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استراتيجية إلى التعرف على  تهدف هذه الدراسة
التزام ودعم اإلدارة العليا  ىالتدريب والتنمية )مد

، تخطيط برامج التنمية والتدريبوب، الستراتيجية التدري
والتدريب من منظور استراتيجي،  تنفيذ برامج التنميةو
أساسا  مستوي تبني واستخدام التكنولوجيا احلديثة و

لتطبيق برامج استراتيجية التنمية والتدريب( في شركة 
األساليب  إلىغزة، والتعرف  في قطاع توزيع الكهرباء 

واإلجراءات املتبعة، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قام 
على عينة عشوائية  اوتوزيعه،  ةالباحث بتطوير استبيان

وخلصت الدراسة ( من العاملني في الشركة. 382مكونة )
موعة من النتائج أهمها حصول استراتيجية إلى مج

(، وحصل %23.33) متوسطة التنمية والتدريب على نسبة
جود و -أيضا   –(، وتبني %29.13ى نسبة )مجال إدارة األزمات عل

( بني مستوى α≤0.05مستوى ) عالقة ذات داللة إحصائية عند
واقع إدارة األزمات في  تطبيق استراتيجية التنمية والتدريب

، كما تبني وجود فروق غزةفي قطاع  شركة توزيع الكهرباء 
في استجابات أفراد العينة حول  ذات داللة إحصائية

استراتيجية التنمية والتدريب في إدارة األزمات تعزى ملتغير 
واملسمى الوظيفي، وسنوات اجلنس، والعمر، واملؤهل العلمي، 

لة االجتماعية ال توجد فروق في احلا في حني أناخلدمة، 
استجابات أفراد العينة، وبناء على نتائج الدراسة كانت أهم 

ضرورة املراجعة املستمرة للتأكد من أن األداء توصيات هي ال
ينسجم مع األهداف  االفعلي للعملية التدريبية مب

من جتارب املؤسسات اإلفادة يجب وكذلك  االستراتيجية،
في تطوير التصور  نفسه اجملال فيالعربية والدولية 

 .املستقبلي
الكلمات املفتاحية: استراتيجية التنمية والتدريب،   

 . إدارة األزمات، شركة توزيع الكهرباء

The Strategic Role of Development and Training 

Strategies in Crisis Management at Gaza Electricity 

Distribution Corporation: A Field Study 

Abstract: 

 This study aims to identify the reality of 

development and training strategy at Gaza Electricity 

Distribution Corporation in Gaza Strip, analyzing the 

commitment and support of the senior management for 

implementing and planning training and development 

strategy programs within a strategic framework. 

Moreover, the study analyzes the adoption and use of 

modern technology as a basis for the application of 

development and training strategy programs. The 

study also identifies the followed methods and 

procedures at the company. 

 To achieve the objectives of this study, the 

researcher developed a questionnaire and was 

distributed to a random sample that consists of 283 

employees working at the company. The most 

important results of the study show a statistically 

significant relation with the level of (α≤0.05) between 

the level of implementing development and training 

strategy and the reality of crisis management at Gaza 

Electricity Distribution Corporation. 

Keywords: Development and Training Strategy, 

Crisis Management, Gaza Electricity Distribution 

Corporation.  

اه باجتتتسم التوجهات املعاصرة إلدارة املوارد البشرية 
لدى وتنميتهم لعاملني التركيز على تدريب امتزايد نحو 

منظمات األعمال على املستوى الدولي واحمللي بهدف التغيير 
إلحداث التحسني املستمر لألداء خاصة في ظل التغيرات 
السريعة واملتالحقة، واألزمات التي تتعرض لها منظمات 

 األعمال. 
 فالهدف الرئيس الذي تسعى إليه إدارة املوارد البشرية

ة لألداء التنظيمي بشرط أن يؤدي التدريب إلى زيادة الفاعلي
، كافة مراحل خطة التنمية اإلدارية في املنظمات أن تكتمل

وتوفير املناخ املالئم الذي يساعد الفرد املتدرب على نقل 
خبراته املكتسبة من التدريب إلى املمارسة العملية، فيجب 

االستراتيجية أن تعمل استراتيجية التدريب ضمن إطار 
الكلية للمنظمة لتسهيل عملية التخطيط في إدارة املوارد 

 (.3002البشرية لتصبح أكثر هيكلية وشمولية. )الريفي، 
وقد أصبح معروفا في عالم األعمال أن الثابت الوحيد 
هو التغير، وجتري مواكبة عالم األعمال ضمن افتراض 

يدات والتهد ،والتحديات ،أساسي يقوم على التغيرات
والتحديات تؤدي في  ،املستمرة، واحلقيقة أن هذه التغيرات

كثير من األحيان إلى أزمات، وهذه األزمات ال ميكن جتنبها وفي 
بعض األحيان حتدث دون إشعار مسبق ودون أي حتذيرات. )أبو 

 (.3093فارة، 
عمد الباحث إلى السعي لكشف سبق  وانطالقا مما

التنمية والتدريب في إدارة  طبيعة العالقة بني استراتيجية
املني لتحسني أدائهم، األزمات للتكامل ولالرتقاء مبستوى الع

شركة توزيع  فيجودة اخلدمات املقدمة ورفع مستوى 
  .الكهرباء في محافظات غزة
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أحد املفاتيح األساسية حلل يعد بالرغم من أن التدريب 
العديد من املشكالت، والتعامل مع األزمات التي تعترض 
منظمات األعمال، وفي ظل عدم وجود إدارة أو قسم مسؤول 
عن النشاط التدريبي، وتخصيص امليزانيات املناسبة في 
شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، وبدال من استخدام 

ح هو مشكلة في حاجة التدريب حلل بعض املشكالت أصب
التي أثرت على الكيان  واملستجدات ،التغيراتإلى حل في ظل 

لتفادي  ااالجتماعي والتنظيمي، لذا أصبح األمر ضروري
ومواجهة األزمات للتقليل من خسائرها املادية واملعنوية من 

عدم وجود رؤية في ، وخاصة وتنميتهم خالل تدريب العاملني
تأهيل العاملني بالشكل ل ةأو مكتوبمستقبلية محددة 

قصور في  وجود  تبني  وقد املطلوب للتعامل مع األزمات.
، وذلك من خالل واستثمارها استغالل الطاقات البشرية

( دورات 1)ها بلغ عدد التيانخفاض عدد البرامج التدريبية؛ 
املتدربني  ، وعددا  أمريكي ا  ( دوالر9261سنوية بتكلفة مقدراها )

معظم  فإن وبالتالي (،3092لعام ) ا  تدرب( م339سنويا  )
ممول من قبل مؤسسات دولية، ولهذا التدريب داخل الشركة 

يبذل املعنيون في هذا اجملال جهودا  كبيرة لتطوير برامج 
تدريبية مميزة، باعتبار استراتيجية التدريب من العوامل 
الفاعلة في تطوير أدائهم للتعامل مع األزمات التي تتعرض 
لها، وعلى هذا األساس برزت مشكلة البحث في التساؤل 

 :اآلتيالرئيس 

  ما دور استراتيجية التنمية والتدريب في إدارة األزمات في
 غزة؟ في قطاع شركة توزيع الكهرباء 

 :اآلتيةوينبثق من السؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت 

 في شركة  ما مستوى استراتيجية التنمية والتدريب
 قطاع غزة؟في توزيع الكهرباء العاملة 

   قطاع في  زيع الكهرباءما واقع إدارة األزمات في شركة تو
 غزة؟

  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى
(α≤0.05 بني مستوى تطبيق استراتيجية التنمية )

واقع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء و ،والتدريب
 غزة؟ في قطاع 

الى هدفت هذه الدراسة وفقا  ملشكلتها ومتغيراتها  
 وهي:  ،مجموعة من األهدافحتقيق 

في شركة  استراتيجية التدريب والتنمية الىالتعرف  .9
 توزيع الكهرباء في قطاع غزة.

واقع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء  الىالتعرف  .3
 غزة. في قطاع 

تطبيق استراتيجية التنمية  العالقة بني عنالكشف  .2
الكهرباء  اقع إدارة األزمات في شركة توزيعوو ،والتدريب
 غزة. في قطاع 

مي مجموعة من النتائج والتوصيات للقائمني على تقد .4
 شركة توزيع الكهرباء العاملة في قطاع غزة.

تسليط الضوء على مواضيع ذات أهمية في الفكر  .9
وهي استراتيجية التنمية والتدريب، وإدارة  ،اإلداري
 األزمات.

من تأثير مراحل العملية  دراسةتكمن أهمية ال .3
التدريبية على كل أصحاب العالقة في شركة توزيع 

 الكهرباء محل الدراسة. 
من أثر استراتيجية التنمية  دراسةأهمية التنبع   .2

وحتقيق  املنظمة والتدريب، وإدارة األزمات في جناح
 .ومنوها واستقرارها هاأهداف

سة من خالل الدراسة تستطيع إدارة شركة محل الدرا .4
معرفة مستوى التعامل مع األزمات التي تتعرض لها من 

 وجهة نظر عينة الدراسة.
النتائج التي سوف يتوصل إليها الباحث في هذا تعد   .6

اجملال مهمة ألصحاب املصالح في شركة توزيع الكهرباء 
 محل الدراسة.

 يسعى هذا البحث الختبار الفرضيات اآلتية: 

 : الرئيسة يةالفرض
داللة إحصائية بني مستوى تطبيق  ال توجد عالقة ذات( 

ركة اقع إدارة األزمات في شوو ،ستراتيجية التنمية والتدريبا
 )توزيع الكهرباء في قطاع غزة

 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مدي التزام ودعم ( .9

واقع إدارة  الستراتيجية التنمية والتدريباإلدارة العليا 
 )غزة في قطاع األزمات في شركة توزيع الكهرباء 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تخطيط ( .3
واقع إدارة األزمات في و استراتيجية التنمية والتدريب 

 )غزة في قطاع شركة توزيع الكهرباء 
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تنفيذ ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني ( .2
واقع إدارة األزمات في واستراتيجية التنمية والتدريب 

 )غزة في قطاع  شركة توزيع الكهرباء
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوي تبني ( .4

واستخدام التكنولوجيا احلديثة كأساس لتطبيق برامج 
واقع إدارة األزمات في و ، استراتيجية التنمية والتدريب

 )غزة في قطاعباء شركة توزيع الكهر

استكماال  ملعاجلة مشكلة البحث وحتقيقا  ألهدافها  
يعكس عالقات ارتباط الذي مت بناء مخطط افتراضي للبحث 

وتأثير مباشر بني متغيرات دور استراتيجية التنمية والتدريب 
 في إدارة األزمات كما موضح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لعاملني في شركة توزيع اتشمل   : ةالبشري وداحلد .9
 .الكهرباء

وهي فترة توزيع  ، 3092/ يناير 3092أكتوبر : الزمنية وداحلد .3
 . وإعداد البحث االستبانة

: تقتصر الدراسة على دراسة مراحل ةاحلد املوضوعي .2
العملية التدريبية )مدي التزام ودعم اإلدارة العليا 

تخطيط برامج التنمية والستراتيجية التدريب، 
تنفيذ برامج التنمية ووالتدريب من منظور استراتيجي، 

مستوي تبني ووالتدريب من منظور استراتيجي، 
مج لتطبيق برا أساسا  واستخدام التكنولوجيا احلديثة 
 وإدارة األزمات. ، استراتيجية التنمية والتدريب(

: 
تعددت الدراسات التي تناولت التدريب والتنمية على  

بحث سبل لجاءت املستوى احمللي والعاملي، ولكن في أغلبها 
، دون التطرق إلى هذا القطاع، وربطه بإدارة التطوير والعالج

األزمات لدى العاملني من ناحية أخرى، وفيما يلي عرض 
 لبعض تلك الدراسات.

إلى التعرف على دور (، هدفت 3094دراسة )الكعبي،  -9
ي إدارة األزمة، وأظهرت الدراسة القيادات الناجحة ف

وجود عالقة ارتباط وتأثير معنويني بني القيادة اإلدارية 
الناجحة وإدارة األزمة، وأن عدم التخطيط املسبق 
لعمليات الشركات أدى إلى ظهور األزمات اخملتلفة، 

 من األزمات األخرى.ويرافق األزمة عدد 

ممارسات  الى(، هدفت للتعرف 3094ة )أبو حجير، دراس -3
ي القيادة االستراتيجية ودورها في إدارة اخملاطر واألزمات ف

وأظهرت أن ممارسات  املؤسسات احلكومية الفلسطينية،
  تطبقهاوإدارة اخملاطر واألزمات القيادة االستراتيجية 

، وطغى بنسب متوسطة قيادات املؤسسات احلكومية
 وب العالجي أكثر من الوقائي.األسلعليها 

على  التعرف إلى (، هدفت الدراسة 3094دراسة )أثمار،  -2
واقع التعامل مع األزمات وإدارتها في بعض الشركات 
الصناعية، وأنواعها، واإلمكانات املتاحة ملعاجلتها في 
إطار حتليل آراء عينة من املديرين، وأظهرت الدراسة تعدد 

ومنها مصادر  ،  حدوث األزماتاألسباب التي تؤدي إلى 
ة التمويل في املرتبة األولى، ويشارك في إدارة األزمات عد

 بدرجة كبيرة.اإلدارة  جهات منها املدير العام، ومجلس

 استراتيجية التنمية والتدريب

مدي التزام ودعم اإلدارة العليا الستراتيجية 

 التدريب

 

تخطيط برامج التنمية والتدريب من منظور 

 استراتيجي

 

تنفيذ برامج التنمية والتدريب من منظور 

 استراتيجي

 

 إدارة األزمات 

 

تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة  ىمستو

كأساس لتطبيق برامج استراتيجية التنمية 

 والتدريب
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(، هدفت الدراسة ملعرفة دور التدريب 3092دراسة )نايل،  -4
في حتسني كفاءة األداء في شركة الفلوجة إلنتاج املواد 

على أهم املعوقات التي تواجه  اإلنشائية، والتعرف
الشركة عند تبنيها التدريب، وأظهرت الدراسة أن هناك 
زيادة ملحوظة في إنتاجية العاملني، وهذا يعود إلى زيادة 
اهتمام الشركة بزيادة أعداد العاملني في الدورات 
التدريبية املتخصصة، وبالتالي انعكس ذلك على حتسني 

 ادة إنتاجيتهم.كفاءة أداء العاملني وعلى زي

( هدفت الدراسة إلى 3099دراسة )الشرعة، الطراونة،  -6
أثر استراتيجية التدريب على أداء العاملني على  التعرف

في الشركات املساهمة العامة الصناعية األردنية، 
وأظهرت الدراسة أن درجة تطبيق الشركات لكافة 
األنشطة املتعلقة مبراحل العملية التدريبية من منظور 

ستراتيجي كانت مرتفعة، وهذا يدل على اهتمام هذه ا
الشركات بوجود استراتيجية واضحة للتدريب، وأن 

 بإعتباره نشاطا  استراتيجيا  الشركات تهتم بالتدريب 
يأتي بالدرجة األولى، بسبب سعيها إلى التحسني 

 املستمر في العمل. 

(، هدفت الدراسة إلى قياس أثر 3099دراسة )حسن،  -2
التدريبية وفعاليتها في القطاع الصحي، كما الدورات 

أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني 
االهتمام بقياس العائد على االستثمار في التدريب 

 في املستشفيات احلكوميةفعالية الدورات التدريبية و

أثر على  إلى التعرفهدفت  (3099)العواودة،  دراسة -2
ب على أداء العاملني لدى استخدام استراتيجية التدري

الدوائر اإلدارية في جامعة آل البيت األردنية، وأظهرت 
وجود آثار جلميع املتغيرات املستقلة موضوع الدراسة 
على األداء، و أن معيقات التدريب لها تأثير كبير وقوي، وأن 

 تأثير لها كان على أداء العاملنيأكبر 

توضيح  الى هدفت الدراسة (Unlu, el.al., 2010)دراسة  -8
نظام إدارة األزمات والكوارث الذي وضعته احلكومة 
التركية، وعمل تقييم نوعي لتطوير نظام إدارة األزمات 
والكوارث احلالي، وأظهرت الدراسة أن نظام إدارة األزمات 

م، اعتمادا  على التجارب واخلبرات، 9120وضع منذ عام 
ية صحيحة، وأن ولم يوضع على أسس علمية أو منهج

أن و ، النظام احلالي في إدارة األزمات يتسم باملركزية
النظام لم يصمم بالنسبة ألنواع مختلفة من األزمات 

 على سبيل املثال الهجمات اإلرهابية.

  التعرفإلى هدفت الدراسة  (Choi,et. Al, 2010)دراسة  -1
طبيعة األزمات التي حتدث داخل فرق العمل  على 

كيفية إدارة تلك األزمات في عدد من التنظيمية، و

قطاعات الشركات الكورية )جتارية، صناعية(، وفي بيئات 
ذات قدرة تنافسية عالية، وأظهرت الدراسة أن أزمات فرق 
العمل التنظيمية متثلت في أزمات تنظيمية، إنسانية 
سببها عوامل داخل املنظمة، وأخرى خارج املنظمة، 

ة سببها عوامل خارج وأزمات اقتصادية، تكنولوجي
املنظمة، وأن إدارة تلك األزمات تتمثل في التخطيط 
اجليد ملثل تلك األزمات، وسيادة منط القيادة التشاركية 
داخل فرق العمل التنظيمية، والتصميم نظام فعال 

 تصال في األزماتلال

إلى التعرف  هدفت الدراسة  (Sezer, 2009)دراسة  -90
إلدارة املوارد البشرية  تنفيذ األنشطة التدريبية على

وعالقتها مع إدارة املوارد البشرية للمنظمات في الفنادق 
التركية، وأظهرت الدراسة أن الفنادق التي لها 
تكنولوجيا املعلومات الكافية في تنفيذ األنشطة 

(، وأن الفنادق التي لها قسم %22.3التدريبية هي )
تي لها (، وأن الفنادق ال%22.8للموارد البشرية هي )

(، وأن الفنادق التي %96.8للموارد البشرية هي ) مديرون
(، وأن %63.2تستخدم االستشارات للموارد البشرية هي )

الفنادق التي بحاجة إلى نظام التخطيط للموارد 
(، وأن الفنادق التي لديها نظام %43.9البشرية هي )

 (.%28.4اختيار املوظفني هي )

من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة،  
يتضح حداثة هذه الدراسات، وهذا يدل على أهمية تدريب 
وتنمية العنصر البشري في منظمات األعمال، وإدارة األزمات 
في املنظمات، ويالحظ بأن هناك العديد من اجلهود التي بذلت 
من الباحثني لدراسة هذا املوضوع احليوي في املنظمات 

عام، وسعت الدراسة احلالية إلى تشخيص  بشكل
استراتيجية التدريب والتنمية، مختلفة عن الدراسات 
السابقة في دور استراتيجية التدريب والتنمية في إدارة 
األزمات في شركة توزيع الكهرباء، واالفتقار إلى الدراسات 
التي تناولت هذا املوضوع مبتغيراته في البيئة الفلسطينية، 

في قطاع غزة على وجه اخلصوص حسب علم  وحتديدا  
 الباحث. 

جوانب االختالف واالتفاق بني الدراسة احلالية  
 والدراسات السابقة:

سعت الدراسة احلالية إلى معرفة دور التدريب  
والتنمية في إدارة األزمات متفقة في ذلك مع دراسة )نايل، 

معرفة دور التدريب في حتسني كفاءة الى  التي هدفت (،3092
األداء في شركة الفلوجة إلنتاج املواد اإلنشائية، كما أن هناك 
بعض الدراسات تناولت موضوع التدريب من حيث دراسة  
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تقييم عملية التدريب للعاملني بالكليات التقنية في 
 ،محافظات غزة من وجهة نظر املتدربني)املدهون، وسعدية

راسات ركزت على ممارسات القيادة (، وبعض الد3008
االستراتيجية ودورها في إدارة اخملاطر واألزمات )أبو حجير، 

(، وأخرى تناولت واقع التعامل مع األزمات وإدارتها في 3094
تناول وبعضها   (، 3094بعض الشركات الصناعية )أثمار، 

 ، (Unlu, el.al., 2010)توضيح نظام إدارة األزمات والكوارث 
ركز على دور القيادات الناجحة في إدارة األزمة ها  وبعض

ولم تتطرق أي دراسة بشكل مباشر  (،3094دراسة )الكعبي، 
ملراحل عملية التدريب والتنمية وأثره على إدارة األزمات في 
ظل األوضاع السائدة في قطاع غزة، والدراسة احلالية تسعى 

ميميها في إلى الوصول إلى عدد من النتائج، والتي ميكن تع
 املنظمات الفلسطينية في قطاع غزة.

من حيث هدف الدراسة: تنوعت االجتاهات البحثية  .9
التي هدفت إلى بيان أهمية التدريب  للدراسات السابقة

والتنمية، في حني سعت الدراسة احلالية إلى التعرف 
 على أثر استراتيجية التدريب والتنمية في كيفية إدارة

 األزمات.
من حيث متغيرات الدراسة: تعددت املتغيرات التي مت  .3

قياسها في الدراسات السابقة. أما الدراسة احلالية 
سوف تنفرد بإضافة أبعاد املتغير املستقل استراتيجية ف

التزام ودعم اإلدارة العليا  ىالتدريب والتنمية )مد
تخطيط استراتيجية و الستراتيجية التنمية والتدريب،

استراتيجية التنمية تنفيذ و تنمية والتدريب،ال
تبني واستخدام التكنولوجيا احلديثة و والتدريب،

كأساس لتطبيق برامج استراتيجية التنمية والتدريب(، 
 وإدارة األزمات. 

من حيث مجتمع الدراسة وعينتها: تنوعت االجتاهات  .2
البحثية في حتديد مجتمع الدراسة وعينتها في 

مت تطبيقه في قد ة التي كان معظمها الدراسات السابق
منظمات األعمال بشكل عام، في حني مت تطبيق 

 الدراسة احلالية في شركة توزيع الكهرباء.
من حيث منهجية الدراسة: اعتمدت الدراسة احلالية  .4

في حتقيق أهدافها على املنهج الوصفي التحليلي، إذ 
يالئم هذا املنهج الدراسات التي تتبنى استقصاء 

مشكلة الدراسة، ثم حتليها،  أظهرتهاظاهرة التي ال
وتفسيرها، ومقارنتها، وتقوميها وفق أسس منهجية 

 علمية رصينة.
من حيث الشمولية: تسعى الدراسة احلالية للربط  .6

أغلب فإن ني وحسب علم الباحث . املباشر بني املتغيرات
الدراسات السابقة طبقت في مجتمعات خارج 

احملاولة األولى التي جتري على شركة وتعد هذه . فلسطني 
توزيع الكهرباء فيما يخص الربط بني استراتيجية 
التدريب والتنمية، وإدارة األزمات، والسعي للربط املباشر 

 بينها.

  

طلح ترتبط التنمية كثيرا  بالتدريب. بل أصبح مص 
غالبا  ما يستعمل إلعطاء معنى مزدوج  (التدريب والتنمية)

حلالة واحدة من قبل بعض الكتاب والباحثني واخملتصني في 
مجال اإلدارة احلديثة. ويتناول هذا احملور من الدراسة توضيحا  
شامال  للمفاهيم املتعلقة بالتدريب، وكذلك توضيح 
استراتيجية التدريب وأهميته، وفوائد التدريب من منظور 

 ي.استراتيج
 مفهوم التدريب

من الكتاب والباحثني واخملتصني في مجال  كثير   تناول 
يشير عبد الباقي  ، إذاإلدارة احلديثة تعريف مفهوم التدريب

نشاط مخطط يهدف إلى تزويد األفراد مبجموعة ) بأن التدريب
من املعلومات واملهارات التي تؤدي إلى زيادة معدالت أداء األفراد 

 (. 21 :3000الباقي،  في العمل. )عبد
عملية مدروسة لتعديل االجتاه أو )أنه ب كشواي التدريب يرى

املعرفة أو السلوك من خالل اكتساب بعض اخلبرة لتحقيق 
أداء فعال في نشاط واحد أو مجموعة من األنشطة، ويتمثل 
الهدف من هذه العملية، في املواقف اخلاصة بالعمل، في 

تلبية احتياجات األشخاص العاملني تطوير قدرات األفراد وفي 
. )كشواي، (في املؤسسة في الوقت احلاضر وفي املستقبل

3002: 998.) 
 مفهوم استراتيجية التدريب

استراتيجية تسعى إلى بإعتباره التدريب والتنمية )ن إ 
بناء نظام معرفي حديث لدى املوارد البشرية في املنظمة، 

أخرى جديدة ومتنوعة، وتطوير مهارتها احلالية، وإكسابها 
ستيعاب االوتعديل اجتاهاتها السلوكية لألفضل، بهدف 

لبيئة وتفرض على والتأقلم مع التغيرات التي حتدث في ا
 (.428 :3006)عقيلي، .التكيف معهااملنظمة تبنيها و

بأنها عملية )نظر الشرعة للتدريب كاستراتيجية و 
تهدف إلى اتخاذ القرارات االستراتيجية املؤثرة على املدى 
البعيد فيما يتعلق بتنمية أداء العاملني في املنظمة 

مدى امتالكهم للمهارات واملعارف معرفة ووتطويرهم ،
والكفاءات والقدرات واملدخل الرئيس الستراتيجية التدريب 

دد الرؤى حتالتي  هي االستراتيجية العامة للمنظمة
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 (املستقبلية للمنظمة واألهداف التي يجب حتقيقها
 (.16: 3099)الشرعة، وآخرون، 

ويُعرف مفهوم التدريب كاستراتيجية "هو نتيجة  
ارتفاع درجة عدم التأكد البيئي، الذي يواجه املنظمات، خاصة 
العاملة في السوق الدولي، وأثر هذه االستراتيجيات املتزايد 

فة التدريب وممارساتها على أداء األفراد. على سياسات وظي
(Abbott, al. et 2003: 42). 

بني مفهوم التدريب والتنمية،  ونوميز الكتاب والباحث 
فالتدريب هو نقل مهارات غالبا  ما تكون يدوية او حركية إلى 
املتدربني وتوجيهم إلتقانها ملستوى أداء مقبول، أما التنمية 

وتطوير مهاراته العامة ليصبح  فهي تنمية املورد البشري
كلة اكتر استعدادا  لتقبل متطلبات مهام العمل اجلديدة املو

 (.84 :3099إليه. )العواودة، 
وتنبع أهمية العملية التدريبية بكونها تتعلق  

، لونبأطراف ثالثة رئيسة هي: املنظمة، واألفراد العام
 (.88 :3099والعالقات اإلنسانية. )العواودة، 

بالنسبة للمنظمة، يحقق التدريب الفعال لها زيادة  
في اإلنتاجية، وحتسني ربحيتها، وتقليل تكاليف إنتاجها، 
ويسهم في ربط أهداف األفراد العاملني بأهداف املنظمة، 
وفي خلق اجتاهات إيجابية داخلية وخارجية جتاه املنظمة، 

 وانفتاحها على اجملتمع اخلارجي.

تمثل التدريب في حتسني بالنسبة للعاملني، ي 
فهمهم للمنظمة واستيعابهم دورهم فيها، وحتسني 

 قراراتهم وحل معيقاتهم في العمل.

أما بالنسبة لتطوير العالقات اإلنسانية، فيسهم  
التدريب في تطوير أساليب التفاعل االجتماعي بني األفراد، 
وتطوير إمكانية قبولهم والتكيف مع التغييرات البيئية 

ية واخلارجية، ومتتني العالقة بني اإلدارة واألفراد، وتنمية الداخل
 عملية الرقابة الذاتية. 

ويتضمن املدخل االستراتيجي لوظيفة التدريب  
 (.12 :3099خمس ركائز وهي: )الشرعة، وآخرون، 

االعتراف بأهمية تأثير البيئة اخلارجية: وتشمل مجموعة  .9
بالقوانني والظروف من الفرص والتهديدات، ويتجسد ذلك 
 االقتصادية والسياسية والتكنولوجية.

االعتراف بأهمية املنافسة وطبيعة سوق املوارد البشرية:  .3
 األفرادوذلك من خالل تنافس املنظمات على احلصول على 

 ، ومحاولة استقطابهم وتنمية الوالء للمنظمة.األكفاء
التركيز على حتقيق رسالة املنظمة في األمد الطويل:  .2

يجب أن تسهم استراتيجية التدريب في حتقيق ما تسعى 
 إليه املنظمة مستقبال .

التركيز على وضع األهداف وصناعة القرارات الكفيلة  .4
بتحقيقها: البد أن تترجم املنظمة رسالتها وغاياتها إلى 

 إجراءات محددة وملموسة ميكن قياسها.
حتقيق التكامل مع االستراتيجية العامة للمنظمة  .6

وبقية االستراتيجيات الوظيفية: ينبغي أن تكون 
استراتيجية التدريب والتطوير ذات فاعلية، وبأن تتكامل 

 ت األخرى إلدارة املوارد البشرية.مع االستراتيجيا
همية التدريب من أل(، 244 :3099ويشير )عبد احلي،  

 : آلتيتكمن في ا وفوائده، وهي منظور استراتيجي

داء التنظيمي من خالل الوضوح في زيادة اإلنتاجية واأل .9
ق انسياب العمل، وتعريف العاملني مبا هو ائاألهداف، وطر

مطلوب منهم، وتطوير املهارات لديهم لتحقيق األهداف 
التنظيمية املطلوبة ويسهم في ربط أهداف األفراد 

 العاملني بأهداف املنظمة.
 تنمية قدرة املنظمات على حتقيق امليزات التنافسية، من .3

خالل إعداد الكادر الوظيفي الكفء واملؤهل والقادر على 
حمل األعباء االستراتيجية املوجهة نحو حتقيق هذه 

 امليزات.
ووظيفة رئيسة يسعى إلى  ا  نشاطبإعتباره التدريب  .2

حتسني أداء العاملني في املنظمة وإكساب العاملني 
املهارات الالزمة التي متكنهم من مواجهة التغيرات 

 فة في البيئة الداخلية واخلارجية.اخملتل
التدريب هو العمود الفقري لتطوير األمم والشعوب، وله  .4

دور فعال في تطوير املنظمات إداريا  وفنيا  وإنتاجيا ، 
 ويساعد املنظمات على التجديد واالبتكار.

يسهل استخدام التكنولوجيا عندما تبرز احلاجة إليها  .6
داف املرجوة، ويسهم في من زيادة اإلنتاجية، وحتقيق األه

 صنع القرارات.
خلق الثقة بني العاملني، وبالتالي يسهم في خلق مناخ  .2

يؤدي إلى حل املشكالت، ويؤدي إلى بناء قيادات لها القدرة 
 على بناء االستراتيجيات والقدرة على مواجهة األزمات. 

العليا الستراتيجية التنمية مدي التزام ودعم اإلدارة  .9
ويشمل ذلك دعم اإلدارة العليا لتحديد حاجات  والتدريب:

التدريب والتنمية من خالل رسم استراتيجية املنظمة 
، وهي عبارة عن وتنميتها لتدريب مواردها البشرية

الفجوة بني الوضع الراهن ملستوى كفاءة املوارد البشرية 
الوصول إليها سواء  من جهة، ومستوى الكفاءة املطلوب

في املهارات، أو املعارف، أو السلوكيات والتصرفات من 
البعد األول: احلاجة  ،أبعاد زمنية ةجهة ثانية، وتأخذ ثالث

ومتثل فجوة بني  وحتسينه، من منظار تطوير األداء احلالي
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ما هو مطلوب من ومستوى األداء احلالي بوضعه الراهن، 
أما البعد الثاني فيتمثل  ،ددةهذا األداء وفق املعايير احمل

من  وحتسينه في احلاجة من منظار تطوير األداء احلالي
أجل رفع مستواه إلى حد معني مستقبال أو رفعه إلى 

الفجوة من هو  أعلى مستوى ممكن، والبعد الثالث: 
منظار حاجات العمل اجلديدة من املهارات واملعارف 

يئية املتوقعة والسلوكيات التي تتطلبها التغيرات الب
 واملنوي تبنيها من قبل املنظمة.

تخطيط استراتيجية التنمية والتدريب: حتدد أهداف  .3
البرنامج من خالل معرفة حاجات التدريب والتنمية املراد 
تغطيتها، وعند وضع اخلطط في مجال البرامج 
التدريبية، فإن هناك بعض العوامل التي ينبغي وضعها 

: 3002 )كشواي، :العوامل على العتبار، وتشتمل هذهفي ا
930) 

 األهداف من عملية التدريب، ومضمون عملية التدريب. 

 ؟من هم األشخاص الذين سوف يتم تدريبهم 

التكاليف احملتملة من عملية التدريب، والتكاليف التي  
 سوف تنتج عن عدم التدريب.

الفوائد املتوقعة التي ميكن أن جتنيها املنظمة من عملية  
 وكيفية تقيمها.التدريب 

 ق التدريب اخملتلفة املتاحة ومدى مالءمة هذه الطرق.ائطر 

: 3002، تنفيذ باستراتيجية التنمية والتدريب: )كشواي .2
يتم تنفيذ برامج التدريب والتنمية عادة  في : (922

املنظمات الكبيرة التي متتلك اإلمكانات املالية والفنية، 
املباشر بني  داخل املنظمة، وهذا يحقق ميزة الربط

البرنامج والواقع العملي للمتدربني، وفي هذه املرحلة: 
يجب أن يكون للمنظمة رؤية واضحة متاما  عن أهداف 
عملية التدريب، وحتديد اجملموعات املستهدفة من عملية 

على و  التدريب، واألشخاص الذين سوف يتم تدريبهم،
ي اجلانب اآلخر عندما يكون التدريب خارج املنظمة ف

معاهد تدريب وتنمية متخصصة متتلك اإلمكانات 
 .الالزمة لتنفيذ البرامج التدريبية

تبني واستخدام التكنولوجيا احلديثة كأساس لتطبيق  .4
 :3006برامج استراتيجية التنمية والتدريب: )عقيلي، 

426.) 

يقصد بالتكنولوجيا احلديثة لتطبيق برامج  
التي تستخدم ضمن استراتيجية تلك التقنيات املساعدة 

بوينت، والباورآللي، لتدريبية كاحلاسب االبرامج ا
، والفيديو، واخلرائط والرسوم اإلسقاطوالشفافيات، وجهاز 

الفرصة للمدربني في  يئالتوضيحية، فهذه املساعدات ته
نقل املادة التعليمية بوضوح وسرعة للمتدربني، وأيضا تهيئة 

زات التي يحتاجها القاعات املناسبة وتزويدها بالتجهي
البرنامج كاإلضاءة اجليدة، واحلرارة املناسبة، والهدوء، ومقاعد 
مريحة، وكل ذلك يحتاج إلى مدير إداري للبرنامج الذي 
يتوجب عليه متابعة سير تنفيذ البرنامج، ورصد املعوقات 
التي تظهر أثناء التنفيذ الذي بدوره ينقلها إلى إدارة املوارد 

 البشرية.

)لطفي،  :اآلتيةاجلوانب  مراعاةفي هذه املرحلة  وينبغي 
3002: 426) 

 مراجعة البرنامج التدريبي. 

 إعداد احلقائب التدريبية. 

اختبار فريق العمل، وعقد اجتماع لفريق العمل لشرح  
 خطوات التنفيذ واالنطالق للعمل.

 وصف مراحل عملية التنفيذ )اجلدولة الزمنية(.  

 (.42 :3006)حسني، سوادي، تقييم البرنامج التدريبي:  .6
الوقوف على املستوى املطلوب الى وهذه املرحلة تهدف 

من التدريب، ومدى حتقيق أهدافه إلعادة صياغة البرامج 
من نتائج واإلفادة  التدريبية، ولتحديث املواد التدريبية، 

التقييم في إعادة حتديد االحتياجات التدريبية لألفراد، 
 التي ييم مدى فاعلية التدريبوفي هذه املرحلة يتم تق

تتطلب استخدام بعض املؤشرات األساسية، مثل حتديد 
ما حصل عليه املتدربون )ساعات التدريب(، لكل نوع من 
التدريب أو مراقبة العملية التدريبية الداخلية أو 
اخلارجية ولكل متدرب، وميكن حتديد فاعلية التدريب بعد 

أو تنظيم جلسات  ،نةالتدريب مباشرة  أو بعد فترة معي
أو تطوير مقاييس للسلوك بعد  ،متابعة ومناقشة

يوضح املقارنة بني االجتاه  اآلتيالتدريب، واجلدول 
  التقليدي، والتوجه املعاصر للتدريب والتنمية

 يجري في هذا احملور التركيز على مراحل إدارة األزمات 
 وكيفية إدارتها.، وأسباب نشوء األزمات، ومفهومه

 مفهوم ومراحل إدارة األزمات:   -9

دارة األزمات اليوم علما  ومهنة مهمة من خاللها إتعد  
اخملاطر املرتقبة، وإعداد اخلطط العلمية  الىيتم التعرف 

وبقدر املستطاع  زمة ملواجهتها، واحلد من آثارها،الال
 املديرينالتخفيف من سلبياتها من خالل تدريب قدرات 

توصيف األزمات وأنواعها، والتنبؤ  وتطويرهم في املسئولني
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وأساليب التعامل معها، ووضع ، نشوئهابها، وأسباب 
االستراتيجيات ملواجهتها، وإعداد السيناريوهات للتعامل 
معها، واحلد من انتشارها، ومن أهم تعريفات إدارة األزمات 

 التي وردت في األدب النظري لهذا احلقل ما يأتي: 

هي سلسلة من األنشطة واإلجراءات احملددة تقوم بها  
اإلدارة العليا في املنظمة من مداخل ثالث هي: منع األزمة، 

إجراءات ما بعد األزمة. )جاد واالستعداد لألزمة وقت حدوثها، و
هي اإلدارة التي تتعلق ((، وعرفها أبو فارة 201 :3099الرب، 

وهي فن التخلص من بالتخطيط لألزمة ونقل نقطة التحول، 
جزء كبير من عدم التأكد واخملاطرة مبا يتيح الفرصة إلدارة 
املؤسسة للتحكم والسيطرة في مصير املؤسسة ومواردها 

(، ونظر إليها 32 :3093وبطريقة أفضل. )أبو فارة،  كبرىبصورة 
هي علم وفن التعامل مع األحداث الطارئة غير (بأنها العمري 

نهج العلمي وأدواته املتمثلة بجمع املتوقعة باستخدام امل
املعلومات والبيانات، واتخاذ القرارات املناسبة في إزالة هذه 

 :Twomey, 2009)(. ويعرضها 922 :3003. )العمري، )األحداث
االستجابة ملوقف األزمة أجل التخطيط من (، على أنها (6

بقصد احتوائه، واحلد من اخلطر اجلسدي والعاطفي لهذا 
أنها "إعداد وتطبيق ب ،(Goldman,2008: 3)وعرفها ، )املوقف

االستراتيجيات التي ميكن أن متنع أو تعدل أثر األحداث الكبرى 
 الرئيسية على الشركة أو املنظمة". أو

(، بأن معظم األزمات متر 69 :3093ويشير )السعيد،  
بخمس مراحل أساسية، وإذا فشلت املنظمة في إدارة مرحلة 
من هذه املراحل فإنها تصبح مسئولة عن وقوع األزمة 

 وتفاقمها:

  املرحلة األولى: رصد املؤشرات املبدئية واالستجابة لإلنذار
وتشمل هذه املرحلة التصرفات التي يتم اتخاذها  املبكر

در األزمة وتقليل آثارها، وتتضمن للحد من مصا
 استشعار اإلنذار املبكر الذي ينبئ بقرب وقوع األزمة، 

فهم اإلنذار اإليجابي هو بداية التفاعل اإليجابي مع ويعد 
 األزمة.

  املرحلة الثانية: وضع األساليب الوقائية املناسبة في
هذه املرحلة يجب أن يتوافر لدى املنظمة استعدادات 

فية للوقاية من األزمات، والهدف من الوقاية وأساليب كا
اكتشاف نقاط الضعف في املنظمة ومعاجلتها قبل أن 
تتضخم ويصعب عالجها، والسعي من أجل منع وقوع 
األزمة، ويتطلب ذلك إعداد مجموعة من السيناريوهات 
البديلة ملقابلة جميع االحتماالت، وتوقع املسارات التي 

واختيار ذلك كله حتى يصبح ميكن أن تتخذها األحداث، 
 دور كل فرد محددا  وواضحا .

 وترتكز هذه   املرحلة الثالثة: احلد من اآلثار السلبية
املرحلة على تنفيذ خطة املواجهة التي مت وضعها في 
املرحلة السابقة لتقليل اخلسائر الناجمة عن األزمة، 
والهدف من هذه املرحلة يتمثل في إيقاف سلسلة 
التأثيرات السلبية الناجمة عن األزمة وعالجها، وال شك 

تعتمد على املرحلة  وفاعليتها أن كفاءة هذه املرحلة
سابقة التي مت فيها االستعداد والتحضير ملواجهة ال

األزمة، ومن الضروري عزل األزمة ملنعها من االنتشار في 
للتعامل  املديرونبقية أجزاء املنظمة، كما يجب أن يتفرغ 

 مع األزمة، وترك األمور العادية الروتينية للتابعني.
 املرحلة الرابعة: إعادة التوازن والرجوع للوضع الطبيعي 

يجب أن يتوافر للمنظمة خطط طويلة وقصيرة األجل إذ 
واستعاده ، إلعادة األوضاع ملا كانت عليه قبل األزمة 

مستويات النشاط، وهذه املرحلة هي مرحلة إعادة 
التوازن، وتتطلب قدرات فنية وإدارية ومالية وإمكانيات 

 عالية.
  املرحلة اخلامسة: التعلم من التجارب والدروس

وتشمل ضرورة استفادة املنظمة من خبراتها   ،املستفادة
السابقة، وكذلك من خبرات املنظمات األخرى التي متر 

 بأزمات ميكن للمنظمة أن متر بها.

تناول )أبو فأما فيما يتعلق بخطوات إدارة األزمات  
 ( مناذج متقاربة إلدارة األزمات منها:82 :3904حجير، 

  :نشاء وحدة إلدارة إوتشمل مرحلة إدارة ما قبل األزمة
األزمات، وإعداد السيناريوهات املتوقعة لألزمة، ووضع 
خطط والتدريب ملواجهة األزمات، واالعتماد على أنظمة 

 إنذار مبكر.
 ع األزمة: وذلك من خالل املواجهةمرحلة إدارة التعامل م ،

يتم تنفيذ خطط األزمات، وقيادة مركز  إذوتخفيف اآلثار 
األحداث، وتنظيم املعلومات وعملية االتصال، واتخاذ 
القرارات بأسلوب علمي وإشراك العاملني باستخدام 
األساليب املتنوعة )العصف الفكري، شجرة القرارات، 

 أسلوب دلفي(، والتعامل مع اإلعالم.
  ،ضرار وإجراء إصالح األوتشمل  مرحلة إدارة ما بعد األزمة

التغيرات الالزمة، والتعلم من الدروس املستفادة، وإجراء 
 الدراسات واألبحاث، ووضع الضوابط لعدم تكرار األزمة.

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، الذي  
يفيد في فهم أفضل وأدق جلوانب الظاهرة موضوع الدراسة 

 فا  دقيقا ، ويعبر عنها كيفيا  وكميا . يصفها وصف وأبعادها،
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 استخدم الباحث مصدرين أساسيني جلمع املعلومات: 

البيانات األولية: وتتمثل في أداة البحث )االستبانة( ذات  .9
التعرف على دور استراتيجية  التدرج اخلماسي، بهدف

لشركة توزيع التنمية والتدريب في إدارة األزمات 
الكهرباء في قطاع غزة، ومن ثم تفريغ البيانات، وحتليل 

 (.SPSSالنتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي )
البيانات الثانوية: وهي ملعاجلة اإلطار النظري للدراسة،  .3

وتتمثل في الكتب، واملراجع العربية، واألجنبية ذات 
بحاث، العالقة، والدوريات، واملقاالت، والتقارير، واأل

والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث، 
 والبحث واملطالعة في مواقع اإلنترنت اخملتلفة.

العاملني لشركة توزيع  يتكون مجتمع الدراسة من
موظفا ( 126الكهرباء في قطاع غزة، والبالغ عددهم )

املعادلة التالية: مت حساب حجم العينة بواسطة . و وموظفة
(Moore, 2003) 
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 حيث:
Z : : القيمة املعيارية املقابلة ملستوى داللة معلوم )مثال 

Z=1.96  ملستوى داللة0.05.) 
m : : اخلطأ الهامشي: ويعبر عنه بالعالمة العشرية )مثال 

0.05.) 
 ومت تصحيح حجم العينة من املعادلة: 

1


nN

nN
n 

( من 382عينة عشوائية، مكونة من عدد ) اختيرت 
وقد  غزة،في قطاع العاملني في شركة توزيع الكهرباء 

العمر، واحلالة االجتماعية، وشملت املتغيرات ما يلي: اجلنس، 
ويبني سنوات اخلدمة. و املسمى الوظيفي،واملؤهل العلمي، و

 ( توزيع عينة الدراسة حسب هذه املتغيرات.9جدول )
 (9اجلدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة

 النسبة العدد اجلنس املتغير الرقم

 85.2 241 ذكر اجلنس 9

 النسبة العدد اجلنس املتغير الرقم

 14.8 42 أنثى

 %900 382 اجملموع

احلالة  3
 االجتماعية

 13.1 37 أعزب

 86.9 246 متزوج

 %900 382 اجملموع

 العمر 2

 22.3 63 عام 26أقل من 

 45.2 128 عام 40-22من 

 32.5 92 عام 40أكثر من 

 %900 382 اجملموع

املؤهل  4
 العلمي

 7.8 22 دراسات عليا

 37.1 105 بكالوريوس

 55.1 156 دبلوم فما دون

 %900 382 اجملموع

املسمى  6
 الوظيفي

 6.0 17 مدير دائرة

 17.0 48 رئيس قسم

 77.0 218 موظف

 %900 382 اجملموع

عدد سنوات  2
 اخلدمة

 19.8 56 سنوات 6أقل من 

 44.2 125 سنوات 90-6من 

 36.0 102 سنوات 90أكثر من 

 %900 382 اجملموع

توزيع عينة الدراسة تبعا   ( نتائج9يوضح اجلدول ) 
من  %86.3أظهرت نتائج التحليل أن نسبة  للجنس، إذ

، من العينة إناث مما يعكس أن النسبة %94.8الذكور، ونسبة 
ويتضح أيضا  األكبر من العاملني من الشركة هم من الذكور.

من نتائج توزيع عينة الدراسة تبعا  للحالة االجتماعية كانت 
غير  %92.9من العينة ونسبة  %82.1نسبة املتزوجني هي 

 املتزوجني.
، إذ كما ويشير اجلدول أن عينة الدراسة تبعا  للعمر   

من العينة الفئة التي تقع أعمارهم )أقل من  %33.2نسبة  إن
عام(  40-22منها تتراوح أعمارهم بني ) %46.3عام(، ونسبة 26

 40من العينة تتراوح أعمارهم بني )أكثر من  %23.6ونسبة 
ة الدراسة من فئة عام(، مما يدل على أن النسبة األكبر من عين

 ( نتيجة لطبيعة عمل الشركة.22-40)

ويتضح أيضا من نتائج توزيع عينة الدراسة تبعا   
احلاصلني على  من العينة %2.8أن نسبة   للمؤهل العلمي

من العينة من حملة  %22.9الدراسات العليا، ونسبة
من العينة حملة الدبلوم فأقل،  %66.9البكالوريوس، ونسبة
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العتماد شركة الكهرباء توظيف العاملني ويعود ذلك 
 املؤهلني من ناحية مهنية تتناسب مع طبيعة عملها.

نتائج توزيع عينة الدراسة تبعا  ملتغير  ويبني اجلدول  
من العينة هم  %2.0املسمى الوظيفي فيالحظ أن نسبة 

عينة رئيس قسم، ونسبة من ال %92.0دوائر، ونسبة مديرو  
 موظفون  منها 22.0%

ويتضح أيضا من نتائج توزيع عينة الدراسة تبعا  لعدد  
من العينة مدة خدمتهم  %91.8سنوات اخلدمة أن نسبة
-6منها الفئة ) %44.3(، ونسبة 6ضمن الفئة )أقل من 

 90من العينة فئة )أكثر من %22.0سنوات(، ونسبة 90
سنوات(. مما يعكس تفاوت عدد السنوات ألفراد العينة إال أنها 

ملها تدل على أن العينة مركزة عند الفئة التي في مج
 سنوات. 90-6تتراوح ما بني 

استبانة تشتمل على مقياسني، أحدهم  استخدمت 
لقياس استراتيجية التنمية والتدريب، ويشتمل على أربعة 
محاور، واملقياس اآلخر لقياس إدارة األزمات، ويشتمل على 
ثالثة محاور، وتتكون احملاور من مجموعة من الفقرات، تبني 
درجة املوافقة )كبيرة جدا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة 

( لتقابل التقديرات 9, 3, 2, 4، 6مت حتديد القيم )و جدا(،
وقد مت حساب  السابقة لكل فقرة من فقرات االستبانة

 .درجات املوافقة بحسب مقياس خماسي التدريج

 الصدق من وجهة احملكمني: .9

مت عرض االستبانة على عدد من احملكمني من ذوي  
التأكد من سالمة الصياغة اللغوية االختصاص، من أجل 

لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة، وانتماء الفقرات 
ألبعاد االستبانة، ومدى صالحية هذه األداة لقياس األهداف 
 املرتبطة بهذه الدراسة، وبذلك مت التأكد من صدق االستبانة

 من وجهة نظر احملكمني.
 صدق االتساق الداخلي: .3

ق الداخلي من خالل إيجاد مت حساب صدق االتسا
 :معامالت االرتباط حملاور االستبانة, كما هو مبني 

 (3جدول رقم )
 صدق االتساق الداخلي حملاور االستبانة

معامل  احملور م
 االرتباط

قيمة 
Sig. الداللة 

دالة عند  0.000 0.872 التزام ودعم اإلدارة العليا 9
0.09 

معامل  احملور م
 االرتباط

قيمة 
Sig. الداللة 

التنمية  استراتيجيةتخطيط  3
دالة عند  0.000 0.984 والتدريب

0.09 

دالة عند  0.000 0.951 تنفيذ برامج التنمية والتدريب 2
0.09 

تبني واستخدام التكنولوجيا  4
دالة عند  0.000 0.864 احلديثة

0.09 

دالة عند  0.000 0.875 مرحلة ما قبل وقوع األزمة 6
0.09 

دالة عند  0.000 0.851 مرحلة التعامل مع األزمة 2
0.09 

دالة عند  0.000 0.929 مرحلة ما بعد وقوع األزمة 2
0.09 

يتبني من اجلدول السابق أن محاور االستبانة تتمتع 
مبعامالت ارتباط دالة إحصائيا، وهذا يدل على أن محاور 

 االستبانة تتمتع مبعامالت صدق عالية.

 النتائج  ونعني بثبات أداة الدراسة، أن األداة تعطي 
 نفسها  اجملموعة تقريبا  لو طبقت مرة أخرى على  نفسها 

من األفراد، أي أن النتائج ال تتغير، وقد مت التأكد من ثبات 
 الستبانة من خالل الطرق التالية:ا

 الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: -9
اسة من خالل حساب التأكد من ثبات أداة الدر

معامالت االرتباط حملاور االستبانة باستخدام معادلة ألفا 
 كرونباخ, كما هو مبني في اجلدول التالي:

 (2جدول رقم )
 معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ حملاور االستبانة

 معامل االرتباط احملور م

 0.932 التزام ودعم اإلدارة العليا 9

 0.899 إستراتيجية التنمية والتدريبتخطيط  3

 0.838 تنفيذ برامج التنمية والتدريب 2

 0.957 تبني واستخدام التكنولوجيا احلديثة 4

 0.921 مرحلة ما قبل وقوع األزمة 6

 0.929 مرحلة التعامل مع األزمة 2

 0.941 مرحلة ما بعد وقوع األزمة 2

حملاور االستبانة يتبني من اجلدول أن معامالت االرتباط 
 هي معامالت ثبات عالية, وتفي بأغراض الدراسة.

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  -3
التأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب 
معامالت االرتباط بطريقة التجزئة النصفية حملاور االستبانة, 

 كما هو مبني في اجلدول التالي:
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 (4جدول رقم )
 بطريقة التجزئة النصفية حملاور االستبانةمعامالت االرتباط 

 احملور 
 معامل االرتباط

قبل 
 التعديل

بعد 
 التعديل

 0.856 0.749 التزام ودعم اإلدارة العليا 9

 0.867 0.766 التنمية والتدريب استراتيجيةتخطيط  3

 0.844 0.730 تنفيذ برامج التنمية والتدريب 2

 0.922 0.856 احلديثةتبني واستخدام التكنولوجيا  4

 0.907 0.830 مرحلة ما قبل وقوع األزمة 6

 0.860 0.754 مرحلة التعامل مع األزمة 2

 0.923 0.857 مرحلة ما بعد وقوع األزمة 2

يتبني من اجلدول السابق أن معامالت االرتباط 

بطريقة التجزئة النصفية حملاور االستبانة هي معامالت ثبات 

 بأغراض الدراسة.عالية, وتفي 

 اإلجابة عن السؤال األول:

 ( ما مستوى تطبيق استراتيجية التنمية والتدريب في

 (غزة؟في قطاع شركة توزيع الكهرباء العاملة 

" Tاإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار " ومتت

 للعينة الواحدة، كما هو مبني في اجلداول التالية:

 (6اجلدول رقم )
 محاور استراتيجية التنمية والتدريب

 املتوسط احملور م
 احلسابي

 االنحراف
 املعياري

 قيمة
T 

 قيمة
Sig. 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

 متوسطة 4 61.491 0.000 57.939- 0.849 3.075 التزام ودعم اإلدارة العليا 9

 متوسطة 2 62.411 0.000 51.911- 0.933 3.121 التنمية والتدريبتخطيط استراتيجية  3

 متوسطة 3 62.532 0.000 51.442- 0.940 3.127 تنفيذ برامج التنمية والتدريب 2

 متوسطة 9 65.147 0.000 48.340- 0.954 3.257 تبني واستخدام التكنولوجيا احلديثة 4

 متوسطة  62.667 0.000 57.463- 0.839 3.133 استراتيجية التنمية والتدريب 

 

( أن مستوى تطبيق 2يالحظ من بيانات جدول رقم )
استراتيجية التنمية والتدريب في شركة توزيع الكهرباء 

غزة )املتغير املستقل( جاء بوزن نسبي  في قطاع العاملة 
(، وهو بدرجة )متوسطة(، وهذا يدل على عدم 62.667)

االهتمام الكافي من قبل إدارة الشركة الستراتيجية التنمية 
 في قطاع ن شركة توزيع الكهرباء العاملة ، وخاصة أوالتدريب

غزة ال يوجد منافسة حقيقية لها في سوق العمل أو السعي 
درجه عالية من التميز علي املستوي احمللي أو إلى للوصول 

  املستوي العربي.
اإلدارة العليا الستراتيجية التزام ودعم وجاء مدى 
وهو بدرجة  (،61.491بوزن نسبي ) التنمية والتدريب

ويليه مستوى التخطيط الستراتيجية التنمية )متوسطة(، 
(، ومستوى تطبيق 62.411جاء بوزن نسبي ) الذي  والتدريب

جاء بوزن نسبي الذي مرحلة تنفيذ برامج التنمية والتدريب 
استخدام التكنولوجيا احلديثة (، أما مرحلة تبني و62.532)

جاء فكأساس لتطبيق برامج استراتيجية التنمية والتدريب 
في (، في شركة توزيع الكهرباء العاملة 65.147بوزن نسبي )

  غزة. قطاع 

 اإلجابة عن السؤال الثاني:

 ( في قطاع ما واقع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء 
 (غزة؟

 (T)اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار  ومتت
 للعينة الواحدة، كما هو مبني في اجلداول التالية:

 (2اجلدول رقم )
 محاور إدارة األزمات

 املتوسط احملور م
 احلسابي

 االنحراف
 املعياري

 قيمة
T 

 قيمة
Sig. 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

 متوسطة 2 60.298 0.000 54.296- 0.925 3.015 مرحلة ما قبل وقوع األزمة 9

 متوسطة 9 63.781 0.000 49.099- 0.963 3.189 مرحلة التعامل مع األزمة 3

 متوسطة 3 61.908 0.000 53.601- 0.912 3.095 مرحلة ما بعد وقوع األزمة 2
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 املتوسط احملور م
 احلسابي

 االنحراف
 املعياري

 قيمة
T 

 قيمة
Sig. 

 الوزن
 الدرجة الترتيب النسبي

 متوسطة  61.927 0.000 55.315- 0.883 3.096 إدارة األزمات 

واقع إدارة األزمات في  ويتضح من اجلدول السابق أن
)املتغير التابع( جاء بوزن  شركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة

وهو بدرجة )متوسطة(. وأن واقع إدارة  (،61.927نسبي )
نسبي األزمات في مرحلة ما قبل وقوع األزمة جاء بوزن 

وواقع إدارة األزمات في مرحلة التعامل مع األزمة  (،60.298)
(، وأن واقع إدارة األزمات في مرحلة ما 63.781جاء بوزن نسبي )

 (.61.908بعد وقوع األزمة جاء بوزن نسبي )

 اإلجابة عن السؤال الثالث:
  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

(α≤0.05بني مستوى تط ) استراتيجية التنمية بيق
واقع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء و والتدريب
 غزة؟في قطاع 

 ولإلجابة على هذا السؤال مت صياغة الفرضية التالية:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(α≤0.05 بني مستوى تطبيق استراتيجية التنمية والتدريب )
في قطاع شركة توزيع الكهرباء وبني واقع إدارة األزمات في 

 غزة.
ولقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق 

بيق استراتيجية إيجاد معامالت االرتباط بني مستوى تط
محاور إدارة األزمات, كما هو مبني في و التنمية والتدريب

 اجلدول التالي:

 (2جدول رقم )
 والتدريب وبني إدارة األزماتالعالقة بني مستوى تطبيق استراتيجية التنمية 

معامل  احملور م
 االرتباط

قيمة 
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 0.09دالة عند  0.000 0.637 مرحلة ما قبل وقع األزمة 9

 0.09دالة عند  0.000 0.815 مرحلة التعامل مع األزمة 3

 0.09دالة عند  0.000 0.846 مرحلة ما بعد وقع األزمة 2

 0.09دالة عند  0.000 0.905 إدارة األزمات 

معامل االرتباط بني ( أن 2يتضح من اجلدول رقم )
إدارة األزمات ومستوى تطبيق استراتيجية التنمية والتدريب 

مرتفع, وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 
بيق استراتيجية التنمية ( بني مستوى تطα≤0.05مستوى )
في واقع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء و والتدريب
 غزة. قطاع 
 ويتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية: 

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -9
(α≤0.05 بني مدي التزام ودعم اإلدارة العليا )

واقع إدارة األزمات في و  الستراتيجية التنمية والتدريب
 غزة. في قطاع شركة توزيع الكهرباء 

وقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق إيجاد 

معامالت االرتباط بني محاور مدي التزام ودعم اإلدارة العليا 

محاور إدارة األزمات، كما هو والستراتيجية التنمية والتدريب 

 مبني في اجلدول التالي:

 (8اجلدول رقم )
العليا الستراتيجية التنمية والتدريب وبني العالقة بني مدي التزام ودعم اإلدارة 

 إدارة األزمات

معامل  احملور م
 االرتباط

قيمة 
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 0.09دالة عند  0.000 0.712 مرحلة ما قبل وقع األزمة 9

 0.09دالة عند  0.000 0.895 مرحلة التعامل مع األزمة 3

 0.09 دالة عند 0.000 0.976 مرحلة ما بعد وقع األزمة 2

 0.09دالة عند  0.000 0.736 إدارة األزمات 

( أن معامل االرتباط بني 8تشير معطيات اجلدول )
مدي التزام ودعم اإلدارة العليا الستراتيجية التنمية 
والتدريب وبني إدارة األزمات مرتفع، وهذا يدل على وجود عالقة 

التزام مدى ( بني α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )
واقع إدارة وودعم اإلدارة العليا الستراتيجية التنمية والتدريب 

يؤكد غزة، مما  في قطاع األزمات في شركة توزيع الكهرباء 
يعزو الباحثان ذلك إلى و نفي هذه الفرضية وعدم صحتها،

التنمية والتدريب أهمية دعم اإلدارة العليا الستراتيجية 
يحه الباحثان إلى بيانه وتوضيسعى  وإدارة األزمات، وهذا ما

زمات لتحقيق درجة أعلى من لكي يتم إيجاد سبل إلدارة األ
 الكفاءة.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
(α≤0.05 بني تخطيط استراتيجية التنمية والتدريب )

واقع إدارة األزمات في شركة ومن منظور استراتيجي 
 غزة. في قطاع توزيع الكهرباء 

ولقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق  
إيجاد معامالت االرتباط بني محاور تخطيط استراتيجية 
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محاور إدارة و مية والتدريب من منظور استراتيجيالتن
 األزمات، كما هو مبني في اجلدول التالي:

 (1اجلدول رقم )
استراتيجي العالقة بني تخطيط استراتيجية التنمية والتدريب من منظور 

 وبني إدارة األزمات

معامل  احملور م
 االرتباط

قيمة 
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 0.09دالة عند  0.000 0.706 مرحلة ما قبل وقع األزمة 9

 0.09دالة عند  0.000 0.875 مرحلة التعامل مع األزمة 3

 0.09دالة عند  0.000 0.873 مرحلة ما بعد وقع األزمة 2

 0.09دالة عند  0.000 0.980 إدارة األزمات 

ويتبني من اجلدول السابق أن معامل االرتباط بني 

تخطيط استراتيجية التنمية والتدريب من منظور 

إدارة األزمات مرتفع، وهذا يدل على وجود عالقة واستراتيجي 

( بني تخطيط α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى )

واقع واستراتيجية التنمية والتدريب من منظور استراتيجي 

غزة، مما يؤكد في قطاع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء 

ان هذه ويعزو الباحث ،نفي هذه الفرضية وعدم صحتها

أن تخطيط على  إيجابيةإشارات وجود إلى النتيجة 

لدى راتيجي استراتيجية التنمية والتدريب من منظور است

على سوف يعمل غزة  في قطاع شركة توزيع الكهرباء 

 زمات بسهولة.سرعة التعامل مع األ

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2
(α≤0.05 بني تخطيط تنفيذ برامج التنمية والتدريب )

واقع إدارة األزمات في شركة و من منظور استراتيجي
 غزة.في قطاع توزيع الكهرباء 

ولقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق  
إيجاد معامالت االرتباط بني محاور تنفيذ برامج التنمية 

محاور إدارة األزمات، كما ووالتدريب من منظور استراتيجي 
 هو مبني في اجلدول التالي:

 (90اجلدول رقم )
إدارة وبني  العالقة بني تنفيذ برامج التنمية والتدريب من منظور استراتيجي

 األزمات

معامل  احملور م
 االرتباط

قيمة 
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 0.09دالة عند  0.000 0.691 مرحلة ما قبل وقع األزمة 9

 0.09دالة عند  0.000 0.891 مرحلة التعامل مع األزمة 3

معامل  احملور م
 االرتباط

قيمة 
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 0.09دالة عند  0.000 0.724 مرحلة ما بعد وقع األزمة 2

 0.09عند دالة  0.000 0.183 إدارة األزمات 

يشير اجلدول السابق أن معامل االرتباط بني تنفيذ 
إدارة األزمات وبرامج التنمية والتدريب من منظور استراتيجي 

مرتفع، وهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 
( بني تنفيذ برامج التنمية والتدريب من α≤0.05مستوى )

واقع إدارة األزمات في شركة توزيع ومنظور استراتيجي 
غزة، مما يؤكد نفي هذه الفرضية وعدم في قطاع الكهرباء 
وتبني هذه النتيجة أنه كلما كان هناك اهتمام أكبر ، صحتها

من قبل ادارة الشركة بعملية تنفيذ برامج التنمية والتدريب 
التغيير إحداث من منظور استراتيجي فان االمر يتطلب 

عن املسئولون  ناسب في الدور الذي يقوم به والتطوير امل
ومشاركة العاملني في حتديد االحتياجات التدريبية  ،التدريب

 زمات املستقبلية. واأل ملواجهة املشكالت والتحديات

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4
(α≤0.05 بني تبني واستخدام التكنولوجيا احلديثة )

 استراتيجية التنمية والتدريبكأساس لتطبيق برامج 
في قطاع واقع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء و

 غزة.
ولقد مت التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق  

إيجاد معامالت االرتباط بني محاور تبني واستخدام 
التكنولوجيا احلديثة كأساس لتطبيق برامج استراتيجية 

زمات، كما هو مبني في محاور إدارة األو التنمية والتدريب
 اجلدول التالي:

 (99اجلدول رقم )
العالقة بني تبني واستخدام التكنولوجيا احلديثة كأساس لتطبيق برامج 

 إدارة األزمات و استراتيجية التنمية والتدريب

معامل  احملور م
 االرتباط

قيمة 
Sig. 

مستوى 
 الداللة

 0.09عند دالة  0.000 0.889 مرحلة ما قبل وقع األزمة 9

 0.09دالة عند  0.000 0.729 مرحلة التعامل مع األزمة 3

 0.09دالة عند  0.000 0.986 مرحلة ما بعد وقع األزمة 2

 0.09دالة عند  0.000 0.822 إدارة األزمات 

تشير معطيات اجلدول السابق أن معامل االرتباط 
بني تبني واستخدام التكنولوجيا احلديثة كأساس لتطبيق 

إدارة األزمات مرتفع، وبرامج استراتيجية التنمية والتدريب 
ني تبني بوهذا يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

واستخدام التكنولوجيا احلديثة كأساس لتطبيق برامج 
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واقع إدارة األزمات في شركة و يجية التنمية والتدريب استرات
 غزة، ويعزو الباحتان ذلك إلى املرونةفي قطاع توزيع الكهرباء 

واستخدام التكنولوجيا احلديثة كأساس  متنحها التي
 االتصال لتطبيق برامج استراتيجية التنمية والتدريب في

كم من اجلهات اخملتلفة في احلصول علي أكبر  مع والتواصل
 على أكبر وهذا يخلق قدرة ،املعلومات في عملية التدريب

 العاملني ويجعل واملتجددة، املتغيرة للمواقف االستجابة
واألزمات  الطوارئ حالة في بسرعة اتخاذ القرارات على قادرين
 يسهل وذلك املعرفة، أو املعلومات على احلصول في اخملتلفة

  .املعلومات على احلصول الباحثني على

مما يؤكد نفي الفرضية الرئيسة والفرضيات املنبثقة  
توجد ) منها، وعدم صحتها، وقبول الفرضية الرئيسة البديلة

( بني مستوى α≤0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )
واقع إدارة األزمات في وتطبيق استراتيجية التنمية والتدريب 

من خالل الدراسة  (غزة في قطاع شركة توزيع الكهرباء 
ن جميع محاور استراتيجية تبني إاحلالية التي أجريت، 

التنمية والتدريب كان لها ارتباط قوي في إدارة األزمات، وهذا 
يدل إلى إدراك الشركة بأهمية استراتيجية التنمية 

 والتدريب، والتعامل مع األزمات التي تتعرض لها.

النظرية وفي ضوء نتائج الدراسة في إطار الدراسة 
امليدانية في شركة توزيع الكهرباء، ميكن للباحثني حتديد 

 نتائج للدراسة والتوصيات املقترحة علي النحو التالي:

أظهرت اختبارات الفرضيات مجموعة من النتائج، 
 :والتي ميكن تلخيصها في اجلدول التالي

 (93جدول رقم )
 اختبار نتائج اختبار فرضيات الدراسة

 النتيجة الفـــــــــرض

 الفرضية الرئيسة األولى
( α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

واقع و  بني مستوى تطبيق استراتيجية التنمية والتدريب 
 غزة. في قطاع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرض

 الفرضية الفرعية األولى:
( α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

بني مدي التزام ودعم اإلدارة العليا الستراتيجية التنمية 
في واقع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء ووالتدريب 

 غزة. قطاع

ثبت عدم 
صحة 
 الفرض

 النتيجة الفـــــــــرض

 الفرضية الفرعية الثانية:
( α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى ) ال توجد عالقة ذات

بني تخطيط استراتيجية التنمية والتدريب من منظور 
في واقع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء اتيجي استر
 غزةقطاع 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرض

 الفرض الفرعية الثالثة:
( α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

بني تخطيط تنفيذ برامج التنمية والتدريب من منظور 
واقع إدارة األزمات في شركة توزيع الكهرباء و استراتيجي 
 غزة.في قطاع 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرض

 الفرض الفرعية الرابعة:
( α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

طبيق بني تبني واستخدام التكنولوجيا احلديثة كأساس لت
واقع إدارة األزمات في  و برامج استراتيجية التنمية والتدريب

 غزة. في قطاع شركة توزيع الكهرباء 

ثبت عدم 
صحة 
 الفرض

 املصدر: من إعداد الباحثني بناء  على التحليل اإلحصائي.

 بدراسة تقوم العليا أوضحت نتائج الدراسة أن اإلدارة 
منتظم، وقد جاءت بوزن  بشكل التدريب احتياجات
 (, وتعد درجة متوسطة.66.148نسبي )

بينت الدراسة أنه يتم األخذ بعني االعتبار عند حتديد   
زمان ومكان تنفيذ البرامج التدريبي األهداف 
االستراتيجية للتدريب في شركة توزيع الكهرباء، وقد 

 (, وهي درجة متوسطة.66.784جاءت بوزن نسبي )

كذلك أن إدارة شركة توزيع الكهرباء تقوم بالتطبيق  تبني 
امليداني العملي للبرامج التدريبية وليس اجلانب النظري، 

 (, وهي بدرجة متوسطة.65.724وقد جاءت بوزن نسبي )

أوضحت نتائج الدراسة بأن الشركة تقوم باستغالل  
الوسائل التكنولوجية احلديثة على ايصال املادة 

(, 71.943فضل، وقد جاءت بوزن نسبي )التدريبية بشكل أ
 وتعد درجة كبيرة.

فترة ألخرى  من أسفرت نتائج الدراسة أن الشركة تقوم 
 مبراجعة إجراءات الدليل اخلاص بالتدقيق على نواحي

(, وهي بدرجة 64.382األمان، وقد جاءت بوزن نسبي )
 متوسطة.

 مع أظهرت الدراسة كذلك بأنه يتم التنسيق واالتصال 
األزمات، وقد جاءت  بأحداث املعنية احمللية طرافاأل كل

 (, وتعد درجة متوسطة.66.643بوزن نسبي )
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تبني من نتائج الدراسة أن شركة توزيع الكهرباء تقوم  
األزمة،  عن الناجمة املشكالت وحل، األضرار معاجلة على

 (, وهي بدرجة كبيرة.68.905وقد جاءت بوزن نسبي )

على ضوء الدراسة امليدانية، واختبار الفرضيات، 

ميكن توضيح أهداف الدراسة، وكيفية حتقيقها من خالل 

 :اجلدول التالي

 (92جدول رقم )
 يوضح كيفية حتقيق الهدف

كيفية حتقيق  املضمون الهدف
 النتيجة الهدف

 األول

التعرف على استراتيجية 
التدريب والتنمية )مدي 
التزام ودعم اإلدارة العليا 
الستراتيجية التدريب، 

تخطيط برامج التنمية و
والتدريب من منظور 

تنفيذ برامج واستراتيجي، 
التنمية والتدريب من منظور 

تبني ومستوى  استراتيجي، 
واستخدام التكنولوجيا 
احلديثة كأساس لتطبيق 

راتيجية التنمية برامج است
والتدريب( في شركة توزيع 

 الكهرباء في قطاع غزة.

اإلطار النظري، 
نتائج الدراسة و

امليدانية، وذلك 
من خالل السؤال 

 األول.

 مت حتقيقه

 الثاني
التعرف على واقع إدارة 

األزمات في شركة توزيع 
 غزة. في قطاع  الكهرباء 

اإلطار النظري، 
ونتائج الدراسة 

وذلك  امليدانية،
من خالل السؤال 

 الثاني.

 مت حتقيقه

 الثالث

الكشف على العالقة بني 
تطبيق استراتيجية التنمية 

والتدريب، وبني واقع إدارة 
األزمات في شركة توزيع 

 غزة. في قطاع الكهرباء 

االطار النظري، 
نتائج الدراسة و

امليدانية، وذلك 
من خالل السؤال 
الثالث )اختبار 

 الفروض(.

 حتقيقهمت 

 الرابع

تقدمي مجموعة من النتائج 
والتوصيات للقائمني على 

شركة توزيع الكهرباء 
 العاملة في قطاع غزة.

االطار النظري، 
نتائج الدراسة و

امليدانية، ونتائج 
 اختبار الفرضيات

 مت حتقيقه

 املصدر: من إعداد الباحثني

 

 
، يقدم الباحثون وفي نهاية الدراسة، وعلى ضوء النتائج

 (:94أهم التوصيات التالية كما في اجلدول التالي رقم )

  (94جدول رقم )
 التوصيات العامة وفقا  ملتغيرات الدراسة

 : استراتيجية التنمية والتدريبأوال  

 محور التزام ودعم اإلدارة العليا: -أ
فر لدى اإلدارة العليا في الشركة استراتيجية واضحة اأن يتوضرورة العمل علي 

مبا يتناسب مع متطلبات الشركة  للتعامل مع الفرص والتهديدات اخلارجية
  حاليا وفي املستقبل.

 محور تخطيط استراتيجية التنمية والتدريب: -ب
 االلتحاقضرورة وضع نظام فعال من قبل االدارة العليا يسهم في كيفية 

 مع خطة املوارد البشرية استراتيجيا.  مخطط جدول وفق ريبيةالتد بالدورات
 محور تنفيذ برامج التنمية والتدريب: -ت

يتم التأكد من خالله أن األداء الفعلي للعملية العمل على وضع نظام فعال 
لشركة توزيع الكهرباء في قطاع  التدريبية ينسجم مع األهداف االستراتيجية

 غزة.
 التكنولوجيا احلديثة:محور تبني واستخدام  -ث

إعادة النظر في جتهيز أماكن تنفيذ البرامج التدريبية بأحدث الوسائل ضرورة 
 والتجهيزات التدريبية احلديثة. 

 إدارة األزماتا : انيث

 مرحلة ما قبل وقوع األزمة: محور .أ
 للتعامل وهمية تدريبات جترىضرورة امتالك الشركة وسائل حديثة من خاللها 

 . حتدث في الشركة أن املمكن من التي احملتملة األزماتمع 
 محور التعامل مع األزمة: .ب

 اخلطط  عند إعدادالعمل علي تزويد العاملني في الشركة باملهارات املطلوبة 
 القرارات، شجرةوالذهني،  العصفك علمية األزمات بأساليب مع للتعامل

 دلفي، وغير ذلك. أسلوبو
 األزمة:محور ما بعد وقوع  .ت

إعادة توزيع الصالحيات ضمن الهيكل التنظيمي بضرورة قيام إدارة الشركة 
 .أثناء األزمة وفقا ملتطلبات املوقف في التابع لها، وتغير مراكز إدارية

القيادة االستراتيجية ودورها (أبو حجير، طارق مفلح جمعة،  .9
اخملاطر واألزمات: دراسة تطبيقية على املؤسسات في إدارة 

احلكومية الفلسطينية، رسالة دكتوراه، جامعة قناة 
 (.3094السويس، )

، منشورات جامعة القدس )إدارة األزمات(أبو فارة،  يوسف،  .3
 (.3093املفتوحة، فلسطني، )

االجتاهات احلديثة في إدارة اخملاطر )جاد الرب، سيد محمد،  .2
 (.3099، القاهرة، دار الفكر العربي، )(نظيميةواألزمات الت

مدخل استراتيجي لتخطيط وتنمية املوارد )حسن، رواية،  .4
 (.3006، الدار اجلامعية، مصر، )(البشرية

قياس أثر الدورات التدريبية وفعاليتها في )حسن، طاهر،  .6
القطاع الصحي: دراسة استكشافية على املستشفيات 

للعلوم االقتصادية  ، مجلة جامعة دمشق(احلكومية
 (.3099(، )3(، العدد )32والقانونية، مجلد )
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فاعلية التدريب على إدارة األزمات )حسيب، محمد حسيب،  .2
، مجلد (في تنمية االبتكار اإلداري لدى مدراء املدارس الثانوية

 (، بدون سنة نشر.3(، العدد )32)
دور التدريب في )حسني، ليث سعد اهلل، وسوادي، عبير طه،  .2

التحسني املستمر ألداء العاملني رؤية حتليلية في إطار إدارة 
اجلودة الشاملة، مجلة تنمية الرافدين، كلية اإلدارة 

 (.3006(، )32(، العدد )28جامعة املوصل، مجلد )-واالقتصاد
اجتاهات معلمي احلكومة نحو )حماد، حسن محمود، وآخرون،  .8

، (ة مبحافظات غزةالدورات التدريبية التي تلقوها أثناء اخلدم
مجلة اجلامعة اإلسالمية)سلسلة الدراسات اإلنسانية(، 

 (.3099(، )3اجمللد التاسع عشر، العدد )
(، 3الريفي، حسام، مجلة الرافد، السنة األولى، العدد ) .1

أغسطس، مركز اإلشعاع الفكري للدراسات والبحوث، 
 (.3002فلسطني، غزة، )

، اإلسماعيلية، (ة حديثةاجتاهات إداري)السعيد، هاني محمد،  .90
 (. 3093مكتبة جامعة قناة السويس، )

الشرعة، عطا اهلل محمد تيسير، والطراونة، حتسني أحمد،  .99
أثر استراتيجية التدريب على أداء العاملني في الشركات )

، مجلة مؤتة للبحوث (املساهمة العامة الصناعية األردنية
اعية، مجلد والدراسات، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتم

 (.3099(، األردن، )4(، العدد )32)
صيام، وليد زكريا، التدريب طريق اإلبداع والتطوير، اجمللة  .93

 (.3004األردن، ) -(، اجلامعة الهاشمية29الثقافية، العدد )
عبد الباقي، صالح، إدارة املوارد البشرية من الناحية العلمية  .92

 .(3000والعملية، الدار اجلامعية، القاهرة، )
دور التدريب في تنمية رأس املال )عبد احلي، رمزي أحمد،  .94

 (.3099، مجلة كلية التربية، جامعة طنطا، )(البشري
بعد  -عقيلي، عمر وصفي، املوارد البشرية املعاصرة .96

 (.3006، عمان، )9استراتيجي، دار وائل للنشر والتوزيع، ط
العمري، محمد مصطفى عبد الرزاق، إدارة األزمات، مجلة  .92

 (.3003(، الرياض، )42لية امللك عبد العزيز احلربية، العدد )ك
أثر استخدام استراتيجية التدريب )العواودة، وليد مجلي،  .92

على أداء العاملني لدى الدوائر اإلدارية في جامعة آل البيت 
(، 6(، العدد )92، مجلة املنارة، مجلد )(األردنية، دراسة ميدانية

(3099.) 
املوارد البشرية، دار الفاروق للنشر والتوزيع،  كشواي، باري، إدارة .98

(3002.) 
دور القيادات الناجحة في إدارة األزمة، )الكعبي، حميد سالم،  .91

دراسة حتليلية لعينة من الشركات في وزارة النقل 
واملواصالت: العراق، مجلة دراسات محاسبية ومالية، مجلد 

 (.3094(، )32(، العدد )1)
ن أجل تنمية املوارد البشرية، امللتقى لطفي، علي، التدريب م .30

العربي اخلامس لالستشارات والتدريب املنعقد في األردن، 
(3002.) 
واقع التعامل مع األزمات وإداراتها )محمد، أثمار عبد الرزاق،  .39

في بعض الشركات الصناعية دراسة استطالعية آلراء عينة 

اجلاهزة من املديرين في الشركتني العامتني لصناعة األلبسة 
، مجلة (واألدوية واملستلزمات الطيبة في محافظة نينوي
(، العدد 4جامعة كركوك للعلوم اإلدارية واالقتصادية، مجلد )

(3( ،)3094.) 
تقييم )املدهون، محمد إبراهيم، علي، سعدية منصور،  .33

عملية التدريب للعاملني بالكليات التقنية في محافظات 
مجلة اجلامعة اإلسالمية غزة من وجهة نظر املتدربني، 

 (.3008(، )9(،العدد)92)سلسلة الدراسات اإلنسانية(، مجلد)
دور التدريب في حتسني كفاءة األداء دراسة )نايل، طه علي،  .32
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