   مقى تتتتق ى هتتتق تتترق

ا ،تقج  ت لقوت قلومستى  مقلواس  يقىلالجتمت يقوق   قاو قنات قلو  سقلوى نيق

  مقمتوىفتق ن متق تمق ى هقميتت لق ترقلوجتنبقلواست  يقفتيقلو التتظق تترقلمتمق

لو ى تقىلستي ل هتققوقو مقلونظ  قلوج   قوتا خقماا قأ  تقهذهقلومؤسسمقأاات لق

خ يقيورقجتنبقمومتوتقلواس   مقوقف أ نتقق نتت قلو ت سقلوتى نيق ن تيتىمقيوترق

ىلق تتتترقتاتتتي  قىي ل  قتتتتت قلومؤسستتتتتقت ستتتاتقمؤسستتتتتقلو ىوتتتمقلو  ى تتتمقو تتتت  ا

وت ىل ئقممقلومىلنمقيورقمؤسستتقلو و اتءقىتىالقيورقم ت مقلوت ا  قوقو تتاحق

 ى قلو تتت سقلوتتتى نيقم ى  تتتتقىمستتتتا لقوبلضتتت بلعقاتتتت ىل ق ا تتت  قفتتتيقأىاتتتتتق

لألتمتتتتقأىقلو تتىل  قلوتتتيقتتت  بق ت وتتتقو  تتىمقستتن لقو تت قمؤسستتتتقلو ىوتتمقاتتبلق

مومتتمقلإلضتتتف مقلوتتتيقىل اتتقتتتىورقلواتت خقماتتا قلأل متت قمنتتتبقلستتينتءقوقىهتتيقلو

ق(.31صققو2013نت،بق ، سقلو  سقلوى نيق.)ق ا قلويت  وق

 متتتقستتارقلو تت سقلوتتى نيقوتت  تت ق ى هق مؤسستتمق ستت   مقىأمن تتمقاتتت   ق تتترقتنال تتذق

ىلجاوتقلوى نيقفتيقمنظىمتمقلألمتمقىلوت فتعق تمق ىوتمقلو ى تتقات  جتتق تو تمقلو التتء ق

 قوقىذو قممقخبل قلالهتمت قلومتىلت قاتنم مقىت ى  ق نتت هقممقلومتىل  قىلال ت ل

لوااتت  مقىلوت تت   قىلوتج  تت قلومتىلتتت قونظمتتهقىمناتتمتهقلواستت   مقوقى تتتمقوت تت سق

لوى نيق ى قفت  قفيقمىلجوتمقلوا  ت قمتمقلألتمتتتقلوتتيقتا ضتتقووتتقلو ى تتقستىلءق

فتيقلوتتت يقومتتقاتو تهقلو ىوتمق ترقلوتا  قلواس  يقممقخبل قلوي ت قا ى هقلوتى نيق

متتمقت تت  تتقفتتيقهتتذلقلواتتتمقوق تتتمقأخ  هتتتق تتترقلإل تتبل قلويتتتىقلوا لاتتيقفتتيقا ل تتمق

لوتسا ن تتقممقلوي مقلومتضيقأىق ترقلوتا  قلألمنيقمتمقختبل قت متتهقمستؤىو تهقفتيق

مستتت   قىتل  قلو لخت تتمقفتتيقلوي تتت قاتت ى هتقفتتيق التتظقلألمتتمقلوتت لختيقوقىاتت قل تستتبق
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لو ى تيق ترقم ل قلوايتى قلومتضت مقخات  ق تو تمقلنا ستتقاات  قماتات ققلو  سقلوى ني

 ترق التءتهقفيقأ لءقموتمتهقلويتتو تمقوق متتقلنا ستتق تترقلوت تى  قلومستتم قفتيقمنظىمتمق

لوتستحقلوتيق اتم ق ت وتقفتيقلوي تت قاتتت قلوموتت .ىيذلق تتمقوت ت سقلوتى نيقلو تى تيقموتت ق

ستتايتقلإلاتتت  قوقفتنتتهق يتتى قفتتيقلوىاتتتقذلتتتهقذلتق ا اتتمق ستت   مقىأمن تتمقاتألستتتسق متتتق

اتتتتتقت تستتبقأهم تتمقمتنتم تتمقق–غ تت قأمن تتمقىغ تت ق ستت   مقق–اموتتت قذلتق ا اتتمقأختت يق

ىمت ىظتتمقفتتيقلوالتتت  قلألخ تت  ق.قتتميتت قفتتيقلوي تتت قاتتااضقلأل ىل قلوتتتيقتوتت  قيوتترقتنم تتمق

فتيقااتضقلومجتمعقىلومستهممقفيقتتا مقااضق تجتتقلومىل ن مقوقف متقاتتق  ت ق ت تهق

قلأل ا تتقماتو ى قلومجتمايقأىقلومس،ىو مقلالجتمت  ممقوت  سقلوى نيقلو ى تيق.

متتتمققق(3صققو2003)قلو تتت سقلوتتتى نيقوق جوتتتتتقلو تتت سقلوتتتى نيخ تتتمققلن تيتتتتاتتت قى

قققلال تات لتقلوتتو م

ق فيوقمميتمققلوى نيتىج وتتقلوي ت  قلوات تقوت  سققق-1

قفتتيضتت ى  قياتت ل قلومان تت مققفتتي ق ستتخوتقستتمىقلوتت ، سق  الظتتهققلوتتتيلوماتتت ئقق-

قلوتخ   .

قفتيقلألمنتيتىج وتهقألهم تمقلوات ققفتيقلومتميتتم(قلوتى نيىفرقن مقلويت، ق)نت،تبقلو ت سق

ات تاتتت قأمقهتتذلقلوتت ى قتال ضتتهققلو تتى تيقلوتتى نيلوم تتتىبقوت تت سققلومستتتياتيلوتت ى ق

ق قيات م م.لومستج لتقلو تو مقلومستيات مقوتا ،مقلو ى ت موقىقمتق    قاوتقممقأخ ت

ستا قت تى  ققفتيضت ى  قلونظت ققفتيقلوتى نيأ  هتقى   قلو  سققلوتيىفرقلوتت   لتق

لوجىلنتتبقلإل ل  تتمقلومختتالتتمقنظتت لقألهم تتمقلوت تمتت قاتت مققفتتيلو تت سقىى  لتتتهقلومختتالتتمق

قفتيلومتميت ققلإل ل ي فعقمستىىقلو التء قلويتتو تموقىقلوات ققفيلومتمي ققلواس  يلوا ق

ق.لوى نيلو  سققمنتسايىفنىمقلإل ل  قو ىققت ى  قموت لتقلوي ت  

وق  تت قتؤ تت قجم تتعققلالاتتتتت يذلتقلوااتت قق2035لو ؤ تتمقلواتمتتمقو ىوتتمقلو ى تتتقق-2

واتتت قمتتتقالاتت قوتتهقمتتمقمنظىمتتمق ستت   مققلالاتتتتت يلو  لستتتتقىلوىاتتت،عقأمقلالت هتتت ق

قىأمن مقت مرقذو قلوات قىت ي قلستي ل هوقذو قأمقمألممقأستسقلوتنم مم.

 ىتتتهقمتتمققلواستت   مقلوى ن تتمقوتيتتىلتقلومستتت مقلو ى ت تتمقىمتتتقلإلستتت لت ج م قى تتذو-3

ق.لوى ني مسقااضوتقماتا  قلو ى قلوم تىبقممقلو  سققيست لت ج مأه ل قىموت ق
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قفيىت    ق ستوتهققلو ى تيقلوى نيايناتءقلو  سققلويتضيق2/63لوم سى قايتنىمقق-4

ق فيمي قتتقلوى نيممقلويتنىمقاتمقموممقلو  سقق2مت  ق

قماتىنمقلويىلتقلومست مقىه ،تتقلألممقلوات ق تمتق تبقيو وتقذو ق-

تات  قووتذلققلوتتيذوت قمتعقلوو ،تتتققفتيأغ لضقلو فتعق مقلوابل قمتاتىنتققفيلإلسوت قق-

قموممقأخ ىقتاو قيو هقانتءق ترقا ل قممقمجتسقلو فتعقلأل تر.قاتيلوي ت ققلوي ض

 ق تتترقأمتتمقىلستتتي ل ق ىوتتمقلو ى تتتقى ا اتتمق ا اتتمقلوتو  تت لتقلوم تمتتتمقىلومتتؤي ق-5

قلوموت قلوترقس  تبقممقلو  سقتنال ذهتقوتتاتم قمعقآيت قمي قهذهقلوتو   لت

ى  ال مقتىظ الوتتققلوى نيلو  سققفيلإلم تن تتقىلوي  لتقىلوخا لتقلومتىف  ق تو تقق-6

قلومات قيو وتقأ بله.قتلوتو   لوتتاتم قمعقلوموت قلوستايمقأىق

 مؤسستمق ست   مقىات مققلو تى تيقلوتى نيلوتنس  قىلوت تم قا مقلو  سقل ت تجتتقق-3

ىلومؤسستتتتقلوم ن تتمقذلتققىلوتتىتل لتمؤسستتتتقلو ىوتتمقلواستت   مقىلألمن تتمقمتتمقجوتتموق

قلوابلامقممقجومقأخ ى.

 : الكوٌتًرؤٌة الحر  الوطنً 

م تتت  وققىلمنتتياجتهت تتمقلو تت سقلوتتى نيقلو تتى تيقو تتتاحوقاتتى ق  تت ق ستت  يققلال تيتتتء

ظيقاييمقلوي ت  قلوس تس مقىلومجتمعقلو ى تيوقفيق الظقأممقىلستي ل قلوابل قفتيقا ،تمق ت وتمق  

 (  (Kuwait National Guard , 2007 , p5ق سى هتقلالنتمتءقىق ىحقلوال   قلوىل  .

 الرسالة :

لومنظىمتمقلواست   مقىلألمن تمقامتتق ي متهققفتيهىقا   قفت ت ققلو ى تيلو  سقلوى نيق

لوت فتعقىقلو لخت تمقىأجوتت قلو ىوتمق نت قلو تتبقمتمقختبل قجتهت تمقق تيوتىتلممقيستنت ق

ق تو مقىتته  قل ت لفيقىا ل مقمجتما مقت ال قلستم ل قلوم تفظمق ترقأممقلوابل ق.

 األهداف اإلستراتٌجٌة :

 لال تيتتتءقامنظىمتتمقجتهت تتمقلو تت سقلوتتى نيقلواستت   مقىلألمن تتمقىلإل ل  تتمقىلوالن تتمق

قا التء قىلات ل .قومىلجومقلألتمتتقىلو ىل ئ

 مختتتت قلومستتتى تتقىتتتىالقيوتترقأ تتترققفتتيي تت ل قىقتته تت قا تتت لتقلو تت سقلوتتى نيق

ق  جتتقلومون م.
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 تات تقلوت تم قىقت ى  قآو تتقلوتنس  قىقلوتاتىمقمعقلومؤسستتقلواست   مقىقلألمن تمق

قذلتقلوابلامقامتق خ  قأممقىقلستي ل قلوابل .قلوم نيىمنظمتتقلومجتمعق

 جم تتعقمجتتتالتق متت ققفتتيقىلونتتى يقىلوتختتتتيلوتتت   بقلواتتت قت تتى  قمنظىمتتمق

قلومناى .قلال ت لفيلو  سقلوى نيقىتىالقيورقلأل لءق

 تت قمتتتق تاتتت قاموتتت قىىلجاتتتتقلو تت سققفتتيلو تت   ققلوت نىوتتىجيمىل اتتمقلوت تتى ق 

قلوى نيقلو تو مقىلومستيات م.

 وتهققلومجتماتي مؤسسمقى ن مقىيا لتقلوت ى ققلو ى تيتات تقلالنتمتءقوت  سقلوى نيق

قلومجتالتقذلتقلوابلام.قفي

 قفيقلومؤسسيتتت  قلوام ق(لو  سقىقت ا ت قنظتت قي ل  قلويتى قfmsقلومامتى قاتهقق)

ق(  (Kuwait National Guard , 2007 , p7. لومؤسستتقلواس   مقفي توم تق

لن بلاتتتقممتتتقستتا ق تنتتتى قلوات تت ق ى قىأهم تتمقمؤسستتمقلو تت سقلوتتى نيقلو تتى تيقفتتيق

ممقلوات قوقلوخت جيقىلو لختيقوقىذو قممقخبل قستمقم تى ق ، ست مقلألى قمنظىممقلأل

ناذ ق ى قنات قلو  سقلوى نيقلو ى تيقىت ى قان تهقلوتنظ م مقىلويتنيق ق تنتى ق ا اتمق

لوموتتت قلومى تتتمقيوتترقلو تت سقلوتتى نيقلو تتى تيقوقىلويتوتت قلأل ىل قيوتترق يتتى قاوتتتقجوتتتتق

ى قلألمنتيقىلواست  يق ات قلنتيتتءقنمتتذاق مت تمقلو  سقلوى نيقلو ى تيقمميتمقفيقلوت 

فيقهتذلقلواتتمقف متتق يت  قىلوم تى قلو لاتعقناتذ ق تى قمنظىمتمقتستت حقلو ت سقلوتى نيق

لو ى تيقوقا نمتق تنتى قلوانت قلوختمسقجوى قىآو تتقت ى  قمؤسسمقلو ت سقلوتى نيق

ما تمقوت ت سقىأخ  لق تنتى قلوم ى قلوست سقأاات قلو ى قلومجتمايقأىقلومست،ىو مقلومجت

قلوى نيقلو ى تيق.

 النةأش والبنٌة التنظٌمٌة لجهاز الحر  الوطنً الكوٌتً -

فيق و قستمىقلألم ت قلو ل ت قق1263ناتتقف   قتتس سقلو  سقلوى نيقلو ى تيق ت ق

لوا خقجتا قلأل م قلوجتا قلوتاتحق ن متق تمقىو تتقوتاوت قوق تترقلوت غ قمتمقأمقلوا ل تمق

اا قذو قمتعقتو  ت لتق ،ت سقلوتىت لءقلوا لاتيق ات قلو ت   ققلوالات مقونات قلو  سق تنت

و متت ققموق  نمتتتقت تتىعقجمتتعقغال تت قمتتمقلومتتىل ن مقلو تتى ت  ق1261اتستت قوت ى تتتق تتت ق

لوسبلحقىلوت  بق ترقلستخ لمهقىاا قماتت  مقوتىلءقلو  متى قلو تى تيقفتيق ت بق تت ق
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ويىلتقلوا ا تمق ترقلوجاوتتقلومت  مقوقىاتت قجنى قلو ى تقفيقلومات  قا مقلق1263

ىلإلس ل، ت مقلوتيق ل تق  تهتقفيق فحقىلوا   قوقلت  قسمىقلألم  قلو ل ت قلوات خق

ق5تتتاتحقلوستتتو قم ستتىمت قااتتبلمقلأل  تتت قلوا ف تتمقفتتيقجم تتعقأن تتتءقلوتتابل قل تاتتت ل قمتتمق

ى ت مقستمىقلألم تت قلو ل ت قجتتا قلأل مت ق ،تت سقمجتتسقلوتىت لءقآنتتذل قق1263 ىن تىق

يقظتت قتتتت قلألجتتىلءقلومتتواتتمقوق تتتمقالاتت قمتتمقيناتتتءقمؤسستتمق ت متتتق  ف تتتق تمتتتقوقفتت

 س   مقمستتيتمقذلتق التتء قىيم تن تتتقىتنظت  قىتستت حقختتصق  يت قووتتقلويت   ق تترق

ماتىنتتمقه ،تتتتقلألمتتمقلواتتت قفتتيقت ي تت قلألمتتمقلوتت لختيقوتتتابل قوقفضتتبلق تتمقماتىنتوتتتق

هذلقلومن تت قات تتققوتيىلتقلومست مقفيقلو فتعق مقلوى مق تمتق تبقيو وتقذو قوقىمم

ف تت  قيناتتتءقلو تت سقلوتتى نيقوتت ىقلوي تتت  قلوات تتتقفتتيقلو ى ت.ى ختتتتقهتتذهقلوال تت  ق  تتتق

ايناتتتءقق1263 ىن تتىق تتت قق6لوتتتت  قفتتيقق1263وستتنم2لوتنال تتذقاتوم ستتى قايتتتنىمق اتت 

لو  سقلوى نيقلو ى تيقىذو قفيق و قسمىقأم  ق ىوتمقلو ى تتقلو ل ت قلوات خقتتاتحق

ووتتذلقلوم ستى قفتتمقلو ت سقلوتتى نيقه ،تمقمستتيتمق تمقلوجتت  ققلوستتو قلوتتاتحقوقىىفيتت

ىلوا  مقى  ىمقلالوت ت قاهق مق    قلوت تىعقمتمقات مقلومتىل ن مقى اتتىمقلو ت سق

لوتتى نيقلويتتىلتقلومستتت مقىه ،تتتتقلألمتتمقلواتتت ق تمتتتق تتتبقيو تتهقهتتذلقلواتتىمقى ستتو قفتتيق

)ق اتت قلويتتت  قوقأغتت لضقلوتت فتعقلوتتى نيقمتاتىنتتتقمتتعقلوو ،تتتتقلوماتت تمقووتتذلقلويتت ضق.

ق(34وقصق2013

ق2003أمتتتق تتمقلوان تتمقلوتنظ م تتمقوت تت سقلوتتى نيقلو تتى تيقفيتت قأ  تت قتنظ م تتهقفتتيق تتت ق

تتت قلستتت  ل قق2010  تت قتتت قلستتت  ل قمنتتتبقى  تت قلو تت سقلوتتى نيقىفتتيق تتت ق

منتتتبقنت،تتبقى  تت قلو تت سقلوتتى نيقىستتتقا تتت لتقهتتيق قلواتتؤىمقلألمن تتمقىلواتتؤىمق

ىلواتؤىمقلومتو تمقىلإل ل  تمقىلوت   قلوتىجستتيقىلوتجو تتقلواس   مقىلوتاتت  قلواست  يق

ىلوماتتت  عقىامىجتتتبقلوخ   تتتمقلوتنظ م تتتمقلألخ تتت  قىىفيتتتتقوتيتتت ل لتقلوتنظ م تتتمقلوتتتتيق

تت قتات   قلو ت سقلوتى نيق تترقلون تىقلوتتتويق قق2013ىق2012لتخذتقختبل ق تتميق

ق  تتىلمق ،تت سقلو تت سقلوتتى نيقى  تتىلمقنت،تتبق ،تت سقلو تت سقلوتتى نيقىم تتتبقى  تت 

مت    تتقمستتيتمقوقهتيقم    تمقلواتؤىمقلويتنىن تمقىم    تمقق4لو  سقلوتى نيقى تااتهق

ا ت لتق ، س مقهيقا تت  قق3لوتىج هقلومانىيقىم    مقلوتالت  قىلو اتامقوقاتإلضتفمقيورق
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لواتتتؤىمقلألمن تتتمقىا تتتت  قلوتاتتتت  قلواستتت  يقىا تتتت  قى تتت لتقلأل  تتتتمقىا تتتت  قلواتتتؤىمق

قت  قلواؤىمقلومتو مقىلوتجو تق.لواس   مقىا ت  قلإلسنت قىا 

 طبٌعة المهام الموكلة إلى الحر  الوطنً الكوٌتً. -

يمقلوالتسالمقلواتممقىلإل ت قلوذيق    ق م قلو  سقلوى نيقفيقلو ى تقوقهىقأمقت تىمق

تتتت قلومؤسستتمقاتت   تقفتتت بلقفتتيقلومنظىمتتمقلواستت   مقىلألمن تتمقامتتتقتي متتهقمتتمقيستتنت ق

وت قلو ىومق ن قلو تبق.قممقخبل قجتهت مق تو مقىتته  قوىتل تيقلو فتعقىلو لخت مقىأج

ل ت لفيقىا ل مقمجتما مقت ال قلستم ل قلوم تفظمق تترقلمتمقلوتابل قوقىهتذلقالق ت يت ق

 ىمقلال تيتتتءقاجتهت تتمقلو تت سقلوتتى نيقلو تتى تيقو تتتاحقاتتى ق  تت ق ستت  يقىلمنتتيق

ى تيقفتتتيقم تتتت  قوق تتتترقن تتتىق جاتتتتهق  ظتتتيقاييتتتمقلوي تتتت  قلوس تستتت مقىلومجتمتتتعقلو تتت

قلومستهممقلوالت تمقفيق الظقلممقىلستي ل قلوابل .

وهناااك عاادد ماان المهااام المحااددش الموكلااة إلااى الحاار  الااوطنً الكااوٌتً ٌمكاان إلقاااة 

 (34صقوق2013 ا قلويت  قوققالضوة علٌها على النحو التالً : )

قماتىنمقلويىلتقلومست مقىه ،تتقلألممقلوات قيذلق تبقمنهقذو ق. -

  لضقلو فتعقلوى نيقمتاتىنتقمعقلوو ،تتقلوتيقتا  قووذلقلوي ض.لومستهممقفيقأغ -
 لوي ت قات هقموت قأخ يقتاو قيو هقانتءق ترقا ل قمجتسقلو فتعقلأل ترق. -
ممقلوموت قلألخ ىقلوموممقلوتيق ات  قف وتقلو  سقلوتى نيقلو تى تيقا التتء قىفاتو تمقوق -

تقأىق تتىل  قمتمقختتبل قىهتيقلومستتهممقفتتيقمىلجوتمقمتتقاتت قتتات ضقوتهقلو ىوتتمقمتمقأتمتت

لوتنستت  قمتتعقأجوتتت قلو ىوتتمقلألختت ىقلومان تتمقاتتتت قلألمتتى وق تت قفتتيقن تتت قلختتتتتتتتهقوق

ىأى تتتتقيو تتهقمومتتمقق2005ىووتتذلقلويتت ضقوقتتت قيناتتتءقفتت عقلو تتىل ئقلوالن تتمقفتتيقفا ل تت ق

لإلسنت قلوالى يقألجوت قلو ىومقذلتقلو تاعقلوالنتيقلوتتيق تت قلوتنست  قماوتتقمتمقختبل قتته ت ق

ن مقت ىمقجتتهت قوئلستنت ق ستبقلإلم تنتتتقلومتتىلف  قىاتات متتتقمتمقلوي تت  قى تذو قأ ي قف

تته تت قأ يتت قم  اتتمقمستتن  قاانتتتت قمتتمقمختتتت قى تت لتقلو تت سقلوتتى نيقوت تتىمقجتتتهت ق

ىما  ق ترقم ل قلوستت مقأينتتءقمىست قلألم تت قوت   قىمستتن  ق نتتت قلوت فتعقلومت نيقفتيق

 لوم ى قىلو   مق. ت قه ى قأم ت قغت   قتا  قلنس تا مق
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 ققتت قيناتتءقى ت  قإل ل  قلألتمتتتقق2010ىفيقلوس ت قذلتهقىفيق ت قاو قمتتسقواتت ق -

ىلو ىل  قتتاامقوال عقلو ىل ئقلوالن تمقاتتو  سقلوتى نيقت تتقمستمرقى ت  قيستنت قأجوتت ق

لو ىوتتمقوق  تت قتاتت قلآلو تتمقلو ، ستت مقلوتتتيقتتتنظ قلوتاتتتىمقاتت مقلو تت سقلوتتى نيقىلألجوتتت ق

لو تتتتاعقلوالنتتتيقىلالستتتت لت جيقوقختتتتتمقفتتتيقأىاتتتتتقلألتمتتتتتقلو ا ا تتتمقلو  ىم تتتمقذلتق

 ىلوتو   لتقلألمن مقاو  ق مت مقىتتم مقمتتوحقلو ىومقلإلست لت ج مق.ق
 بلى ق ترقذو قهنت قى   قلإل التءقىلإلنيتذقىتتاعقأ ضتقفت عقلو تىل ئقلوالن تمقفتيق -

منتستايقلو ت سققا ت  قلو   قلوتىجستترقوقىلوتتيقىلتتتتقات ى هتقيو تت قمجمى تمقمتم

لوتتتى نيقاتتت ى لتقفن تتتمقتايتتت قاتوتنستتت  قمتتتعقلومؤسستتتتتقىلوجوتتتتتقذلتقلو تتتتاعقلوالنتتتيق

ىلالست لت جيقتتضممقت ا يتتتقنظ  تمقى مت تمقاتستتخ ل قأجوتت قىمات لتقختتتمق تت ق

لوتا  ق ت وتقممقاات قمنتستايقلو ت سقلوتى نيق تترق  ىنتىلقمتمت مقا ت  قلالستتاتنمق

 اوتقممقاا قلومؤسستتقلومان مق.
ى م تتمقوتت قلوجوى قلومات قيو وتق تمقوت ت سقلوتى نيقماتت  تتقفات تمقىفاتوتمق -

خبل قمىلس قه ى قلألم ت قىلوس ى قىلو  ل، وقيورقجتنتبق ى قلوجوتتتقلومان تمقفتيق

 لو ىومقوتتاتم قمعقهذهقلو تالت.
ىممقي ق تضحقممتقسا قأمق ا امقلوموت قلومى تمقيوترقلو ت سقلوتى نيقلو تى تيقو ستتق

ت قأمن مقأىق س   مقا تهق متق اتي قلوااضقىينمتق يى قاتإلضتفمقيورقذوت قات ى قفي قمو

موت قىفاتوتتمقفتتيقلوتاتمتت قمتتمقأتمتتتتقى تىل  ق ا ا تتمقىهنتتت قااتت قآختت قىم متت قوتت ى ق

قلو  سقلوى نيقىهىقلواا قلالجتمت ي.

 الدور األمنً والعسكري لجهاز الحر  الوطنً الكوٌتً -

م تى يقوجوتتتقلو ت سقلوتى نيقلو تى تيق م تمقلنتيتتءقفيقس ت قلوتت و  ق تترقلوت ى قلو

 تتت  قمتتتمقلونمتتتتذاقلومختتالتتتمقلوتتتتيقتىضتتتحقجوتتتى قهتتتذلقلوجوتتتتتقفتتتيقلوتتت ى  مقلألمنتتتيق

 ( (W.Andrew Terrill, 2007, p40) ىلواس  يقق ترقلون ىقلوتتوي 
  متتتقستتايتقلإلاتتت  قهتتذهقلألتمتتمقق0150أزمااة تهدٌاادات عبااد الكاارٌم قاساام عااام 

لو ستتم مقوت تت سقلوتتى نيقلو تتى تيق  تت قناتتتقلو تت سقلوتتى نيققاتتو تقلواتت ل تتقغ تت 

ااتت  قفاتتترقىاتوتتتقمتتعقاتت ءقتو  تت لتق اتت قلو تت   قاتستت قىم تواتتتهقاضتت قلو ى تتتق تتت ق
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وق  نمتتتتقت تتتىعقجمتتتعقغال تتت قمتتتمقلومتتتىل ن مقو متتت قلوستتتبلحقىلوتتتت   بق تتتترقق1261

 تى  مقاات قلستخ لمهقفيقلوي ت  قلواتممقوتج  قىلويىلتقلومست مقىمعقتتل ت قأ ت ل قلومت

اتتت مقلواتتت بقق1263ذوتتت قىلوظتتت ى قلألمن تتتمقلوتتتتيقىلجوتوتتتتقلو ىوتتتمقمتتتعق تتت بق تتتت ق

ىيس ل،  قوقتمتقمتسسمقلو  سقلوى نيقف تمقا ل قينات،هق سم تقفيقلوات قلومتذ ى قوق

  متقسايتقلإلات  ق.
 ت   قماتو قممتيت قوم تواتمق ات قلو ت   قاتست قاضت ق:  0112أزمة الصامتة عام ق

فتيقق1233فيقأ  ل قم  تقلوتتتمتمق تترقلو ت ى قلواتمتو مق تت قق1261لو ى تق ت ق

م تىوتتمقلونظتتت قلوا لاتتيقآنتتذل قالات تتتعقجتتتءقمتتمقلأل لضتتيقلو ى ت تتمقوقىااتت ق فتتضق

لو  ىممقلو ى ت مقوتما ىعقلوا لايقى تى  قىفت هتقمتمقايت ل قوقاتمتتقلويتىلتقلوا لا تمق

وتهقتاتت  قإل تبل قاتووجى ق ترقم  تقلوتتمتمقلو تى تيقىجت ىقخبلق1233فيقمت سق

لونت قىظو تقلون مقو ىق ت  قلوا ل قآنذل قإلنتتل قااتضقلويتىلتقفتيقجت  تتيقى اتمق

 .قمىاى اتمقلو ى ت ت 
فتتيقخضتت قذوتت قلو تتت  قاتمتتتقا تتت  قلو تت سقلوتتى نيقلو تتى تيقا فتتعق توتتمقلالستتتا ل ق

لويتتتتويقوتيتتىلتقىفت تتتقم ل تتتقت تتىعقلو تت سقوتتت   بقلومت تتى  مقمتتمقأانتتتءقلو ى تتتق

قعق مقلوى م.وت فت

 متتتقاتتت قضتتات قىمتت  اىمقمتتمقلو تت سقاتتت   بق تاتتمقلومتت ل سقلويتنى تتمق تتترقماتتت ئق

قلوت ا مقلواس   مقف متق   قفيقذو قلوىاتقاتس قمقت   اتتقلوالتى م.

  تتمقوت ت سقلوتى نيقلو تى تيق ى قق: 0111أزمة االحتالل العراقً للكوٌات عاام 

وق متتقفتيقلوىاتتقق1220و ى تتق تت قفات قفيقمىلجومقلوا ىلمقلوا لايقلويتات ق تترقل

ذلتهقت ات قجتنتبق ا ت قمتمقلوخستت، قستىلءقات مقتتالىفهقلىقما لتتهقىمناتمتهق.قفالتى قناتتق

ىاتتىعقلواتت ىلمقاتمتتتقا تتت  قلو تت سقلوتتى نيقات تت ل قلويتتىلتقىتجو تهتتتقى فتتعق توتتمق

لالستتتا ل قت ستتاتقأليق تتت ئقوقى تتذو قت ي تت قأ متتت قتتتتم مقلوماستت  لتقىلألهتت ل ق

 تالتتمقا مت توتتتقىمتتعقلات تتت قاتتىلتقلال تتتبل قلوا لاتتيقلآليتت قوت ى تتتقوق  أتقلو  ى تتمقلوم

مات  ق     قفتيقماست  لتقلومات   تمقىمن يتمقلو ااتيقىاتت ق ستمتمقاتت  تقف وتتق

اىلتقلو  سقلوى نيقىستت عقجم تعقمنتستايقلو ت سقيوترقلالنضتمت قوى ت لتقلوجت  ق
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اىلموتقأ ااتمقأوى تمقماتت قىوتىلءقلو ى تيقلوتيقت قتا  توتقىت   اوتقاتوساى  مقىلوتقاتغق

مات قآوتيقىوتىلءقمت  عقى ت اتمقميتتى  قى تتمقضتات قىضتات قلوتت قىأفت ل قلو ت سق

 لوى نيق ا تىمقنسامقالقاتسقاوتقممقاىلتقتت قلوى  لتقلواا  مق.
 تي متقى  لتقلوج  قىلو  سقلوى نيقمعقاىلتقلوت تو قفتيققوفً حرب التحرٌر

   قتىاالتقاىلتقلوت تو قوتي   قلوتتتم مقق ترقىتتتقمات  قلو ى تق26/2/1221

ىلإلستتنت قوتتتت قلويتتىلتقلومتي متتمقن تتىقلوم  نتتمقى ل تقماتتت  قضتتت  مقوت   تت قم  نتتمق

لو ى تقأسال تق مقتض  تتق     قممقجتنبقى ت لتقلوجت  قىلو ت سقلوتى نيقيوترق

أمقت ي قلونت قىت قت    قم  نمقلو ى تقىت  تقلألىلم قومنتسارقلو ت سقلوتى نيق

مقلوم  نتتمقىلألهتت ل قلو  ى تتمقلومومتتمقاوتتتقىاتوالاتت قتتت قتىت تتعقأفتت ل قلو تت سق تتترقاتتتتم 

 لومناتتقىلواىل عقلو ، س مق.
  ىذوتت قفتتيقلوستتت سقمتتمقأ تتتىا ق تتت قق0113أزمااة الحةااود العراقٌااة فااً أكتااوبر

أغستت سقق2أ تت تقيوتترقلألذهتتتمقلأل تت ل قلوتتتيقستتايتقج  متتتهقلو اتت ىقفتتيقق1224

ستت   مق تتترقمي اتتمقمتتمقلو تت ى قلواتتمتو مقوت ى تتتق  تت قاتتت قا اتت قاىلتتتهقلواق1220

فت تنتتتقا تتت  قلو تت سقلوتتى نيق تتمقفتتتحقاتتتبقلوت تتىعقويتتىلتقل ت ت  تتمقت تتىمق   التتمق

ويىلتقلو  سقلوى نيقلواتمتمقوت فتعق مقلو ى تق ن قلو تجتمقىتت قتت   او قومت  قاتو ق

 ت تقيا ل قضات قممقلو  سقلوى نيقفيقلوم تفظتت.
و ت سقلوتى نيقوتهقمستتهممقفاتوتمقفتيقمىلجوتمقتو  ت لتقلألمتمقىممتقالا قف هقأمقجوتتتقل

لو لختيق   ق ا قلألممقلو لختيقهىقلو   ت قلألستس مقوؤلمتمقلوتى نيقا ت قأااتت هقى تجست ق

مالوىمتتهقفتتيقت ي تت قلالستتتي ل قوتمجتمتتعقىاتت قلو متن نتتمقفتتيقنالتتىسقأانت،تتهقىلو التتتظق تتترق

ققق. مقوتى مقض قأ هقأخ ت قأىقتو   لتلونظت قلوات قىس ت  قلويتنىمقىتتم مقلوجاومقلو لخت

 ىفتتيقهتتذلقلوستت ت قفتتتمقل تت قلوم تتتى قلومومتتمقلوتتتيق ضتت تعقف وتتتقلو تت سقلوتتى نيق

لو ى تيقا ى قفات قهىقلومستهممقفتيقتات تتقيجت لءلتقلألمتمقىمستتن  ق نتتت قىتل  ق

لو لخت مقفيقي تت قمىلجوتمقااتضقلأل متت قلإل هتا تمقلوتتيقاتو توتق ىوتمقلو ى تتق تترق

ايى قلومتض مقمنوتق ترقسا  قلوميت قتالج  قلوسالت ت مقلألم    تمقىلوال نست مقفتيقم ل قلو
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ق25وقىم تىوتتمقلغت تت قستتمىقلوات خقجتتتا قلأل مت قلوجتتتا قلوتتاتحقفتتيقق1213  ستما ق

 .ق1211ىلخت ت قلو ت،  قلوجتا  مقفيق ت قق1215مت ىق
 جهود والٌات تطوٌر مؤسسة الحر  الوطنً . -

يقت تتى لتقمتمىستتمقفتتيقجم تتعقأناتت تهقىا ت تتتتهقوقاتتو تقمؤسستتمقلو تت سقلوتتى ن

لنا ستتتقااتت  قىلضتتحق تتترقلوت تتى قلونتتى يقفتتيقأ ل،تتهقىا تمتتهقاتوموتتت قلومى تتتمقيو تتهق

ى م مقلإلات  قيورقيبليمقم تى ق ، س مقتا سقفيقمجمتوتقلوخ ى قلوا  ضتمقومست   ق

و تى تيقلوت ى  قى   قلنا ستق ترقلال تيتءقاتأل لءقلونى يقوجوتتقلو ت سقلوتى نيقل

ى تتترقق2010ىستت ت قلوت   تتتقفتتيقهتتذلقلوستت ت ق تتترقلوخ تتمقلإلستتت لت ج مقوتالتتت  قمتتمق

ى ذو قم ىقلالهتمت قات ى  قلوانت قلواا يقاتو  سقى تمي قلوم تى قلويتوت قق2015

 تتترقق لوتتتيق تتيتهتتتقمنتستتاىلقلو تت سقااتت  ق ل،تت قوييتت قموتتت لتوقمفتتيقلوتت ى لتقلوت   ا تت

 .(  Kuwait National Guard , 2007 , p11-12)  لون ىقلوتتويق

(قق قفيقي ت قت تى  قلو ت سقلوتى نيقلو تى تيق2015ق-2010لوخ مقلإلست لت ج مق) -قأ

ىلال تيتءقات ل،هقلونى يقوقت قيناتتءقفت عقلوتخ ت  قلالستت لت جيقوتنست  قىمتتااتمقتنال تذق

ق.ق2010لوخ  قلوتاي ت مقوى  لتقلو  سقىتي   قأ ل،وتقىذو قفيق ت ق

 لإلست لت ج مقووذهقلوخ مقفتتمي قفيقساامقأه ل قهمتق ترقلون ىقلوتتوي قأمتق مقلأله ل ق -قب
لال تيتءقامنظىمتمقلو ت سقلوتى نيقلواست   مقىلألمن تمقىلإل ل  تمقىلوالن تمقومىلجوتمق -1

قلألتمتتقىلو ىل ئقا التء قىل ت ل ق.

 ي  ل قا ت لتقلو  سقلوى نيقفيقمختت قلومستى تتقىتىالقيورقأ ترق  جتتقلومون مق. -2
تقلوت تمتت قىت تتى  قآو تتتتقلوتنستت  قىلوتاتتتىمقمتتعقلومؤسستتتتقلواستت   مقىلألمن تتمقتات تت -3

 ىمنظمتتقلومجتمعقلوم نيقذلتقلوابلامقامتق خ  قلممقلوابل قىلستي ل هتق.
 نى يقىتىالقيورقلأل لءقلال ت لفي.ت ى  قمنظىممقلوت   بقلوات قىلوتختتيقىلو -4
موت قىىلجاتتقلو  سقلوتى نيقلو تو تمقمىل امقلوت ى  قلوت نىوىجيقلو    قف متق تات قاق -5

 ىلومستيات مق.
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تات تقلالنتمتءقوت  سقلوى نيق مؤسسمقى ن مقىيا لتقلو ى قلومجتمايقوتهقفتيقلومجتتالتق -6

 ذلتقلوابلام.ق
تته  قلوام قلومؤسسيقفيقلو  سقلوتى نيق نت قت ا ت قنظتت قي ل  قلويتى قلومامتى ق -3

 اهق تم تقفيقلومؤسستتقلواس   مق.
وانت قلواا يقلهت قلو  سقلوى نيقامستتىىقلوتاتت  قىيجتت  قلوتاتمت قى ترقتا  قلق-

متتعقلو تستتبقلآلوتتيقىت تتى  قموتتت لتقلوتيتتتتقلألجنا تتمقوتت ىقمنتستتايقلو تت سقلوتتى نيقوق

 تتبلى ق تتترقتنظتت  قلوتت ى لتقلوت   ا تتمقوتاتتت  قلوتيتتتتقلألجنا تتمقىيناتتتءقماتت ىعق متتىحق

 لمهقامتق اى قاتتونالعق تترقمستتىىقوتات  قمنتسايقلو  سقمات ئقلو ما ىت قىأستو بقلستخ

قلأل لءقوق   قأتاحقلوو  قهىقم ىقأم مقلو ما ىت قا مق تفمقمنتسايقلو  سقلوى نيق.

ىممقلومظته قلألخ ىقلوموممقلوتيقتا سق  صقا ت  قلو  سقلوى نيق تترقلال تيتتءقق-

لوتذيقامستىىقمنتسا هقممقلونت  ت مقلواتم مقى   ق نت هقلواا يوقيا ل قنظت قلواايتتتق

إل متتت قلو  لستتتتقلوات تتتقىلو  لستتمققق2005اتت لقلوامتت قفتتيقتنال تتذقل تاتتت لقمتتمق  ستتما ق

قلوجتما مق ذو قت قيا ل قنظت قلوم تفمتقوتما   مقىلومخت   مقومنتسايقلو  سق.

ىاتونسامقوت ى لتقلوت   ا مقلومنتظمتمقىلواتتمتمقف ات قجتنتبقموت قمتمقجىلنتبقت ست مقق-

نظىمتتمقلوتتت   بقلوتتتيقتستتتو  قاتتتىغقل تتتيقمستتتى تتقلأل لءقلونتتى يق  تت قتميتت قفتتيقم

لو التء قىلوجتهت تمقلويتتو تمقىلويت   ق تترقتنال تذقلوموتت قلوتتيق  تت قاوتتقلو ت سقلوتى نيق

قىاتقلوست قأىقلو  بق.

ىهنتتت قخ تتمقلوتتت   بقلوستتنى مقىلوتتتيق  ل تترقف وتتتقلوتتت  اقفتتيقمستتتى تتقلوتتت   بقق-

تقلوتتت   بقوتت تت قمتتمق التتتء قلوانتتت قلوستتنى مقىلوتتتيق  ل تترقف وتتتقلوتتت  اقفتتيقمستتتى ت

لواا يقى    قلنسجت قجمت يقفتيقتنال تذقلوموتت قلوت ت   تمقوقىهنتت قخ تمقتت   بقلويتت  ق

ىلوضات قممقخبل قتمت  مقم ل تقلوي ت  ققلوتيق ج  وتقلو ت سقلوتى نيقستنى تقاتوتاتتىمق

اتت  مقمعقتمبلءقلوسبلحقفيقلوج  قىلوا  مقوقهذلقاتإلضتتفمقيوترقخ ت قلوتت   اتتقلوم

معقىتل تيقلو فتعقىلو لخت تمقوت تت  قلوتنست  قىتات تتقلوتاتتىمقىلوامت قلوماتت  قىتاتت  ق

قت قلوم تىبقا مقلوانتت قلواس   م.لوخا لتقلوم  لن مقوت ي  قلالنسج

ق
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 ( الدراسات السابقةثانٌا  )

 الدراسات السابقة 

وييتفتمقلوتنظ م تمقتاات قلوات  قاتستا لضقااضقلو  لستتقلوستايمقىلألا ت قلوتتيقتتاتت ق

ىلوتتتيقلستتت تعقلوات تت قلو تتتى ق ت وتتتقمتتمقختتبل قت ت تتتهقققي ل  قلألتمتتتتقلألمن تتمى

وتم تاتتتتقىلال تتبلعق تتترقلوا  تت قمتتمقلو ستتت، قلوجتما تتمقىا تتى قلومتتؤتم لتقذلتقلوتتتتمق

امتي  يقلو  لسمقلو تو موقىذو قاو  قا تمقأهم مقهذهقلو  لستتقىلوت ت بلتقىلونتتت، قلوتتيق

تققوبلستتتالت  قمنوتتتقفتتيقانتتتءقنتتتت، قلو  لستتمقلو تو تتمقىاتت قتتت قتيستت  قلو  لستتتتقيوتترقجتتتءتقاوتت

 بلى ق ترقذو قس ت ق  ضقلو  لستتتقىفي تتقوتت ت تبقلوتمنتيقات ءل قاسم مق  ا مقىأجنا مق

متتمقلألاتت  قفتأل تت  قىااتت ق  ضتتوتق تتت قلوتاي تتبق ت وتتتقمىضتت ت قأىجتتهقلواتتاهقىلالختتتبل ق

ىمجتتالتقلالستتالت  قمتمقتتت قلو  لستتتقفتيقي ت هتتقلونظت يقا نومتقىا مقلو  لستمقلو تو تمق

قى ذلقتتم  قأ ل قلو  لسمقىلونتت، قلوتيقتىتتتقيو وت.ق

 الدراسات العربٌة -أ

( "الثقافة التنظٌمٌة وعالقتها بالرضا الاوظٌفً فاً األجهازش  1115 )دراسة الفالح( 0)

   األمنٌة"

وتنظ م تمقىمستتىىقلو ضتتقلوتىظ اليقوت ىقت   ت قمستتىىقات  قلوييتفتمقل ققهدفت الدراسة إلى

قه ،مقلوت ي  قىلال  تءقلوات قىما فمق ا امقلوابلامقا نومت.قمنسىاي

 وأظهرت نتائ  الدراسة: 

قل تالتعقمستىىقلوييتفمقلوتنظ م مقاتوو ،مق.قق-1

قل تالتعقمستىىقلو ضتقلوىظ اليقاتوو ،مق.ق-2

قاتتمقلوامتت قأ يتت قل جتا تتمقمتتم ضتتتقلومتتىظال مق تتمقلوتالت تت قلوتت ل يقىلالجتمتتت يقى ا قق-3

قااى ه قاتو ضتق مقلو لتبقىلالنتمتءقىلوتي   قىل ت ل قلوذلتق.

 وخلصت الدراسة إلى جملة توصٌات من أهمها :

قت   بقلويت  قفيقلوو ،مق ترقلستيبل قا  قلوييتفمقلوتنظ م مقفيقتىج هقستى قلواتمت م.ق-1

قمستى تتقلو ضتقلوىظ اليق.تىج هقلويت  قيورقتىف  قلومنتخقلوتنظ ميقو فعقق-2
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ينجتتتققي ت  قلونظ قفيقنظت قلو ىلفتقاتوو ،مقوت س مقلوم تفمتقى ا وتقاتو الت مقىلوالاتو تمقفتيق-3

قلوموت .

ق.ت    قلوابلامقلومىجامقا مقلوييتفمقلوتنظ م مقىلو ضتقلوىظ اليق-4

م تتمقا نمتتتقىتتالتت قهتتذهقلو  لستتمقمتتعقلو  لستتمقلو تو تتمقفتتيقل تت قم تى هتتتقىهتتىقلوييتفتتمقلوتنظ -

لختتالتقمعقلو  لسمقلو تو تمقمتمق  ت قلوت ا ت ق  ت ق ايتتقلو  لستمق تترق  نتمقمتمقه ،تمق

لال  تءقىلوت ي  قاىتل  قلو لخت تمقوقا نمتتقلو  لستمقلو تو تمقتضتممقجوتتتقلو ت سقلوتى نيق

قا ىومقلو ى تق

( " اثاار بعااض عناصاار الثقافااة التنظٌمٌااة علااى االسااتعداد  1111 )دراسااة ةاابٌر( 1)

 األزمات فً مستةفى ناصر" ةلمواجه

إل ل  قق لالستتتا لياتت لتقليتت قااتتضق نتتتت قلوييتفتتمقلوتنظ م تتمق تتترق ققهاادفت الدراسااة إلااى

فيقمستاالرقنتت وقفيقم تىومقوت ت  قذو قلوىلاعقىت    قمستااتتهقوتىتتى قيوترققلألتمتت

وقاوت  قىضتعقأستتو بقوتست    ق تتيق وقىلوامت ق تترق فتعقمستتىىققهلويتى قف تقجىلنب

لومي متتتمقوتم ضتتترقىي جتتتت قلو تتتتى قلومنتستتتامقلوتتتتيقتستتتت  ق تتتترقت تتتت  ق التتتتء قق متتلوختتت

قلومستاالر.

 وأظهرت نتائ  الدراسة:

قضتتتاالتقي ل  تتتتق تاتتتت قاتوجىلنتتتبقلإلنستتتتن مقىلوابلاتتتتتقلواختتتت مقاتتت مقلواتتتتمت مقفتتتيقق-1

قلومستاالر

 ت  قىجتى ققتوتتتوييمقلإل ل  قالقتام ق ترقلالستالت  قمتمقأخ ت،وتتقأىقمتمقتجتت بقلآلخت  موقىاق-2

  ت قوت ق تت قتو ،تمق تتا ققلستا ل قومىلجومقلألتمتتقى   قىجى قخ  ق ىل ئقومىلجومقلألتمتتو

قلوام قومىلجومقلألتمتتق.

 وخلصت الدراسة إلى جملة توصٌات من أهمها :

قض ى  قنا قييتفمقتنظ م مقج    قفيقمستاتالرقنتتت قتاتمت ق تترقلالستتا ل قومىلجوتمق-1

قلألتمتتقاا ق  ىيوت.قلألتمتتوقىماتوجم

قضتت ى  قت تتت  قلالهتمتتت قاتوانتتتت قلوااتت  مقومىلجوتتمقلألتمتتتتقىلالهتمتتت قاتالستتتا ل ق-2

قوبلتمتتقأ ي قممقمج  قمىلجومقلألتمتتقاا قىاى وتق.
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قت تتى مق بلاتتتتق  اتتمقمتتعقلوجوتتتتقلوخت ج تتمقلوتتتيق م تتمقأمقتيتت  ق تت قلواتتىمقفتتيق توتتمق-3

قلألتمتتق.

قمتتتتقمت تمتتتمق تتمق تفتتمقلألتمتتتتقلوستتتايمقى  ال تتمقمىلجوتوتتتضتت ى  قتتتىف  قنظتت قماتىق-4

قىم تىومقلالستالت  قممقلألخ تءقلوستايمقوا  قت  ل هت.

قتاتتج عقلواتتتمت مق تتترقلوتال  تت قلالات تتت يقىي جتتت ق تتتى قج  تت  قمات تت  قاتت  قلومستتت تعق-5

مقليت قمتقىلوام ق ترقيا ل قجم عقلواتمت مقفيقي جت ق تى قوتمات  قأىقلألتمتتوقومتقوذو 

ق. ا  قفيقتانيقلألف ت قلومتال ق ت وتقىم تىومقينجت وت

ىتتالتت قهتتذهقلو  لستتمقمتتعقلو  لستتمقلو تو تتمقفتتيقم تى هتتتقىهتتىقلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقىي ل  ق-

لألتمتتقلألمن مقا نمتقلختتالتقمعقلو  لسمقلو تو مقمتمق  ت قلوت ا ت ق  ت ق ايتتقلو  لستمق

و تو مقتضممقجوتتقلو  سقلوتى نيقا ىوتمقوقا نمتقلو  لسمقلمستاالرقنتت م ترق  نمقممق

قلو ى تق

( " الثقافااة التنظٌمٌااة ودورهااا فااً رفااع مسااتوى األداة  1111 ) دراسااة الخلٌفااة( 2) 

 مسحٌة على ضباط كلٌة القٌادش واألركان للقوات المسلحة السعودٌة " :دراسة

ءقفتيقضتىءقلوتات  ق تترق ى قلوييتفتمقلوتنظ م تمقفتيق فتعقمستتى تتقلأل لق هدفت الدراساة

و   قلواىلم قلوتيقتسو قفيقانتءقييتفمقتنظ م مقم نمقىمستتن  قوتامت تتتقلوت ى   تموققلو تجم

تتت   قلالات تتت قىلإلاتت لعوقىتتتت حقجتتىقمتتمقلوماتتت  مقلوالات تتمقوتاتتتمت مقفتتيقمىلجوتتمققىمتتمقيتت 

ققق.ىت ى  قأستو بق م قتؤ يقيورقتيت  قلوىاتقىلوجو قىلوت تالمقلوما بلتقى توت

   الدراسة:وأظهرت نتائ

قي  ل قلواتمت مقو ستومقىغت تتقىأه ل قلو ت مق.ق-1

قنيصقلإلم تنتتقلومت  مقلوبلتممقوت س مقلأل لء.ق-3

قاتمقلو ىلفتقلومت  مقلوبلتممقوتاج عقلواتمت مق ترقلأل لءقلومتم تق.ق-3

قنيصقلإلم تنتتقلوالن مقلوبلتممقوت س مقلأل لءق.ق-4

 أهمها :وخلصت الدراسة إلى جملة توصٌات من 

قتتتىف  قمنتتتخقتنظ متتيق تستت قاتوم ىنتتمق ل تت قوئلاتت لعقىلالات تتت ق اتت قناتت قييتفتتمقتنظ م تتمق-1

قم نمقتاتم ق ترقل ا قا  قممقلوبلم  ت مق.
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قلستي تبقلومتم ت مقوتام قفيق ت مقلأل  تمق.ق-2

قلوم ىنمقفيقت ا  قلألنظممقىلوتىل،حقلوختتمقانظت قلوام ق.ق-3

ق.تنظ م ملوييتفمق قم خ قلومقىلواا  مقلوبلتممقوت ى تىف  قلإلم تنتتقلومت  ق-4

ىتتالتت قهتتذهقلو  لستتمقمتتعقلو  لستتمقلو تو تتمقفتتيقل تت قم تى هتتتقىهتتىقلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقا نمتتتق-

لختتالتتتقمتتعقلو  لستتمقلو تو تتمقمتتمق  تت ق ا ا تتمقلومىضتتىعقق  تت قأمقلو  لستتمقت  تتتق تتترق

وقا نمتتتقلو  لستتمققستتت مقلوستتاى  مضتتات ق ت تتمقلوي تتت  قىلأل  تتتمقوتيتتىلتقلوموقق ا اتتمقلأل لء

لو تو تتمقتتنتتتى قمتت ىقفت ت تتمقلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقفتتيقي ل  قلألتمتتتتقلألمن تتمقاجوتتتتقلو تت سق

قلوى نيقا ىومقلو ى تق.

( بناااة مقٌااا  لخصااائص القٌااادش األمنٌااة فااً التعاماال مااع  1111( دراسااة الفاارج ) 3)

 دٌة البعد .األزمات وفن نمورج االستجابة للمفردش االختٌارٌة أحا

 هدفت الدراسة:

تتتتم  قىانتتتءقأ ل قتتمتتتعقاختتتت،صقستت  ىمت  مق ا يتتمقىمىضتتى  مقاتتت   ق تتترقا تتتسقق-1

لوختتتتت،صقلوي ت  تتتمقوتيت،تتت قلألمنتتتيقلومالتتتت ضقا ت تتتتهقوتامتتت قلوم تتت لنيقأينتتتتءقلوتاتمتتت قمتتتعق

قلألتمتتقلألمن مقق.

تجتامقوتمالتتت   قأ ل قلوي تتتتسقلومان تتتمقىفتتت قنمتتتىذاقلالستتتقعما فتتتمقيوتتترقأيق تتت قتستتتت  ق-2

لالختات  تتمقأ ت  تتمقلوااتت قلمقتم تتتقاتت مقلويتتت  قلألمن تت مقلويتتت   مق تتترقا تتت  قلوامتت قلوم تت لنيق

قأينتءقلوتاتم قمعقلألتمتتقلألمن مقىتمبل،و قغ  قلويت   مق.

لوتا  ق ترقأه قلومؤا لتقلإل تتت، مقلو ت تمقومالت  لتقلومي تتسقلوتتيقتؤ ت قلوييتمقفتيقق-3

ستنت قيورقنتت،جهقفيقلتختذقات ل لتقستت ممقفتيقلخت تت قلويتت  قلألمن ت مقلستخ ل قلومي تسقىلال

قلويت   مق ترقا ت  قلوام قلوم  لنيقأينتءقلوتاتم قمعقلألتمتتقلألمن مقق.

لومان تت مقاي تتت  قلوامتت قلوم تت لنيقأينتتتءقلوتاتمتت قمتتعققملو اتت ق تتمقلويتت  لتقلومتىااتتمقوتيتتت  قلألمن تت ق-4

قلألتمتتقلألمن م.

 ة الدراسة المنه  وعٌن

(قمال   ققتتو مقوتت ت  قق451لستخ متقلو  لسمقلومنو قلوىتاليقلوت ت تيققىاتيتق  نمقلو  لسم)ق

قلإل تت،يقممقخبل قلومي تسقلوذيق يى قات ا يهقلوات  .
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 وأظهرت نتائ  الدراسة:

لست تعقلومي تسقلومىضىعقوت  لستمقلمق م تتقات مقلويتت  قلألمن ت مقلويتت   مق تترقا تت  قق-1

 قلوم  لنيقىتمبل،وت قغ ت قلويتت   مقىلستت تعقلو ات ق تمقلويت  لتقلومتىااتمقووتؤالءقلوام

لويتتت  قىتتتتنال و قيوتترقاتت  لتق تو تتمقوىمتىستت مقىمت ن تتمقى اتت مقلو تتتى قلومنتستتامقوبل تيتتتءق

قاتومستى تتقلومت ن مق

يم تن مقلال تمت ق ترقهذلقلومي تسقىتام مهقىلستخ لمهقمعق  نتتقمختتالمقىفتيقمىلات قق-2

تاتاومقالتالتت قنتت،جتهقىلات ل تتتهقمتعقلوات  قلونمتىذجيقىلالفت لضتتتقلألستست مقونظ  تمقم

قلالستجتامقوتمال   .

 توصٌات من أهمها :مجموعة من الوخلصت الدراسة إلى 

تامتت  قلومي تتتسقاا تنتتتتهقلو تو تتمق تتترقلوي ت تتتتقلألمن تتمقلومان تتمقاتوتاتمتت قمتتعقلألتمتتتتقق-

 قلويت  قلألمن  مقلويت   مق تترقلوتاتمت قمتعقلألتمتتتقلألمن تمقلألمن مقوبلستالت  قمنهقفيقت   

قىلوتىسعقفيقلستخ ل ق   قلوي تسقلو   يمقفيقلو  لستتقلألمن مق.ق

ىتتال قهذهقلو  لستمقمتعقلو  لستمقلو تو تمقفتيقل ت قم تى هتتقىهتىقلألتمتتتقلألمن تمققا نمتتق-

ت  تتق  نتمقمتمقا ت تتتقلختتالتقمعقلو  لسمقلو تو مقممق   قلوت ا  قق   قأمقلو  لستمق

لألمتتمقلواتتت قىلوتت فتعقلومتت نيقىاتتىلتقلألمتتمقلوختتتتمقوقا نمتتتقلو  لستتمقلو تو تتمقتتنتتتى قمتت ىق

قفت ت مقلوييتفمقلوتنظ م مقفيقي ل  قلألتمتتقلألمن مقاجوتتقلو  سقلوى نيقا ىومقلو ى تق.

هزش ( فاعلٌة االتصاالت فً إدارش األزماات األمنٌاة باأج1101( دراسة الحمٌدي ) 4)

 وزارش الداخلٌة بالرٌاض .

 هدفت الدراسة:

لوتاتت  ق تتترقأنتتىلعقلالتتتتت قلوتتتيقتستتتخ  قفتتيقي ل  قلألتمتتتتقلألمن تتمقمتتمقىجوتتمقق-1

قنظ قلواتمت مق

 .اتجوت قىتل  قلو لخت مقاتو  تض

لوتا  ق ترقأستو بقلالتتت قلوتتيقتستتخ  قفتيقي ل  قلألتمتتتقلألمن تمقمتمقىجوتمقق-2

قتل  قلو لخت مقاتو  تض.قنظ قلواتمت مقاتجوت قى
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لوتا  ق ترقىستت، قلالتتتت قلوتتيقتستتخ  قفتيقي ل  قلألتمتتتقلألمن تمقمتمقىجوتمقق-3

قنظ قلواتمت مقاتجوت قىتل  قلو لخت مقاتو  تض.ق

لوتا  ق ترقماىاتتقلالتتت قلوتيقتستخ  قفتيقي ل  قلألتمتتتقلألمن تمقمتمقىجوتمقق-4

قتض.قنظ قلواتمت مقاتجوت قىتل  قلو لخت مقاتو  

لوتاتت  ق تتترقلوماىاتتتتقلوتتتيقتيتت ق تتت،بلق ىمقيتمتتت قفت ت تتمق مت تتمققلالتتتتت قفتتيقق-5

قي ل  قلألتمتتقلألمن مقممقىجومقنظ قلواتمت مقاتجوت قىتل  قلو لخت مقاتو  تض.ق

لوتا  ق ترقميت  تتقتالا  ق ى قلالتتتالتقفيقي ل  قلألتمتتقلألمن مقممقىجومقق-6

ق لخت مقاتو  تض.نظ قلواتمت مقاتجوت قىتل  قلو

 المنه  وعٌنة الدراسة ق

لستخ متقلو  لستمقلومتنو قلوىتتاليقلوت ت تتيققمتمقختبل قت ا ت قمت خ قلومستحقلالجتمتت يقوتا نتمق

قلستاتنهقتتو مقوتت ت  قلإل تت،يققق230مستخ متقلالستاتنهق ت ل قوت  لسمققىاتيتق  نمقلو  لسمق

 وأظهرت نتائ  الدراسة:

ستتتخ  قفتتيقي ل  قلألتمتتتتقلألمن تتمقهتتيقلالتتتتتالتقلو ستتم مقأينتتتءقأهتت قأنتتىلعقلالتتتتت قلوتتتيقت -1

قلألتممقلألمن مق.

أهتت قأستتتو بقلالتتتتت قلوتتتيقتستتتخ  قفتتيقي ل  قلألتمتتتتقلألمن تتمقهتتيقلال تمتتت ق تتترقلالتتتتت ق -2

 لواالىيق ا قأجوت قلالتتت قلومختتالمق.
 ىلوبلست يق.قأه قىست، قلالتتت قلوتيقتستخ  قفيقي ل  قلألتمتتقهيقلالتتت قلووتتالي -3
   قت   بقلواتمت مقفيقمجت قلالتتت قلألمنيق ترقلومستت   قمتمقىستت، قلالتتتت قلو   يتمق -4

قىهذلق ؤ ىقيورق   قيتمت قفت ت مقلالتتت قفيقي ل  قلألتمتتقلألمن مق.

 وخلصت الدراسة إلى جملة توصٌات من أهمها :

ااتاتتتتقم ، تتمقتا تتسقتجو تتتقغتت  قلوامت تتتتقات تت  قىستتت، قلالتتتتت قلوالاتوتتمقمتتتى  قق-1

ت تتى قأيق تت  قأمنتترقاتإلضتتتفمقألجوتتت قلو ما تتىت قألجتت لءق تفتتمقلوت تو تت قاستت  مقى اتتمق

ق  قا ل ق تخذقىتجوتقغ  قختتمقاي  ل قلوس نت  ىهتتق.قتى ستبقل تمتال

تجو تتتقغتت  ق مت تتتتقمتنيتتتمقىمت   تتمقتتت فعقفتتيقمىاتتعقلألتمتتمق تتتىف قووتتتقىستتت، قق-2

ق  لتوتقمان مق ترقلوما فمقىلوىلاا مق.لتتت قمت ى  ق  ىمقت ختوتقىل
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يناتءقاا مقلتتت قأمن مقمى   قا مقمختت قلوي ت تتقلألمن تمقتتانترقأنظمتمقتاتال  قق-3

ق   قلوت لخ قلىقلالخت ل ق.

ىتتال قهذهقلو  لسمقمعقلو  لستمقلو تو تمقفتيقل ت قم تى هتتقي ل  قلألتمتتتقلألمن تمققا نمتتقق-

لوت ا تت قق  تت قأمقلو  لستتمقت  تتتق تتترق  نتتمقمتتمقلختتالتتتقمتتعقلو  لستتمقلو تو تتمقمتتمق  تت ق

لألجوتتتت قىتل  قلو لخت تتتمقاتو  تتتتضوقا نمتتتتقلو  لستتتمقلو تو تتتمقتتنتتتتى قمتتت ىقفت ت تتتمقلوييتفتتتمق

قلوتنظ م مقفيقي ل  قلألتمتتقلألمن مقاجوتتقلو  سقلوى نيقا ىومقلو ى تق.

ً الحار  دور الةرطة العسكرٌة فً إدارش األزمات فا(  1102ً ) القحطان( دراسة 5)

 الوطنً بالقطاع الةرقً

 هدفت الدراسة:

لوتا  ق ترق ا امقلألتمتتقىلو ىل  قلوتيقا ق تا ضقووتقلو  سقلوتى نيقاتوي تتعق -1

قلوا اي.

  ى قلوا  مقلواس   مقفيق تومقلوست قىلو  بقفيقفضقأ مت قلوايبقىلوتظته لتق -2
 مقوت  سقلوى نيق. ى قلوا  مقلواس   مقفيقمىلجومقلألتمتتقلو ا ا مقاتوم مقلوس ن  -3
لوتا  ق ترقىست، قتالا  ق ى قلوا  مقلواس   مقفيقي ل  قلألتمتتقىلو تىل  قوت ت ق -4

 منهقوقىلوتخال  قممقنتت،جوتق)قآيت هتق(قلوستا مق.
 المنه  وعٌنة الدراسة 

لستتاتنهقتتتو مقوتت ت ت قق262لستخ متقلو  لسمقلومنو قلوىتاليقلوت ت تيققىاتيتتق  نتمقلو  لستمق

قلإل تت،يق.

 وأظهرت نتائ  الدراسة:

تاتتت ضقلومتتت مقلوستتت ن مقاتتتتو  سقلوتتتى نيقالختتتت ل قنظتتت قلوماتىمتتتتتقىلالتتتتتتالتق -1

قىغ  قلوامت تتقلو  ى مق.

تجو تقل ت ت يقممقلومىل قلو ا مقىلال ت تجتتقلألستس مقلألخت ىقىلآلو تتتقىلومات لتق -2

 لومختتمقوئلنيتذقىا عقلوي ت قىمىل قلإلغتيمقىي  ل قف  ق ى  مقم  امق.
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 تتت قلالستتتا ل لتقىلوتجو تتتلتقلوختتتتمقاالتتضقلواتتيبقما فتتمقمتت ىق التءتوتتتقىتتتبل  توتقق -3

 وبلستخ ل ق.
فتاتت قفتتيقلتجتهتتتتقأفتت ل قق0.05 تت  ققىجتتى قفتت ى قذلتق الوتتمقي تتتت، مق نتت قمستتتىىق -4

لو  لسمقاتتختبل قمتي ت قلو تاتمقلىقلوم تاتمقاتتختبل قمتي ت قلوت خ قلواتو يقىمتي ت قلوامت ق

 فيقمجت قي ل  ققلألتمتتق.ققمنىلتقلوخا  قى   قلو ى لتقلوت   ا ىلومؤه قلواتميقى   قس
 وخلصت الدراسة إلى جملة توصٌات من أهمها :

لستخ ل قلوتين تتقلو   يتمقفتيقي ل  قلألتمتتتقوتالا ت ق ى قلوات  مقلواست   مقفتيقي ل  قلألتمتتتق -1

ق.قىلو ىل  

 اتو  سقلوى نيق.يناتءقي ل  قمستيتمقتانرقاي ل  قلألتمتتقاتوا  مقلواس   مقق -2
 ي ق ى لتقىمؤتم لتقمتختتمقفيقمىضىعقي ل  قلألتمتتقوتته  قلو تىل  قلواات  مق -3

 ىت ى  قا  لتو قىت س مقأ ل،و ق.
ي جت قات   قماتىمتتقتاتم ق ت قمتتق تاتت قاتألتمتتتقلوختتتمقاتومت مقلوست ن مقاتتو  سق -4

 لوى نيقاتوي تعقلوا ايق.
 تذو قفتيقل ت قم تى هتتقي ل  قلألتمتتتقلألمن تمقققىتتال قهذهقلو  لسمقمتعقلو  لستمقلو تو تمق-

وقا نمتتتقلو  لستتمقلو  لستتمقمتتمقجوتتتتقلو تت سقلوتتى نيقق  نتتملتاليتتتقماوتتتقمتتمق  تت قلستتتخ ل ق

م ىقفت ت تمقلوييتفتمقلوتنظ م تمقفتيقلختتالتقمعقلو  لسمقفيق ا امقلومىضىعقىوتنتىووتقلو تو مق

ق تق.ي ل  قلألتمتتقلألمن مقاجوتتقلو  سقلوى نيقا ىومقلو ى

 ( دراسة حالةوالتزام الموظفٌن  )  الثقافة التنظٌمٌة (  1111( دراسة : نٌكر  ) 1)

ORGANIZATIONAL CULTURE AND EMPLOYEE COMMITMENT: A CASE 

STUDY 

 وتاتمت مقاتوا  مقممق   ق ت ت  قلوييتفمقلوتنظ م مق  هدفت الدراسة إلى :

 . ملوييتفمقلوتنظ م مقوتا ىلاعققلوىاى ق ترق-1

 .وتا  مقمقلومبل،ممقتنظ م لوتييتفمقلوىتى قوق-2

قلوتا  ق ترقم يقلوتتل قلواتمت مقاتوا  مق.ق-3
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 نتائ  البح  أسفرت الدراسة عن العدٌد من النتائ  وهً :

قتقلومي ممقوهق.هنت ق بلامقل جتا مققاى مقا مقلوتتل قلومىظ ق لخ قلوا  مققىلو ىلف -1

 لمقلوييتفمقلوتنظ م مقت فعقلإلنتتج مقىتام ق ترقت ت  قلو ىحقلومانى مقوتمىظ . -2

 ي  تءق ى لتقت   ا مقوتمىظال مقفيقمجت قلوييتفمقلوتنظ م مقق. -3

 لمقلوييتفمقلوست،  قفيقلوا  مقالقتست  ق ترقلالنجتتقىلإلا لعق. -4

 تى هتقلوييتفتمقلوتنظ م تمققا نمتتقلختتالتتقىتتال قهذهقلو  لسمقمعقلو  لسمقلو تو مقفيقل  قمق-

معقلو  لسمقلو تو مقمتمق  ت قلوت ا ت قق  ت قأمقلو  لستمقت  تتق تترق  نتمقمتمقلوات  تتق

ا نمتقلو  لسمقلو تو مقتتنتى قم ىقفت ت مقلوييتفمقلوتنظ م مقفيقي ل  قلألتمتتقلألمن تمقاجوتتتق

قلو  سقلوى نيقا ىومقلو ى تق.

 التعلم التنظٌمً وإدارش األزمات. (  1111( دراسة : ون  ) 1)

Organizational Learning and Crisis Management 

  هدفت الدراسة إلى :

قلوتا  ق ترق ا امقيسوت قلوتات قلوتنظ ميقفيقي ل  قلألتمتتق. -1

 .لوتا  ق ترقلوابلامقا مقلوتات قلوتنظ ميقىقي ل  قلألتمتت -2
 فيقلومؤسستتقىلومنظمتتقلومختتالم.قتتلوتنظ ميقاتونسامققإل ل  قلألتمقأهم مقلوتات  -3

 نتائ  البح  أسفرت الدراسة عن العدٌد من النتائ  وهً :

قيمققلوممت ستتقلإل ل  مقوتتات قلوتنظ ميقووتق ى قفات قفيقي ل  قلألتمتت. -1

لو تجمقوت   بقلواتمت مق ترقأسسقىاىل  قلوتتات قلوتنظ متيقىهتذلقمتمقاتتنهقأمق ستته ق -2

 تتا ضقوهقلومؤسسمقاالاتو مق.فيقمىلجهقلألتمتتقلوتيق
لو تجمقيورقىضعقنمىذاق تضممق  ال مقلالستا ل قوتتو   لتقلومختتالمقلوتيقتتات ضقووتتق -3

 االاتو مق.قتلومؤسستتق ترقتست  عقمىلجومقهذهقلألتمت
تتابقلوي ت لتقلويت،ممق ترقي ل  قلومؤسستتق ى لقمو قىات تقفيق  ال مقي ل  قلألتممقانجتحق -4

 .ىفاتو م
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هقلو  لسمقمعقلو  لسمقلو تو مقفتيقل ت قم تى هتتقي ل  قلألتمتتتققا نمتتقلختتالتتقىتتال قهذق-

معقلو  لسمقلو تو مقممق   قلوت ا  قق   قأمقلو  لستمقت  تتق تترق  نتمقمتمقلومؤسستتتق

ا نمتقلو  لسمقلو تو مقتتنتى قم ىقفت ت مقلوييتفمقلوتنظ م مقفيقي ل  قلألتمتتقلألمن تمقاجوتتتق

قلو ى تق.لو  سقلوى نيقا ىومق

 تعقٌب عام على الدراسات السابقة 

لستتتا ضقلوات تت قيمتتتمق  لستتتتقستتتايمقتنتىوتتتقمىضتتى تتوتقلو ، ستتمقلوييتفتتمقلوتنظ م تتمق

قفممق   ق قىي ل  قلألتممقىهمتقمىضى تمق ميبلمقم ىقلو  لسمقلو تو مق

 أوجه الةبة : -أ

قىتاليق.ماظ قلو  لستتقلوستايمقىلو  لسمقلو تو مقلستخ متقلومنو قلوق-1

قلستخ متقلوا   قممقلو  لستتقلوستايمقىلو  لسمقلو تو مقلالستاتنهقوجمعقلوا تنتتق.ق-2

قييتفمقلوتنظ م مقىي ل  قلألتمتت.لو  لستتقلوستايمقىلو  لسمقلو تو مقت  اتقيورقمجتو مقهمتقلوق-3

 أوجه االختالف  -ب

 تمقىي ل  قلألتمتتتقا نمتتقااتضقيمقلو  لسمقلو تو مق ا تقا مقمتي   مقهمتتقلوييتفتمقلوتنظ مق-1

قلو  لستتقلوستايمق  تتق ترقجىلنبقممقمىضىعقلوييتفمقلوتنظ م مقأىقىي ل  قلألتمتت.

ختىت مقلومجتمعقلوذيق ايتق ت هقلو  لسمق  ت قت تىمقمتمقلوضتات قلوتذ مق امتتىمقق-2

قاجوتتقلو  سقلوى نيقا ىومقلو ى تق.

تقلوستتايمقتميت قاات قيجت لءقلو  لستمقلو تو تمقل ا قلوال ى قا مقلو  لسمقلو تو مقىلو  لستق-3

فتتيقجىه هتتتق  تت قتنتىوتتتقلوييتفتتمقلوتنظ م تتمقىي ل  قلألتمتتتتقفتتيقجوتتتتقلو تت سقلوتتى نيق

 ققا ىومقلو ى ت.



 -113- 

 

 

 الفصل  الثالث

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 

 منهج الدراسة -

 مجتمع الدراسة -

 عينة الدراسة -

 أدوات الدراسة ومراحل تصميمها -

 واختبارات الصدق والثباتإجراءات التطبيق  -

 األساليب اإلحصائية -

  

 

 

 



 -114- 

 الفصل الثالث

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 تمهيد 

وٌبلٌ  نيتنلو ونٌنلا الاسا لاا ينلا ٌوفلة يٌفٌلا  ٌتناول هذا الفصلل ننجيٌلا الاسا لا

بناء أااة الاسا ا لينو البٌانات الالزناا واإليساءات العلنٌا الن تخانا فً التأيا ن  

صاق وثبات أااة الاسا اا واليٌفٌا التً طبقت بجا الاسا ا نٌاانٌاًا وأ الٌب النعاليلا 

  ا ا.اإلحصائٌا التً تم ا تخاانجا فً تحلٌل بٌانات الاس

 منهج الدراسة 

انطالقا ن  أ ئلا الاسا اا وأهاافجاا تم ا تخاام الننجج الوصفً التحلٌلً الذي  

ٌعتنا نلى شسح الظاهسة يناً ويٌفاً. فبٌننا ٌقام النلنجج اليٌفلً وصلل الواقلو ينلا هلو 

ا  لول ٌلتم وصلل  يائ ا ٌقام الننجج الينً وصفاً سقنٌاً ٌوفة نقلااس الظلاهسة. نذ  

يجلاز الحلسا اللوطنً فلً فانلٌا الثقافلا التنظٌنٌلا فلً نااسة اازنلات ااننٌلا ظاهسة 

وقٌا جا ينٌاً ن  خلالل البٌانلات التلً  لول ٌلتم ينعجلا نل  طسٌلق أااة  باولا اليوٌت

 الاسا ا بغٌا تف ٌس العالقات بٌ  نتغٌسات البحث. 

 مجتمع الدراسة

نً باوللا اليوٌلت خلالل فتلسة فلباط الحلسا اللوطالقلااة الشنل نيتنو الاسا ا ينٌو 

 م1034هلل /3415نيللساء الاسا للا وبالتحاٌللا خللالل الفصللل الاسا للً الثللانً نلل  العللام 

) ح ب نٌفااه ناٌسٌلا القلوا البشلسٌا بيجلاز الحلسا فابط . ( 115والبالغ نااهم ) 

 الوطنً اليوٌتً(

 عينة الدراسة 

النيتنو حٌث قام با لتخاام ا أفساقام الباحث باختٌاس نٌنا نشوائٌا ب ٌطا ننثلا ليافا 

النعااالت اإلحصائٌا لتحاٌا حاها ااانى ) ناخل سابطا التسبٌلا اانسٌيٌلا ( وقلا بللغ 

( ا للتباناا وللحصللول نلللى العٌنللا 310الحللا ااانللى الننثللل لنيتنللو هللذه الاسا للا )

النطلوبا وزع الباحث ناا ايبس ن  اال تبانات وبعا التطبٌلق النٌلاانً حصلل الباحلث 

 ( ا تبانا صالحا للتحلٌل اإلحصائً.310لى )ن
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 الدراسة  ومراحل تصميمها  أدوات

لاسا ا والتلً تتفلن  انتغٌسات ٌتعلق ب الجزء األولتيونت اال تبانا ن  يزأٌ  

) الستبلاا   ننثللا فلًبالخصائص الشخصلٌا افلساا الاسا لا  النتغٌسات النتعلقا 

نلٌجلا   وسات التاسٌبٌلا التلً حصللتناا  نوات الخبسةا النؤهل العلنًا ناا اللا

الثقافلا التنظٌنٌلا  ن  اال تبانا ٌنثل نحلوس أما الجزء الثاني  فً نيال نااسة اازنات(

   -وهً :   أبعاافٌتيو  ن  خن ا 

  خل يجاز الحسا الوطنً ال ٌا ات واإليساءات النتبعا اابعا 

  الوطنً  القٌم التنظٌنٌا النتبعا ااخل يجاز الحسا بعا 

 خل يجاز الحسا الوطنً النعتقاات التنظٌنٌا النتبعا ااا بع 

  (  5خل يجاز الحسا الوطنً )االتياهات التنظٌنٌا النتبعا اابعا 

  (  5خل يجاز الحسا الوطنً )التوقعات التنظٌنٌا اابعا 

نااسة اازنللات ااننٌللا وهللو ٌتيللو  نلل   نساحلللنلل  اال للتبانا ٌنثللل  الجزززء الثالززثو

   -خن ا نحاوس هً:

 اازناا تشعاس عا ب . 

  الوقاٌا ن  اازنات بعا. 

  ا اازنات ننا وقونجا نوايجبعا. 

  ا تعااة النشاط بعا. 

  اازنات بعا وقونجا   اال تفااة ن بعا. 

ا تخام الباحث نقٌاا لٌيست النيو  ن  خنا نباسات: وٌقابل يل فقلسة هذا و

 –نوافللق –افللق بشللاة ) نو نلل  فقللسات النحللاوس قائنللا تحنللل العبللاسات التالٌللا :

  غٌس نوافق بشاة(. –غٌس نوافق  –نحاٌا
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 صدق وثبات أداة البحث :

 الصدق الظاهري لألداة : –أ 

للتعسل نلى ناا صاق أااة الاسا ا فً قٌاا نلا وفلعت لقٌا لم تلم نسفلجا نللى  

وبللغ   ااننٌا للعلوم العسبٌا ناٌل يانعاناا ن  النحينٌ  ن  أنفاء هٌئا التاسٌا 

 ( .3) نلحق سقم  ٌ  ( نحين  30)   ناا النحينٌ  

وفللً فللوء  ساء النحينللٌ  قللام الباحللث ب نللااا أااة هللذه الاسا للا بصللوستجا النجائٌللا  

 ( ٌوفة اال تبانا فً صوستجا النجائٌا. 1)   والنلحق سقم 

  ثبات أداة الدراسة: –ب 

تللم التنظٌنٌللا   انحللوس الثقافلل  وللتحقللق نلل  االت للاق الللااخلً والثبللات لنفللساات

 ا تخاام نعانل ألفا يسونباخ :

 (5 جدول رقم )

 التنظيمية   لمحور الثقافة  يوضح معامل ألفا كرونباخ  

   نحوس
 ناا

 العباسات
 ألفا نعانل قٌنا

 يسونباخ

 0.935 17 310 الثقافا التنظٌنٌا

 

ث بللغ ن  خالل الياول ال ابق ٌتفة أ  ثبات نحوس الثقافا التنظٌنٌا نستفو حٌل

 ( ننا ٌال نلى ثبات النحوس وصالحٌتم للتطبٌق النٌاانً .0.935) 

 التحليل السيكومتري ألبعاد محور الثقافة التنظيمية :

للتعسل نلى ناا ن جام اابعاا النيونا للنحوس فً نعانل ثبلات النحلوس ويلذل  

بلاخ ناا استباط العناصس بلالنينوع اليللً للنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل ألفلا يسون

 والياول التالً توفة ذل .
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 (6 جدول رقم )

 021ن =    التنظيمية ألبعاد محور الثقافة يوضح معامل ألفا كرونباخ

 التنظٌنٌا أبعاا نحوس الثقافا م
 ناا

 العباسات
 ألفا نعانل قٌنا

 يسونباخ

3 
 ااخل النتبعا واإليساءات ال ٌا ات

 الوطنً الحسا يجاز
5 0.800 

1 
 يجاز ااخل النتبعا ٌاالتنظٌن القٌم

 الوطنً الحسا
6 0.708 

1 
 ااخل النتبعا التنظٌنٌا النعتقاات
 الوطنً الحسا يجاز

6 0.840 

4 
 ااخل النتبعا التنظٌنٌا االتياهات
 الوطنً الحسا يجاز

5 0.717 

5 
 يجاز ااخل التنظٌنٌا التوقعات

 الوطنً الحسا
5 0.797 

 0.935 17 النينوع 

 

حٌث يلاء   التنظٌنٌا الثقافاوس اثبات نح توفة قٌمأناله النتائج النوفحا 

اللوطنً" بنعانلل ثبلات  الحلسا يجاز ااخل النتبعا واإليساءات بعا " ال ٌا ات

الوطنً " بنعانل  الحسا يجاز ااخل النتبعا التنظٌنٌا (ا ثم بعا " القٌم0.800)

 يجللاز ااخللل النتبعللا التنظٌنٌللا (ا ينللا يللاء  بعللا  " النعتقللاات0.708ثبللات   )

 ثلللم يلللاء بعلللا  "  االتياهلللات  ا(0.840)   اللللوطنً  " بنعانلللل ثبلللات الحلللسا

وقبلل   ا(0.717)   الوطنً " بنعانل ثبات الحسا يجاز ااخل النتبعا التنظٌنٌا

الللوطنً " بنعانللل  الحلسا يجللاز ااخلل التنظٌنٌللا يللاء بعلا  "  التوقعللات ااخٌلس

 ال للابقا يللاءت اابعللاا ليافللا بللاتالث نعللانالت أ  والنالحللظ ا(0.797) ثبللات 

( 0.935نعانل الثبلات لنحلوس الثقافلا التنظٌنٌلا ييلل يلاء بنقلااس )  أنانستفعا  

 للتطبٌق النٌاانً.وهً نستفعا ياا وهذا ٌال نلى صالحٌتجا 
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لبعززد السياسززات واإلجززراءات المتبعززة داخززل جهززاز الحززر  التحليززل السززيكومتري 

 يمية :لمحور الثقافة التنظ الوطني

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا لجذا البعا  فً نعانل ثبات البعا  

ويذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً للبعلا وللنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل 

 يسونباخ والياول التالً توفة ذل . ألفا

 (7جدول رقم )

 عة السياسات واإلجراءات المتبلبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 داخل جهاز الحر  الوطني

 العباسة سقم
نعانل االستباط 

 النصحة
 نذا ألفاقٌنا 

 حذل العنصس

1 
ٌويللا التللزام وافللة نلل  قبللل النللوظفٌ   

ب ٌا للات ونيللساءات العنللل النعتنللاة فللً 
 يجاز الحسا الوطنً اليوٌتً.

.558 .770 

2 
ت لللجم ال ٌا لللات واإليلللساءات النتبعلللا فلللً  

 تحقٌق أهاال اليجاز.
.598 .760 

3 
ت انا ال ٌا ات واإليساءات النتبعلا فلً  

 تعزٌز الوالء واالنتناء لليجاز
.585 .761 

4 
تت للللم ال ٌا للللات واإليللللساءات النتبعللللا  

 بالوفوح التام لاا النوظفٌ 
.594 .758 

5 
ال ٌا ات النعلنلا نل  قبلل يجلاز الحلسا  

الوطنً اليوٌتً ت جم فً توفٌس يو ٌ واه 
 يا .التفاهم والنشاس

.588 .760 

 
ال ٌا ات واإليساءات النتبعلا ينٌو نباسات بعا  أ ٌوفة الياول ال ابق 

 : أ يسونباخ نالٌا حٌث نيا  ألفايانت قٌنا نعانل  ااخل يجاز الحسا الوطنً

ٌويا التزام وافة ن  قبل النوظفٌ  ب ٌا لات ونيلساءات العنلل "  نباسة 

قٌنلا الفلا يسونبلاخ  أنللى" يلا  لجلا .النعتناة فً يجاز الحسا الوطنً اليلوٌتً

تت لم ال ٌا لات واإليلساءات النتبعلا  ( ويانت اقلل قٌنلا لعبلاسة " 0.770وهً )

 ( . 0.758" التً يا  لجا قٌنا ) بالوفوح التام لاا النوظفٌ 
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( أي أ  0.588( و )0.558تساوحلت قللٌم نعلانالت االستبللاط النصلححا بللٌ  )  -

 ق نعانل الثبات النستفو للنحوس .ينٌو العباسات ت جم فً تحقٌ

 لبعزد القزيم التنظيميزة المتبعزة داخزل جهزاز الحزر  الزوطنيالتحليل السزيكومتري 

 لمحور الثقافة التنظيمية :

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا لجذا البعا  فً نعانل ثبات البعا  

م ا لتخاام نعانلل ويذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً للبعلا وللنحلوس تل

 يسونباخ والياول التالً توفة ذل . ألفا

 (8جدول رقم )

 القيم التنظيمية المتبعة لبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 داخل جهاز الحر  الوطني

 العباسة السقم
نعانل االستباط 

 النصحة
 نذا ألفاقٌنا 

 حذل العنصس

1 
تنظلللللس نااسة اليجلللللاز نللللللى العنصلللللس  

م النللواسا النتاحللا البشللسي بأنللم نلل  أهلل
 لاٌجا.

.445 .668 

2 
ٌويللا حسٌللا فللً ننلٌللا تقللاٌم اافيللاس  

الياٌلللللاة التلللللً ت لللللعى نللللللى تطلللللوٌس 
 نيساءات نظم العنل باليجاز .

.411 .677 

3 
ٌحللافظ النللوظفٌ  نلللى نالقللات ننللل  

طٌبا ت تنا نلى نباأ التعاو  فلً انيلاز 
 النجام.

.510 .648 

4 
م والوايبات ٌقوم النوظفٌ  بأااء النجا 

او  نشسالا حٌث ٌتلوفس للاٌجم القلاسة 
 نلى تحنل الن ؤولٌا

.432 .672 

5 
ٌحلللللافظ النلللللوظفٌ  با لللللتنساس نللللللى  

ونقاساتجاا ننا ٌ لاهم  ننتليات اليجاز
 فً تعزٌز نيانا اليجاز وتطوسه

.461 .662 

6 
هنا  اهتنام ن  قبل النلوظفٌ  بأهنٌلا  

نانل الوقت إلنيلاز النجلام والوايبلات 
 فً الفتسة الزننٌا النحااة.

.389 .686 
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القللٌم التنظٌنٌللا النتبعللا ينٌللو نبللاسات بعللا  أ  نلللىٌشللٌس اليللاول ال للابق  

يسونبللاخ  لجللا نالٌللا وننللم  ألفللايانللت قٌنللا نعانللل   ااخللل يجللاز الحللسا الللوطنً

 : أ نيا 

هنا  اهتنام ن  قبل النوظفٌ  بأهنٌا نانل الوقت إلنياز النجلام  "  نباسة 

" يا  لجا أنللى قٌنلا الفلا يسونبلاخ وهلً وايبات فً الفتسة الزننٌا النحااة..وال

ٌحلافظ النلوظفٌ  نللى نالقلات ننللل   ( بٌننلا يانلت اقلل قٌنلا لعبلاسة " 0.686)

 ( .0.648" التً يا  لجا قٌنا )طٌبا ت تنا نلى نباأ التعاو  فً انياز النجام.

أي أ   (0.686)و (0.648) تساوحللت قللٌم نعللانالت االستبللاط النصللححا بللٌ  -

 ينٌو العباسات ت جم فً تحقٌق نعانل الثبات النستفو للنحوس .

لبعززد المعتقززدات التنظيميززة المتبعززة داخززل جهززاز الحززر  التحليززل السززيكومتري 

 لمحور الثقافة التنظيمية :الوطني 

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا لجذا البعا  فً نعانل ثبات البعا  

يذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً للبعلا وللنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل و

 يسونباخ والياول التالً توفة ذل . ألفا

ٌوفللة نعانللل ألفللا يسونبللاخ  لبعللا النعتقللاات التنظٌنٌللا  (9يللاول سقللم ) 

 ااخل يجاز الحسا الوطنً النتبعا 
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 (9 جدول رقم )

 عتقدات التنظيمية المتبعة الملبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 داخل جهاز الحر  الوطني

 العباسة م
نعانل االستباط 

 النصحة
حذل  نذا ألفاقٌنا 

 العنصس

1 
ٌويللللا قنانللللات نشللللتسيا لللللاا  

النللوظفٌ  بأهنٌللا النشللاسيا فللً 
 ننلٌا اتخاذ القساسات.

.707 .800 

2 

هنللا  نعتقللاات لللاا النللوظفٌ   
بللأ  السفللا الللوظٌفً ٌ للجم فللً 

لنجام والوايبات بلاليواة ننياز ا
 واليفاءة النطلوبا.

.733 .800 

3 

هنلللللا  أفيلللللاس نشلللللتسيا للللللاا  
 نتاحللللاالنللللوظفٌ  بالسغبللللا فللللً 

نظلللام االتصلللال اإلااسي النتبلللو 
حسٌا أيبس فً تباال اافياس بٌ  

 الن توٌات اإلااسٌا النختلفا

.617 .857 

4 
ٌعتقا النوظفٌ  بفسوسة زٌلااة  

فز فلللً حيلللم النيافللل ت والحللللوا
 والعالوات ال نوٌا النننوحا لجم

0.000 .864 

5 

ٌعتقلللا النلللوظفٌ   بلللا  طبٌعلللا  
نجللللام العنللللل تتطلللللب التطللللوٌس  
الن للتنس  للنعللاسل والنجللاسات 

 والقاسات.

.733 .800 

6 

ٌتللوفس لللاا النللوظفٌ  االنتقللاا  
بأهنٌلللا تطلللوٌس نالقلللات العنلللل 
بللٌ  ااق للام والللاوائس النختلفللا 

التيانللل لتي للٌا سوح التعللاو  و
 ًأثناء تأاٌا النجام الوظٌف

.733 .800 

 

النعتقاات التنظٌنٌا النتبعا ينٌو نباسات بعا  أ  نلىٌشٌس الياول ال ابق  

يسونباخ  لجا نالٌا وننم نيلا  ألفايانت قٌنا نعانل   ااخل يجاز الحسا الوطنً

 ا  :
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افز ٌعتقللا النللوظفٌ  بفللسوسة زٌللااة فللً حيللم النيافلل ت والحللو  "  نبللاسة 

" يللا  لجللا أنلللى قٌنللا الفللا يسونبللاخ وهللً . والعللالوات ال للنوٌا النننوحللا لجللم

ٌحلافظ النلوظفٌ  نللى نالقلات ننللل   ( بٌننلا يانلت اقلل قٌنلا لعبلاسة " 0.686)

ٌويللا قنانللات  "  والعبللاسة " طٌبللا ت للتنا نلللى نبللاأ التعللاو  فللً انيللاز النجللام.

" واٌفللا  ٌللا اتخللاذ القللساسات.نشللتسيا لللاا النللوظفٌ  بأهنٌللا النشللاسيا فللً ننل

ٌعتقللا النللوظفٌ   بللا  طبٌعللا نجللام العنللل تتطلللب التطللوٌس  الن للتنس   العبللاسة " 

ٌتوفس لاا النوظفٌ  االنتقاا بأهنٌا  " والعباسة " للنعاسل والنجاسات والقاسات.

تطلللوٌس نالقلللات العنلللل بلللٌ  ااق لللام واللللاوائس النختلفلللا لتي لللٌا سوح التعلللاو  

 ( .0.800" التً يا  لجم القٌنا ) ًء تأاٌا النجام الوظٌفوالتيانل أثنا

أي أ   (0.800)و (0.686)تساوحللت قللٌم نعللانالت االستبللاط النصللححا بللٌ   -

 ينٌو العباسات ت جم فً تحقٌق نعانل الثبات النستفو للنحوس .

لبعززد اجتجاهززات التنظيميززة المتبعززة داخززل جهززاز الحززر  التحليززل السززيكومتري 

 ور الثقافة التنظيمية :لمح الوطني

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا لجذا البعا  فً نعانل ثبات البعا  

ويذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً للبعلا وللنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل 

 يسونباخ والياول التالً توفة ذل . ألفا

  ( 30ياول سقم )

هات التنظٌنٌا النتبعا ااخل يجاز الحسا االتيالبعا   وفة نعانل ألفا يسونباخٌ

 .الوطنً
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 ( 01جدول رقم )

 اجتجاهات التنظيمية المتبعة لبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 .داخل جهاز الحر  الوطني

 العباسة م

قٌنا 
النتو ط 

حذل  نذا
 العنصس

قٌنا 
التباٌ  
 نذا

حذل 
 العنصس

نعانل 
االستباط 
 النصحة

قٌنا 
 نذا ألفا

حذل 
 العنصس

1 
هنللللا  تويللللم لللللاا النللللوظفٌ  بتعزٌللللز  

قاساتجم ونجاساتجما نل  أيلل القلاسة نللى 
 اإلبااع واالبتياس وتطوٌس نظم العنل.

16.4874 3.082 .454 .697 

2 
تقللوم نااسة اليجللاز با للتنساس فللً ننلٌللا  

التطللوٌس النؤ  للً بجللال تعزٌللز النوقللو 
 التناف ً لم.

16.5042 3.167 .589 .644 

3 

م النوظفٌ  نحو تس ٌخ نالقات ننلل ٌتي 
ننٌلللزة نلللو سؤ لللائجم لتحقٌلللق حاللللا نللل  
االن يام والتوافق ننا ٌ لانا نللى نزٌلًاا 

 ن  التقام و اإلنياز

16.5714 3.332 .485 .682 

4 

هنللا  سغبللا لللاا النللوظفٌ  باالنتنللاا  . 
النشلاسيات الينانٌلا وتشليٌل فلسق  نللى

العنللل يأ لللوب فللً حللل نشلليالت العنللل 
 .تجم النوظفٌ  فاٌا التًوالق

16.5126 3.133 .532 .663 

5 

تقللوم نااسة اليجللاز بشلليلر ن للتنس بتللوفٌس  
أحاث النظم النحو با والتقنٌات واايجزة 
النتقانلللا بجلللال ننيلللاز ااننلللال باليفلللاءة 

 وال سنا النطلوبا.

16.3445 3.346 .398 .715 

االتياهللات التنظٌنٌللا ينٌللو نبللاسات بعللا  أ  نلللىٌشللٌس اليللاول ال للابق  

يسونبلاخ  لجلا نالٌلا  ألفلايانلت قٌنلا نعانلل   النتبعا ااخل يجاز الحسا الوطنً

 : أ وننم نيا 

تقوم نااسة اليجاز بشيلر ن تنس بتوفٌس أحلاث اللنظم النحو لبا    "  نباسة 

" والتقنٌات واايجزة النتقانا بجال ننياز ااننلال باليفلاءة وال لسنا النطلوبلا.

   ( بٌننلا يانلت اقلل قٌنلا لعبلاسة " 0.735ا أنلى قٌنا الفا يسونباخ وهلً )يا  لج



 -124- 

تقوم نااسة اليجاز با لتنساس فلً ننلٌلا التطلوٌس النؤ  لً بجلال تعزٌلز النوقلو 

 ( .0.644التً يا  لجا القٌنا ) "  التناف ً لم.

أي أ   (0.644)و (0.735)تساوحللت قللٌم نعللانالت االستبللاط النصللححا بللٌ   -

 العباسات ت جم فً تحقٌق نعانل الثبات النستفو للنحوس .ينٌو 

لمحور  لبعد التوقعات التنظيمية داخل جهاز الحر  الوطنيالتحليل السيكومتري 

 الثقافة التنظيمية :

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا لجذا البعا  فً نعانل ثبات البعا  

للبعلا وللنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل  ويذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً

 يسونباخ والياول التالً توفة ذل . ألفا

 (00جدول رقم )

 التوقعات التنظيمية داخل جهاز الحر  الوطنيلبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 العباسة سقم
نعانل االستباط 

 النصحة
 نذا ألفاقٌنا 

 حذل العنصس

1 

أتوقلللللو بلللللأ  نااسة اليجلللللاز تأخلللللذ فلللللً  
اس اليجلللوا التلللً ٌبلللذلجا النوظلللل االنتبللل

اليللللء والننٌلللزا واللللذي ٌحلللافظ نلللللى 
 نيانا اليجاز و نعتم.

.553 .767 

2 
ٌللوفس اليجللاز اانللا  الللوظٌفً للنوظللل  

طالنا أنم نلتزم بالنظم والقوانٌ  واللوائة 
 الااخلٌا لليجاز

.594 .753 

3 

ٌتوقو السؤ اء بأ  ٌقوم النوظل بينٌو  
ا أنللم ٌحصللل نلللى نجانللم ووايباتللم طالنلل

يافللا حقوقللم الوظٌفٌللا التللً تللنص نلٌجللا 
 اانظنا والقوانٌ  واللوائة الااخل

.655 .735 

4 
ا لتلبٌلللا نلللا   ت لللعى نااسة اليجلللاز  اوًنللل

ٌتوقعم النوظل ن  اليجاز نل  نلالوات 
 وحوافز ونياف ت

.539 .770 

5 
ٌقللوم النللوظفٌ  ببللذل اليجللوا الالزنللا   

تلً ٌتوقعجلا تحقٌلق اإلنيلازات ال ن  أيل
 اليجاز ن  النوظل

.560 .765 
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التوقعلات التنظٌنٌلا ااخلل ينٌو نبلاسات بعلا  أ  نلىٌشٌس الياول ال ابق  

 : أ يسونباخ  لجا نالٌا وننم نيا  ألفايانت قٌنا نعانل   يجاز الحسا الوطنً

ت عى نااسة اليجاز  اوًنا لتلبٌلا نلا ٌتوقعلم النوظلل نل  اليجلاز  "  نباسة 

" يلللا  لجلللا أنللللى قٌنلللا الفلللا يسونبلللاخ وهلللً . ت وحلللوافز ونيافللل تنللل  نلللالوا

ٌتوقو السؤ اء بأ  ٌقوم النوظل بينٌو  ( بٌننا يانت اقل قٌنا لعباسة " 0.770)

نجانلم ووايباتلم طالنلا أنلم ٌحصلل نلللى يافلا حقوقلم الوظٌفٌلا التلً تلنص نلٌجللا 

 ( .0.715)التً يا  لجا القٌنا  " اانظنا والقوانٌ  واللوائة الااخل.

أي أ   (0.715)و (0.770)تساوحللت قللٌم نعللانالت االستبللاط النصللححا بللٌ   -

 ينٌو العباسات ت جم فً تحقٌق نعانل الثبات النستفو للنحوس .

 :إدارة األزمات األمنيةالتحليل السيكومتري ألبعاد محور 

النيونلا للنحلوس فلً نعانلل ثبلات النحلوس  اابعلااللتعسل نلى ناا ن جام 

 ألفللا  نللاا استبللاط العناصللس بللالنينوع اليلللً للنحللوس تللم ا للتخاام نعانللل ويللذل

 :يسونباخ والياول التالً توفة ذل 

 ( 02) رقم جدول
 021ن=  يوضح معامل ألفا كرونباخ ألبعاد محور إدارة األزمات األمنية

 

 ااننٌا اازنات أبعاا نحوس نااسة م
 ناا

 العباسات
 ألفا نعانل قٌنا

 يسونباخ

 0.815 5 اازنا تشعاسا  3

 0.818 6 اازنات ن  الوقاٌا 1

 0.900 6 وقونجا ننا اازنات نوايجا 1

 0.857 5 النشاط ا تعااة 4

 0.931 8 وقونجا بعا اازنات ن  اال تفااة 5

 0.911 10 ااننٌا اازنات نااسة       

اننٌللا "  ا اازنللات نااسة " أبعللاا ثبللات قللٌم توفللة أنللاله النوفللحا النتللائج

 الوقاٌا"  بعا  وياء ا(0.815) ثبات بنعانل"  اازنا ا تشعاس"  بعا  ياء حٌث
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 ننلا اازنلات نوايجا"  بعا   ياء ينا ا(0.818)   ثبات بنعانل"  اازنات ن 

 بنعانلل"  النشلاط  ا لتعااة"   بعلا  ويلاء  ا(0.900)   ثبلات بنعانل"   وقونجا

 بنعانلل"  وقونجلا بعلا اازنات ن  اال تفااة  " بعا  وأخٌسا  ا(0.857)   ثبات

 يللاءت ال للابقا  اابعللاا ليافللا الثبللات نعللانالت ا  والنالحللظ  ا(0.931)  ثبللات

 يللاء ييللل ااننٌللا "  اازنللات لنحللوس" نااسة الثبللات نعانللل  أنللا يللاا  نستفعللا

 للتطبٌق صالحٌا هذه النحاوس نلى ٌال وهذا ياا نستفعا وهً( 0.911) بنقااس

 .نٌاانًال

 : إدارة األزمات األمنيةلمحور   استشعار األزمة بعدالتحليل السيكومتري ل

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا للبعا  فً نعانل ثبات هذا البعا  

ويذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً للبعلا وللنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل 

 .يسونباخ والياول التالً توفة ذل  ألفا

 (01 جدول رقم )

 استشعار األزمةلبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 العباسة السقم
نعانل االستباط 

 النصحة
 نذا ألفاقٌنا 

 حذل العنصس

1 
تشلليل فسقللاً نختلفللا للتنبللؤ باازنللات 

 قبل وقونجا
.743 .752 

 750. 748. ٌتم تحلٌل نؤشسات وقوع اازنا 2

3 
أشيل فسٌق ننل لن اناتً فلً ينلو 

 نؤشسات وقوع اازنات
.596 .799 

4 
توفس اإلنيانات النااٌا الالزنا لعنلل 

 الفسٌق
.511 .820 

5 
ٌتوقلو اازنلات التلً ٌنيل  ا  توايللم 

 اليجاز فً الن تقبل
.517 .818 

يانلت   ا تشلعاس اازنلاٌشٌس اليلاول ال لابق اللى ا  ينٌلو نبلاسات بعلا  

 نيا ا  :قٌنا نعانل الفا يسونباخ  لجا نالٌا وننم 
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" يا  لجا أنلى قٌنلا توفس اإلنيانات النااٌا الالزنا لعنل الفسٌق. " نباسة 

ٌتم تحلٌل نؤشسات   ( بٌننا يانت اقل قٌنا لعباسة " 0.810الفا يسونباخ وهً )

 ( .0.750التً يا  لجا القٌنا ) "  وقوع اازنا

 : ألزمات األمنيةإدارة المحور  لبعد الوقاية من األزماتالتحليل السيكومتري 

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا للبعا  فً نعانل ثبات هذا البعا  

ويذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً للبعلا وللنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل 

 يسونباخ والياول التالً توفة ذل . ألفا

 ( 01جدول رقم )

 زماتالوقاية من األلبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 العباسة السقم
نعانل 
االستباط 
 النصحة

حذل  نذا ألفاقٌنا 
 العنصس

1 
ٌللتم وفللو تعلٌنللات نااسٌللا تحللاا  

 يٌفٌا التعانل نو اازنات
.662 .786 

2 
ٌتلللوفس اللللانم للفسٌلللق اللللذي ٌقلللوم  

 بتشخٌص اازنات النحتنلا
.658 .787 

3 
ٌللللتم نسايعللللا الخطللللط با للللتنساس  

 لتينب وقوع اازنات
.605 .798 

4 
تعقلللا ايتنانلللات اوسٌلللا لنناقشلللا  

 اازنات النحتنلا
.565 .807 

5 
أفو نو فسٌق ننلً  ٌناسٌوهات  

 لنوايجا اازنات النتوقعا
.502 .819 

6 
ٌسانللى أهنٌللا توزٌللو اااواس ننللا  

 وقوع اازنا
.592 .801 

 

يانلت  الوقاٌا ن  اازنلاتينٌو نباسات بعا  أ  نلىٌشٌس الياول ال ابق  

 : أ يسونباخ  لجا نالٌا وننم نيا  ألفانا نعانل قٌ

" يلا  أفو نو فسٌلق ننللً  لٌناسٌوهات لنوايجلا اازنلات النتوقعلا.  " نباسة 

ٌلتم وفلو    ( بٌننا يانت اقل قٌنلا لعبلاسة " 0.839لجا أنلى قٌنا الفا يسونباخ وهً )

 ( .0.786القٌنا ) التً يا  لجا "  تعلٌنات نااسٌا تحاا يٌفٌا التعانل نو اازنات
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إدارة األزمزات لمحزور  مواجهة األزمات عنزد وقوعهزا لبعد التحليل السيكومتري 

 : األمنية

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا للبعا  فً نعانل ثبات هذا البعا  

ويذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً للبعلا وللنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل 

 لياول التالً توفة ذل .يسونباخ وا ألفا

 (05جدول رقم )

 مواجهة األزمات عند وقوعهالبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 العباسة السقم
نعانل االستباط 

 النصحة
 نذا ألفاقٌنا 

 حذل العنصس

1 
اننللللل نلللللى خفلللل  حللللاه التللللوتس بللللٌ   

 النوظفٌ  والسؤ اء ااخل اليجاز
.718 .884 

2 
وٌللللا اننللللل نلللللى تعزٌللللز الللللسوح النعن 

 للنوظفٌ  بعا وقوع اازنا
.812 .870 

3 
أتبنللللللى  ٌا للللللا البللللللاب النفتللللللوح فللللللً  

 االتصاالت لنوايجا اازنا
.744 .880 

4 
ا لللللتثناس اإلنيانلللللات النااٌلللللا البشلللللسٌا  

 الفسوسٌا الحتواء اازنا
.812 .870 

 880. 745. أقوم باال تيابا الفوسٌا الحتواء اازنا  5

6 
نو القللللساس نشللللاسيا النللللوظفٌ  فللللً صلللل 

 لنعاليا اازنا
.562 .908 

نوايجللا اازنللات ننللا ينٌللو نبللاسات بعللا  أ  نلللىٌشللٌس اليللاول ال للابق  

 يانت قٌنا نعانل الفا يسونباخ  لجا نالٌا وننم نيا ا  :  وقونجا

" يلا  لجلا . نشاسيا النوظفٌ  فً صلنو القلساس لنعاليلا اازنلا   " نباسة 

اننلل     ( بٌننا يانت اقل قٌنا لعبلاسة " 0.908أنلى قٌنا الفا يسونباخ وهً )

ا لتثناس  والعبلاسة "  "  نلى تعزٌز السوح النعنوٌا للنلوظفٌ  بعلا وقلوع اازنلا

 ( .0.870" التً يا  لجنا القٌنا ) اإلنيانات النااٌا البشسٌا الفسوسٌا الحتواء اازنا
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 : ألزمات األمنيةإدارة المحور  استعادة النشاطالتحليل السيكومتري لبعد 

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا للبعا  فً نعانل ثبات هذا البعا  

ويذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً للبعلا وللنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل 

 يسونباخ والياول التالً توفة ذل . ألفا

 (06 جدول رقم )

 استعادة النشاطلبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 العباسة السقم
نعانل االستباط 

 النصحة
حذل  نذا ألفاقٌنا 

 العنصس

1 
أقوم بتقٌٌم الخطلط التلً ا لتخانت  

 فً التعانل نو اازنا
.575 .853 

2 
افعل قنوات االتصلال نلو اإلااسات  

النختلفا ااخل اليجاز لنعاليلا  ثلاس 
 اازنا

.722 .817 

3 
أحللاول ال للٌطسة نلللى الثللاس التللً  

 ى حاوث اازناتستبت نل
.638 .836 

4 
أقللللوم ب نللللااا الخطللللط الن للللتقبلٌا  

 للتعانل نو اازنات
.727 .814 

5 
أوفس قاناة بٌانات ت جم بفانلٌا نو  

 اازنات فً الن تقبل
.714 .817 

يانلت قٌنلا  ا تعااة النشاطينٌو نباسات بعا  أ  نلىٌشٌس الياول ال ابق  

 : أ م نيا يسونباخ  لجا نالٌا ونن ألفانعانل 

" يا  . أقوم بتقٌٌم الخطط التً ا تخانت فً التعانل نو اازنا    " نباسة 

أقلوم  ( بٌننلا يانلت اقلل قٌنلا لعبلاسة 0.851لجا أنلى قٌنا الفا يسونبلاخ وهلً )

 ( .0.834التً يا  لجا القٌنا )   ب نااا الخطط الن تقبلٌا للتعانل نو اازنات
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إدارة لمحززور  اجسززتفادة مززن األزمززات بعززد وقوعهززاد  التحليززل السززيكومتري لبعزز

 : األزمات األمنية

للتعسل نلى ناا ن جام العباسات  النيونا للبعا  فً نعانل ثبات هذا البعا  

ويذل  ناا استباط نباساتلم بلالنينوع اليللً للبعلا وللنحلوس تلم ا لتخاام نعانلل 

 يسونباخ والياول التالً توفة ذل . ألفا

 (07جدول رقم )

 اجستفادة من األزمات بعد وقوعهالبعد   وضح معامل ألفا كرونباخي

 العباسة السقم
نعانل االستباط 

 النصحة
 نذا ألفاقٌنا 

 حذل العنصس

1 
اقللٌم الخطللط ال للابقا نلل  ايللل تطوٌسهللا  

 للتعانل نو أزنات نتشابجا
.755 .899 

2 
ا للتفٌا نلل  أ للالٌب نعاليللا اازنللات فللً  

 اخساالنؤ  ات ااننٌا ا
.748 .900 

3 
ا للتثنس النواقللل الناتيللا نلل  اازنللا فللً  

 اإلصالح والتطوٌس
.688 .905 

ا  4  899. 753. أفو خطط طواسئ لنعاليا اازنات الن تقبٌل

5 
أفللو   لللطا يافٌللا لفسٌللق للتعانللل نللو  

 اازنات ن تقبلٌا
.629 .910 

6 
احسص نلى حفلوس اوسات تاسٌبٌلا فلً  

 نيال نااسة اازنات
.801 .895 

7 
احسص نلى نشسا  النعلنٌ  فلً اوسات  

 إلااسة اازنات
.679 .905 

8 
أقللوم بنتابعللا  ثللاس اازنللات لفللنا  نللام   

 تيساسها فً الن تقبل
.692 .904 

اال تفااة ن  اازنلات بعلا ينٌو نباسات بعا  أ  نلىٌشٌس الياول ال ابق  

 : أ ٌا وننم نيا يسونباخ  لجا نال ألفايانت قٌنا نعانل  وقونجا

" يا  .  أفو   لطا يافٌا لفسٌق للتعانل نو اازنات ن تقبلٌا    " نباسة 

 " ( بٌننللا يانللت اقللل قٌنللا لعبللاسة 0.930لجللا أنلللى قٌنللا الفللا يسونبللاخ وهللً )

"  التلً يلا  لجلا  احسص نلى حفلوس اوسات تاسٌبٌلا فلً نيلال نااسة اازنلات

 ( .0.895القٌنا )
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 مرجح ألداة القيا  الوسط الحسابي ال

التالٌلا   ااوزا ا تخام الباحث نقٌاا لٌيست الخنا ً  وخصص  للنقٌاا 

غٌس نوافلق  (3)غٌس نوافقا  (1)ا نحاٌا (1)نوافق ا  (4)ا بشاةنوافق  (5):  

أي ا  النقٌلاا ٌحصلس بااخللا  5/4. والنقٌاا الخنا ً طول الفتسة لم هً بشاة

وبذل  تتلساوح النتو لطات الح لابٌا  0.80سة تفتسات ونلٌم تيو  طول الف أسبو

وبناءا نلى ذل  تم تق لٌم اسيلات العٌنلا وفلق ا لتيابات  (3-5)النسيحا نا بٌ  

 ااااة ينا ٌلً:

 (  معيار تصنيف العبارات08جدول )

 الوصل قٌنا النتو ط الن با

 ننخففا ياا 1.80 – 1 36% – 20

 ننخففا 2.60 – 1.81 52% – 37

 نتو طا 3.40 – 2.61 69% – 53

 نستفعا 3.41 – 4.20 84% – 70

 نستفعا ياا  5 – 4.21  %85فنا فوق  

 

 األساليب اإلحصائية:

لتحقٌق أهاال الاسا ا وتحلٌل البٌانات التً تلم تينٌعجلاا فقلا تلم ا لتخاام العاٌلا 

با لتخاام الحلزم اإلحصلائٌا للعللوم االيتنانٌلا ن  اا الٌب اإلحصائٌا الننا لبا 

Statistical Package for Social Sciences   ًوالتلً ٌسنلز لجلا اختصلاسا

 (.SPSS)بالسنز 

 وبعا ذل  تم ح اب النقاٌٌا اإلحصائٌا التالٌاوبعا ذل  

  " )النتو للط الح للابً النللوزو  )النللسيةWeighted Mean   وذللل "

يلل نبلاسة نل  للنعسفا ناا استفاع أو انخفا  ا لتيابات أفلساا الاسا لا 

 البحث.ت نباسا
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  بللٌ  نبللاسات النقٌللااا والاسيللا اليلٌللا نعانللل استبللاط بٌس للو   ا للتخسا

 .للنقٌاا للتحقق ن  صاق التيوٌ  للنقٌاا

  للتعسل نلى ناا صاق  با تخاام نعانل يسونباخ ألفا النقٌاانٌياا ثبات

 .القٌاا الن تخانا فً الاسا ا أااة 

 ٌللا افللساا نٌنللا التيللساسات للتعللسل نلللى الخصللائص الشخصللٌا والوظٌف

 الاسا ا وتحاٌا ا تيابات أفسااها تياه نباسات نحاوس الاسا ا.

  " ًالنتو لللط الح لللابMean   وذلللل  لنعسفلللا نلللاا استفلللاع أو انخفلللا "

 ليل نباسة ن  نباسات النقٌاا اا تيابات أفساا الاسا ا 

  االنحلللسال النعٌلللاسي"Standard Deviation"  للتعلللسل نللللى نلللاا

فلللساا الاسا لللا ليلللل نبلللاسة نللل  نبلللاسات نتغٌلللسات انحلللسال ا لللتيابات أ

الاسا للاا وليلللل نحلللوس نلل  النحلللاوس السئٌ لللا نلل  نتو لللطجا الح لللابً. 

وٌالحظ أ  االنحسال النعٌاسي ٌوفة التشتت فلً ا لتيابات أفلساا نٌنلا 

الاسا ا ليلل نبلاسة نل  نبلاسات نتغٌلسات الاسا لاا نللى يانلب النحلاوس 

لصللفس تسيللزت اال للتيابات وانخفلل  السئٌ للاا فيلنللا اقتسبللت قٌنتللم نلل  ا

 تشتتجا بٌ  النقٌاا.

  ٌا لتخاام تحلٌلل التبلا (ONE WAY ANOVA)  للتعلسل نللى نلا نذا

يانت هنال  فسوق ذات االلا نحصائٌا فً اتياهات أفساا نيتنو الاسا لا 

نحو نحاوس الاسا ا باختالل نتغٌلساتجم الشخصلٌا والوظٌفٌلا التلً تنق لم 

 نلى أيثس ن  فئتٌ  .
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 الفصل الرابع

 

 الدراسة  بٌاناتتحلٌل عرض و

 ومناقشة نتائجها

 

 

 النتائج المتعلقة بوصف عٌنة الدراسة.أوال : 

 .النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسةثانٌا :
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 الفصل الرابع

 الدراسة  بٌاناتتحلٌل عرض و

 ومناقشة نتائجها

 ة.النتائج المتعلقة بوصف عٌنة الدراسأوال : 

تقوووهذه وووراهة علة ووو هن وووتهنوووععهمووولهة متتعووولةاهة م وووتق  هة مت  قووو ه     ووو   ه

ه–ة مؤ وواهة   موو ههه–هة لت وو ة ش  ووع ههة هفعةعوو هد وولةعهنعروو هة علة وو همتم  وو ه وو ه 

(.هه وو هءووههه ووراهة توو هل وواهن عفوو ها وولةعهة  عروو نووععهة ووعهلةاهه–ة   وول هه وورهةاه

ه  هن تهة رلههة ت   :هة متتعلةاهعمكلهتلعععه     ها لةعهنعر هة علة

 

 ( 91 ) جدول

 ٌبٌن خصائص العٌنة من حٌث الرتبة وعدد سنوات الخبرةه

  

 نععه رهةاهة   ل ه

 ة مجمهع
اقاهمله

ه5

  رهةا

ه5ملهه

هإ   رهةاه

ةقاهه

  رهةا55

ه55ملهه

هإ   رهةاه

ه03ةقاهمله

  ر 

ه03ملهه

 ر ه

  أك ل

 ة لت  ه

 لة ع
 58 0 8 45 5 ة تكلةل

 %48.3 %0.0 %6.7 %37.5 %4.2 ة ر   

 مقعذه
 36 0 22 14 0 ة تكلةل

 %30.0 %0.0 %18.3 %11.7 %0.0 ة ر   

 نقععه
 26 1 23 2 0 ة تكلةل

 %21.7 %8. %19.2 %1.7 %0.0 ة ر   

 ة مجمهع
 120 1 53 61 5 ة تكلةل

 %100.0 %8. %44.2 %50.8 %4.2 ة ر   

ه
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ه هنعر  هةل هة ت هة    ق هة جعها هعشعل ه  تا ه هء  طهه523ة علة   همل ء  ط

ه همرفذ هةله ه0..3ة للسهة هطر هه  تاهر بهلت تفذ ه، هلة ع %ه لت  ه03%ه لت  

ه5،هه   ر   ه  رهةاهة   ل ه  تاهمله  لةتفذهةقاهمله%ه لت  هنقععه25.2مقعذه،ه

%ه،ه..53ك راهه رهةا55ةقاهههإ   رهةاهه5ملهه%ه،ههمله  لةتفذه3.2 رهةاه

ه ه  لةتفذ هههمل ههإ   رهةاهه55مل همل همله33.2  تاهه ر ه03ةقا هها علة %ه

ه%..3 أك له  تاه ر هه03ملهه  لةتفذه

 (  02  ) جدول

 ٌبٌن خصائص العٌنة من حٌث الرتبة وعدد سنوات الخبرةه

  
 نععه رهةاهة   ل ه

 ة مجمهع
 عكتهلةا م ج تعل  ك  هلعهس ع  هذه

 ة لت  ه

 لة ع
 58 0 12 35 11 ة تكلةل

 %48.3 %0.0 %10.0 %29.2 %9.1   ة ر 

 مقعذه
 36 1 14 16 5 ة تكلةل

 %30.0 %0.8 %11.7 %13.3 %4.2 ة ر   

 نقععه
 26 2 19 4 1 ة تكلةل

 %21.7 %1.7 %15.8 %3.3 %0.8 ة ر   

 ة مجمهع
 120 3 45 55 16 ة تكلةل

 %100.0 %2.5 %37.5 %45.8 %14.1 ة ر   

ر و  هلم و ههالبهة لت  همعهنوععه ورهةاهة   ول هه عفو هرجوعهعهءحهة جعهاهة    قهر 

%ه،ههر وووو  هلم وووو هشووووف ع ه..35%ه،ههر وووو  هة  كوووو  هلعهسه  توووواه53.5ة ووووع  هذه

ه%2.5%هه،هها علةهلم  هة عكتهلةاه  تاهر  تفذه02.5ة م ج تعله  تاه

ه

ه

ه

ه
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 ( 09 ) جدول

 ٌبٌن خصائص العٌنة من حٌث الرتبة وعدد الدورات التدرٌبٌةه

  

 عهة عهلةاهة تعلع ع نعه

اقاهملهه ة مجمهع

 عهلةاه0

إ تهه0ملهه

ه6ةقاهمله

 عهلةا

ملههاك له

 عهلةاه6

 ة لت  ه

 لة ع
 58 7 10 41 ة تكلةل

 %48.3 %5.8 %8.3 %34.2 ة ر   

 مقعذه
 36 3 17 16 ة تكلةل

 %30.0 %2.5 %14.2 %13.3 ة ر   

 نقععه
 26 15 9 2 ة تكلةل

 %21.7 %12.5 %7.5 %1.7 ة ر   

 ة مجمهع
 120 25 36 59 ة تكلةل

 %100.0 %20.8 %30.0 %49.2 ة ر   

ه

ع كسهة    قهر بهة لت  هملهنععهة عهلةاهة تعلع ع هه عو هرجوعهةلهر وبهمولهل و هةه

إ وتهةقواهه0مولهه%ه،ههر وبهمولهل واهن وتهعهلةاه03.2هعهلةاه0اقواهمولههن ته

هعهلةاه6موولههاك ووله وواهن ووته%ه،هها عوولةهر ووبهموولهل03ه  توواهعهلةاه6مووله

ه%..23

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 النتائج المتعلقة باإلجابة على أسئلة الدراسةثانٌا :

  ؟ بجهاز الحرس الوطنً الكوٌتً ما أهم أبعاد الثقافة التنظٌمٌة  : األولالسؤال 

ه هة ت  ؤا ه رة هن ت ههة ت لةج إلج     تكلةلةاههة مته ط اهة ل   ع ه هكأية   لثهمل ع

ه:ههع  كم هة  ق   هة ترفعمع هملهلهها   ع م ع لع ههة مته طهة ملجحه كاه  عهملههةالرللة  اهة

 (  00 ) جدول

 لمحور الثقافة التنظٌمٌة كأيٌوضح قٌمة مربع  
لقذه
 ة   ع

 ة    ل  ة لقذ ة   ع
قعم همل عه

 كأي

علج ه
 ة للع 

ة عال  ه
 ةإلل   ع 

1 

ة  ع   اه
هةإلجلةهةاه
ة مت   هعة اه
جف زهة للسه

 هطر ة 

1 
عهجعهة تزةذههةءحهملهق اهة موهفةعله  ع  و اهه

هإجوولةهةاهة  موواهة م تموووع ه وو هجفوو زهة لووولسه
 ة هطر هة كهعت .

75.667a 3 .000 

2 
ت فذهة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت  و ه و هتلقعوقهه

 ا عةفهة جف ز.
126.133a 3 .000 

3 
ت  نعهة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   ه  هت زعزهه

 رتم هه  جف زة هالهههةال
100.333a 3 .000 

4 
تت ذهة  ع  و اههةإلجولةهةاهة مت  و ه   هءوه هه

 ة ت ذه عىهة مهفةعل
79.084b 3 .000 

5 
ة  ع   اهة م  ر هملهق اهجف زهة للسهة هطر هه

ة كوووهعت هت وووفذه ووو هتوووه علهجوووههع وووهعاهة تةووو  ذه
 هة مش لك ه.

70.200a 3 .000 

2 

ة قعذهة ترفعمع ه
ة مت   هعة اه
جف زهة للسه
 ة هطر ه

1 
ترفلهإعةل هة جف زهإ تهة  ر لهة  شليه أر هملهه

 ا ذهة مهةلعهة مت ل ه ععف .
92.400a 3 .000 

2 
عهجعهللع ه  هنم ع هتقععذهةد ك لهة جععع هة ت هه

 ت  تهإ تهتطهعلهإجلةهةاهرفذهة  ماه   جف زه.
79.600a 3 .000 

3 
  هت وترعهعل  فهة مهفةعلهن تهنالق اهنماهطعه

 إ تهم عاهة ت  هله  هةرج زهة مف ذ.
93.400a 3 .000 

4 
عقهذهة مهفةعله أعةههة مف ذههة هةج  اهعهلهإشلةف،ههه

 لعثهعته له ععفذهة قعل هن تهتلماهة م ؤه ع 
54.200a 3 .000 

5 
علوووو  فهة مووووهفةعله   ووووتملةلهن ووووتهممت كوووو اه 

همقوعلةتف ،هممو هع و  ذه و هت زعوزهمك رو ه ة جف ز
 جف زههتطهلاة 

93.533a 3 .000 

6 
 روو اهة تموو ذهموولهق وواهة مووهفةعله أ معوو هن موواهه

ة هقووواهإلرجووو زهة مفووو ذههة هةج ووو اه ووو هة ةتووول ه
 ة زمرع هة ملعع .

71.533a 3 .000 

3 

ة م تقعةاه
ة ترفعمع ه

ة مت   هعة اه
جف زهة للسه

 ة هطر 

1 
عهجووعهقر نوو اهمشووتلك ه ووعىهة مووهفةعله أ معوو هه

 ع هةت  رهة قلةلةا.ة مش لك ه  هنم 
96.467a 3 .000 

2 
 رووو اهم تقوووعةاه وووعىهة موووهفةعله وووألهة لءووو هه

ة وووهفعة هع وووفذه ووو هإرجووو زهة مفووو ذههة هةج ووو اه
    جهع ههة كة ه هة مط ه  .

47.412c 2 .000 
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لقذه
 ة   ع

 ة    ل  ة لقذ ة   ع
قعم همل عه

 كأي

علج ه
 ة للع 

ة عال  ه
 ةإلل   ع 

3 
 روو اها كوو لهمشووتلك ه ووعىهة مووهفةعله   ل  وو ه وو هه

رف ذهةالت  اهةإلعةليهة مت وعهللعو هاك وله و ههإت ل 
 اهةد ك له علهة م تهع اهةإلعةلع هة م ت ة ت  ع

95.200a 3 .000 

4 
ع تقعهة مهفةعله ءلهل هزعو ع ه و هلجوذهة مك  و اهه

 هة لهة زههة  الهةاهة  رهع هة ممرهل ه فذ
16.800d 2 .000 

5 
ع تقوووعهة موووهفةعلهه ووو لهط ع ووو همفووو ذهة  مووواهتتط وووبهه

   م  لفههة مف لةاههة قعلةا.هة تطهعٌلهة م تمل
70.681b 3 .000 

6 

عته له عىهة مهفةعلهةالنتق عه أ مع هتطهعلهنالق اههه
ة  موواه ووعلهةدق وو ذههة ووعهة لهة م ت ةوو ه تج ووععهله ه

 ع ة ت  هلههة تك ماها ر ههتأعع هة مف ذهة هفعة

97.000a 3 .000 

4 

ةالتج   اه
ة ترفعمع ه

ة مت   هعة اه
جف زهة للسه

 ة هطر 

1 
 ت زعوووزهقوووعلةتفذه رووو اهتهجووو ه وووعىهة موووهفةعلهه

همفوووو لةتفذ،هموووولهاجوووواهة قووووعل هن ووووتهةإل ووووعةعه
 هةال تك لههتطهعلهرفذهة  ما.

66.067a 3 .000 

2 
تقهذهإعةل هة جف زه   تملةله  هنم عو هة تطوهعلهه

 ة مؤ   ه فعفهت زعزهة مهقعهة تر    ه  .
134.533a 3 .000 

3 
عتج هة مهفةعلهرلههتل عخهنالق اهنماهممعز هه

ذه تلقعقهل   هملهةالر وج ذههة تهة وقهمعهلؤ   ف
 مم هع  نعهن تهمزعًعةهملهة تقعذهههةإلرج ز

127.400a 3 .000 

4 

  روو اهل  وو ه ووعىهة مووهفةعله  النتموو عهن ووت . 

ة مشوووو لك اهة جم نعوووو ههتشووووكعاه وووولقهة  موووواه
 كأ  هبه  هلاهمشكالاهة  مواههة قءو ع هة تو 

 .تفذهة مهفةعل

106.200a 3 .000 

5 
ةل هة جف زه شكٍاهم تمله ته علهالعثهة رفذهتقهذهإعه

ة مله   ههة تقرع اههةدجفز هة متقعم ه فوعفهإرجو زه
 ةدنم اه   كة ه ههة  لن هة مط ه  .

88.563b 3 .000 

5 

ة تهق  اه
ة ترفعمع ه
عة اهجف زه
ة للسه
 ة هطر 

1 

اتهقوووعه وووألهإعةل هة جفووو زهتأ وووره ووو هةالنت ووو لهه
فهههة ممعووز،هة جفووهعهة توو هع وور ف هة مهفووفهة كوو

 هة ريهعل  فهن تهمك ر هة جف زهه م ت .

107.667f 4 .000 

2 
عه لهة جف زهةدم لهة هفعة ه  مهففهط  م هار هه

 م تزذه   رفذههة قهةرعلههة  هة حهة عة  ع ه  جف ز
119.333f 4 .000 

3 

عتهقعهة لؤ  هه ألهعقهذهة مهففه جمعوعهمف مو هه
  وو هلقهقوو هههةج  توو هط  موو هاروو هعل وواهن ووتهك

ة هفعةعوو هة توو هتوور هن عفوو هةدرفموو ههة قووهةرعله
 هة  هة حهة عة ا

77.739b 3 .000 

4 

ت ووو تهإعةل هة جفووو زههعهًمووو ه ت  عووو همووو هعتهق ووو هه
ة مهفوووفهمووولهة جفووو زهمووولهنوووالهةاههلوووهة زه

 همك   ا

74.867a 3 .000 

5 

 عقهذهة مهفةعله  راهة جفهعهة الزم همولهاجوا . 

 هعتهق فووو هة جفووو زهمووولهتلقعوووقهةإلرجووو زةاهة تووو
 ة مهفف

93.200a 3 .000 
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ه 3.35نروعهم وتهىههةإلل و  ع هعال تفو ههكأية جعهاهة    قهعهءحهرت  جهقعم همل عه

هاله وورةهعهءووحههع ووعلههةد  وو ع جمعووعهة   وو لةاهه ك  وو ههإل وو  ع همروو هرجووعهةروو هعةاه

ة ترفعمعوو ههة  عروو هلووهاها  وو عهة مقعوو سه ملووهلهة  ق  وو هها وولةعهجفوو اهرفوولههة ووتج   اه

ه.هةإلل  هةا ق ه ك راهمت  عر ه  ههجف اهة رفلهمم هع عذه

ه هلقذ ه20هة جعها هعهءح ههةالرللة  اههكأيمل ع هة ل   ع  ة مته ط ا

ه:هكم هع  هة  ق   هة ترفعمع هة م ع لع ههه كاه  عهملها   عهملهلهه

 ( 02  ) جدول

 لثقافة التنظٌمٌةاواالنحرافات المعٌارٌة  ألبعاد محور  المتوسطات الحسابٌة

 هةالرللةفهة م ع لي ة مته ط هه  ع ذ

 0.52 4.01 ة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر  1

 0.44 4.08 ة قعذهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر  2

 0.42 4.05 ة م تقعةاهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر  3

 0.44 4.12 رفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر ةالتج   اهة ت 4

 0.54 4.03 ة تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زهة للسهة هطر  5

 0.36 4.06هة  ق   هة ترفعمع هملهلهمته طه

عهءحهة جعهاهة    قهقعذهة مته ط اههةالرللة  اهة م ع لع ههكر اهة مته طه

هرجعهةله:ههه ع هة  ق   هة ترفعمع ة ملجحههد   عهملهله

(ه4.01"هج هه مته طه هة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر   عه"ه

"ههة قعذهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر  تقععلهملجحهملتةعه،ه ذهج هه  عه"ه

هج هه  عه"ه4.08 مته طه  ة م تقعةاهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زه(ههتقععلهملتةعه،هكم 

ةالتج   اهة ترفعمع هه(ههتقععلهملتةعه،ههاعء هج هه  عه"4.05"ه مته طه ة هطر هة للس

(ههتقععلهملتةعه،هها علةهج هه  عه"ه4.12"ه مته طه ة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر 

(ه تقععلهملجحهملتةعه،ه4.03"ه مته طه هة تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زهة للسهة هطر 

ه.(ه4.06 رةهة ملهلهج هاهملتة  هه مته طهمقعةلاه هملهة هةءحهالهمته طها   عه

ه

ه
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 (02 ) جدول

 واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  المتوسطات الحسابٌةالتكرارات و
 داخل جهاز الحرس الوطنً المتبعة اإلجراءاتالسٌاسات و لبعد 

 ن  لةاهة   ع ذ

ق
لهمهة 

 ع
ه

ه
شع 
 

ق 
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 

 طة مته 
ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

1 
عهجوووعهة توووزةذههةءوووحهمووولهق ووواهة موووهفةعله
  ع  ووو اههإجووولةهةاهة  مووواهة م تموووع ه ووو ه

 جف زهة للسهة هطر هة كهعت .

0 4 11 63 42 4.19 0.74 
ملتة  ه
 جعة

2 
ت وووفذهة  ع  ووو اههةإلجووولةهةاهة مت  ووو ه ووو ه

 تلقعقها عةفهة جف ز.
 ملتة   0.61 4.00 20 82 16 2 0

3 
ت وو نعهة  ع  وو اههةإلجوولةهةاهة مت  وو ه وو ه

 ت زعزهة هالهههةالرتم هه  جف ز
 ملتة   0.69 3.98 23 76 17 4 0

4 
تت ووووووذهة  ع  وووووو اههةإلجوووووولةهةاهة مت  وووووو ه

    هءه هة ت ذه عىهة مهفةعل
 ملتة   0.73 3.91 22 71 22 5 0

5 
ة  ع  وو اهة م  روو هموولهق وواهجفوو زهة لوولسه

 علهجوههع وهعاهة هطر هة كهعت هت فذه و هتوه
 ة تة  ذههة مش لك ه.

 ملتة   0.74 3.94 25 67 24 4 0

ه  عهة مته طه   ملتة   0.52 4.01 

ه

ع كسهة جعهاهة    قهقعذهة تكلةلةاههة مته ط اههةالرللة و اهة م ع لعو ههكور اهة مته وطه

ه:هالهمر هرجعههعة اهجف زهة للسهة هطر هة مت   هةإلجلةهةاة  ع   اهههة ملجحهه   عه

عهجووعهة تووزةذههةءووحهمولهق وواهة مووهفةعله  ع  وو اههإجوولةهةاهة  موواهجو هاهن وو ل ه"ه

(ه،ه4.19"ه وأن تهمته وطهلعوثه  تواه هة م تمع ه  هجفو زهة لولسهة وهطر هة كوهعت .

"ههت ووفذهة  ع  وو اههةإلجوولةهةاهة مت  وو ه وو هتلقعووقها ووعةفهة جفوو ز.هجوو هاهن وو ل ه"ه

  وو اههةإلجوولةهةاهة مت  وو ه وو هت وو نعهة  ع(ه،هكموو هجوو هاهن وو ل ه"ه4.00 مته ووطه 

تت ووذهجوو هاهن وو ل ه"هههاعءوو (ه،ه3.98"ه مته ووطه هت زعووزهة ووهالهههةالرتموو هه  جفوو ز

(ه،ه3.91"ه مته ووطه هة  ع  وو اههةإلجوولةهةاهة مت  وو ه   هءووه هة توو ذه ووعىهة مووهفةعل

ة  ع   اهة م  ر هملهق اهجف زهة للسهة هطر هة كوهعت هت وفذهها علةهج هاهن  ل ه"ه

مته وطههال(ه،هملهة هةءحه3.94"ه مته طه هجههع هعاهة تة  ذههة مش لك ه.  هته عله

ه(ه.ه4.01ن  لةاه رةهة   عهقلع  هجعةهملهة مته طهة   ذه  ههة    غهمقعةلاه 

ه
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 (02 ) جدول

 واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  المتوسطات الحسابٌةالتكرارات و
 ز الحرس الوطنًالقٌم التنظٌمٌة المتبعة داخل جهالبعد 

 ن  لةاهة   ع ذ

ق
لهمهة 

 ع
ه

ه
شع 
 

ق 
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 

 ة مته ط
ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

1 
ترفلهإعةل هة جف زهإ تهة  ر لهة  شليه أر ه

 ملها ذهة مهةلعهة مت ل ه ععف .
0 1 7 61 51 4.35 0.63 

ملتة  ه
 جعة

2 
د ك لهة جععع هة ت هعهجعهللع ه  هنم ع هتقععذهة

 ت  تهإ تهتطهعلهإجلةهةاهرفذهة  ماه   جف زه
0 1 13 63 43 4.23 0.67 

ملتة  ه
 جعة

3 
علوو  فهة مووهفةعلهن ووتهنالقوو اهنموواهطع وو ه

 ت ترعهإ تهم عاهة ت  هله  هةرج زهة مف ذ.
 ملتة   0.65 4.11 31 72 16 1 0

4 
عقهذهة مهفةعله أعةههة مفو ذههة هةج و اهعهلهإشولةف،ه

 عثهعته له ععفذهة قعل هن تهتلماهة م ؤه ع ل
 ملتة   0.75 3.78 20 56 41 3 0

5 

عل  فهة موهفةعله   وتملةلهن وتهممت كو اه .
ة جفوو زههمقووعلةتف ،همموو هع وو  ذه وو هت زعووزه

 مك ر هة جف زههتطهلا

 ملتة   0.70 4.00 25 74 17 4 0

6 
 ر اهة تم ذهملهق اهة مهفةعله أ مع هن مواه

 مفوو ذههة هةج وو اه وو هة ةتوول هة هقوواهإلرجوو زهة
 ة زمرع هة ملعع .

 ملتة   0.74 4.01 29 67 20 4 0

ه  عهة مته طه   ملتة   0.44 4.08 

 

عشوووعلهة جوووعهاهة  ووو  قه قوووعذهة تكووولةلةاههة مته وووط اههةالرللة ووو اهة م ع لعووو ههكووور اه

ه:هالعههمر هرجهة قعذهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر ة مته طهة ملجحهه   عه

هة جف زهترفلهإ تهة  ر لهة  شليه أر هملها ذهة مهةلعهة مت ل ه ععف   مته طههإعةل 

عهجعهللع ه  هة   عه تقععلهملتةعهجعةهه،ههن  ل ه"ههةمته طه فرهان ت(هه هه4.35 

هة  ماه   جف ز هة ت هت  تهإ تهتطهعلهإجلةهةاهرفذ هةد ك لهة جععع  هتقععذ ه"هنم ع  .

ه  ه مته ط هه4.23ج ها ه( ه" هن  ل  هه   ه، هجعة هملتة   ه علج  هملجل  عل  فه  

"هج هاههة مهفةعلهن تهنالق اهنماهطع  هت ترعهإ تهم عاهة ت  هله  هةرج زهة مف ذ.

عقهذهة مهفةعله أعةههن  ل ه"هههاعء (هه  هملجل ه علج هملتة  هه،ه4.11 مته طه 

ه هتلما هن ت هة قعل  ه ععفذ هعته ل هلعث هإشلةف، هعهل ههة هةج  ا "ههة م ؤه ع ة مف ذ

همله3.78ج هاه مته طه  ههن تهة ل ذ ههإرف ( ه هملتة   ه علج  ةقاههإرف هإالملجل 

ه ه" هه  هن  ل  ه، هة   ع عل  فهة مهفةعله   تملةلهن تهممت ك اهة جف زهمته طه فرة
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ههتطهلا هة جف ز همك ر  هت زعز ه   هع   ذ همم  هج هاه مته طه ههمقعلةتف ، (ه4.00"

 ر اهة تم ذهملهق اهة مهفةعله أ مع هن  ل ه"ههعلةها ه  هملجل ه علج هملتة  ه،ه

هة ملعع . هة زمرع  "هج هاه مته طههن ماهة هقاهإلرج زهة مف ذههة هةج  اه  هة ةتل 

مته طهن  لةاه رةههالملهة هةءحهههاعء (هه  هملجل ه علج هملتة  ه،ه4.01 

ه(ه.ه4.08ة   عهقلع  هجعةهملهة مته طهة   ذه  ههة    غهمقعةلاه 

 (02 ) جدول

 واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  المتوسطات الحسابٌةالتكرارات و
 المعتقدات التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنًلبعد 

 ن  لةاهة   ع ذ،

ق
لهمهة 

 ع
ه

ه
شع 
 

ق 
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 

 ة مته ط
ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

1 
  أ مع  ة مهفةعل  عى لك مشت قر ن ا عهجع

 .ة قلةلةا ةت  ر نم ع     ة مش لك 
 ملتة   0.71 3.77 12 75 26 7 0

2 

 ة لءو   وأل ة موهفةعل  وعى م تقوعةا  رو ا

هة هةج و اه ة مفو ذ إرجو ز  و  ع وفذ ة وهفعة 
 .ة مط ه   هة كة ه     جهع 

 ملتة   0.60 4.13 30 75 15 0 0

3 

   ل  و ه ة موهفةعل  وعى مشوتلك  ا ك ل  ر ا
 ة مت وع ةإلعةلي ةالت و ا رفو ذ إت لو  و ه

للع هاك له  هت  عاهةد ك له علهة م وتهع اه
 ةإلعةلع هة م ت ة 

 ملتة   0.66 3.93 20 74 24 2 0

4 
ع تقووعهة مووهفةعله ءوولهل هزعوو ع ه وو هلجووذه
هة مك  وووو اههة لووووهة زههة  ووووالهةاهة  وووورهع 

 ة ممرهل ه فذ

 ملتة   0.70 4.10 36 60 24 0 0

5 

مفووو ذهة  مووواهط ع ووو هه ووو لهة موووهفةعلهه تقوووعع
لفه  م ووووووو هٌلهة م وووووووتملعتتط وووووووبهة تطوووووووه

ه.هة مف لةاههة قعلةا
44 59 16 1 0 1.77 0.69 

مر ةء ه
 جعة

6 

عته له عىهة مهفةعلهةالنتق عه أ مع هتطوهعله
ة م ت ة ههنالق اهة  ماه علهةدق  ذههة عهة ل

 تج ووععهله هة ت وو هلههة تك موواها روو ههتأععوو ه
ه هفعةع ة مف ذهة

 ملتة   0.64 4.16 34 72 13 1 0

ه  عهة مته طه   ملتة   0.42 4.05 

ه

ع وووعلهة جوووعهاهة  ووو  قه قوووعذهة تكووولةلةاههة مته وووط اههةالرللة ووو اهة م ع لعووو ه

ة م تقووعةاهة ترفعمعوو هة مت  وو هعة وواهجفوو زهة لوولسههكوور اهة مته ووطهة موولجحهه   ووعه

ه:هالهمر هرجعههة هطر 
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هتهجع ه هةر  همشتلك  هةت  رهقر ن ا هنم ع  ه   هة مش لك  ه أ مع  هة مهفةعل عى

ه ة قلةلةا. ه3.77 مته طهملتةعهمقعةلا ه" ههن  ل  ه،  ر اهم تقعةاه عىهة مهفةعله(

هة مط ه  . ههة كة ه  ههة هةج  اه   جهع  هة مف ذ ه  هإرج ز هع فذ هة هفعة  هة لء  "ه أل

  عهه،ه(هه  هملجل ه علج هملتة  هه ههان تهمته طه فرهة 4.13ج هاه مته طه 

ه ه" ههن  ل  ه   ه   ل    هة مهفةعل ه عى همشتلك  ها ك ل هةالت  اههإت ل  ر ا رف ذ

"هج هاهةإلعةليهة مت عهللع هاك له  هت  عاهةد ك له علهة م تهع اهةإلعةلع هة م ت ة 

ه  ه3.93 مته ط ه، ه هملتة   ه علج  هملجل  هه   هههاعء ( ه" هة مهفةعلهن  ل  ع تقع

"هج هاههة لهة زههة  الهةاهة  رهع هة ممرهل ه فذ ءلهل هزع ع ه  هلجذهة مك   اهه

ع تقعهة مهفةعلهه  لهط ع  همف ذهن  ل ه"ههال(ه،ههملهة ال اه  رفله4.10 مته طه 

"هج هاه أقاهمته طههة  ماهتتط بهة تطهعٌلهة م تمله  م  لفههة مف لةاههة قعلةا.

هفةعلهةالنتق عهعته له عىهة من  ل ه"هها علة(،ه1.77ضهجعةهلعثه  غه ة تقععلهمر 

هة ت  هله هله  ه تج عع هة م ت ة  ههة عهة ل هةدق  ذ ه عل هة  ما هنالق ا هتطهعل  أ مع 

(ههكم ه  غه4.16"هج هاه مته طهملتةعهمقعةلاه هة تك ماها ر ههتأعع هة مف ذهة هفعةع 

ه(ه.4.05ة مته طهة   ذه فرةهة   عه 

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 (02) جدول

 حرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح واالن المتوسطات الحسابٌةالتكرارات و

  االتجاهات التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنًلبعد 

 ن  لةاهة   ع ذ

ق
لهمهة 

 ع
ه

ه
شع 
 

ق 
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 

 ة مته ط
ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

1 

 قوعلةتفذ ت زعوز  ة موهفةعل  وعى تهجو   ر ا

ةإل وعةعه ن وت  قوعل ة اجوا مول ،همفو لةتفذ
 .ة  ما رفذ هتطهعل هةال تك ل

 ملتة   0.71 4.11 36 62 21 1 0

2 
تقووووهذهإعةل هة جفوووو زه   ووووتملةله وووو هنم عوووو ه
هة تطوووهعلهة مؤ  ووو ه فوووعفهت زعوووزهة مهقوووع

 ة تر    ه  .

 ملتة   0.57 4.10 25 83 11 1 0

3 

 نموا نالقو ا تل وعخ رلوه ة موهفةعل عتجو 

هموول  وو ل   تلقعووق لؤ وو  فذ مووع ممعووز 
 مل مزعًعة ن ت ع  نع مم  هة تهة ق ةالر ج ذ

 ةإلرج ز ه ة تقعذ

 ملتة   0.59 4.03 21 82 16 1 0

4 

 ر اهل   ه عىهة موهفةعله  النتمو عهن وتهه.
ة  موواههة مشوو لك اهة جم نعوو ههتشووكعاه وولق

كأ وو هبه وو هلوواهمشووكالاهة  موواههة قءوو ع ه
 ة ت هتفذهة مهفةعل.

 ملتة   0.62 4.09 28 76 15 1 0

5 

 شوووكٍاهم وووتمله توووه علههة جفووو زتقوووهذهإعةل ه
ههة تقرعو اههةدجفوز هة مله و  العثهة ورفذه

ة متقعموووو ه فووووعفهإرجوووو زهةدنموووو اه   كةوووو ه ه
 هة  لن هة مط ه  .

0 1 11 65 43 4.26 0.64 
ملتة  ه
 جعة

ه  عهة مته طه   ملتة   0.44 4.12 

 

ة ووو اهة م ع لعووو هع وووعلهة جوووعهاهة  ووو  قه قوووعذهة تكووولةلةاههة مته وووط اههةالرلل

ةالتج  وو اهة ترفعمعوو هة مت  وو هعة وواهجفوو زهة لوولسههكوور اهة مته ووطهة موولجحهه   ووعه

ه:هالهمر هرجعهة هطر ه

 ر اهتهج ه عىهة مهفةعله ت زعزهقعلةتفذههمف لةتفذ،هملهاجاهة قعل هن تههالن  ل ه"

هة  ما. هرفذ ههتطهعل ههةال تك ل ه ةإل عةع همقعةلا هملتةع ه مته ط هج ها ه،ه4.11" )

ههاعء ه ه" ه فعفهن  ل  هة مؤ    هة تطهعل هنم ع  ه   ه   تملةل هة جف ز هإعةل  تقهذ

(هه  هملجل ه علج هملتة  ه،ه ذه4.10"هج هاه مته طه ت زعزهة مهقعهة تر    ه  .

ه"ه ه تلقعقهل   هن  ل  همعهلؤ   فذ هة مهفةعلهرلههتل عخهنالق اهنماهممعز  عتج 
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هع  نعهن تهمزععًه هملهة تقعذهههةإلرج زملهةالر ج ذههة تهة قهمم  "هج هاه مته طههة

ه4.03  ه، هملتة   ه علج  هههاعء (هه  هملجل  ه" ه عىهة مهفةعلهن  ل   ر اهل   

هكأ  هبه  هلاهمشكالاه ههتشكعاه لقهة  ما هن تهة مش لك اهة جم نع    النتم ع

هها علة(ههتقععلهملتةعه،ه4.09"هج هاه مته طه هة  ماههة قء ع هة ت هتفذهة مهفةعل

ههن  ل  ههة تقرع اه" هة مله    هة رفذ هالعث ه ته عل هم تمل ه شكٍا هة جف ز هإعةل  تقهذ

هة مط ه  . ههة  لن  ه فعفهإرج زهةدنم اه   كة ه  هة متقعم  "هج هاه أن تههةدجفز 

(ههه ههان تهملهة مته طهة   ذه فرةهة   عه4.26مته طه تقععلهملتةعهجعةهلعثه  غه 

ه(.4.12ة    غه 

 (02 ) جدول

 واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  المتوسطات الحسابٌةت والتكرارا
 التوقعات التنظٌمٌة داخل جهاز الحرس الوطنًلبعد 

 ن  لةاهة   ع ذ

ق
لهمهة 

 ع
ه

ه
شع 
 

ق 
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 
 ة مته ط

ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

1 
 ةالنت و ل  و  تأ ور ة جفو ز إعةل   وأل اتهقوع

 هة ممعز،هة كفه ة مهفف ع ر ف  ة ت  ة جفهع

 .ه م ت  ة جف ز مك ر  ن ت عل  ف هة ري

 ملتة   0.77 4.01 31 63 23 2 1

2 
 ط  م    مهفف ة هفعة  ةدم ل ة جف ز ه لع

هة عة  عو  هة  وهة ح هة قوهةرعل  و  رفذ م تزذ ار 
   جف ز

 ملتة   0.79 4.18 43 61 13 1 2

3 

  جمعوع ة مهفوف هذعقو  وأل ة لؤ و ه عتهقوع

هك  و  ن وت عل وا ارو  ط  م  ههةج  ت  مف م 
ن عفوو هةدرفموو ههر لقهقوو هة هفعةعوو هة توو هتوو

 .ة جف زهة قهةرعلههة  هة حهة عة  ع ه

 ملتة   0.69 4.03 28 68 21 2 0

4 
 عتهق و  مو   ت  عو  عهًمو  ة جفو زه إعةل  تت و 

ههلوهة ز نوالهةا مول ة جفو ز مول ة مهفوف
 همك   ا

 ملتة   0.74 3.90 22 69 24 5 0

5 

عقووهذهة مووهفةعله  ووراهة جفووهعهة الزموو هموولهه.
ة جفو زهتهق فو هعاجاهتلقعقهةإلرج زةاهة تو ه

 ملهة مهفف

 ملتة  ه 0.65 4.02 25 73 21 1 0

ه  عهة مته طه   ملتة   0.54 4.03 

 

ع علهة جعهاهة    قهقعذهة تكلةلةاههة مته ط اههةالرللة  اهة م ع لع ههكر اه

ههمر هرجعهةله:هة تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زهة للسهة هطر طهة ملجحهه   عهة مته 
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اتهقعه ألهإعةل هة جف زهتأ ره  هةالنت  لهة جفهعهة تو هع ور ف هة مهفوفههن  ل ه"

"هجو هاه مته وطهملتةوعهة كفهههة ممعوز،ههة وريهعلو  فهن وتهمك رو هة جفو زهه وم ت .

زهةدموو لهة ووهفعة ه  مهفووفهط  موو هاروو هعووه لهة جفوو (ه،ههاعءوو هن وو ل ه"ه4.01مقووعةلاه 

(هه وو ه4.18"هجوو هاه مته ووطه هم تووزذه وو  رفذههة قووهةرعلههة  ووهة حهة عة  عوو ه  جفوو ز

عتهقوعهة لؤ و هه وألهعقوهذهة مهفوفه جمعوعهمف مو هملجل ه علج هملتة  ه،ه ذهن  ل ه"ه

ن عفوو هةدرفموو ههتوور ههةج  توو هط  موو هاروو هعل وواهن ووتهك  وو هلقهقوو هة هفعةعوو هة توو ه

(هملجل ه علج هملتة و ه،ه4.03"هج هاه مته طه هةرعلههة  هة حهة عة  ع هة جف ز.هة ق

ت و تهإعةل هة جفو زههعهًمو ه ت  عو همو هعتهق و هة مهفوفهمولهة جفو زهمولهن  ل ه"هههاعء 

.هعقوووهذهن ووو ل ه"ههها عووولة(ه،ه3.90"هجووو هاه مته وووطه هنوووالهةاههلوووهة زههمك  ووو ا

قهةإلرجو زةاهة تو هعتهق فو هة جفو زهمولهة مهفةعله  وراهة جفوهعهة الزمو همولهاجواهتلقعو

(ههه وههمقو لبهمولهة مته وطه4.02"هج هاهمته طه تقععلهملتةعهلعثه  غه ة مهفف.

ه(.4.03ة   ذه فرةهة   عهة    غه 

بجهاز الحرس الوطنً  إدارة األزمات األمنٌةمراحل ما أهم الثانً السؤال 

 الكوٌتً .

ه هة ت  ؤا ه رة هن ت هملهة ت لةج إلج    هة   لث هة تكلةلةاههكأي ع

ه ه كا هة ملجح ههة مته ط هة م ع لع  ههةالرللة  ا هة ل   ع  ملههملل  هة مته ط ا

ه:هكم هع  هةدمرع هههم املةلاهإعةل هةدز

 ( 01  ) جدول

  إدارة األزمات األمنٌةلمحور  كأيٌوضح قٌمة مربع  

لقذه
 ة   ع

هة    ل  ة لقذ ة   ع
قعم همل عه

 كأي

علج ه
 ة للع 

ة عال  ه
 إلل   ع ة

 ةدزم ة تش  له 5

1 
تشكاه لق ًهم ت ة ه  تر ؤه  دزم اهه

 ق اههقهنف 
88.250f 4 .000 

 98.667f 4 .000 عتذهتل عاهمؤشلةاههقهعهةدزم ه 2

3 
اشكاه لعقهنماه م  نعت ه  هجمعهه

 مؤشلةاههقهعهةدزم ا
54.467a 3 .000 

 125.267a 3 .000 لعقته لهةإلمك ر اهة م عع هة الزم ه  ماهة ةه 4

5 
تهةج ههالعتهقعهةدزم اهة ت هعمكلهه

 ة جف زه  هة م تق ا
27.150d 2 .000 
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لقذه
 ة   ع

هة    ل  ة لقذ ة   ع
قعم همل عه

 كأي

علج ه
 ة للع 

ة عال  ه
 إلل   ع ة

 ةدزم اة هق ع همله 2

1 
عتذههءعهت  عم اهإعةلع هتلععهكعةع هه

 ة ت  ماهمعهةدزم ا
88.563b 3 .000 

2 
عته لهة عنذه  ةلعقهة ريهعقهذهه

  تش ع هةدزم اهة ملتم  
82.933a 3 .000 

3 
عتذهملةج  هة  ططه   تملةله تجربهه

 هقهعهةدزم ا
16.650d 2 .000 

4 
ت قعهةجتم ن اهعهلع ه مر قش هه

 ةدزم اهة ملتم  
59.067a 3 .000 

5 
اءعهمعه لعقهنم  ه عر لعه  اهه

  مهةجف هةدزم اهة متهق  
81.000a 3 .000 

6 
علةنتها مع هتهزععهةدعهةلهنرعهه

  هقهعهةدزم
67.667a 3 .000 

3 
هةدزموو امهةجفوو ه

 نرعههقهنف 

1 
ةنماهن ته ةضهلعاهة تهتله علهه

 ة مهفةعلههة لؤ  ههعة اهة جف ز
73.000a 3 .000 

2 
ةنماهن تهت زعزهة له هة م رهع هه

   مهفةعله  عههقهعهةدزم 
94.613b 3 .000 

3 
ات رته ع   هة   بهة مةته ه  هه

  ةالت  الاه مهةجف هةدزم
76.467a 3 .000 

4 
ة ت م لهةإلمك ر اهة م عع هة  شلع هه

 ة ءلهلع هاللتهةههةدزم 
33.899c 2 .000 

5 
اقهذه  ال تج   هة ةهلع هاللتهةههه

 ةدزم 
85.000a 3 .000 

6 
مش لك هة مهفةعله  ه رعهة قلةلهه

  م   ج هةدزم 
63.286b 3 .000 

 ة ت  ع هة رش ط 4

1 
  ططهة ت هة ت عماه  هاقهذه تقععذهةه

 ة ت  ماهمعهةدزم 
71.000a 3 .000 

2 
ة  ووووواهقروووووهةاهةالت ووووو اهموووووعهةإلعةلةاهه

 ة م ت ة هعة اهة جف زه م   ج هآ  لهةدزم 
31.850d 2 .000 

3 
ال هاهة  عطل هن تهةآل  لهة ت هه

 تلت اهن تهلعهثهةدزم 
70.200a 3 .000 

4 
 ت  ماهاقهذه إنعةعهة  ططهة م تق  ع ه ه

 معهةدزم ا
72.067a 3 .000 

5 
اه لهق نع ه ع ر اهت فذه ة ن ع همعهه

 ةدزم اه  هة م تق ا
62.600a 3 .000 

5 

ةال وووووووتة ع هموووووووله
  وووووووعههةدزمووووووو ا
 هقهنف 

1 
ةقعذهة  ططهة    ق هملهةجاهتطهعل  هه

   ت  ماهمعهازم اهمتش  ف 
68.200a 3 .000 

2 
اهة تةععهملها   عبهم   ج هةدزم ه

   هة مؤ   اهةدمرع هةد لى
79.200a 3 .000 

3 
ة ت ملهة مهةقفهة ر تج هنلهةدزم هه

   هةإل ال ههة تطهعل
80.467a 3 .000 
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لقذه
 ة   ع

هة    ل  ة لقذ ة   ع
قعم همل عه

 كأي

علج ه
 ة للع 

ة عال  ه
 إلل   ع ة

4 
اءعه ططهطهةلئه م   ج هةدزم اهه

 ة م تق  ع 
73.533a 3 .000 

5 
ا هضه  ط هك  ع ه ةلعقه  ت  ماهمعهه

 ةدزم اهم تق  ع 
51.267a 3 .000 

6 
ةلل هن تهلءهلهعهلةاهتعلع ع هه

   همج اهإعةل هةدزم ا
114.750f 4000.ه 

7 
ةلل هن تهإشلةاهة م  معله  هه

 عهلةاهإلعةل هةدزم ا
67.133a 3 .000 

8 
اقهذه مت    هآ  لهةدزم اه ءم لهه

 نعذههتكلةل  ه  هة م تق ا
79.756b 3 .000 

ه 3.35نرعهم تهىههةإلل   ع ال تف ههعهكأية جعهاهة    قهعهءحهرت  جهقعم همل عه

ه هعةا هةر  هرجع ههإل   ع همر  هه ك    هة    لةا ههةد   ع جمعع ههع عل هعهءح هاله رة

ه ههة تج   ا هرفل هها لةعهجف ا ه ملهل هة مقع س ها   ع هلها هةدزم اهة  عر  إعةل 

ه.ه  ههجف اهة رفلهمم هع عذه  ق هةإلل  هةاك راهمت  عر ههةدمرع ه

هإعةل هةدزم اهةدمرع ة مته طههةالرللةفهة م ع ليه ملةلاههه03لقذههكم هع علهة جعها

 (  22 ) جدول

إدارة  لمراحل واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  المتوسطات الحسابٌة

 األزمات األمنٌة

 ة مته ط ة   ع ذ
ةالرللةفه
 ة م ع لي

 0.51 3.98 ةدزم ة تش  له 1

 0.55 4.32 ةدزم اة هق ع همله 2

 0.56 4.20 نرعههقهنف هةدزم امهةجف ه 3

 0.58 4.22 ة ت  ع هة رش ط 4

 0.51 3.98   عههقهنف هةدزم اةال تة ع همله 5

 0.42 4.11هإعةل هةدزم اهةدمرع هملهلهمته طه
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عهءووحهة جووعهاهة  وو  قهقووعذهة مته ووط اههةالرللة وو اهة م ع لعوو ههكوور اهة مته ووطه

ةدزمو ه"هجو ههة تشو  له  وعه"ههه ع ههرجوعهاله:هةدزم اهةدمرع إعةل هة ملجحههد   عهملهله

ةدزموو اه"ه مته ووطهة هق عوو همووله(ه تقووععلهموولجحهملتةووعه،ه ووذهجوو هه  ووعه"ه3.98 مته ووطه 

"ه مته ووطههنرووعههقهنفوو هةدزموو امهةجفوو ه(ههتقووععلهملتةووعهجووعة،هكموو هجوو هه  ووعه"ه4.32 

(ههتقوععله4.22"ه مته وطه هة رشو طهة وت  ع ه(ههتقععلهملتةعهجعةه،ههاعءو هجو هه  وعه"4.20 

(ه تقوععله3.98"ه مته وطه   عههقهنف هةدزم اةال تة ع هملهملتةعهجعةه،هها علةهج هه  عه"ه

ملجحهملتةعه،هههملهة هةءوحهالهمته وطها  و عه ورةهة ملوهلهجو هاهملتة و ههملتة و هجوعةه

ه(هه  هقعم هملتة  ه.ه4.11ه كلهمته طه رةهة ملهلهج هه قعم  

 ( 29  ) جدول

 واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  المتوسطات الحسابٌةالتكرارات و
 استشعار األزمةلبعد 

 ن  لةاهة   ع ذ

ق
لهمهة 

 ع
ه

شع 
 

 

ق
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 
 ة مته ط

ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

1 
تشوووكاه لقووو ًهم ت ةووو ه  تر وووؤه  دزمووو اهق ووواه

ههقهنف ه
 ملتة  ه 0.81 3.61 16 49 48 6 1

 ملتة   0.80 3.60 13 55 45 5 2هعتذهتل عاهمؤشلةاههقهعهةدزم  2

3 
اشوووكاه لعووووقهنموووواه م وووو نعت ه وووو هجمووووعه

 مؤشلةاههقهعهةدزم ا
 ملتة   0.79 3.92 27 62 25 6 0

 ملتة   0.63 3.99 20 82 15 3 0ه  ماهة ةلعقه ته لهةإلمك ر اهة م عع هة الزم 4

5 
تهةجو هة جفو زههالاهة ت هعمكلهعتهقعهةدزم 

ه  هة م تق اه
 ملتة   0.66 3.73 14 59 47 0 0

ه  عهة مته طه   ملتة   0.57 3.77 

 

عشعلهة جعهاهة    قهقعذهة تكلةلةاههة مته ط اههةالرللة  اهة م ع لع ه

ه:هالهمر هرجعههة تش  لهةدزم هكر اهة مته طهة ملجحهه   عه

ه ه" ه  ن  ل  هم ت ة  ه لق ً هتشكا ههقهنف  هق ا ه  دزم ا هملتةعهتر ؤ ه مته ط هج ها "

(ه،ه3.60"ه مته طهملتةعه هعتذهتل عاهمؤشلةاههقهعهةدزم (ه،ههج هاهن  ل ه"ه3.61 
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ه ه" هج هاهن  ل  همؤشلةاههقهعهةدزم اكم  ه م  نعت ه  هجمع ه لعقهنما "هاشكا

الزم ه  ماهته لهةإلمك ر اهة م عع هة (ه،ههاعء هج هاهن  ل ه"هه3.92 مته طهملتةعه 

عتهقعهةدزم اهة ت هعمكلهةله(ه،هها علةهج هاهن  ل ه"ه3.99"ه مته طهملتةعه هة ةلعق

ه هة م تق ا ه   هة جف ز ه هتهةج  هملتةع ه مته ط همته طه3.73" هةل هة هةءح ههمل ه، )

ه(ه.ه3.77ن  لةاه رةهة   عهقلع  هجعةهملهة مته طهة   ذه  ههة    غهمقعةلاه 

 (20 ) جدول

 واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  توسطات الحسابٌةالمالتكرارات و

 الوقاٌة من األزماتلبعد 

 ن  لةاهة   ع ذ

ق
لهمهة 

 ع
ه

ه
شع 
 

ق 
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 

 ة مته ط
ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

1 

عتذههءعهت  عم اهإعةلع هتلععهكعةع هة ت  ماه

همعهةدزم اه
 ملتة  ه 0.69 4.08 30 71 16 3 0

2 
عتووه لهة ووعنذه  ةلعووقهة ووريهعقووهذه تشوو ع ه

هةدزم اهة ملتم  
 ملتة   0.69 4.03 28 70 20 2 0

3 
عوووتذهملةج ووو هة  طوووطه   وووتملةله تجروووبههقوووهعه

هةدزم اه
 ملتة   0.70 3.98 28 61 31 0 0

 ملتة   0.74 3.78 19 59 39 3 0ههت قعهةجتم ن اهعهلع ه مر قش هةدزم اهة ملتم   4

5 
اءعهمعه لعقهنم  ه وعر لعه  اه مهةجفو ه

هةدزم اهة متهق  
 ملتة   0.67 3.93 22 69 28 1 0

هملتة   0.72 4.07 33 64 21 2 0هعلةنتها مع هتهزععهةدعهةلهنرعههقهعهةدزم  6

ه  عهة مته طه   ملتة   0.51 3.98 

اهة م ع لع ههكر اهع علهة جعهاهة    قهقعذهة تكلةلةاههة مته ط اههةالرللة  

ه:هالهمر هرجعهة هق ع هملهةدزم اهة مته طهة ملجحهه   عه

"هجو هاهعوتذههءوعهت  عمو اهإعةلعو هتلوععهكعةعو هة ت  مواهموعهةدزمو اهن  ل ه"ه

عته لهة عنذه  ةلعقهة ريهعقهذه(ههتقععلهملتةعه،ههج هاهن  ل ه"ه4.08 أن تهمته طه 

عووتذهملتةووعه،هكموو هجوو هاهن وو ل ه"هه(4.03"ه مته ووطه ه تشوو ع هةدزموو اهة ملتم وو 
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(ه،ههاعءو هجو هاه3.98"ه مته وطه هملةج  هة  ططه   تملةله تجربههقهعهةدزم اه

(هملتةوعه،ه3.78"ه مته وطه ت قعهةجتم ن اهعهلع ه مر قش هةدزمو اهة ملتم و هن  ل ه"

"ههاءوعهموعه لعوقهنم و ه وعر لعه  اه مهةجفو هةدزمو اهة متهق و  ذهج هاهن و ل ه"ه

علةنووتها معوو هتهزعووعهةدعهةلهنرووعه(هملتةووعه،ههها عوولةهجوو هاهن وو ل ه"3.93 مته ووطه 

(هملتةوعه،همولهة هةءوحهةلهمته وطهن و لةاه ورةهة   وعه4.07"ه مته طه ههقهعهةدزم 

ه(ه.ه3.98قلع  هجعةهملهة مته طهة   ذه  ههة    غهمقعةلاه 

 ( 22  ) جدول

 والمتوسط المرجح واالنحرافات المعٌارٌة  المتوسطات الحسابٌةالتكرارات و

 مواجهة األزمات عند وقوعهالبعد 

 ن  لةاهة   ع ذ

ق
لهمهة 

 ع
ه

ه
شع 
 

ق 
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 

 ة مته ط
ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

1 
ةنماهن ته ةضهلعاهة تهتله وعلهة موهفةعله

ههة لؤ  ههعة اهة جف ز
0 1 13 54 52 4.31 0.70 

ملتة  ه
 جعة

2 
ن تهت زعزهة له هة م رهع ه  موهفةعلهةنماه

ه  عههقهعهةدزم ه
0 1 8 47 64 4.46 0.65 

ملتة  ه
 جعة

3 
ات رته ع  و هة  و بهة مةتوه ه و هةالت و الاه

ه مهةجف هةدزم 
0 1 12 57 50 4.30 0.68 

ملتة  ه
 جعة

4 
ة وووووووت م لهةإلمك رووووووو اهة م ععووووووو هة  شووووووولع ه

هة ءلهلع هاللتهةههةدزم 
0 0 11 58 51 4.34 0.63 

ملتة  ه
 جعة

5 
هاقهذه  ال تج   هة ةهلع هاللتهةههةدزم 

0 2 8 59 51 4.33 0.68 
ملتة  ه
 جعة

 ملتة  ه 0.72 4.19 43 57 19 1 0همش لك هة مهفةعله  ه رعهة قلةله م   ج هةدزم ه 6

 
ه  عهة مته طه  

4.32 0.55 
ملتة  ه
 جعة

ه:هاله ع ههرجعه

ه ه" ه عن  ل  هة تهتل هن ته ةضهلعا هة جف زةنما هعة ا ههة لؤ  ه هة مهفةعل هج هاهل "

ه4.31 مته طه  ه" ههج هاهن  ل  ه، ه تقععلهملجحهملتةعهجعة ةنماهن تهت زعزهة له ه(

(ههتقععلهملتةعهجعةه،هكم هج هاه4.46"ه مته طه هة م رهع ه  مهفةعله  عههقهعهةدزم ه
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ه ه" هةدزم ن  ل  هةالت  الاه مهةجف  ه   هة مةته  هة   ب ه ع    ه متات رت ه " (ه4.30ه ط

ه" هج هاهن  ل  ههاعء  ه، هة ءلهلع ههتقععلهملتةعهجعة هة  شلع  ة ت م لهةإلمك ر اهة م عع 

اقهذه  ال تج   ه(ههتقععلهملتةعهجعةه،ه ذهج هاهن  ل ه"ه4.34"ه مته طه هاللتهةههةدزم 

(ه تقععلهملجحهملتةعهجعةه،ههها علةهج هاهن  ل ه4.33"ه مته طه ة ةهلع هاللتهةههةدزم 

(ه تقععلهملجحهملتةعه4.19"ه مته طه ش لك هة مهفةعله  ه رعهة قلةله م   ج هةدزم هم"

جعةه،هملهة هةءحهةلهمته طهن  لةاه رةهة   عهقلع  هجعةه  ءف ههملههة مته طهة   ذه  ه

ه(ههة ريهتقععلاهة ملجحهملتةعهجعةه.ه4.32هة    غهمقعةلاه 

 (  22 ) جدول

  واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  المتوسطات الحسابٌةالتكرارات و
  استعادة النشاطلبعد 

ع كسهة جوعهاهة  و  قهقوعذهة تكولةلةاههة مته وط اههةالرللة و اهة م ع لعو ههكور اه

ه:هال ههرجعهه عة ت  ع هة رش طهة مته طهة ملجحهه   عه

(ه4.18"هج هاه مته وطه هاقهذه تقععذهة  ططهة ت هة ت عماه  هة ت  ماهمعهةدزم ن  ل ه"ه

ة  واهقروهةاهةالت و اهموعهةإلعةلةاهة م ت ةو هعة واه تقععلهملجحهملتةعه،ههج هاهن و ل ه"ه

الو هاه(ههتقععلهملتةوعه،هكمو هجو هاهن و ل ه"ه4.16"ه مته طه هة جف زه م   ج هآ  لهةدزم 

(ههتقععلهملتةعهجعةه،ه4.24"ه مته طه عطل هن تهةآل  لهة ت هتلت اهن تهلعهثهةدزم هة  

 ن  لةاهة   ع ذ

ق
لهمهة 

 ع
ه

ه
شع 
 

ق 
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 

 ة مته ط
ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

 ملتة   0.73 4.18 41 62 14 3 0هاقهذه تقععذهة  ططهة ت هة ت عماه  هة ت  ماهمعهةدزم  1

2 
ه اهقرهةاهةالت  اهمعهةإلعةلةاهة م ت ة ة 

هعة اهة جف زه م   ج هآ  لهةدزم 
 ملتة   0.65 4.16 36 67 17 0 0

3 
الو هاهة  ووعطل هن ووتهةآل وو لهة توو هتلت وواهن ووتهلووعهثه

هةدزم ه
0 1 15 58 46 4.24 0.70 

ملتة  ه
 جعة

4 
هاقهذه إنعةعهة  ططهة م تق  ع ه  ت  ماهمعهةدزم ا

0 1 15 60 44 4.23 0.69 
ملتة  ه
 جعة

 ملتة   0.75 4.18 43 58 16 3 0هاه لهق نع ه ع ر اهت فذه ة ن ع همعهةدزم اه  هة م تق اه 5

 
ه  عهة مته طه  

4.20 0.56 
ملتة  ه
 جعة
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(ه4.23"ه مته وطه اقهذه إنعةعهة  ططهة م تق  ع ه  ت  ماهموعهةدزمو اهاعء هج هاهن  ل ه"

اه لهق نع ه ع ر اهت فذه ة ن ع همعهةدزم اه و ههتقععلهملتةعهجعةه،هها علةهج هاهن  ل ه"ه

(ه تقععلهملجحهملتةعه،هههمولهة هةءوحهةلهمته وطهن و لةاه ورةه4.18ته طه "ه م ة م تق ا

ه(هملتةعهجعةه.ه4.20ة   عهج هاهملتة  ههملتة  هجعةهه رةهج اهة مته طهة   ذه فرةهة   عه 

 ( 22  ) جدول

لبعد واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  المتوسطات الحسابٌةالتكرارات و

 عد وقوعها  االستفادة من األزمات ب

 ن  لةاهة   ع ذ

ق
لهمهة 

 ع
ه

ه
شع 
 

ق 
لهمهة 

 ع
 

ل عع
م

ق 
مهة 

 

قه
مهة 

شع 
 

 

 ة مته ط
ةالرللةفه
 ة م ع لي

ة مته طه
 ة ملجح

1 
ةقوووعذهة  طوووطهة  ووو  ق همووولهةجووواهتطهعل ووو ه

ه  ت  ماهمعهازم اهمتش  ف 
0 2 15 59 44 4.21 0.72 

ملتة  ه
 جعة

2 
ة وووتةععهمووولها ووو  عبهم   جووو هةدزمووو اه ووو ه

ه  اهةدمرع هةد لىة مؤ 
0 4 10 64 42 4.20 0.73 

ملتة  ه
 جعة

3 
ة وووت ملهة مهةقوووفهة ر تجووو هنووولهةدزمووو ه ووو ه

هةإل ال ههة تطهعل
0 1 12 62 45 4.26 0.67 

ملتة  ه
 جعة

4 
هاءعه ططهطهةلئه م   ج هةدزم اهة م تق  ع 

0 4 10 59 47 4.24 0.74 
ملتة  ه
 جعة

5 
ها وووهضه ووو ط هك  عووو ه ةلعوووقه  ت  مووواهموووع

هةدزم اهم تق  ع 
 ملتة   0.79 4.16 45 52 20 3 0

6 
ةلوول هن ووتهلءووهلهعهلةاهتعلع عوو ه وو ه

همج اهإعةل هةدزم ا
1 4 10 54 51 4.25 0.81 

ملتة  ه
 جعة

7 
ةلوول هن ووتهإشوولةاهة م  مووعله وو هعهلةاه

هإلعةل هةدزم ا
 ملتة   0.76 4.16 41 61 14 4 0

8 
اقوووهذه مت   ووو هآ ووو لهةدزمووو اه ءوووم لهنوووعذهه

هتكلةل  ه  هة م تق اه
0 2 10 60 47 4.28 0.69 

ملتة  ه
 جعة

 
ه  عهة مته طه  

4.22 0.58 
ملتة  ه
 جعة
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عهءحهة جعهاهة    قهقوعذهة تكولةلةاههة مته وط اههةالرللة و اهة م ع لعو ههكور اه

هه ع ههرجعهاله:ةال تة ع هملهةدزم اه  عههقهنف ههة مته طهة ملجحهه   عه

"هجو هاه  ق همولهةجواهتطهعل و ه  ت  مواهموعهازمو اهمتشو  ف ةقعذهة  طوطهة  ون  ل ه"ه

ة ووتةععهموولها وو  عبهم   جوو ه(ه تقووععلهموولجحهملتةووعهجووعةه،ههجوو هاهن وو ل ه"هه4.21 مته ووطه 

(ههتقوععلهملتةوعهجوعةه،هكمو هجو هاه4.20"ه مته وطه هةدزم اه  هة مؤ   اهةدمرع هةد لى

(ههتقوععله4.26"ه مته طه ه ههة تطهعلة ت ملهة مهةقفهة ر تج هنلهةدزم ه  هةإل الن  ل ه"

"ههاءووعه طووطهطووهةلئه م   جوو هةدزموو اهة م ووتق  ع ملتةووعهجووعةه،ههاعءوو هجوو هاهن وو ل ه"ه

ا هضه  ط هك  ع ه ةلعقه  ت  مواهموعه(ههتقععلهملتةعهجعةه،هههج هاهن  ل ه"ه4.24 مته طه 

 هن تهلءوهلهةلل(ههتقععلهملتةعه،ه ذهج هاهن  ل ه"ه4.16"ه مته طه هةدزم اهم تق  ع 

جو هاههاعءو (ههتقععلهملتةعهجعةه،ه4.25"ه مته طه هعهلةاهتعلع ع ه  همج اهإعةل هةدزم ا

(ههتقوععله4.16"ه مته طه هةلل هن تهإشلةاهة م  معله  هعهلةاهإلعةل هةدزم ان  ل ه"ه

اقوهذه مت   و هآ و لهةدزمو اه ءوم لهنوعذههتكلةل و ه و هملتةعهجوعةه،هها عولةهجو هاهن و ل ه"ه

(ه تقععلهملجحهملتةعهجعةه،هههملهة هةءحهةلهمته طهن  لةاه رةه4.28"ه مته طه ق اهة م ت

ه(هملتةعهجعةه.ه4.22ة   عهج هاهملتة  ههملتة  هجعةهه رةهج اهة مته طهة   ذه فرةهة   عه 

 ؟ما واقع الثقافة التنظٌمٌة فً إدارة األزمات األمنٌة بجهاز الحرس الوطنً الثالث السؤال 

ة   لثهة مته ط اهة ل   ع ههةالرللة  اهة م ع لع ههههة ت لةج ته رةهة ت  ؤاه إلج   هن 

ه:هكم هع  ههإعةل هةدزم اهةدمرع هة  ق   هة ترفعمع هها   عهملهلههملهلهها   ع كاه  عهمله

 الثقافة التنظٌمٌةواالنحرافات المعٌارٌة  ألبعاد محور  المتوسطات الحسابٌة( 22 ) جدول

 هةالرللةفهة م ع لي  طة مته هه  ع ذ

 0.52 4.01 ة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر  1

 0.44 4.08 ة قعذهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر  2

 0.42 4.05 ة م تقعةاهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر  3

 0.44 4.12 ة هطر هةالتج   اهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للس 4

 0.54 4.03ه ة تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زهة للسهة هطر  5

 0.36 4.06هة  ق   هة ترفعمع هملهلهمته طه
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عهءحهة جعهاهة    قهقعذهة مته ط اههةالرللة  اهة م ع لع ههكر اهة مته طه

هه ع ههرجعهةله:هة  ق   هة ترفعمع ة ملجحههد   عهملهله

(ه4.01"هج هه مته طه هجلةهةاهة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر ة  ع   اههةإل  عه"ه

"ههة قعذهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر  تقععلهملجحهملتةعه،ه ذهج هه  عه"ه

هج هه  عه"ه4.08 مته طه  ة م تقعةاهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زه(ههتقععلهملتةعه،هكم 

ةالتج   اهة ترفعمع ههملتةعه،ههاعء هج هه  عه"ه(ههتقععل4.05"ه مته طه ة للسهة هطر 

(ههتقععلهملتةعه،هها علةهج هه  عه"ه4.12"ه مته طه ة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر 

(ه تقععلهملجحهملتةعه،ه4.03"ه مته طه هة تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زهة للسهة هطر 

ه.(ه4.06طهمقعةلاه هملهة هةءحهالهمته طها   عه رةهة ملهلهج هاهملتة  هه مته 

واالنحرافات المعٌارٌة والمتوسط المرجح  المتوسطات الحسابٌة( 22جدول رقم )

 إدارة األزمات األمنٌة لمراحل 

 ة مته ط ة   ع ذ
ةالرللةفه
 ة م ع لي

 0.51 3.98 ةدزم ة تش  له 1

 0.55 4.32 ةدزم اة هق ع همله 2

 0.56 4.20 نرعههقهنف هةدزم امهةجف ه 3

 0.58 4.22  ت  ع هة رش طة 4

 0.51 3.98   عههقهنف هةدزم اةال تة ع همله 5

 0.42 4.11هإعةل هةدزم اهةدمرع هملهلهمته طه

عهءووحهة جووعهاهة  وو  قهقووعذهة مته ووط اههةالرللة وو اهة م ع لعوو ههكوور اهة مته ووطه

دزمو ه"هجو ههةة تشو  له  وعه"ههه ع ههرجوعهاله:هإعةل هةدزم اهةدمرع ة ملجحههد   عهملهله

ةدزموو اه"ه مته ووطهة هق عوو همووله(ه تقووععلهموولجحهملتةووعه،ه ووذهجوو هه  ووعه"ه3.98 مته ووطه 

"ه مته ووطههنرووعههقهنفوو هةدزموو امهةجفوو ه(ههتقووععلهملتةووعهجووعة،هكموو هجوو هه  ووعه"ه4.32 

(ههتقوععله4.22"ه مته وطه هة وت  ع هة رشو طه(ههتقععلهملتةعهجعةه،ههاعءو هجو هه  وعه"4.20 

(ه تقوععله3.98"ه مته وطه   عههقهنف هةدزم اةال تة ع هملهعلةهج هه  عه"هملتةعهجعةه،هها 
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ملجحهملتةعه،هههملهة هةءوحهالهمته وطها  و عه ورةهة ملوهلهجو هاهملتة و ههملتة و هجوعةه

ه(هه  هقعم هملتة  ه.ه4.11ه كلهمته طه رةهة ملهلهج هه قعم  

  الرابع السؤال 

ن رتاض ضاباط جهااز  2.22توى عناد مسا إحصاائٌةال توجد فروق ذات داللة أ.  بٌا

 الحرس الوطنً بدولة الكوٌت تجاه فاعلٌة الثقافة التنظٌمٌة فً إدارة األزمات األمنٌة .

ههONE WAY ANOVAه  تلققهمله ل ه رةهة ةلضهق ذهة   لوثه تط عوقهة ت و ل

هة ترفعمعو متتعلهة لتبه هلة عه،همقعذه،هنقعوع(هد  و عهملوهلهة  ق  و ه  عال  هن تهة ةلهقه عله   اه

ه:تهءحهر اه(ه03(هه .0لقم ه ههة جعةهاه  هإعةل هةدزم اهةدمرع هههة ترفعمع  ة ن ع هة  ق   ه

 (  22  جدول ) 

 للداللة على الفروق   ONE WAY ANOVAنتائج اختبار 

   التنظٌمٌةألبعاد محور الثقافة الرتض بٌن فئات 

هة    ل  ذ
م عله
 ة مجمهن ا

مجمهعه
 ة مل   ا

علج اه
  للع ة

مته طه
 ة مل   ا

 Fقعم ه
م تهىه
 ة عال  

1 
ة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   ه
 عة اهجف زهة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.689 2 .345 1.277 .283 

عة اهه
 ة مجمهن ا

31.569 117 .270   

2 
ة قعذهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زه

 ة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.107 2 .054 .274 .761 

عة اهه
 ة مجمهن ا

22.946 117 .196   

3 
ة م تقعةاهة ترفعمع هة مت   هعة اه

 جف زهة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.841 2 .420 2.386 .096 

عة اهه
 ة مجمهن ا

20.619 117 .176   

4 
ةالتج   اهة ترفعمع هة مت   هعة اه

 جف زهة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.361 2 .180 .951 .389 

عة اهه
 ة مجمهن ا

22.199 117 .190   

5 
ة تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زه

 ة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

1.210 2 .605 2.101 .127 

عة اهه
 ة مجمهن ا

33.685 117 .288   

 3.35هةإلل   ع م تهىهة عال  ه
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هعال  ههءحهع هم تهىههإل   ع ة جعهاهة    قهةر هالهتهجع هت  لال ه  3.35نرع

One Way ANOVAة م ت عذه  عال  هن تهةال تالفه  هة ةلهقه علهلتبهة ء  طههه

 جف زهة للسهة هطر ه عه  هة كهعاه  هإعةل هةدزم اهةدمرع ههههة ترفعمع ة  ق   هتج اه  ن ع ه

هملهل ههد   ع هه.هة ترفعمع ة  ق    ه   ع هعة اهجف زهه   ر    ة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   

هة  هههطر ة للس ه( هنقعع ه، همقعذ ه، هلة ع ه  هلتب ههإرفذتلى هن ت هع ت ةهة ة  ع   اه ذ

ة قعذهة ترفعمع هة مت   هجف زهة للسهة هطر ه عه  هة كهعاه،ههةلهههةإلجلةهةاهة مت   هعة ا

هةءل هه ذهت ت فهلتبه هلة عه،همقعذه،هنقععه(ههن عف ه،ههالهههعة اهجف زهة للسهة هطر 

هة مت   هعة اهة م تقعةاهة ترفعمع  ت  هاهة ةلهقه علهمته ط اههجف زهة للسهة هطر ة  

 ذهع ت ةهةههةالتج   اهة ترفعمع هة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر ة لتبهن عف ه.ههكر اه

ه هـ ه هها علةن عف  هة لتب همته ط ا هة تالفه   هعهجع هجف زهال هعة ا هة ترفعمع   تهق  ا

ه.هة للسهة هطر 

ةدزم اهإعةل هتتعلهة لتبه هلة عه،همقعذه،هنقعع(هد   عه  عال  هن تهة ةلهقه عله   اهمهه

هةدمرع ه ة ن ع هة  ق   هة ترفعمع هه  هإعةل هةدزم اهةدمرع 

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 (   21 جدول ) 

 للداللة على الفروق   ONE WAY ANOVAنتائج اختبار 

 ألبعاد محور إدارة األزمات األمنٌةالرتض بٌن فئات 

هة    ل  ذ
م عله
  اة مجمهن

مجمهعه
 ة مل   ا

علج اه
 ة للع 

مته طه
 ة مل   ا

 Fقعم ه
م تهىه
 ة عال  

 ةدزم ة تش  له 1

 عله
 ة مجمهن اه

.192 2 .096 .291 .748 

عة اهه
 ة مجمهن ا

38.608 117 .330   

 ةدزم اة هق ع همله 2

 عله
 ة مجمهن اه

.031 2 .015 .058 .944 

عة اهه
 ة مجمهن ا

31.309 117 .268   

 نرعههقهنف هةدزم امهةجف ه 3

 عله
 ة مجمهن اه

.115 2 .057 .187 .830 

عة اهه
 ة مجمهن ا

35.791 117 .306   

 ة ت  ع هة رش ط 4

 عله
 ة مجمهن اه

1.747 2 .874 2.848 .062 

عة اهه
 ة مجمهن ا

35.890 117 .307   

5 
  عههةدزم اةال تة ع همله

 هقهنف 

 عله
 ة مجمهن اه

.468 2 .234 .683 .507 

عة اهه
 ة مجمهن ا

40.040 117 .342   

 3.35هةإلل   ع م تهىهة عال  ه

 Oneهال ت  له  3.35نرعهم تهىههإل   ع ة جعهاهة    قهةر هالهتهجعهعال  ههءحهع

Way ANOVAه هن تهةال تالفه  هة ةلهقه علهلتبهة ء  طهتج اهه ه  عال   ة م ت عذ

 جف زهة للسهة هطر ه عه  هة كهعاهد   عهل هةدزم اهةدمرع هه  هإعةههة ترفعمع ة  ق   ه  ن ع ه

ةتةقاهة لتبه هلة عه،همقعذه،هنمععه(ههةدزم  ة ه  عهة تش  لههه.هإعةل هةدزم اهةدمرع هملهل

ق اهلعه ف ه،ههاعء هت  هاهمته ط اهة لتبههةدزم جف زهة للسهة هطر هع تش لههالن ته

،هه  ه  عههةدزم اجف زهة للسهة هطر هعق هملههاللهلهدرفذهعهةدزم اة هق ع همله   عه

جف زهة للسهة هطر هعهةج ههالتلىهك   هة لتبهملاهة علة  ههنرعههقهنف هةدزم امهةجف ه
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ة جف زهع ت ععهة رش طه  عههالةدزم اههقاههقهنف ههكر اه   عهة ت  عاهة رش طه إرفذهعلهله

ه  عههقهنف ههةدزم اللسهة هطر هع تةععهملهجف زهة هالتلىهلتبهة علة  ههها علةةدزم ه،ه

بٌن عدد سنوات الخبرة  لضباط  2.22عند مستوى  إحصائٌةال توجد فروق ذات داللة ض : 

ه جهاز الحرس الوطنً بدولة الكوٌت تجاه فاعلٌة الثقافة التنظٌمٌة فً إدارة األزمات األمنٌة .

  عال و هههONE WAY ANOVAلهه  تلققهمله ل ه رةهة ةلضهق ذهة   لثه تط عقهة ت و 

،هه ور ه55ةقواهمولههإ ته5له،هم رهةاهه5ةقاهملهمتتعله رهةاهة   ل هه ن تهة ةلهقه عله   اه

 ة ن عو هة  ق  و ههة ترفعمعو (هد   عهملهلهة  ق   هه ر ه أك له03مله،هه ر ه03ةقاهملههإ ته55مله

 ه:هتهءحهر اه(ه35(هه 33لقم ه ههة جعةهاه  هإعةل هةدزم اهةدمرع هههة ترفعمع 

 (  22  جدول ) 

 للداللة على الفروق   ONE WAY ANOVAنتائج اختبار 
 2.22مستوى الداللة اإلحصائٌة ألبعاد محور الثقافة التنظٌمٌة  سنوات الخبرة بٌن فئات 

هة    ل  ذ
م عله
 ة مجمهن ا

مجمهعه
 ة مل   ا

علج اه
 ة للع 

مته طه
 ة مل   ا

 Fقعم ه
م تهىه
 ة عال  

1 
 ع   اههةإلجلةهةاهة مت   هة 

 عة اهجف زهة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.889 2 .444 1.657 .195 

عة اهه
 ة مجمهن ا

31.369 117 .268   

2 
ة قعذهة ترفعمع هة مت   هعة اه
 جف زهة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.078 2 .039 .198 .821 

عة اهه
 ة مجمهن ا

22.976 117 .196   

3 
قعةاهة ترفعمع هة مت   هعة اهة م ت

 جف زهة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.240 2 .120 .662 .518 

عة اهه
 ة مجمهن ا

21.220 117 .181   

4 
ةالتج   اهة ترفعمع هة مت   ه
 عة اهجف زهة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.082 2 .041 .214 .807 

عة اهه
 ة مجمهن ا

22.478 117 .192   

5 
  اهة ترفعمع هعة اهجف زهة تهق

 ة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.552 2 .276 .939 .394 

عة اهه
 ة مجمهن ا

34.343 117 .294   
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ه هعال   هتهجع هال هةر  هة    ق هة جعها هم تهىههإل   ع عشعل ه  3.35نرع

هOne Way ANOVAهال ت  ل ه  عال  هن تهةال تالفه  هة ةلهقهه ة م ت عذ

هت هة   ل  ه رهةا ه عل ه  ن ع  هج ا هة ترفعمع ة  ق    هةدمرع ههه هةدزم ا هإعةل    

ه   ر   هه.هة ترفعمع ة  ق   هه جف زهة للسهة هطر ه عه  هة كهعاهد   عهملهل

تلىهكاه   اههة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر    عه

ة تهه55مله،هه ر ه55ةقاهملههإ ته5له،هم رهةاهه5ةقاهمله رهةاهة   ل ه 

جف زهة للسهة هطر ه عه  هة كهعاههال(هه ر ه أك له03مله،هه ر ه03ةقاهمله

ه ه هجلةهةاهعة  إ ع   اههعت ع هعلهل ه ه   اه رهةاهة   ل  ههةل ه، جف زههال 

ة م تقعةاهة ترفعمع هة مت   ههةءل ه،ههالههقعذهة ترفعمع هة للسهة هطر هعت عه

تج   اهة ترفعمع هة مت   هعة اهةالمقر  ه.ههكر اههجف زهة للسهة هطر ة عة اه

هة هطر  هة للس ههجف ز هـ هن عف  هع ت ةهة ه  ههها علة ذ هة تالف هعهجع ال

ه.ه تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زهة للسهة هطر مته ط اه رهةاهة   ل هه 

إ وتهه5 رهةاه،هملهه5  عال  هن تهة ةلهقه عله   اهمتتعله رهةاهة   ل هه ةقاهمله

إعةل هه ور ه وأك له(هد  و عهملوهله03 ور ه،همولهه03 تهةقاهملهإه55 ر ،ههملهه55ةقاهمله

ه. ة ن ع هة  ق   هة ترفعمع هه  هإعةل هةدزم اهةدمرع ةدزم اهةدمرع ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 للداللة على الفروق   ONE WAY ANOVAنتائج اختبار  (29جدول )

 ألبعاد محور إدارة األزمات األمنٌةسنوات الخبرة بٌن فئات 

هة    ل  ذ
 علهم

 ة مجمهن ا

مجمهعه
 ة مل   ا

علج اه
 ة للع 

مته طه
 ة مل   ا

 Fقعم ه
م تهىه
 ة عال  

 ةدزم ة تش  له 1

 عله
 ة مجمهن اه

.601 2 .300 .920 .401 

عة اهه
 ة مجمهن ا

38.199 117 .326   

 ةدزم اة هق ع همله 2

 عله
 ة مجمهن اه

.037 2 .019 .069 .933 

عة اهه
 ة مجمهن ا

31.303 117 .268   

 نرعههقهنف هةدزم امهةجف ه 3

 عله
 ة مجمهن اه

.658 2 .329 1.092 .339 

عة اهه
 ة مجمهن ا

35.247 117 .301   

 ة ت  ع هة رش ط 4

 عله
 ة مجمهن اه

1.129 2 .565 1.810 .168 

عة اهه
 ة مجمهن ا

36.508 117 .312   

5 
  وووووعههةدزمووووو اةال وووووتة ع هموووووله

 هقهنف 

 عله
 هة مجمهن ا

.546 2 .273 .799 .452 

عة اهه
 ة مجمهن ا

39.962 117 .342   

 

 3.35هةإلل   ع م تهىهة عال  ه

هعال  ههءحهع هم تهىههإل   ع ة جعهاهة    قهةر هالهتهجع هال ت  له  3.35نرع

One Way ANOVAة م ت عذه  عال  هن تهةال تالفه  هة ةلهقه عله رهةاهة   ل ههه

ه ه  ن ع  هة    ء  طهتج ا هة ترفعمع ق    هه ه هةدزم اهةدمرع   جف زهة للسهة هطر ه  هإعةل 

ههه.هإعةل هةدزم اهةدمرع ه عه  هة كهعاهد   عهملهل

جف زهة للسهة هطر ههالةتةقاه   اه رهةاهة   ل ههن تههةدزم  ة ه  عهة تش  له

ة هق ع ه   عه   اه رهةاهة   ل ههق اهلعه ف ه،ههاعء هت  هاهمته ط اههةدزم ع تش له

مهةجف ه،هه  ه  عههةدزم اجف زهة للسهة هطر هعق هملههالدرفذهعلهلههةدزم امله

ههقهنف هةدزم ا ههنرع هتلىهك    ه هة للسهة هطر هعهةج ههال   اه رهةاهة   ل  جف ز

ة جف زهع ت ععهة رش طه  عههالةدزم اههقاههقهنف ههكر اه   عهة ت  ع هة رش طه إرفذهعلهله
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هةدزم اجف زهة للسهة هطر هع تةععهملههال   اه رهةاهة   ل ههتلىههها علةةدزم ه،ه

ه  عههقهنف ه.

بين المؤهل  التلميملل لالباه ج لاز  0...عند مستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة ج . 
 الحرس الوهنل بدولة الكويت تجاه فاعمية الثقافة التنظيمية فل إدارة األزمات األمنية .

 ONE WAYرةهة ةوولضهقوو ذهة   لووثه تط عووقهة ت وو لهه  تلقووقهمووله وول ه وو

ANOVAهه كو  هلعهس،ههع  وهذ هة مؤ واهة ت  عمو همتتعله  عال  هن تهة ةلهقه عله   اههه،

 وو هإعةل هههة ترفعمعوو  ة ن عوو هة  ق  وو هه(هد  وو عهملووهلهة  ق  وو هة ترفعمعوو عكتووهلةا،ههم ج ووتعل

ه:ه اتهءحهره(ه30(ههه 32لقم ه هة جعةهاههةدزم اهةدمرع ه

 (  20  جدول ) 

 للداللة على الفروق   ONE WAY ANOVAنتائج اختبار 

   التنظٌمٌةبٌن فئات المؤهل التعلٌمً ألبعاد محور الثقافة 

هة    ل  ذ
م عله
 ة مجمهن ا

مجمهعه
 ة مل   ا

علج اه
 ة للع 

مته طه
 ة مل   ا

 Fقعم ه
م تهىه
 ة عال  

1 
ة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   ه

  للسهة هطر عة اهجف زهة

 عله
 ة مجمهن اه

.507 3 .169 .618 .605 

عة اهه
 ة مجمهن ا

31.751 116 .274   

2 
ة قعذهة ترفعمع هة مت   هعة اه
 جف زهة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.477 3 .159 .817 .487 

عة اهه
 ة مجمهن ا

22.576 116 .195   

3 
ة م تقعةاهة ترفعمع هة مت   هعة اه

 ة هطر هجف زهة للس

 عله
 ة مجمهن اه

.520 3 .173 .960 .414 

عة اهه
 ة مجمهن ا

20.940 116 .181   

4 
ةالتج   اهة ترفعمع هة مت   ه
 عة اهجف زهة للسهة هطر 

 عله
 ة مجمهن اه

.393 3 .131 .686 .562 

عة اهه
 ة مجمهن ا

22.167 116 .191   

5 
ة تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زه

 ة للسهة هطر 

عله 
 ة مجمهن اه

.116 3 .039 .129 .943 

عة اهه
 ة مجمهن ا

34.778 116 .300   
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 3.35هةإلل   ع م تهىهة عال  ه

هال ت و له3.35نروعهم وتهىههإل و  ع عشعلهة جعهاهة  و  قهةرو هالهتهجوعهعال و ه

One Way ANOVAة م ووت عذه  عال وو هن ووتهةال ووتالفه وو هة ةوولهقه ووعله  وو اههه

 جفوو زه وو هإعةل هةدزموو اهةدمرعوو ههههة ترفعمعوو ة  ق  وو ه  ن عوو هتجوو اهة مؤ وواهة ت  عموو ه

هه.هة ترفعمع ة  ق   ههة للسهة هطر ه عه  هة كهعاهد   عهملهل

تولىههة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   هعة اهجف زهة للسهة وهطر ه   ر   ه   عه

فوو زهةلهجهة مؤ وواهة ت  عموو ه هع  ووهذه،ه كوو  هلعهسه،هم ج ووتعله،هعكتووهلةا(هكوواه  وو اه

ة مؤ وواه ه،ههةله  وو اهجوولةهةاهعة  ووإ ع  و اههة لولسهة ووهطر ه عه وو هة كهعوواهعت ووعهه

ة م تقوعةاههةءول ه،ههالههقوعذهترفعمعو هعلهلهةلهجف زهة للسهة وهطر هعت وعهة ت  عم ه

ةالتج  و اهة ترفعمعو همقر و ه.ههكور اههجفو زهة لولسهة وهطر ة ة ترفعمع هة مت   هعة واه

الهعهجوعهة وتالفه و ههها عولة وذهع ت ةوهةهن عفو هـههر ة مت   هعة اهجفو زهة لولسهة وهط

ه.ه تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زهة للسهة هطر  ة مؤ اهة ت  عم همته ط اه

،هه كوو  هلعهس،ههع  ووهذ هة مؤ وواهة ت  عموو همتتعووله  عال وو هن ووتهة ةوولهقه ووعله  وو اهه

 و هإعةل ه هة ترفعمعو هه ة ن ع هة  ق  هةدزم اهةدمرع هإعةل ه(هد   عهملهلهعكتهلةا،ههم ج تعل

 ه.ةدزم اهةدمرع 
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 ( 22جدول ) 

 ٌنللداللة على الفروق ب ONE WAY ANOVAنتائج اختبار 

 ألبعاد محور إدارة األزمات األمنٌةالمؤهل التعلٌمً فئات 

هة    ل  ذ
م عله
 ة مجمهن ا

مجمهعه
 ة مل   ا

علج اه
 ة للع 

مته طه
 ة مل   ا

 Fقعم ه
م تهىه
 ة عال  

 ةدزم تش  لهة  1

 عله
 ة مجمهن اه

.220 3 .073 .221 .882 

عة اهه
 ة مجمهن ا

38.579 116 .333   

 ةدزم اة هق ع همله 2

 عله
 ة مجمهن اه

.867 3 .289 1.100 .352 

عة اهه
 ة مجمهن ا

30.474 116 .263   

 نرعههقهنف هةدزم امهةجف ه 3

 عله
 ة مجمهن اه

.407 3 .136 .443 .722 

اههعة 
 ة مجمهن ا

35.498 116 .306   

 ة ت  ع هة رش ط 4

 عله
 ة مجمهن اه

.361 3 .120 .374 .772 

عة اهه
 ة مجمهن ا

37.276 116 .321   

5 
  عههةدزم اةال تة ع همله

 هقهنف 

 عله
 ة مجمهن اه

.150 3 .050 .143 .934 

عة اهه
 ة مجمهن ا

40.358 116 .348   

 3.35هةإلل   ع م تهىهة عال  ه

 Oneهال ت  له3.35نرعهم تهىههإل   ع ة جعهاهة    قهةر هالهتهجعهعال  ههءحهع

Way ANOVAة م ت عذه  عال  هن تهةال تالفه  هة ةلهقه علهة مؤ اهة ت  عم ههتج اههه

هة ترفعمع ة  ق   ه  ن ع ه هه  جف زهة للسهة هطر ه عه  هة كهعاه  هإعةل هةدزم اهةدمرع ه

ههه.هةدزم اهةدمرع هإعةل هد   عهملهل

ه هة تش  ل ه  ع ه   اههةدزم  ة  ه ك  هلعهسه،هةتةقا ه، هع  هذ ه  هة ت  عم  ة مؤ ا

ق اهلعه ف ه،ههاعء ههةدزم جف زهة للسهة هطر هع تش لههالن تههم ج تعله،هعكتهلةا(ه

جف زههالدرفذهعلهلههةدزم اة هق ع همله   عه   اهة مؤ اهة ت  عم هت  هاهمته ط اه
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   اهتلىهك   ههنرعههقهنف هةدزم امهةجف ه،هه  ه  عههةدزم ا هطر هعق هملهة للسهة

ه هة ت  عم  ه   عههالهة مؤ ا ههكر ا ههقهنف  ههقا هةدزم ا هعهةج  هة هطر  هة للس جف ز

   اهة مؤ اهتلىههها علةة جف زهع ت ععهة رش طه  عهةدزم ه،ههالة ت  ع هة رش طه إرفذهعلهله

ه  عههقهنف ه.هةدزم اهطر هع تةععهملهجف زهة للسهة هالة ت  عم ه

بٌن عدد الدورات  2.22عند مستوى  إحصائٌةال توجد فروق ذات داللة د. 

جهاز الحرس الوطنً بدولة بفً مجال إدارة األزمات  الضباطعلٌها  الحاصلالتدرٌبٌة 

 الكوٌت تجاه فاعلٌة الثقافة التنظٌمٌة فً إدارة األزمات األمنٌة .

 ONE WAY وورةهة ةوولضهقوو ذهة   لووثه تط عووقهة ت وو لههه  تلقووقهمووله وول 

ANOVAه0موله،هعهلةاهه0اقاهمله همتتعلهنععهة عهلةا  عال  هن تهة ةلهقه عله   اههه

 ة ن عوو هة  ق  وو هه(هد  وو عهملووهلهة  ق  وو هة ترفعمعوو عهلةاه ووأك له6،ههعهلةاه6إ ووتهةقوواهمووله

ه:هتهءحهر اه(ه35(هه 33لقم ه هة جعةهاهه  هإعةل هةدزم اهةدمرع هههة ترفعمع 

 للداللة على الفروق   ONE WAY ANOVAنتائج اختبار  (  22  جدول ) 

   التنظٌمٌةألبعاد محور الثقافة  عدد الدوراتبٌن فئات 

م علههة    ل  ذ
 ة مجمهن ا

مجمهعه
 ة مل   ا

علج اه
 ة للع 

مته طه
 ة مل   ا

 Fقعم ه
م تهىه
 ة عال  

1 
ة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   ه
 عة اهجف زهة للسهة هطر 

 899. 106. 029. 2 059.  علهة مجمهن اه

عة اهه
 ة مجمهن ا

32.199 117 .275   

2 
ة قعذهة ترفعمع هة مت   هعة اه
 جف زهة للسهة هطر 

 623. 475. 093. 2 186.  علهة مجمهن اه

عة اهه
 ة مجمهن ا

22.868 117 .195   

3 
ة م تقعةاهة ترفعمع هة مت   ه

 جف زهة للسهة هطر هعة ا

 573. 560. 102. 2 203.  علهة مجمهن اه

عة اهه
 ة مجمهن ا

21.257 117 .182   

4 
ةالتج   اهة ترفعمع هة مت   ه
 عة اهجف زهة للسهة هطر 

 781. 247. 047. 2 095.  علهة مجمهن اه

عة اهه
 ة مجمهن ا

22.465 117 .192   

5 
ة تهق  اهة ترفعمع هعة اه

 لسهة هطر جف زهة ل

 556. 591. 174. 2 349.  علهة مجمهن اه

عة اهه
 ة مجمهن ا

34.546 117 .295   

 3.35هةإلل   ع م تهىهة عال  ه
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 Oneهال ت  ل3.35نرعهم تهىههإل   ع عشعلهة جعهاهة    قهةر هالهتهجعهعال  ه

Way ANOVAهة م ت عذه  عال  هن تهةال تالفه  هة ةلهقه عله   اهنععهة عهلةاهه

 جف زهة للسهة هطر ه عه  هة كهعاه  هإعةل هةدزم اهةدمرع هههة ترفعمع ة  ق   هتج اه  ن ع ه

هه.هة ترفعمع ة  ق   ههد   عهملهل

تلىهكاه   اههة  ع   اههةإلجلةهةاهة مت   هعة اهجف زهة للسهة هطر  ة ه  عه

هال(ه أك لهعهلةاه6،ههعهلةاه6إ تهةقاهملهه0مله،هعهلةاهه0اقاهمله هنععهة عهلةا

 هجعع ه،ههةله   اهنععهجلةهةاهعة  إ ع   اههجف زهة للسهة هطر ه عه  هة كهعاهعت عهه

ههة عهلةا ههالعلهل هعت ع هة للسهة هطر  هجف ز هترفعمع  هقعذ ه ههال ه، ة م تقعةاههةءل 

ةالتج   اهة ترفعمع هة مت   همقر  ه.ههكر اههجف زهة للسهة هطر ة ة ترفعمع هة مت   هعة اه

نععهالهعهجعهة تالفه  همته ط اههها علةًه ذهع ت ةهةهن عف هـهه زهة للسهة هطر عة اهجف

ه.ه تهق  اهة ترفعمع هعة اهجف زهة للسهة هطر  ة عهلةاه

إ وتهه0عهلةاه،همولهه0  عال  هن تهة ةلهقه عله   اهمتتعلهنععهة وعهلةاه اقواهموله

 ة ن عوو هة  ق  وو هةدمرعوو هإعةل هةدزموو اهعهلةاه ووأك ل(هد  وو عهملووهلهه6عهلةاه،هه6ةقوواهمووله

ه.ة ترفعمع هه  هإعةل هةدزم اهةدمرع ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه

ه
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 (22جدول )

 للداللة على الفروق  ONE WAY ANOVAنتائج اختبار 

 ألبعاد محور إدارة األزمات األمنٌةعدد الدورات بٌن فئات 

 

هة    ل  ذ
م عله
 ة مجمهن ا

مجمهعه
 ة مل   ا

علج اه
 ة للع 

مته طه
 ة مل   ا

 Fم هقع
م تهىه
 ة عال  

 ةدزم ة تش  له 1

 عله
 ة مجمهن اه

1.915 2 .957 3.037 .052 

عة اهه
 ة مجمهن ا

36.885 117 .315   

 ةدزم اة هق ع همله 2

 عله
 ة مجمهن اه

.068 2 .034 .128 .880 

عة اهه
 ة مجمهن ا

31.272 117 .267   

 نرعههقهنف هةدزم امهةجف ه 3

 عله
 ة مجمهن اه

.057 2 .028 .093 .912 

عة اهه
 ة مجمهن ا

35.849 117 .306   

 ة ت  ع هة رش ط 4

 عله
 ة مجمهن اه

.362 2 .181 .567 .568 

عة اهه
 ة مجمهن ا

37.275 117 .319   

5 
  عههةدزم اةال تة ع همله

 هقهنف 

 عله
 ة مجمهن اه

.376 2 .188 .548 .579 

عة اهه
 ة مجمهن ا

40.132 117 .343   

 3.35هةإلل   ع م تهىهة عال  ه

هعال  ههءحهع هم تهىههإل   ع ة جعهاهة    قهةر هالهتهجع هال ت  له  3.35نرع

One Way ANOVAة م ت عذه  عال  هن تهةال تالفه  هة ةلهقه علهنععهة عهلةاههه

ة  ق   ه(ههتج اه  ن ع هعهلةاه أك له6،ههعهلةاه6إ تهةقاهملهه0مله،هعهلةاهه0اقاهمله 

ه جف زهة للسهة هطر ه عه  هة كهعاهد   عهملهل  هإعةل هةدزم اهةدمرع ههههفعمع ة تر

هه.هإعةل هةدزم اهةدمرع 

إ تهه0مله،هعهلةاهه0اقاهملهةتةقاه   اهنععهة عهلةاه هةدزم  ة ه  عهة تش  لهه

ق اههةدزم جف زهة للسهة هطر هع تش لههال(ههن تهعهلةاه أك له6،ههعهلةاه6ةقاهمله
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درفذهعلهلههةدزم اة هق ع همله   عه   اهنععهة عهلةاهف ه،ههاعء هت  هاهمته ط اهلعه 

تلىههنرعههقهنف هةدزم امهةجف ه،هه  ه  عههةدزم اجف زهة للسهة هطر هعق هملههال

جف زهة للسهة هطر هعهةج هةدزم اههقاههقهنف ههكر اه   عههالنععهة عهلةاه   اهك   ه

   اهنععهتلىههها علةة جف زهع ت ععهة رش طه  عهةدزم ه،ههاللهة ت  ع هة رش طه إرفذهعله

هههه  عههقهنف ه.هةدزم اجف زهة للسهة هطر هع تةععهملههالة عهلةاه
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 الفصل الخامس

 

 نتائج الدراسة 

 الدراسة توصيات 

  الدراسةمقترحات 
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 الفصل الخامس

 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها

 
 نتائج الدراسة

 الدراسة : أسئلةعلى  باإلجابةالنتائج المتعلقة  اوال 

 ما أهم أبعاد الثقافة التنظيمية ؟ األولالسؤال 

  هدال  :.0.عند مستوى  اإلحصائٌةوداللتها  كؤيمربع  نتائج قٌمةجاءت 

وهذا ٌوضح محور الثقافة التنظٌمٌة  األبعادلجمٌع العبارات ولكافة  إحصائٌا

هذا العٌنة حول أبعاد المقٌاس ل أفرادوجهات نظر واستجابات  أنوٌبٌن 

 0 اإلحصاءاتقً باباٌنة فً وجهات النظر مما ٌخدم محور كانت متال

 داخل جهاز الحرس  المتبعة اإلجراءاتالسٌاسات و متوسطات بعد بالنسبة ل

عبارة " ٌوجد التزام واضح من قبل الموظفٌن جاءت مرتفعة ففً  الوطنً

بسٌاسات وإجراءات العمل المعتمدة فً جهاز الحرس الوطنً الكوٌت0ً " 

( ، وجاءت عبارة " تسهم السٌاسات 90.4بؤعلى متوسط حٌث بلغت )

( ، كما ..90متبعة فً تحقٌق أهداف الجهاز0 " بمتوسط )واإلجراءات ال

جاءت عبارة " تساعد السٌاسات واإلجراءات المتبعة فً تعزٌز الوالء 

جاءت عبارة " تتسم السٌاسات  وأٌضا( ، 8043واالنتماء للجهاز " بمتوسط )

( ، .804واإلجراءات المتبعة بالوضوح التام لدى الموظفٌن " بمتوسط )

ت عبارة " السٌاسات المعلنة من قبل جهاز الحرس الوطنً وأخٌرا جاء

( ، 8049الكوٌتً تسهم فً توفٌر جو ٌسوده التفاهم والمشاركة 0 " بمتوسط )

متوسط عبارات هذا البعد قرٌبة جدا من المتوسط العام له  أنمن الواضح 

 ( 0..90والبالغ مقداره )

  از الحرس الوطنً ومنه نجد لبعد القٌم التنظٌمٌة المتبعة داخل جهوبالنسبة

إدارة الجهاز تنظر إلى العنصر البشري بؤنه من أهم الموارد المتاحة  أن
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البعد بتقدٌر مرتفع جدا  ،  امتوسط لهذ أعلى( وهو :908لدٌها بمتوسط )

وعبارة " ٌوجد حرٌة فً عملٌة تقدٌم األفكار الجدٌدة التً تسعى إلى تطوٌر 

( وهً مرجحة 90.8جاءت بمتوسط ) إجراءات نظم العمل بالجهاز0 "

بدرجة مرتفعة جدا   ، وفً عبارة " ٌحافظ الموظفٌن على عالقات عمل 

( ..90طٌبة تستند إلى مبدأ التعاون فً انجاز المهام0 " جاءت بمتوسط )

عبارة " ٌقوم الموظفٌن بؤداء المهام  وأٌضاوهً مرجحة بدرجة مرتفعة  ، 

لدٌهم القدرة على تحمل المسإولٌة "  والواجبات دون إشراف، حٌث ٌتوفر

 إالمرجحة بدرجة مرتفعة   إنها( وعلى الرغم من 80.3جاءت بمتوسط )

اقل متوسط لهذا البعد ، وفً عبارة " ٌحافظ الموظفٌن باستمرار على  إنها

ممتلكات الجهاز ومقدراتها، مما ٌساهم فً تعزٌز مكانة الجهاز وتطوره " 

عبارة "  وأخٌرارجحة بدرجة مرتفعة ، ( وهً م..90جاءت بمتوسط )

هناك اهتمام من قبل الموظفٌن بؤهمٌة عامل الوقت إلنجاز المهام والواجبات 

( وهً مرجحة بدرجة ..90فً الفترة الزمنٌة المحددة0 " جاءت بمتوسط )

متوسط عبارات هذا البعد قرٌبة جدا من  أنمن الواضح  وأٌضامرتفعة ، 

 ( 90.30غ مقداره )المتوسط العام له والبال

 قٌمتهكانت لبعد المعتقدات التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنً و 

قناعات مشتركة لدى الموظفٌن  مرتفعة والعبارات التالٌة توضح ذلك "توجد

بمتوسط مرتفع مقداره 0"  بؤهمٌة المشاركة فً عملٌة اتخاذ القرارات

فٌن بؤن الرضا الوظٌفً ٌسهم هناك معتقدات لدى الموظ( ، وعبارة " 3.77)

" جاءت بمتوسط فً إنجاز المهام والواجبات بالجودة والكفاءة المطلوبة0

البعد ، وعبارة  ا( وهً مرجحة بدرجة مرتفعة وهو أعلى متوسط لهذ4.13)

نظام االتصال  إتاحةهناك أفكار مشتركة لدى الموظفٌن بالرغبة فً " 

ألفكار بٌن المستوٌات اإلدارٌة اإلداري المتبع حرٌة أكبر فً تبادل ا

 وأٌضا( وهً مرجحة بدرجة مرتفعة  ، 3.93" جاءت بمتوسط )المختلفة

ٌعتقد الموظفٌن بضرورة زٌادة فً حجم المكافآت والحوافز عبارة " 
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( ، ومن الالفت 4.10" جاءت بمتوسط ) والعالوات السنوٌة الممنوحة لهم

ٌعة مهام العمل تتطلب التطوٌٌر ٌعتقد الموظفٌن  بان طبعبارة "  أنللنظر 

" جاءت بؤقل متوسط بتقدٌر  المستمر للمعارف والمهارات والقدرات0

ٌتوفر لدى الموظفٌن عبارة " وأخٌرا(، 1.77ض جدا حٌث بلغ )فمنخ

االعتقاد بؤهمٌة تطوٌر عالقات العمل بٌن األقسام والدوائر المختلفة لتجسٌد 

" جاءت بمتوسط مرتفع لمهام الوظٌفٌةروح التعاون والتكامل أثناء تؤدٌة ا

 ( 4.050(  كما بلغ المتوسط العام لهذا البعد )4.16مقداره )

  جاءت قٌمة االتجاهات التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنً و لبعد

هناك توجه لدى الموظفٌن بتعزٌز قدراتهم  أنمرتفعة ففً عبارة "

" االبتكار وتطوٌر نظم العمل0ومهاراتهم، من أجل القدرة على اإلبداع و

تقوم إدارة الجهاز عبارة "  وأٌضا( ، 4.11جاءت بمتوسط مرتفع مقداره )

" باستمرار فً عملٌة التطوٌر المإسسً بهدف تعزٌز الموقع التنافسً له0

ٌتجه ( وهً مرجحة بدرجة مرتفعة ، ثم عبارة " 4.10جاءت بمتوسط )

مع رإسائهم لتحقٌق حالة من الموظفٌن نحو ترسٌخ عالقات عمل ممٌزة 

" جاءت  االنسجام والتوافق مما ٌساعد على مزًٌدا من التقدم و اإلنجاز

 0( وهً مرجحة بدرجة مرتفعة4.03بمتوسط )

 هناك رغبة لدى الموظفٌن باالعتماد على المشاركات عبارة "  وأٌضا

 الجماعٌة وتشكٌل فرق العمل كؤسلوب فً حل مشكالت العمل والقضاٌا التً

عبارة "  وأخٌرا( وتقدٌر مرتفع ، 4.09" جاءت بمتوسط ) تهم الموظفٌن

تقوم إدارة الجهاز بشكٍل مستمر بتوفٌر أحدث النظم المحوسبة والتقنٌات 

" جاءت واألجهزة المتقدمة بهدف إنجاز األعمال بالكفاءة والسرعة المطلوبة0

من المتوسط (  وهو أعلى 4.26بؤعلى متوسط بتقدٌر مرتفع جدا حٌث بلغ )

 (4.120العام لهذا البعد البالغ )

 : عبارة "  لبعد التوقعات التنظٌمٌة داخل جهاز الحرس الوطنً ومنه نجد ان

أتوقع بؤن إدارة الجهاز تؤخذ فً االعتبار الجهود التً ٌبذلها الموظف الكفء 
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والممٌز، والذي ٌحافظ على مكانة الجهاز وسمعته0" جاءت بمتوسط مرتفع 

( ، وأٌضا عبارة " ٌوفر الجهاز األمان الوظٌفً للموظف ..90)مقداره 

طالما أنه ملتزم بالنظم والقوانٌن واللوائح الداخلٌة للجهاز " جاءت بمتوسط 

( وهً مرجحة بدرجة مرتفعة ، ثم عبارة " ٌتوقع الرإساء بؤن ٌقوم 90.3)

ظٌفٌة الموظف بجمٌع مهامه وواجباته طالما أنه ٌحصل على كافة حقوقه الو

التً تنص علٌها األنظمة والقوانٌن واللوائح الداخلٌة الجهاز0" جاءت 

عبارة " تسعى إدارة  وأٌضا( مرجحة بدرجة مرتفعة ، 90.8بمتوسط )

الجهاز  دوًما لتلبٌة ما ٌتوقعه الموظف من الجهاز من عالوات وحوافز 

ن ببذل عبارة " 0 ٌقوم الموظفٌ وأخٌرا( ، .804ومكافآت " جاءت بمتوسط )

الجهود الالزمة من أجل تحقٌق اإلنجازات التً ٌتوقعها الجهاز من 

(  وهو مقارب من ..90الموظف0" جاءت متوسط بتقدٌر مرتفع حٌث بلغ )

 (90.80المتوسط العام لهذا البعد البالغ )

 يتضح مما سبق أن : 

  قٌم المتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة وكذلك المتوسط المرجح  ألبعاد

السٌاسات واإلجراءات المتبعة داخل هً : بعد "  الثقافة التنظٌمٌةور مح

( بتقدٌر مرجح مرتفع ، ثم جاء 4.01" جاء بمتوسط ) جهاز الحرس الوطنً

( 4.08" بمتوسط ) القٌم التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنًبعد " 

داخل جهاز المعتقدات التنظٌمٌة المتبعة وتقدٌر مرتفع ، كما جاء بعد " 

 ( وتقدٌر مرتفع ، وأٌضا جاء بعد "4.05" بمتوسط )الحرس الوطنً

( 4.12" بمتوسط )االتجاهات التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنً

التوقعات التنظٌمٌة داخل جهاز الحرس وتقدٌر مرتفع ، وأخٌرا جاء بعد " 

ان متوسط  ( بتقدٌر مرجح مرتفع ،  ومن الواضح4.03" بمتوسط ) الوطنً

 .( 4.06أبعاد هذا المحور جاءت مرتفعة  بمتوسط مقداره )
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 ؟ بجهاز الحرس الوطني الكويتي ما أهم أبعاد إدارة األزمات األمنية الثاني السؤال 

  ومنه نجد انه   :.0.عند مستوى  اإلحصائٌةوداللتها  كؤينتائج قٌمة مربع

وجهات  أنا ٌوضح وٌبٌن وهذ األبعادلجمٌع العبارات ولكافة  إحصائٌادال 

العٌنة حول أبعاد المقٌاس لمحور إدارة األزمات  أفرادنظر واستجابات 

 0 اإلحصاءاتقً بااألمنٌة  كانت متباٌنة فً وجهات النظر مما ٌخدم 

   قٌم التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة وكذلك المتوسط المرجح

بارة " تشكل فرقاً مختلفة للتنبإ عجاءت مرتفعة ففً لبعد استشعار األزمة 

( ، وجاءت عبارة " .;80باألزمات قبل وقوعها " جاءت بمتوسط مرتفع )

( ، كما جاءت .;80ٌتم تحلٌل مإشرات وقوع األزمة " بمتوسط مرتفع )

عبارة " أشكل فرٌق عمل لمساعدتً فً جمع مإشرات وقوع األزمات" 

توفر اإلمكانات المادٌة   ( ، وأٌضا جاءت عبارة ".804بمتوسط مرتفع )

( ، وأخٌرا جاءت عبارة " 8044الالزمة لعمل الفرٌق " بمتوسط مرتفع )

تواجه الجهاز فً المستقبل  " بمتوسط مرتفع  أنٌتوقع األزمات التً ٌمكن 

متوسط عبارات هذا البعد قرٌبة جدا من  أن( ، ومن الواضح 80.8)

 ( 0..80المتوسط العام له والبالغ مقداره )

   قٌم التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة وكذلك المتوسط المرجح

عبارة " ٌتم وضع تعلٌمات إدارٌة تحدد مرتفعة ففً لبعد الوقاٌة من األزمات 

( وتقدٌر مرتفع ، 90.3كٌفٌة التعامل مع األزمات " جاءت بؤعلى متوسط )

األزمات المحتملة  وجاءت عبارة " ٌتوفر الدعم للفرٌق الذي ٌقوم بتشخٌص

( مرتفع ، كما جاءت عبارة " ٌتم مراجعة الخطط 90.8" بمتوسط )

( ، وأٌضا جاءت عبارة 8043باستمرار لتجنب وقوع األزمات  " بمتوسط )

( مرتفع 80.3"تعقد اجتماعات دورٌة لمناقشة األزمات المحتملة " بمتوسط )

واجهة األزمات ، ثم جاءت عبارة " أضع مع فرٌق عملً سٌنارٌوهات لم

( مرتفع ،  وأخٌرا جاءت عبارة "ٌراعى أهمٌة 8048المتوقعة " بمتوسط )
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( مرتفع ، من الواضح ..90توزٌع األدوار عند وقوع األزمة " بمتوسط )

ان متوسط عبارات هذا البعد قرٌبة جدا من المتوسط العام له والبالغ مقداره 

(80430 ) 

 فات المعٌارٌة وكذلك المتوسط المرجح  قٌم التكرارات والمتوسطات واالنحرا

عبارة " اعمل جاءت مرتفعة جدا ففً لبعد مواجهة األزمات عند وقوعها  

على خفض حده التوتر بٌن الموظفٌن والرإساء داخل الجهاز" جاءت 

( بتقدٌر مرجح مرتفع جدا ، وجاءت عبارة " اعمل على .908بمتوسط )

( ;909تعزٌز الروح المعنوٌة للموظفٌن بعد وقوع األزمة  " بمتوسط )

ح فً وتقدٌر مرتفع جدا ، كما جاءت عبارة " أتبنى سٌاسة الباب المفتو

( وتقدٌر مرتفع جدا ، وأٌضا .908االتصاالت لمواجهة األزمة" بمتوسط )

جاءت عبارة "استثمار اإلمكانات المادٌة البشرٌة الضرورٌة الحتواء األزمة 

( وتقدٌر مرتفع جدا ، ثم جاءت عبارة " أقوم باالستجابة 9089" بمتوسط )

مرتفع جدا ،   ( بتقدٌر مرجح9088الفورٌة الحتواء األزمة" بمتوسط )

وأخٌرا جاءت عبارة "مشاركة الموظفٌن فً صنع القرار لمعالجة األزمة " 

متوسط عبارات  أن( بتقدٌر مرجح مرتفع جدا ، من الواضح 90.4بمتوسط )

( .908هذا البعد قرٌبة جدا بعضها ومن  المتوسط العام له والبالغ مقداره )

 والذي تقدٌره المرجح مرتفع جدا 0

 رات والمتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة وكذلك المتوسط المرجح  قٌم التكرا

والعبارات التالٌة توضح ذلك ففً جدا  ةمرتفعجاءت لبعد استعادة النشاط 

عبارة " أقوم بتقٌٌم الخطط التً استخدمت فً التعامل مع األزمة " جاءت 

( بتقدٌر مرجح مرتفع ، وجاءت عبارة " افعل قنوات 90.3بمتوسط )

صال مع اإلدارات المختلفة داخل الجهاز لمعالجة آثار األزمة " بمتوسط االت

( وتقدٌر مرتفع ، كما جاءت عبارة " أحاول السٌطرة على اآلثار ;.90)

( وتقدٌر مرتفع جدا ، 90.9التً ترتبت على حدوث األزمة " بمتوسط )
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ت" وأٌضا جاءت عبارة "أقوم بإعداد الخطط المستقبلٌة للتعامل مع األزما

( وتقدٌر مرتفع جدا ، وأخٌرا جاءت عبارة " أوفر قاعدة 90.8بمتوسط )

( بتقدٌر 90.3بٌانات تسهم بفاعلٌة مع األزمات فً المستقبل " بمتوسط )

مرجح مرتفع ،  ومن الواضح ان متوسط عبارات هذا البعد جاءت مرتفعة 

 دا 0( مرتفع ج..90ومرتفعة جدا وهذا جعل المتوسط العام لهذا البعد )

   قٌم التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعٌارٌة وكذلك المتوسط المرجح

لبعد االستفادة من األزمات بعد وقوعها  جاءت مرتفعة جدا والعبارات التالٌة 

عبارة " اقٌم الخطط السابقة من اجل تطوٌرها للتعامل مع  توضح ذلك ففً

ح مرتفع جدا ، ( بتقدٌر مرج..90أزمات متشابهة" جاءت بمتوسط )

وجاءت عبارة "  استفٌد من أسالٌب معالجة األزمات فً المإسسات األمنٌة 

( وتقدٌر مرتفع جدا ، كما جاءت عبارة "استثمر ..90األخرى " بمتوسط )

( ;.90المواقف الناتجة عن األزمة فً اإلصالح والتطوٌر " بمتوسط )

ارئ لمعالجة وتقدٌر مرتفع جدا ، وأٌضا جاءت عبارة " أضع خطط طو

( وتقدٌر مرتفع جدا ، و جاءت عبارة " 90.9األزمات المستقبلٌة " بمتوسط )

( ;.90أفوض سلطة كافٌة لفرٌق للتعامل مع األزمات مستقبلٌا " بمتوسط )

وتقدٌر مرتفع ، ثم جاءت عبارة " احرص على حضور دورات تدرٌبٌة فً 

جاءت  أٌضاجدا ،  ( وتقدٌر مرتفع:.90مجال إدارة األزمات " بمتوسط )

عبارة " احرص على إشراك المعلمٌن فً دورات إلدارة األزمات " بمتوسط 

( وتقدٌر مرتفع جدا ، وأخٌرا جاءت عبارة " أقوم بمتابعة آثار ;.90)

( بتقدٌر مرجح 90.3األزمات لضمان عدم  تكرارها فً المستقبل " بمتوسط )

البعد جاءت مرتفعة  متوسط عبارات هذا أنمرتفع جدا ،  ومن الواضح 

 0( مرتفع جدا..90ام لهذا البعد )ومرتفعة جدا وهذا جعل المتوسط الع

  لمحور  إضافتهاالتً رغب عٌنة الدراسة فً  اإلضافاتنسب وتكرارات

من قبل فرٌق  األزمةٌكون صناعة القرار لمعالجة  أن"  هً : األزماتإدارة 
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"  إضافة% ، ثم 03.ة تم تشكٌلة من ذوي الخبرات واالختصاصات " بنسب

فً الحرس الوطنً "  األزمات بإدارةغرفة عملٌات دائمة مختصة  إنشاء

 ةلمواجهتقدما  أكثروفرضٌات  أفكار" تبنً  إضافة وأخٌرا% ، ;0.بنسبة 

% 03;4% ، ونسبة 03.من خالل التمارٌن المتخصصة " بنسبة  األزمات

 0 أخرى إضافاتلم ترغب فً 

 السإال الثالث 

ما دور الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات األمنية بجهاز الحرس الرابع  السؤال

 الوطني الكويتي؟

" جاء  السٌاسات واإلجراءات المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنًبعد " وتمثل فً  -

 0( بتقدٌر مرجح مرتفع 4.01بمتوسط )

( 4.08" بمتوسط ) القٌم التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنًثم جاء بعد "   -

 0وتقدٌر مرتفع 

" بمتوسط المعتقدات التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنًكما جاء بعد "   -

 0( وتقدٌر مرتفع 4.05)

ضا جاء بعد "  - " بمتوسط االتجاهات التنظٌمٌة المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنً وٌأ

 0( وتقدٌر مرتفع 4.12)

( 4.03" بمتوسط ) ات التنظٌمٌة داخل جهاز الحرس الوطنًالتوقعوأخٌرا جاء بعد "   -

بتقدٌر مرجح مرتفع ، ومن الواضح أن متوسط أبعاد هذا المحور جاءت مرتفعة  بمتوسط 

 .( 4.06مقداره )

 أما بالنسبة إلدارة األزمات األمنٌة فجاءت النتائج كالتالً : -

 0مرجح مرتفع ( بتقدٌر 8043بعد " استشعار األزمة " جاء بمتوسط ) -

 0( وتقدٌر مرتفع جدا.908ثم جاء بعد " الوقاٌة من األزمات " بمتوسط )  -

  0وتقدٌر مرتفع جدا(..90مواجهه األزمات عند وقوعها " بمتوسط )"كما جاء بعد   -

 0( وتقدٌر مرتفع جدا ..90" استعادة النشاط " بمتوسط )ثم عنصر  -
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( بتقدٌر مرجح 8043زمات بعد وقوعها" بمتوسط )وأخٌرا جاء بعد " االستفادة من األ  -

مرتفع ،  ومن الواضح أن متوسط أبعاد هذا المحور جاءت مرتفعة ومرتفعة جدا ولكن 

 ( وهً قٌمة مرتفعة 0..90متوسط هذا المحور جاء بقٌمة)

 السؤال الرابع : 

بةين رتةض ضةباط  0...عنةد مسةتو   إحصةائيةفروق ذات داللةة  هل هناك أ. 

حرس الوطني بدولة الكويةت تجةاف فاعليةة الثقافةة التنظيميةة فةي إدارة جهاز ال

 األزمات األمنية .

  نتائج اختبارONE WAY ANOVA انه ال توجد فروق ذات داللة  أثبتت

جمٌع فئات الرتب  أنألبعاد محور الثقافة التنظٌمٌة وهذا ٌعنً  إحصائٌة

 0 وأبعادها الدراسةمحاور )رائد ، مقدم ، عقٌد ( ال ٌوجد اختالف بٌنهم تجاه 

  جاءت نتائج اختبار  أٌضا األمنٌة األزماتوبالنسبة لمحور إدارةONE 

WAY ANOVA  فئات متغٌر  الختالف إحصائٌةبؤنه ال توجد داللة

 وأبعاده 0 األمنٌة األزماتإدارة الرتبة ) رائد ، مقدم ، عقٌد ( تجاه محور 

بين عدد سنوات  0...ستو  عند م إحصائيةفروق ذات داللة  هل هناكض. 

الخبرة  لضباط جهاز الحرس الوطني بدولة الكويت تجاف فاعلية الثقافة التنظيمية 

 في إدارة األزمات األمنية .

  نتائج اختبارONE WAY ANOVA انه ال توجد فروق ذات داللة  أثبتت

عدد جمٌع فئات  أنألبعاد محور الثقافة التنظٌمٌة وهذا ٌعنً  إحصائٌة

 :.من ،  سنة :.اقل من  إلى :ن ، مسنوات  :اقل من )الخبرة   سنوات

(   ال ٌوجد اختالف بٌنهم تجاه  سنة فؤكثر .8من ،  سنة .8اقل من  إلى

 0 وأبعادها الدراسةمحاور 

  جاءت نتائج اختبار  أٌضا األمنٌة األزماتوبالنسبة لمحور إدارةONE 

WAY ANOVA  فئات متغٌر  فالختال إحصائٌةبؤنه ال توجد داللة
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 :.سنة،  من  :.اقل من  إلى :سنوات ، من  :سنوات الخبرة  )اقل من 

 األزماتإدارة تجاه محور  سنة فؤكثر (  .8سنة ، من  .8اقل من  إلى

 وأبعاده 0 األمنٌة

بين المؤهل  0...عند مستو   إحصائيةفروق ذات داللة  هل هناكج. 

الكويت تجاف فاعلية الثقافة التعليمي لضباط جهاز الحرس الوطني بدولة 

 التنظيمية في إدارة األزمات األمنية .

  نتائج اختبارONE WAY ANOVA انه ال توجد فروق ذات داللة  أثبتت

المإهل جمٌع فئات  أنألبعاد محور الثقافة التنظٌمٌة وهذا ٌعنً  إحصائٌة

بٌنهم  ال ٌوجد اختالف التعلٌمً ) دبلوم ، بكالورٌوس ، ماجستٌر ، دكتوراه(

 0 وأبعادها الدراسةتجاه محاور 

  جاءت نتائج اختبار  أٌضا األمنٌة األزماتوبالنسبة لمحور إدارةONE 

WAY ANOVA  فئات متغٌر  الختالف إحصائٌةبؤنه ال توجد داللة

تجاه محور المإهل التعلٌمً ) دبلوم ، بكالورٌوس ، ماجستٌر ، دكتوراه( 

 وأبعاده 0 األمنٌة األزماتإدارة 

بين عدد الدورات  0...عند مستو   إحصائيةفروق ذات داللة  هل هناكد. 

التدريبية الحاصل عليها الضباط في مجال إدارة األزمات بجهاز الحرس الوطني 

 بدولة الكويت تجاف فاعلية الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات األمنية .

  نتائج اختبارONE WAY ANOVA ذات داللة انه ال توجد فروق  أثبتت

عدد جمٌع فئات  أنألبعاد محور الثقافة التنظٌمٌة وهذا ٌعنً  إحصائٌة

 ;دورات ،  ;إلى اقل من  8دورات ، من  8الدورات التدرٌبٌة )أقل من 

 0 وأبعادها الدراسةال ٌوجد اختالف بٌنهم تجاه محاور   دورات فؤكثر(

  اختبار  جاءت نتائج أٌضا األمنٌة األزماتوبالنسبة لمحور إدارةONE 

WAY ANOVA  عدد فئات متغٌر  الختالف إحصائٌةبؤنه ال توجد داللة
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 ;دورات ،  ;إلى اقل من  8دورات ، من  8الدورات التدرٌبٌة )أقل من 

 وأبعاده 0 األمنٌة األزماتإدارة تجاه محور دورات فؤكثر(   

 توصيات الدراسة 

اء عملهم بكفاءة وتتٌح لهم إعطاء الموظفٌن المرونة الكافٌة التً تتٌح لهم أد -.

 0فً مواجهة األزمات األمنٌة المختلفة  إظهار قدراتهم

تشكٌل فرٌق من ذوى االختصاص والخبرة الستشعار األزمات ووضع  -.

 الخطط المناسبة0

 إنشاء إدارة مستقلة تعنى بإدارة األزمات بجهاز احرس الوطن0ً -8

قٌق التكامل بٌن الجهات إنشاء غرفة عملٌات إلدارة األزمة أثناء وقوعها وتح -9

 المعنٌة بمواجهتها 0

 الحرس الوطنً الكوٌت0ً إنشاء إدارة مستقلة تعنى بإدارة األزمات بجهاز -:

عقدددد دورات ومدددإتمرات متخصصدددة فدددً موضدددوع إدارة األزمدددات لتؤهٌدددل  -;

الحدرس  جهداز الكوادر البشرٌة وتطوٌر قدراتهم وتحسٌن أدائهم مدن منسدوبً

 الوطنً الكوٌت0ً

 استقطاب الكوادر المإهلة والمتخصصة فً التعامل مع األزمات0اختٌار و -.

 مقترحات الدراسة

القٌام بالمزٌد من الدراسات  البحوث المستقبلٌة حدول سدبل تفعٌدل دور الثقافدة  -.

 التنظٌمٌة فً إدارة األزمات األمنٌة للحد منها والتخفٌف من نتائجها 0

فعٌدل إدارة األزمدات األمنٌدة بجهداز إجراء العدٌد من الدراسات التً تتعلدق بت -.

 الحرس الوطنً فً ضوء التوجهات األمنٌة المعاصرة 0
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوال المصادر 

  القران الكريم 

  السنة النبوية 
 ثانيا : المراجع 

  المراجع العربية 
 لسان العرب ، تحقيق الكبير ، عبد هللا علي وآخرون  م(1891ابن منظور ) د ، ت ( . ) .1
( إدارة األزمووة األمنيووة ، مالووة الشكوور الموورتي، ا مووارات 2006أبووو الن وور ، اموور  محموود ) .2

 . 56، العدد  14العربية المتحدة ، المارقة ، مرتة المارقة ، المالد 
موودخ   المعا وورة م( . التنظوويم ا دارف  ووي المنظمووات 2002أبووو بكوور ، م ووشد محمووود.) .3

 الاامعية.الدار  ية ا سكندر المتخ  ة،تتبيقي  عداد وتتوير التنظيم ا دارف للمنمات 

(، موق  مديرف مدارس التعليم األساسي من بعض األزمات 2001أبو خلي ، محمد إبراهيم ) .4

م، المركوز العربوي  2001، ابريو  21والتختيت لموااهتها. مالة مستقب  التربية العربية، العودد 

 للتعليم والتنمية  القاهرة.

األزمووات لوودس أقسووام التربيووة الريا ووية  (. إدارة2012.)وآخوورون، أبووو سوومرة ، محمووود أحموود .5

ودوائرها  ي مإسسات التعلويم العوالي الشلسوتينية مون واهوة نظور تلبتهوا ، مالوة اامعوة األزهور 

 . 1، العدد  14، المالد  2012بغزة، سلسلة العلوم ا نسانية 

 لةإدارة األزمة  ي الماا  األمني، ا مارات، مرتة المارقة، ما (1885)أبو مامة، عباس .6

 م. 3،  ،4الشكر المرتي، م 

  لستين (  التدقيق التسويقي. المكتبة األدبية. الخلي .2001أبو  ارة، ) .2

(. ق وايا معا ورة  وي ا دارة التربويوة، دار الموروق للنمور  2006أحمد محمود.)  ، بتاح .9

 والتوزيع، عمان، األردن

، 1دارس األسباب والعالج. ت (.إدارة األزمات التعليمية  ي الم2001أحمد، أحمد إبراهيم .)  .8

 القاهرة دار الشكر العربي.

، دار 1(.إدارة األزمات التعليمية  ي المدارس األسباب والعوالج. ت 2004أحمد، أحمد إبراهيم .)  .10

 الشكر العربي، القاهرة
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إدارة األعمووا  )نظريووات نمووايج تتبيقووات ( . الوودار  ( 2005)ثابووت عبوود الرحمووان، إدريووس .11

 .همية، ا سكندريةالاامعية االبرا

(. سوومات إدارة األزمووات  ووي المإسسووات الحكوميووة  2002) إسووليم، وسووام  ووبحي م ووباح .12

دراسة ميدانية علد وزارة المالية  ي غزة ، رسالة مااستير غير منمورة مقدمة إلد قسوم  الشلستينية 

 إدارة أعما  ، كلية التاارة ، الاامعة ا سالمية، غزة.

( ، إدارة األزمات ، دراسة ميدانية لمودس تووا ر عنا ور 2009)االعراي ، عا م محمد   .13

نظام إدارة األزمات من واهوة نظور العواملين  وي الوظوائ  ا مورا ية  وي أمانوة عموان الكبورف ، 

 ، الرياض ، معهد ا دارة العامة . 4، العدد ،  38مالة معهد ا دارة العامة ، المالد 

( . مووودس ااهزيوووة إدارات األمووون 2009مووود . )آ  الموووي  ، بووودر بووون عبووود المحسووون بووون مح .14

والسووالمة لموااهووة األزمووات والكوووارة ، رسووالة مااسووتير غيوور منمووورة مقدمووة إلوود قسووم العلوووم 

 ا دارية ، اامعة ناي  العربية للعلوم األمنية .الرياض .

( دور تغييوور الثقا ووة التنظيميووة  ووي تحقيووق األدا  المتميووز 2012برحومووة ، عبوود الحميوود.) .15

( دراسة حالة المإسسة الازائريوة ككونودور لكلكترونيومك مالوة CONDORنظمات األعما  )لم

 كلية بغداد للعلوم االقت ادية الاامعة العدد الثالة و الثالثون.

م(. دور الثقا ة التنظيمية  ي إدارة التغيير  ي 2002بروش، زين الدين،وهدار،لحسن.) .16

يدانية بالمإسسة الوتنية ألاهزة القياس والمراقبة المإسسة االقت ادية الازائرية   دراسة م

 ، اامعة بسكرة، الازائر .1،مالة أبحاة اقت ادية وإدارية ،العدد ENAMCبالعلمة 

( ، الثقا وة التنظيميوة  وي المإسسوات العسوكرية ، مالوة التودريب 2008البريدف ، عبود هللا ) .12

 2008يوليو22المهني ، العدد ، والتقنية ، الرياض ، المإسسة العامة للتدريب التقني و

(. ثقا وة المإسسوة وأثرهوا علود األدا  2009بلعاوز ، حسن ،محمد،  العربي عزف.) .19

العام للمإسسة، من بحوة الملتقد الدولي حو  التسيير الشعا   ي المإسسات االقت ادية  ي  

 ، كلية العلوم االقت ادية والتسيير، اامعة المسيلة.2005مايو  9 – 4الشترة 

( اللاوان األمنيوة ودورهوا  وي إدارة األزموات دراسوة 2009بن كردم ، عبد هللا بون متعوب )  .18

تتبيقية علد اللاان األمنية الدائمة  وي المملكوة العربيوة السوعودية رسوالة مقدموة اسوتكماال لمتتلبوات 

قسوم الح و  علد دراة المااستير  ي العلوم ا دارية ، رسالة مااستير غير منموورة مقدموة إلود 

 العلوم ا دارية اامعة ناي  العربية للعلوم األمنية.
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(. إدارة األعما  )نظريوات نموايج تتبيقوات (. الودار 2005ثابت عبد الرحمان، إدريس. ) .20

 الاامعية ا براهيمية، ا سكندرية .

( أثر الثقا ة التنظيمية علد تتوير الموارد البمرية  2009الثويني،عبد الكريم إبراهيم .)  .21

تتبيق علد المإسسة العامة للتعليم الشني والتدريب المهني،رسالة مااستير غير منمورة ،  بال

 .ادة ،اامعة الملم عبد العزيز 

( . دور وسائ  ا عالم  ي األزمات، رسالة دكتوراه غير 2008الاباوف ، إبراهيم  واز ) .22

 منمورة مقدمة إلد اامعة سنت آليمنتس العالمية .

( .واقوووع اسوووتخدام أسووواليب إدارة األزموووات  وووي  2006بووود القوووادر .)الاوووديلي ،  ربحوووي ع .23

قسوم إدارة  إلودالمستمشيات الحكومية الكبرس  ي قتاع غزة، رسالة مااستير غير منمورة مقدمة 

 أعما  كلية التاارة الاامعة ا سالمية،  لستين .

منظوور مودخ  (. تمخيص الثقا وة التنظيميوة مون 2009الاربوع، لولوه عبد هللا سليمان.)  .24

 القيم المتنا سة، رسالة مااستير غير منمورة، كلية إدارة األعما ، اامعة الملم سعود.

م(. إدارة السولوم  وي المنظموات، تراموة 2010ارينبرج ، ايرالود   بوارون ، روبورت.) .25

 ر اعي ، ر اعي محمد   وبسيوني ، إسماعي  علي ، الرياض   دار المري  للنمر .

(. الثقا ة التنظيمية وعالقتها باالنتما  التنظيموي لودس 2010خلي  .) اعارة ، هاني يوس  .26

موظشي المإسسات الحكومية  ي انوب ال شة الغربية ، رسالة مااستير غير منمورة مقدمة إلد 

،  مسار بنا  المإسسات وتنمية الموارد البمرية مون معهود التنميوة –قسم التنمية الريشية المستدامة 

 ستين .اامعة القدس ،  ل

، عموان  1م( . إدارة السلوم التنظيمي  ي ع ر التغيير ، ت2011االب ، إحسان دهش ) .22

   دار  شا  للنمر والتوزيع.

، مورآز ا موارات  1(  إدارة األزموات األمنيوة ، ت 2008الحبسي ، سالم عبد هللا علووان .) .29

 للبحوة و الدراسات . ا ستراتياية ، أبو ظبي.

 ا دارة التعليمية وا دارة المدرسية، دار الشكر العربي. القاهرة. م(. 2005حاي، أحمد.)  .28

م(.ا دارة ا لكترونية بين النظريوة والتتبيوق. ورقوة عمو   2008الحسن،حسين بن محمد.) .30

نحووو أدا  متميووز  ووي القتوواع الحكووومي المنعقوودة  ووي  -قوودمت إلوود المووإتمر الوودولي للتنميووة ا داريووة

 السعودية. 2008نو مبر  4 -1الرياض،  ي الشترة من 
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م(.من أين يبدأ التغيير  ي ثقا ة المنظموة، ورقوة عمو  2008حلواني،ابتسام عبد الرحمن.) .31

نحووو أدا  متميووز  ووي القتوواع الحكووومي المنعقوودة  ووي  -قوودمت إلوود المووإتمر الوودولي للتنميووة ا داريووة

 السعودية . 2008نو مبر  4 -1الرياض،  ي الشترة من 

م(. مبووادا ا دارة الحديثووة   النظريووات ل العمليووات ا داريووة ل وظووائ   2010حووريم ، حسووين ) -

 ، عمان   دار حامد للنمر والتوزيع . 2المنظمة ، ت

( ممارسووة موودير المدرسووة الثانويووة لمهووارة إدارة األزمووات  ووي 2006حمدونوو ، حسووام الوودين ) .32

 .نمورة ، الاامعة ا سالمية ، غزةمحا ظة غزة ، رسالة مااستير غير م

( الوتعلم ياكورة المنظموة للموااهوة الشعالوة 2000الحمالوف، رماد ، عشيشي ، زكريوا يحيوي ) .33

لالزمات المحتملوة ، بحوة مقودم إلود الموإتمر السونوف الخوامس  دارة األزموات والكووارة، اامعوة 

 عين ممس كلية التاارة، وحدة بحوة األزمات، القاهرة.

ومرااعة ، ر اعي محمود ر واعي ، إسوماعي  ايرالد ارينبرج ، وروبرت بارون ك تعريب  .34

 م (   إدارة السلوم  ي المنظمات ، دار المري  للنمر ، الرياض ، السعودية.2004علي بسيوني  ) 

(   اعلية االت االت  ي إدارة األزموات األمنيوة بوؤاهزة وزارة  2010الحميدف ،سليمان حميدف ) .35

اامعوة نواي  العربيوة  مقدمة إلد قسوم العلووم ا داريوة ،الداخلية بالرياض ، رسالة مااستير غير منمورة 

 . 2009.السعودية  للعلوم األمني ة،الرياض،

المنظمة )(. إدارة األزمة من منظور منهج دراسة الحالة  2003الحوامدة ، ن ا   الح .) .36

 التعاونيووة األردنيووة   دراسووة و ووشية تحليليووة (، مالووة اامعووة دممووق،المالد التاسووع عموور، العوودد

 سوريا . -األو 

( . تقويم  عالية القرارات ا دارية  ي ح  األزمة  1886الحويتي، موسد محمد دسوقي .) .32

منهج تتبيقي مقترح . ألقي  ي   المإتمر السنوف األو   دارة األزمات والكوارة، القاهرة   

 أكتوبر . – 13-12اامعة عين ممس، كلية التاارة  ي الشترة مابين 

علووم امووتالم كاموو  القوووة  ووي أموود   (   إدارة األزمووات 2003ن أحموود ) الخ وويرف ، محسوو .39

 .ماموعة الني  العربية  ، القاهرة ،لحظات ال ع  ، التبعة األولد

 ( إدارة األزمات األمنية، دار المعر ة، القاهرة.2006ختاب، عبد العزيز عبد المنعم.) .38

ر ع مستوس األدا   دراسة مسحية ( الثقا ة التنظيمية ودورها  ي 2009الخليشة،زياد سعي ) .40

علوووود  ووووبات كليووووة القيووووادة واألركووووان للقوووووات المسوووولحة السووووعودف ة. رسووووالة مااسووووتير،غير 

 منمورة،نسخة إلكترونية،اامعة ناي  العربية للعلوم األمني ة، الرياض، السعودية.
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( مدس تمكن مديرف المدارس من مهارة إدارة األزمات  وي 2012درباس ، احمد سعيد .) .41

 .(، السودان2) 12دراسة مسحية ، مالة العلوم والتقانة ، مالد  –مدينة اده 

( . إدارة األزمات  وي بيئوة العولموة حالوة دراسوية  عوادة 2009الدليمي ، حامد عبد حمد .) .42

إعمار مدينة الشلواة  ي امهورية العوراق ، رسوالة دكتووراه غيور منموورة مقدموة إلود قسوم إدارة 

 انت كلمينتس ، العراق. المماريع ، اامعة س

( تحلي  عالقة الثقا ة التنظيمية باألزمة 2008الدورف ، متلق زكريا ، العنزف ، سعد علد .) .43

الاماعية ، بحة مقدم للمإتمر العلمي الثالة لكليوة العلووم ا داريوة والماليوة ،  –من منظور الشردية 

 اامعة ا سرا  الخا ة ، العراق .

(. الثقا وة التنظيميوة والممارسوات ا داريوة لودس موديرف المودارس 2012عبود علوي عليوان )، ديمة  .44

الحكوميووة والعالقووة بينهمووا موون واهووة نظوور المعلمووين  ووي محووا ظتي القوودس و كرام هللا والبيوورةك، رسووالة 

مااستير غير منمورة مقدمة إلد قسم ا دارة التربوية بكليوة الدراسوات العليوا  وي اامعوة الناواح الوتنيوة 

 لس،  لستين. ي ناب

مناهج البحة  ي التربية وعلم النشس، ) تراموة ( محمود  (  1895) ب  ان دالين  ،ديوبولد .45

 .الم رية ، القاهرة  األنالونبي  وآخرون،مكتبة 

م(. الثقا ة وا دارة   الموائمة بين البراديم والسياق ، وقائع المإتمر العربي  2002الرميد ، عاد  .) .46

 ة ، أكتوبر دممق ، منمورات المنظمة العربية للتنمية ا دارية .الرابع عمر  ي ا دار

(ك تتبيقات المحاكاة الحاسووبية 2002رم ان ، حسام احمد، ال لعان، عبد هللا محمد ، ) .42

،  22 ووي التختوويت والتوودريب علوود إدارة الكوووارة واألزمووات ،ك مالووة البحوووة األمنيووةك ، العوودد

 نية .الرياض ، مالة كلية الملم  هد األم

واألبعاد  ( كالهوية التنظيمية والتماث  التنظيمي  تحلي  للمشهوم2003رميد، مازن  ارس ) .49

 د. السعودية السلوكية لتتبيقات ك، الرياض، مركز البحوة بكلية العلوم ا دارية، اامعة الملم سعو

ثقا وة ، دار ال 1( إدارة التغييور  وي المإسسوات التربويوة ، ت2011الحريرف ، را دة عمر ) .48

   األردنللنمر والتوزيع ، عمان ، 

 –أبعادهووا  –(. إدارة األزمووات ك األزمووات تعريشهووا 2011الرويلووي ، علووي بوون هلهووو  . ) .50

الحلقة العلميوة الخا وة بمنسووبي وزارة الخارايوة المنعقودة خوال  الشتورة مون  أوار أسبابها، من 

خا ووة ، اامعووة نوواي  العربيووة كليووة التوودريب ، قسووم البوورامج ال 4/5/2011وحتوود  30/4/2011

 للعلوم األمنية ، الرياض.
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(  دور الثقا ووة التنظيميووة  ووي تتبيووق إدارة الاووودة الموواملة علوود 2000الرخيمووي، مموودوح ) .51

 قتاع ال ناعات الكيماوية بمحا ظة ادة، رسالة مااستير، اامعة الملم عبد العزيز، ادة.

األزموات لودس موديرف مودارس التعلويم  (.إدارة2011الزلشد ، وا ي بن  الح بن مليويح. ) .52

العووام الحكووومي واألهلووي بمدينووة التووائ ، رسووالة مااسووتير غيوور منمووورة مقدمووة إلوود قسووم ا دارة 

 التربوية والتختيت  ي كلية التربية باامعة أم القرس، المملكة العربية السعودية.

األمنيوة ودورهوا  وي .الثقا ة التنظيمية  وي المنظموات (م 2002 )الدوسرف،ااسم بن  يحان. .53

تتبيق الاودة الماملة  دراسة تحليلية مقارن  بوين ا دارة العاموة للمورور وا دارة العاموة للانسوية 

دكتوووراه غيوور منمورة،نسووخة  أتروحووة ،والاوووازات وا قامووة بوووزارة الداخليووة بمملووة البحوورين

 .إلكترونية، اامعة ناي  للعلوم األمنية بالرياض، السعودية

(.الثقا ووة التنظيميووة ودورهووا  ووي ر ووع مسووتوس األدا    دراسووة 2009د الخليشووة.)زيوواد سووعي .54

مسووحية علوود  ووبات كليووة القيووادة واألركووان للقوووات المسوولحة السووعودية . رسووالة مااسووتير غيوور 

 منمورة ، اامعة ناي  للعلوم األمنية ، الرياض ، السعودية.

مووات األمنيووة ، المووارقة، مركووز ( . إسووتراتياية إدارة األز2005سابمووو، ، موومس الوودين.) .55

 بحوة مرتة المارقة .

م( . تؤثير الثقا ة التنظيمية علد أدا  الموارد البمرية   دراسة  حالة  2006سالم ، إلياس ) .56

المركة الازائرية لأللمنيوم والوحدة بالمسيلة ، رسالة مااستير غير منمورة ، اامعة محمد 

 بو يا  ، الازائر.

 (. تقييم السياسات العامة الم ر ية  ي ماا  إدارة 2006مود. ) سعودف، محمد حنشي مح .52

 سة تتبيقية علد أزمتي السيولة والركود  ي م ر، رسوالة مااسوتير غيورااألزمات المالية مع در

 . منمورة، اامعة القاهرة، القاهرة

 .( استراتيايات إدارة األزمات والكوارة ، دار العلوم ، القاهرة 2006سعيد، السيد.) .59

، عمان   دار  1م ( . التتوير التنظيمي وا دارف ، ت2008السكارن  ، بال  خل  )  .58

 المسيرة للنمر والتوزيع والتباعة.

م(. اثوور الثقا ووة التنظيميووة علوود األداة الوووظيشي   دراسووة 2010سووميع ، زيوود  ووالح حسوون.) .60

منموورة مقدموة إلود تتبيقية علد القتاع الم ر ي  ي الامهورية اليمنية ، رسالة مااستير غيور 

 القاهرة . –كلية التاارة وإدارة األعما  ، اامعة حلوان  –قسم إدارة األعما  
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م(.دور الثقا ووووة التنظيميووووة  ووووي تشعيوووو  تتبيقووووات ا دارة 2008السووووهلي ، هوووود عبوووود هللا .) .61

االلكترونية  ي إمارة المنتقة المرقية ، رسالة مااستير )غير منمورة( ، الرياض   اامعة ناي  

 العربية للعلوم األمنية .

(. إدارة العمليات األمنية، المارقة، مركوز بحووة  2009مابسو،، يوس  ممس الدين. )   .62

 مرتة المارقة .

(. الثقا ة التنظيمية والقيادة ، ترامة محمد اال بحي، ومحاتة وهبي 2011ماين ، اداار.) .63

 . معهد ا دارة العامة . الرياض. السعودية.

، تراموة األ وبحي ، محمود منيور   3م(.الثقا وة التنظيميوة والقيوادة ، ت2004ماين إداار.) .64

 وهبي،محمد محاتة ، الرياض . معهد ا دارة العامة .

علوود االسووتعداد  أثوور بعووض عنا وور الثقا ووة التنظيميووة(   2002)ابتهووا  مووكرف ، مووبير  .65

 غوزة –ا سوالمية  الاامعة، رسالة مااستير مقدمة إلد قسم  ي مستمشد نا ر لموااهة األزمات

 ،. قسم إدارة األعما  كلية التاارة عمادة الدراسات العليا

( إدارة األزموات الوسويلة للبقوا  ) القواهرة   البيوان للتباعوة 2000مري ،مند  الح الودين.) .66

 والنمر.

اآلليووات، اامعووة  –المراحوو   –(. إدارة األزمووات  األسووس  3003المووعالن،  هوود أحموود .)  .62

 .ناي 

اآلليواتك ، الريواض،  –المراحو   –( . إدارة األزموات  األسوس 2005 هد أحمود)المعالن،  .69

 .2005أكاديمية ناي  العربية للعلوم األمنية، 

الريواض ، ،  2اآلليوات،ت -المراحو  -(.إدارة األزموات األسوس2002الموعالن،  هود أحمود.) .68

 .الوتنية للتوزيع

ميوة وعالقتهوا باالنتموا  التنظيموي ك (   ك الثقا وة التنظي 2005حمود بون  رحوان ) ، الملوف  .20

ميدانية علد منسوبي كلية الملم خالد العسكرية المدنيين والعسكريين( ، رسالة مااستير ،  )دراسة

 الدراسات العليا ، قسم العلوم ا دارية ، اامعة ناي  العربية للعلوم األمنية ، المملكوة العربيوة كلية

 السعودية .
( . أثر الثقا ة التنظيمية علد أدا  الموظشات  حالة دراسية م2010المنبرف ، ندس سعد ) .21

 علد موظشات إدارة التربية والتعليم بمدينة مكة المكرمة، اامعة الملم عبد العزيز ، ادة.
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، اامعة ناي   1(. إدارة عمليات األزمات األمنية ، ت2005المهراني، سعدون بن علد .) .22

 العربية للعلوم األمنية ، الرياض.

( دراة توا ر مهارات إدارة األزمات لمديرف مودارس وكالوة 2008، عات  محمد.)  قر .23

ا دارة  –الغوة بغزة وسب  تنميتها ، رسالة مااستير غير منمورة مقدمة إلد قسم أ و  التربية 

 التربوية ، الاامعة ا سالمية ، غزة ،  لستين .

لمشاو وات ك، المدينوة المنوورة، ( إدارة األزموات وا2009ال حيان، عبد الرحمن إبراهيم.) .24

 .دار المآثر 

الاامعوات م( . عالقة الثقا ة التنظيميوة بوالوال  التنظيموي  وي 2011تالب ، منير إبراهيم .) .25

 ل قتاع غزة ، رسالة مااستير ) غير منمورة ( ، غزة   اامعة األزهر. الشلستينية

عوالم الكتوب الحودية ،  ، ألولود، إدارة األزمات ، التبعوة ا( 2008)هيم انعيم إبر، الظاهر  .26

 .أربد األردن 

م( . دور الثقا وة التنظيميوة  وي تشعيو  ا دارة ا لكترونيوة    2011العااز ، إيهواب  واروق ) .22

دراسة تتبيقية علد وزارة التربية والتعليم العاليل محا ظات غزة ، رسالة مااستير غير منمورة، 

 .، غزة   الاامعة ا سالمية

( .الثقا ة وا دارة ، وقوائع الموإتمرات العربوي  وي إدارة منموورات ، 2003عاد ، رميد .) .29

 المنظمة العربية لتنمية إدارية .

( ، القائود  وي موقو  األزموة ، دراسوة مقدموة للموإتمر السونوف األو  2006عامر،  أحمود ) .28

 .أكتوبر ، القاهرة ، اامعة عين ممس 13-12،األزمات والكوارة المنعقدة  ي الشترة من 

(. دور الثقا ووة التنظيميووة  ووي دعووم إدارة 2013عبابنووة ، رائوود إسووماعي  ، حتاملووة ،مااوود أحموود .) .90

 ، عمان.4، العدد8المعر ة  ي المستمشيات الحكومية  ي األردن، لمّالد 

( أساليب إدارة األزمات لدس مدير المدارس الحكومية 2008عبد العا  ، رائد  إاد محمد .) .91

تها بالتختيت االستراتياي ، رسالة مااستير غير منمورة مقدم إلد قسم  ي محا ظات غزة وعالق

 أ و  التربية ، إدارة تربوية ، الاامعة ا سالمية ، غزة .

(    كأهمية قيم المديرين  ي تمكي  ثقا ة منظمتين سوعوديتين 1882الرحمن  ) هياان، عبد .92

 .(1عامة، م )ارة ال  الهيئة الملكية للابي  وينبع ومركة سابم ك ، مالة ا د

( الحرس الوتني الكويتي ، مالة امن الخليج ، العدد 2013عبد القادر، امر  عبد العزيز .) .93

 . 2013األو  ، أكتوبر/ نو مبر 
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(. إستراتيايات أدارة األزمات  تؤتير مشاهيمي علد و ق 2011عبد الهادف محمد، إيٌثار .) .94

ا دارية ، كليوة ا دارة واالقت واد ، اامعوة بغوداد ، المنظور ا سالمي، مالة العلوم االقت ادية و

 ، العراق . 64،العدد12المالد 

 .الثقا ة ا سالمية، دار المناهج، األردن  ( 2002.)السيد ، عزمي ت   .95

 ، دار آنوز المعر ة ، عمان. 1(. إدارة األزمات، ت2006عبوف ، زيد منير ) .96

( واقووع الثقا ووة التنظيميووة وعالقتوو  بمسووتويات التتوووير 2012العتيبووي ،  هوود اووزا  ثنيووان.) .92

التنظيمي من واهة نظر ال بات العاملين  وي المديريوة العاموة لحورس الحودود ، رسوالة مااسوتير 

 غير منمورة مقدمة إلد قسم العلوم ا دارية ، اامعة ناي  العربية للعلوم األمنية ، الرياض .

( . إدارة األزمات  ي القتاع الم ر ي  وي إقلويم الموما  2008لوني، محمود محمد .)العا .99

-ك دراسووة ميدانيووة ك إدارة األعمووا ، مالووة كليووة العلوووم ا داريووة والماليووة،  اامعووة اربوود األهليووة

 األردن.

( دور التمكوين  وي إدارة األزموات  وي منظموات األعموا  ، بحوة 2011عريقات ، احمود يوسو  ، ) .98

م إلد المإتمر العلمي الدولي السابع بعنوان تداعيات األزمة االقت ادية العالميوة علود منظموات األعموا  مقد

 اآل اق ( ، األردن. -الشرص -) التحديدات

م(.ثقا ة منظمات األعموا  ، المشواهيم واألسوس والتتبيقوات  2008العزاوف ، سامي  ياض ) .80

 ، الرياض   معهد ا دارة العامة .
(. القيووادة التموواركية وعالقتهووا بالثقا ووة التنظيميووة لوودس 2012العزيووز محموود. ) عسووكر، عبوود .81

الموودارس الحكوميووة بمحا ظووات غووزة موون واهووة نظوور المعلمووين، رسووالة مااسووتير غيوور  مووديرف

 غزة ،  لستين . –منمورة مقدمة إلد قسم أ و  التربية ، كلية التربية ، اامعة األزهر 

يم ومعتقوودات األ ووراد وأثرهوا علوود  عاليووة التتوووير (. قو2009ع وشور، أموو  م ووتشد. ) .82

 التنظيمي ، إ دارات المنظمة العربية للتنمية ا دارية ، القاهرة .

 م( .سلوم المنظمة ، دار المروق ، عمان.2002العتية ، ماادة . )  .83

( أثوور الثقا ووة التنظيميووة علوود مسووتوس األدا  الوووظيشي 2009عكامة،اسووعد احموود محموود. ) .84

(  وي  لستين.رسوالة مااسوتير غيور منموورة،  PalTelبيقية علد موركة االت واالت)  دراسة تت

 .2009عة ا سالمية،غزة،  لستين، نسخة إلكترونية، الاام
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(. الثقا وة التنظيميوة و دورهوا  وي  وياغة ا سوتراتياية دراسوة  2013علقم ، منير محمد حسوين.) .85

ة مااسووتير غيوور منمووورة مقدمووة إلوود قسووم    إدارة تتبيقيووة  ووي وزارة الحكووم المحلووي الشلسووتينية ، رسووال

 األعما  اامعة الخلي  ،  لستين .

، دار الثقا ووة 1( . إدارة التغييور  وي المإسسووات التربويوة، ت2011عمور الحريورف، را ووده.) .86

 للنمر والتوزيع، عمان، األردن.

ية م(.مإسسات المعر ة وثقا ة المإسسوات االقت واد2006عمر،عزاوف ومحمد، عايلة.) .82

( ،كليووة العلوووم االقت ووادية والتااريووة وعلوووم التسوويير ، 4رإيووة مسووتقبلية مالووة الباحة،العوودد)  –

 اامعة قا دف مرباح ورقلة ، الازائر.

، دار  5( ، السوولوم التنظيمووي  ووي منظمووات األعمووا  ، ت2008العميووان ،محمووود سوولمان ) .89

 وائ  للتباعة والنمر ، عمان ، األردن.
(. إدارة األزمات رإيوة إسوتراتياية، مركوز التميوز  2004خل . )  العنزف، عبد الرحمن .88

 لالستمارات والبحوة والتدريب، الكويت.

(. واقع إدارة األزمات  ي مإسسوات التعلويم العوالي بقتواع غوزة 2009عودة ،  رهام راسم .) .100

رة أعموا  دراسة تتبيقية علود الاامعوة ا سوالمية ،رسوالة مااسوتير غيور منموورة مقدموة إلود قسوم إدا

 كلية التاارة الاامعة ا سالمية،  لستين .

( دور تكنولوايا المعلومات  ي إدارة األزمات لدس العاملين  2011غنام، محمود محمد.) .101

 ووي غوور  عمليووات األاهووزة األمنيووة التابعووة لوووزارة الداخليووة الشلسووتينية، رسووالة مااسووتير غيوور 

دراسوات العليووا والبحووة العلمووي، اامعووة الخليوو  ، منموورة مقدمووة إلوود قسووم إدارة األعمووا  بكليووة ال

  لستين.

( قواعد إدارة الموااهة األمنية للحواالت التارئوة ، الريواض ، 2002 اروق ، كام  محمد ) .102

 اامعة ناي  العربية للعلوم األمنية .

( ، الثقا ووة التنظيميووة وعالقتهووا بالر ووا الوووظيشي  ووي 2006الشووالح ، نوواي  بوون سووليمان ، ) .103

األمنيوة   دراسوة تتبيقيووة علود هيئوة التحقيوق واالدعووا  العوام بمنتقوة الريواض والمنتقووة  األاهوزة

 المرقية ، رسالة مااستير غير منمورة مقدمة إلد قسم 

(. بنا  مقياس لخ ائص القيادة األمنية  ي التعام  مع 2010الشرج ، حمود بن سليمان .) .104

البعود ، رسوالة دكتووراه غيور منموورة  أحاديوة األزمات و ق نمويج االسوتاابة للمشوردة االختباريو 

 مقدمة إلد قسم العلوم المرتية ، اامعة ناي  العربية للعلوم األمنية .
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، عمووان  1(. السوولوم التنظيمووي  مشوواهيٌم معا وورة، ت2008الشريٌاات،خ وويٌر كوواظم. ) .105

 إثرا  للنمر والتوزيٌع .

مووورت العسوووكرية  وووي إدارة (  ، دور ال2013القحتوواني ، سوووعود بووون سوووعيد  هوود آ  اا ووو ) .106

األزمات  وي الحورس الووتني بالقتواع المورقي ، رسوالة مااسوتير غيور منموورة مقدموة إلود قسوم 

 . 2013.السعودية  اامعة ناي  العربية للعلوم األمني ة،الرياض، العلوم المرتية ،

م( . السولوم التنظيموي  دراسوة للسولوم ا نسواني الشوردف 2000القريوتي ،محمد قاسوم .) .102

 ، عمان  دار المروق.3والاماعي  ي المنظمات المختلشة، ت

م( . إدارة األزمووووات المدرسووووية الموووودخ  السوووويكولواي  2003كاموووو ، عبوووود الوهوووواب.)  .109

 المعلوماتي. القاهرة دار النه ة الم رية.

م ( . العالقة بين المتغيرات التنظيمية وتتبيق ا دارة 2011كساب،رإس علي )  .108

ات الشلستينية بقتاع غزة ، رسالة مااستير )غير منموره( ، اامعة ا لكترونية  ي الاامع

 غزة   ،األزهر

( .العوامووو  المكونوووة للثقا وووة 2010الكيالني،أنموووار م وووتشد وأبوووو النوووادف،مرام  وووإاد) .110

المإسسية الداعمة للتمارم المعر ي  ي الاامعات األردنية الرسمية.ورقة عم  مقدمة إلد موإتمر 

 م. 2010ر، ،الزرقا ،األردن، التربية  ي عالم متغي

م( . إدارة األزمووات. ا سووكندرية  الوودار الاامعيووة. امهوريووة م وور  2006موواهر، أحموود.)  .111

 العربية.

 مكتبة عين ممس  القاهرة. التنظيمي،م( . السلوم 2006متولي ، السيد متولي ) .112

ت ( . اعليوووة الثقا وووة التنظيميوووة  وووي مهوووارة حووو  المموووكال2012.)ياسووومين، احمووود،محموود  .113

المدرسية التي تواا  مديرف المدارس الحكومية الثانوية  ي محا ظات ال شة الغربية من واهات 

نظرهم ، رسالة مااستير غير منمورة مقدمة إلد قسم ا دارة التربوية ، اامعة النااح الوتنية ، 

 نابلس،  لستين.

 بة المروق الدوليةالقاهرة   مكت،  4م( . المعام الوسيت ، ت2004مامع اللغة العربية ) .114

م(. إدارة األزموة بوين نقتتوي الشليوان والتحوو  . المإسسوة الاامعيوة 2001البوزار حسون ) .115

 (.15-14للدراسات والنمر والتوزيع . بيروت . ص )
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م(. قيواس أثور عوامو   الثقا وة    2010المدان ، سامي عبد هللا   وموسد ،  وباح محمود .) .116

ي ماموعة االت االت األردنية )أورانج(   دراسة حالة ، مالة التنظيمية  ي تنشيي إدارة المعر ة  

 ( ، عمان .94ا دارة واالقت اد ، العدد )

م(. إدارة الثقا ووة التنظيميووة والتغييوور، ا سووكندرية  الوودار 2006المرسووي ، امووا  الوودين ) .112

 الاامعية.

، ، دار م وور المحروسووة1( ا عووالم واألزمووات المعا وورة، ت2009م ووتشد،هويدا . ) .119

 القاهرة. 

(. مكونووات الثقا ووة التنظيميووة وعالقتهووا بوودوا ع الووتعلم  2013المتيوورف ، محموود غالووب .) .118

الياتي لدس العاملين  ي قتاع حرس الحدود بالخشاي ، رسالة مااستير غيور منموورة مقدموة إلود 

 قسم العلوم ا دارية ، اامعة ناي  العربية للعلوم األمنية، السعودية.

(   ك الثقا ووة التنظيميووة السووائدة  ووي الموودارس الثانويووة  ووي  2003  ) أحموود عووار، ملحووم  .120

، تخ ص ا دارة التربوية ، كليوة الدراسوات التربويوة العليوا ، اامعوة  دكتوراهرسالة  األردن ك ،

 للدراسات العليا ، األردن . عمان العربية
لمدارس  ي التعام  (. الممارسات السلوكية لمديرف ا 2002المهدف، سوزان وهيبة، حسام.)  .121

مع األزمات داخ  المدرسوة ، مالوة كليوة التربيوة )التربيوة وعلوم الونشس(، العودد  السوادس والعمورون، 

 الاز 

(. إدارة األزمووووات قوووورا ة  ووووي الموووونهج، مإسسووووة مووووباب الاامعووووة،  2004مهنووووا، محموووود.)  .122

 ا سكندرية.

 ي مدارس التعليم العام  ( .إدارة األزمات2006الموسد، ناهد بنت عبد هللا بن الوهاب .) .123

بمدينة الرياض   ت ور مقترح ، رسالة دكتوراه غير منمورة مقدمة إلود قسوم ا دارة التربويوة ، 

 كلية التربية ، قسم ا دارة التربوية ، اامعة الملم سعود ، السعودية.

(. تووؤثير الثقا ووة التنظيميووة  ووي تبنووي نظووام ا دارة البيئووة 2012نا وور محموود، خموويس. ) .124

ISO14001  دراسووة تتبيقيووة  ووي المووركة العامووة ل ووناعة الزاوواج والسوويراميم،مالة اامعووة  

 ،العراق.9، العدد4االنبار للعلوم االقت ادية وا دارية،المالد

(.دور الثقا وة التنظيميوة  وي تحسوين أدا  العواملين  وي  2012)   .محمود النسور ،موروان .125

المية للدراسووات االقت ووادية وا داريووة ، المالوود القتوواع الم وور ي األردنووي، مالووة الاامعووة ا سوو

 العمرون ، العدد الثاني، األردن.
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ج.م.ع   ( نظام مقترح لتدريب مديرف المداس  وي2002)محمد.عبد العزيز احمد  ن ر، .126

علد إدارة األزمات ، رسالة مااستير غير منمورة قسم التربية المقارنة وا دارة التعليمية ، كليوة 

  رع كشر المي  . –عة تنتا التربية ، اام

( اثوور العواموو  ا نسووانية علوود تتبيووق الموونهج المتكاموو   دارة 2000هامووم، غريووب عبوود الحميوود.) .122

األزمات  ي المنظمات، بحوة مقودم إلود الموإتمر السونوف الرابوع  دارة األزموات والكووارة، اامعوة عوين 

 القاهرة.ممس كلية التاارة، وحدة بحوة األزمات، 

القوواهرة، مركووز ،  4(. مهووارات إدارة األزمووات ك،  ت2004د عبوود الغنووي.)هووال ، محموو .129

 .تتوير األدا  والتنمية

م (. تغييوور ثقا ووة المنظمووة كموودخ  اسووتراتياي للنهوووض 2008الوووقشي، علووي عوووض.) .128

بمنظمات ا عما   ي ظ  األزمات المعا رة   دراسوة ميدانيوة علود البنووم التااريوة األردنيوة ، 

-20الدولي حو  األزموة الماليوة واالقت وادية الدوليوة والحوكموة العالميوة،الازائر  الملتقد العلمي

 أكتوبر. 21

(. أثور الثقا وة التنظيميوة علود الر وا الووظيشي دراسوة حالوة  ئوة  2012وهيب ،عيساوف.) .130

األ راد المب  تبيين بالمإسسة ا ستمشائية العمومية ترابي بوامعة ببموار، رسوالة مااسوتير غيور 

رة مقدمووة إلوود قسووم إدارة األ ووراد وحوكمووت المووركات، كليووة العلوووم االقت ووادية والعلوووم منمووو

 تلمسان ، الامهورية الازائرية الديمقراتية المعبية. –التاارية والتسيير ، اامعة أبو بكر بلقايد 
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 مالحق الدراسة

 

 ( قائمة بأسماء المحكمين ووظائفهم1ملحق رقم )

 ( االستبانة في صورتها النهائية2ملحق رقم )                  
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 (1ملحق رقم )

 قائمة بأسماء المحكمين ووظائفهم

 الجهة الوظيفة االسم م

الفريق . أ.د / عباس أبو شاه عبد   .1
  المحمود 

جامعة نايف العربية للعلوم  سم العلوم الشرطيةرئيس ق
 األمنية

جامعة نايف العربية للعلوم  عضو هيئة التدريس  أ. د / خالد إبراهيم حسن الكودي   .2
 األمنية

جامعة نايف العربية للعلوم  عميد كلية العلوم الجنائية اللواء د. / محمد فتحي عيد   .3
 األمنية

جامعة نايف العربية للعلوم  و هيئة التدريسعض د./ عطا هللا فهد السرحان  .4
 األمنية

جامعة نايف العربية للعلوم  أ. مشارك في علم االجتماع د./ عبد هللا محمد حسنين شلبي  .5
 األمنية

جامعة نايف العربية للعلوم  عضو هيئة التدريس عبد الهادي الناصر عباسد./ عبد   .6
 األمنية

 كلية الملك فهد األمنية سم البحوثرئيس ق د./ محمد عبد هللا العمار  .7

 كلية الملك فهد األمنية عضو هيئة تدريس د./ عبد الحفيظ عبد هللا الملكي   .8

 كلية الملك فهد األمنية رئيس قسم العلوم  االجتماعية  د./ عبد هللا أحمد الشعالن  .9

جامعة نايف العربية للعلوم  عضو هيئة تدريس د./ أحمد عبد هللا الزهراني  .11
 ألمنيةا
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 (2ملحق رقم )

 االستبانة في صورتها النهائية

 

 

 نايف العربية للعلوم األمنية جامعة                  

 اـــــــات العليــــة الدراســـكلي                    

 ةــــالعلوم الشرطيقسم                         

 
 

 

 
 عن استبانة 

 ية في إدارة األزمات األمنية فاعلية الثقافة التنظيم
 )دراسة تطبيقية بجهاز الحرس الوطني بدولة الكويت(

 
 
 

 إعداد 
 مشبب مطلق السهلي

 

 
 إشــــــــراف 

 اللواء .د / محمد حسن السراء

 
 

 مقدمة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير خطة
 في العلوم الشرطية  

 
 
 

 الرياض 

 م2114  -  ـه1435
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 / ......................................... الزميل الفاضل

 تحية طيبة وبعد،،،         

 : بين يديكم استبانة بعنوان يسعدني أن أضع 

 فاعمية الثقافة التنظيمية في إدارة األزمات األمنية

  )دراسة تطبيقية بجهاز الحرس الوطني بدولة الكويت(

 نواي   بجامعوة العمووم الرورطية فكي  سكتيرالماج علك  درجكة الحصكو  متطلبكا  وذلكك السكتكما 

 التكوووورم بتعبالووووة ااسووووتبانة المرة ة،بعوووود نوووورات  كوووول  بووووار  موووون  بووووارا   ىيرجوووو،  ألمنيووووةالعربيووووة لمعموووووم ا

( ةي الخانة التي تعبر  ن مدى مواة تكم  ميها حسو  الوانوع ااستبانة نرات  متأنية ووضع  المة )

 الذي تعممون بو .

نها لن تستخدم إا ألغراض البحث العممي ة ط وتتونو  ن إجاباتكم أب  مماً  ستعامل بسرية تامة وا 

  مى دنتها صحة النتاالج التي ستتوصل إليها الدراسة. 

 تعاونكم الصادق  لكم نراكري

 ،،،يري وت د تي ايوت بموا خالص تح  

 

 حثالبا                                                                      
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 أوال : البيانات األولية 

 في المكان المناسب مما يمي : ()فضال أكمل البيانات اآلتية وضع عالمة 

 ............................االسم :  -1

 :الرتبة  -2
 
 

 
 

 عدد سنوات الخبرة   -3
  سنوا   5انل من  1
  سنة  15الى انل من  – 5من  2
  سنة  33الى انل من  – 15من  3
  سنة ةأكثر  33من  4

 المؤهل التعميمي. 4
 
 
 
 

 

 
 في مجال إدارة األزمات التي حصمت عميها  الدورات التدريبيةعدد . 5

 
 
 
 

  راالد 1
  م دم 2
    يد 3

  دبموم 1
  بكالوريوس 2
  ماجستير 3
  دكتوراه 4

  دورا          3أنل من  1
  دورا  6إلى انل من  3من  2
  أكثردورا  ة 6 3
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 ثانياً المحور األول : الثقافة التنظيمية 
فيما يلي مجموعة من العبارات التي توضح  عاارحر الافافحة التاييميحة بجاحار اللحرن الحوواي ال حويتي    

 في الخااة  المااسب ()الرجاء تلديد معرفتك باذه العاارر من وجاة ايرك وذلك بوضع عالمة 
 

موافق  العبارة  م

 بشدة

غير  محايد قمواف

 موافق

غير موافق 

 بشدة 

      السياسات واإلجراءات المتبعة داخل جهاز الحرس الوطني أوال

 العمحل وإجحراءات بسياسحات المويفين قبل من واض  الترام يوجد 1

 .جاار اللرن الوواي ال ويتي في المعتمدة

     

      .الجاار أهداف تلفيق في المتبعة واإلجراءات السياسات تسام 2

      للجاارتساعد السياسات واإلجراءات المتبعة في تعرير الوالء واالاتماء  3

      المويفين لدى التام بالوضوح المتبعة واإلجراءات السياسات تتسم 4

تسحام فحي  جاار اللرن الوواي ال حويتيالسياسات المعلاة من قبل  5

 توفير جو يسوده التفاهم والمشار ة .

     

       داخل جهاز الحرس الوطنيالقيم التنظيمية المتبعة  اثاني

 المحوارد أهحم محن بأاح  البشحر  العارحر إلح  الجاحار إدارة تايحر 6
 .لدياا المتالة

     

 تووير إل  تسع  التي الجديدة األف ار تفديم عملية في لرية يوجد 7
 ايم العمل بالجاار . إجراءات

     

 التعحاون مبحدأ إلح  تسحتاد ويبة عمل قاتعال عل  المويفين يلافي 8
 .ااجار الماام في

     

 يتوفر ليث إشراف  دون والواجبات الماام بأداء المويفين يفوم 9
 ؤوليةالمس عل  تلمل الفدرة لديام

     

 مما ومفدراتاا  الجاار ممتل ات عل  باستمرار المويفين يلافي . 11
 تعرير م ااة الجاار وتووره في يساهم

     

هااك اهتمام من قبل المويفين بأهمية عامل الوقت إلاجار الماام  11
 والواجبات في الفترة الرماية الملددة.

     

      المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنيالمعتقدات التنظيمية  ثالثا

 عمليحة فحي المشحار ة بأهميحة المويفين لدى مشتر ة قااعات يوجد 12
 .الفرارات اتخاذ

     

 إاجحار في اميس الوييفي الرضا بأن المويفين لدى معتفدات هااك 13
 .المولوبة وال فاءة والواجبات بالجودة الماام

     

 ايحام بالرغبحة فحي اتالحة المحويفين لحدى مشحتر ة أف حار هاحاك 14
أ بححر فححي تبححادل األف ححار بححين  لريححة المتبححع اإلدار  االترححال

 المستويات اإلدارية المختلفة

     

يعتفحححد المحححويفين بضحححرورة ريحححادة فحححي لجحححم الم افححح ت واللحححوافر  15
 المماولة لام والعالوات الساوية

     

 ٌر المستمريماام العمل تتولب التوووبيعة  بان المويفين  يعتفد 16
 .والماارات والفدراترف للمعا

     

يتححوفر لححدى المححويفين االعتفححاد بأهميححة توححوير عالقححات العمححل بححين  17
المختلفة لتجسيد روح التعاون والت امل أاااء تأديحة  م والدوائراألقسا

 الماام الوييفية
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      المتبعة داخل جهاز الحرس الوطنياالتجاهات التنظيمية  رابعاً 

 أجحل محن  وماحاراتام قحدراتام تعريحرب المحويفين لحدى توجح  هااك 18
 .العمل ايم وتووير اإلبداع واالبت ار عل  الفدرة

     

تفحوم إدارة الجاححار باسححتمرار فححي عمليحة التوححوير المؤسسححي باححدف  19
 التاافسي ل . تعرير الموقع

     

 لتلفيحق رؤسحائام محع مميحرة عمحل عالقحات ترسحي  الو المويفين يتج  21
 اإلاجار و التفدم من مريًدا عل  يساعد مما والتوافق االاسجام من لالة

     

باالعتمحاد علح  المشحار ات الجماعيحة  هااك رغبة لدى المحويفين . 21
العمل  أسلوب في لل مش الت العمل والفضايا التي  وتش يل فرق
 تام المويفين.

     

 الملوسححبةبشحح ٍل مسححتمر بتححوفير ألححدث الححايم  الجاححارتفححوم إدارة  22
المتفدمححححة باححححدف إاجححححار األعمححححال بال فححححاءة  والتفايححححات واألجاححححرة
 والسرعة المولوبة.

     

      التوقعات التنظيمية داخل جهاز الحرس الوطني  خامساً 

 يبحذلاا التحي الجاحود االعتبحار فحي تأخحذ الجاحار إدارة بحأن أتوقحع 23
 .وسمعت  الجاار م ااة عل  يلافي والذ  والممير  ال فء المويف

     

 بحالايم ملتحرم أاح  والمحا للمويحف الحوييفي األمحان الجاحار وفريح 24
 للجاار الداخلية واللوائ  والفوااين

     

 أا  والما وواجبات  ماام  بجميع المويف يفوم بأن الرؤساء يتوقع 25
لفوقحح  الوييفيححة التححي تححاا علياححا األايمححة   افححة علحح  يلرححل

 .الجااروالفوااين واللوائ  الداخلية 

     

 من الجاار من المويف يتوقع  ما لتلبية دوًما الجاار  إدارة  تسع 26
 وم اف ت افرولو عالوات

     

محة محن أجحل تلفيحق اإلاجحارات يفوم المويفين ببذل الجاحود الالر . 27
 من المويفالجاار توقعاا يالتي 

     

 باود أو ففرات أو ملاور أخرى تروااا مااسبة 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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 المحور الثاني : إدارة األزمات األمنية
  ال حويتي اللحرن الحوواي  بجاحاراألرمحات المتبعحة  إدارةخوحوات فيما يلي مجموعة من العبارات التحي توضح  

 .في الخااة المااسب ()الرجاء تلديد معرفتك باذه العاارر من وجاة ايرك وذلك بوضع عالمة 
 

موافق  العبارة  م

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 بشدة 

      استشعار األزمة  أوال

      مختلفة للتابؤ باألرمات قبل وقوعاا  اً ش ل فرقت 1

      تلليل مؤشرات وقوع األرمةيتم  2

      أش ل فريق عمل لمساعدتي في جمع مؤشرات وقوع األرمات 3

      لعمل الفريق ةاإلم ااات المادية الالرم توفر 4

      يتوقع األرمات التي يم ن ان تواج  الجاار في المستفبل  5

      الوقاية من األزمات  ثانيا 

      يتم وضع تعليمات إدارية تلدد  يفية التعامل مع األرمات  6

      الملتملة يتوفر الدعم للفريق الذ  يفوم بتشخيا األرمات 7

      يتم مراجعة الخوو باستمرار لتجاب وقوع األرمات  8

      اجتماعات دورية لمااقشة األرمات الملتملة  تعفد 9

      أضع مع فريق عملي سيااريوهات لمواجاة األرمات المتوقعة 11

      أهمية توريع األدوار عاد وقوع األرمة يراع  11

      ات عند وقوعها مواجهة األزم ثالثا 

      اعمل عل  خفض لده التوتر بين المويفين والرؤساء داخل الجاار 12

      اعمل عل  تعرير الروح المعاوية للمويفين بعد وقوع األرمة  13

      أتبا  سياسة الباب المفتوح في االتراالت لمواجاة األرمة 14

      رورية اللتواء األرمةاستامار اإلم ااات المادية البشرية الض 15

      أقوم باالستجابة الفورية اللتواء األرمة 16

      مشار ة المويفين في راع الفرار لمعالجة األرمة  17

      استعادة النشاط  رابعا 

      أقوم بتفييم الخوو التي استخدمت في التعامل مع األرمة 18

مختلفحة داخحل الجاحار لمعالجحة افعل قاوات االترال مع اإلدارات ال 19

 آاار األرمة

     

      ألاول السيورة عل  اآلاار التي ترتبت عل  لدوث األرمة  21

      أقوم بإعداد الخوو المستفبلية للتعامل مع األرمات 21

      أوفر قاعدة بيااات تسام بفاعلية مع األرمات في المستفبل  22
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      بعد وقوعها  االستفادة من األزمات  خامسا 

      اقيم الخوو السابفة من اجل توويرها للتعامل مع أرمات متشاباة 23

      استفيد من أساليب معالجة األرمات في المؤسسات األماية األخرى 24

      استامر المواقف الااتجة عن األرمة في اإلرالح والتووير 25

      بليةأضع خوو ووارئ لمعالجة األرمات المستف 26

      أفوض سلوة  افية لفريق للتعامل مع األرمات مستفبليا 27

      الرا عل  لضور دورات تدريبية في مجال إدارة األرمات 28

      الرا عل  إشراك المعلمين في دورات إلدارة األرمات 29

      أقوم بمتابعة آاار األرمات لضمان عدم  ت رارها في المستفبل  31

 

 ود أو ففرات أو ملاور أخرى تروااا مااسبة با

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 


	العنوان والبسملة ومستخلص واهداء وشكر وقائمة محتويات
	الاهداء والشكر وقائمة المحتويات
	الفصل الاول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الفصل الرابع
	الفصل الخامس
	المراجع
	الملاحق

