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دور املناخ التنظيمي يف إدارة األزمات )دراسة 
 ميدانية بإدارة التعليم بالرياض(

 *شريفة عوض الكسر

 

  

لتعرف تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع املناخ التنظيمي في إدارة التعليم بالرياض وواقع إدارة األزمات في إدارة التعليم بالرياض وا_ امللخص

املستخدمة العالقة بين املناخ التنظيمي بأبعاده املختلفة ودوره في إدارة األزمات. واستخدم املنهج الوصفي في هذه الدراسة وكانت أداة الدراسة على 

  321االستبانة حيث تم توزيعها على عينة من مجتمع الدراسة مقدارها 
ا
للرضا عن املناخ  فرد بإدارة التعليم في الرياض، وأظهرت النتائج أن هناك ميال

املوظفين  التنظيمي السائد وأن مستوى تقييم املوظفين له كانت إيجابية وأعلى من الوسط املحايد، كما أظهرت النتائج أن مستوى إدارة األزمات عند

 وهو أعلى من املتوسط املحايد، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين املناخ التنظ
ا
يمي وإدارة األزمات من وجهة نظر كان متوسطا

كنلوجيا املعلومات، أفراد عينة الدارسة في إدارة التعليم بالرياض وأن أبعاد املناخ التنظيمي )الهيكل التنظيمي، اإلجراءات اإلدارية واتخاذ القرارات، ت

 خلصت ال
ا
دراسة بعدد من التوصيات كان من أهمها: تأكيد أهمية املناخ حوافز العمل، التقدم املنهي والتدريب( لها تأثير على إدارة األزمات. وأخيرا

 أساس
ا
 في سرعة التنظيمي السائد ومراجعة أبعاده بشكل مستمر لتعزيز جوانبه اإليجابية ومعالجة جوانبه السلبية، فاملناخ التنظيمي يعتبر متطلبا

ا
يا

 أوسع من األبعاد التي تناولتها الدراسة كنمط فلسفة اإلدارة وأسلوبها، إدارة األزمات، وإجراء املزيد من الدراسات حول املناخ التنظيمي لت
ا
شمل أبعادا

توفر  ونمط العالقات االجتماعية، ونمط تشجيع العمل الجماعي، واالنتماء التنظيمي، ونطاق اإلشراف، وذلك من شأنه اإلحاطة بأهم العوامل التي

 خاللها إدارة األزمات.املناخ التنظيمي املالئم، ويوفر قاعدة ينطلق من 

 : املناخ التنظيمي، الهيكل التنظيمي، اإلجراءات اإلدارية، القرارات، تكنلوجيا املعلومات، الحوافز، التدريب، إدارة األزمات.الكلمات املفتاحية
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 (بالرياض التعليم بإدارة ميدانية دراسة) األزمات إدارة في التنظيمي املناخ دور 
 املقدمة .1

يعد املناخ التنظيمي من أهم املتغيرات التنظيمية التي تؤدي إلى نجاح       

املنظمات حيث يسهم في تحقيق أهداف املنظمة، من خالل عكسه لشخصية 

املنظمة، كما أن املناخ التنظيمي يعد من محددات السلوك التنظيمي حيث 

 يؤثر على رضا املوظفين الذي بدوره ينعكس على مستوى أداء العاملين

 ملهامهم. 

ومع تسارع التغيرات البيئية التي تحيط باملنظمة تزداد أهمية وجود مناخ     

تنظيمي صحي؛ لتتمكن من مواجهة املنافسة مع غيرها من املنظمات ومسايرة 

التغير التكنولوجي السريع، كما يسهم املناخ التنظيمي الصحي للمنظمة في 

 ها أو توقعها قبل حدوثها.قدرة املنظمة على إدارة األزمة فور حصول

وملا كان املناخ التنظيمي يمثل وصف خصائص بيئة العمل، لذا فال بد من     

أن يتأثر سلوك األفراد باملناخ التنظيمي السائد، فاملناخ التنظيمي الصحي 

يشجع األفراد على تحمل املسؤولية تجاه أنفسهم والعاملين باملنظمة 

اورة كما يشجع على التطوير، ويوضح للعاملين واملجتمع املحلي والبيئة املج

قنوات االتصال وآلية اتخاذ القرارات، وتقديم الحوافز املادية واملعنوية، مما 

يشعر كل فرد في املنظمة باملسؤولية تجاه إدارة األزمات وبأن لهم الحرية في 

 فهم راضون عنه. 
ا
 معينا

ا
 االختيار وأنهم إذا عاشوا واقعا

 في تحديد السلوك الوظيفي واألخالقي     
ا
 هاما

ا
فاملناخ التنظيمي يلعب دورا

للموظفين حيث يعمل على رسم وتحسين وتطوير قيم وعادات واتجاهات 

وسلوك األفراد العاملين، ومن هذا املنطلق يتضح أن املناخ التنظيمي يحدد 

نظيمي أبعاد املنظمة بكل الشخصية، وإن نجاح املنظمة في إيجاد مناخ ت

مالئم للموظفين من شأنه أن يخلق أجواء هادفة للعمل تؤكد طرق الثبات 

واالستقرار للموظفين واملنظمة على حد سواء، فيشعر املوظفون في البيئة 

التنظيمية الفاعلة بأهميتهم في العمل والقدرة على أن يكونوا أعضاء فاعلين 

تنظيم اإلداري، فاملناخ في اتخاذ القرار واملساهمة في رسم سياسات وخطط ال

التنظيمي الذي يشعر األفراد بالثقة املتبادلة بينهم وبين اإلدارة يعد من أبرز 

[. ومن هذا 1سمات املنظمات التي لديها االستعداد الكافي إلدارة األزمات]

املنطلق تسعى الدراسة للتعرف على العالقة بين املناخ التنظيمي ودوره في 

 إدارة األزمات.

 مشكلة الدراسة .2

تعد األزمة من الظواهر اإلدارية الغير مستقرة، تمثل حيث تهدد بصورة     

مباشرة وصريحة بقاء واستمرار املنظمة؛ حيث تتميز األزمة اإلدارية بدرجة 

مخاطر عالية تؤدي إلى التحول لوضع غير مستقر، مما يسفر عن حصول 

ة وكفاءة اتخاذ القرار، وال نتائج غير مرغوبة تؤثر بصورة سلبية على فعالي

تستطيع املنظمة تحمل األزمات اإلدارية لفترات طويلة مما يهدد استقرار 

 [.2املنظمة واستمرارها ]

يمثل العاملون األداة الفعالة بيد اإلدارة في التصدي لالزمات التي تواجهها     

والكفاءة  املنظمة وألجل أن يكونوا كذلك فالبد أن يتمتعوا بالقدرات العالية

املطلوبة للقيام بالتصرف املناسب الذي من شأنه استيعاب األزمات وتجاوز 

 [. 3آثارها ]

 

 

 وتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفرضياتها التالية:

 أسئلة الدراسة  .أ

 أسئلة الدراسة الرئيسة:

 ة التعليم بالرياض؟. ما واقع املناخ التنظيمي من وجهه نظر العاملين في إدار 1

 . ما واقع إدارة األزمات من وجهة نظر العاملين في إدارة التعليم بالرياض؟2

 :فرضية الدراسة الرئيس

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد املناخ التنظيمي )الهيكل  .1

التنظيمي، السياسات اإلدارية في اتخاذ القرارات، تكنولوجيا املعلومات، 

 نهي وحوافز العمل( وإدارة األزمات في وزارة التعليم.التقدم امل

 وينبثق منها الفرضيات الفرعية الخمس التالية:

. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الهيكل التنظيمي وإدارة األزمات في 1

 وزارة التعليم.

. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين السياسات اإلدارية في اتخاذ 2

 ارة األزمات في وزارة التعليم.القرارات وإد

. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تكنولوجيا املعلومات وإدارة األزمات 3

 في وزارة التعليم.

. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التقدم املنهي وإدارة األزمات في وزارة 4

 التعليم.

. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين حوافز العمل وإدارة األزمات في وزارة 5

 التعليم.

 أهداف الدراسة .ب

تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير املناخ التنظيمي وأبعاده الرئيسة 

)الهيكل التنظيمي، السياسات اإلدارية، تكنولوجيا املعلومات، التقدم املنهي 

لى إدارة األزمات في وزارة التعليم وذلك من خالل تحقيق وحوافز العمل( ع

 األهداف التالية:

 التعرف على مفهومي املناخ التنظيمي وإدارة األزمات. .1

بيان العوامل األساسية التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند القيام  .2

 بعملية تخطيط املناخ التنظيمي للمنظمة.

 زمات.التعرف على ُسبل إدارة األ  .3

 كيف يمكن للمناخ التنظيمي مواجهة األزمات.  .4

 ج. أهمية الدراسة

 تبرز أهمية الدراسة من خالل:

بيان دور املناخ التنظيمي في إدارة األزمات التي تتعرض لها املنظمات  .1

 وكيفية مواجهتها.

املدخل الحديث إلدارة األزمات وهو املدخل الوقائي وذلك من خالل  بيان .2

 تحقيقه عن طريق املناخ التنظيمي الصحي للمنظمة.

بيان كيف يمكن مواجهة األزمات من خالل تحسين املناخ التنظيمي  .3

 للمنظمة.

تحفيز املسؤولين في وزارة التعليم خاصة وفي املنظمات الحكومية عامة إلى  .4

 أهمية تحسين املناخ التنظيمي في املنظمة ملواجهة األزمات.

 د. حدود الدارسة

 هـ1441-1440الحد الزماني: الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 
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 الحد املكاني: إدارة التعليم بمدينة الرياض.

 ه. مصطلحات الدراسة

 بأنه تحقيق املنظمة أهدافها بك
ا
فاءة وفاعلية يعرف املناخ التنظيمي إجرائيا

من خالل سن مجموعة من األنظمة والسياسات التي توجه سلوك أفراد 

 املنظمة، مما يجعلها متميزة عن نظيراتها من املنظمات. 

 بأنها سلسلة من اإلجراءات واالستعدادات الهادفة 
ا
وتعرف إدارة األزمة إجرائيا

 نظمة ألهدافها. للحد من اآلثار السلبية الالزمة والتي قد تحد من تحقيق امل

 . اإلطار النظري 3

: املناخ التنظيمي
ا
 أوال

ظهرت أهمية املناخ التنظيمي في بداية الستينات من القرن املاض ي، ومنذ     

ذلك الحين تزايد اهتمام عدد من الباحثين في نظريات التنظيم والسلوك 

ع املناخ التنظيمي بأهمية املناخ التنظيمي و طبيعته وأبعاده، والتعرف على نو 

 [. 4التنظيمي السائد في املنظمة ]

يتأثر سلوك املوظفين داخل منظماتهم بالبيئة املحيطة بهم، وباتجاهاتهم      

نحو تلك البيئة وإدراكهم لها، كما تتأثر كفاءة وفعالية األداء الفردي 

والجماعي وأداء املنظمة ككل بمناخ بيئة العمل الداخلية السائدة، والذي 

 ؤثر على اتخاذ القرارات والسلوك واالتجاهات نحو املنظمة. بدوره ي

ويعد التعرف على املناخ التنظيمي ومستوياته مطلب هام لتحقيق أهداف 

املنظمة املطلوبة وأهداف املوظفين فيها وذلك بالعمل على تطوير املناخ 

 [. 5التنظيمي السائد ]

لتنظيمي يتحدد بناءا على توصل أغلب باحثي املناخ التنظيمي إلى أن املناخ ا

إدراك وانطباع موظفي املنظمة لحقائق مناخها التنظيمي، ويبرز هذا اإلدراك 

من التفاعل بين املوارد البشرية وبيئة املنظمة الداخلية، وبالتالي فإنه ينظر 

 للمناخ التنظيمي على أنه:

 مجموعة من الخصائص التي تميز املنظمة عن غيرها. .1

 القوى البشرية داخل املنظمة على مناخها التنظيمي.تؤثر نوعية  .2

 يتأثر سلوك املوظفين في املنظمة بمناخها التنظيمي. .3

 [.6ناتج من التفاعل بين املوارد البشرية وعناصر التنظيم داخل املنظمة ] .4

 أهمية املناخ التنظيمي

ز جهود تهتم الدراسات اإلنسانية باملناخ التنظيمي للمنظمات من خالل إبرا

املنظمة في تحسين البيئة الداخلية للعمل بهدف تحسين أداء املوظفين، 

 وسلوكهم اإلداري. 

ومما يتطلب إعداد القوى البشرية في املنظمة على األسس وقواعد تكون      

هي املحور األساس ي في عملية اإلنتاج الشاملة، كما تتضح أهمية املناخ 

طوير مهارات وقدرات املوظفين بصورة التنظيمي في مساهمته في تحسين وت

إيجابيه وفعالة، ومن أهم االتجاهات التي تبرز إيجابية املناخ التنظيمي هو 

ذلك االتجاه الذي يرى املنظمة كبيئة واحدة داعمة ومساندة إلشباع حاجات 

 [. 4العاملين االقتصادية واالجتماعية والسيكولوجية ]

أهم عوامل محفزات ومدعمات السلوك يعد املناخ التنظيمي من      

التنظيمي اإلداري اإليجابي مما يشجع املوظفين لبذلهم أقص ى جهد لتحقيق 

 للموظفين يؤثر على دافعيتهم 
ا
أهداف ورسالة املنظمة، وأما أن يكون محبطا

في العمل مما يضعف مساهمتهم في تحقيق رسالة وأهداف املنظمة، وذلك 

 وتقويم مناخ املنظمة التنظيمي بشكل مستمرمما يؤكد على أهمية دراسة 

[7.] 

فاملناخ التنظيمي يعد من العوامل املساعدة إلدارة املنظمة في تقييم فاعلية 

املنظمة ومواجهة مشكالتها التي تواجهها، مما يحقق في تطوير وتحسين 

 [. 6إجراءات املنظمة املنشودة ]

 أبعاد املناخ التنظيمي

نماذج املناخ التنظيمي ظهرت عدد من الدراسات والبحوث التي مع تعدد      

تتناول تطوير األبعاد األساسية للمناخ التنظيمي وما يتفرع من هذه األبعاد 

من متغيرات وخصائص، كما تطرقت إلى من جانب آخر إلى تعريف مفهوم 

 املناخ التنظيمي وتحديد نوعيته املالئمة وإمكانية االعتماد على األنواع

املتعددة من املناخ التنظيمي في تفسير درجة الرضا الوظيفي لدى املوظفين 

باملنظمة، واهتمت أغلب نماذج املناخ التنظيمي بعالقة املناخ التنظيمي 

باألنماط القيادية، أو بنوع الهياكل التنظيمية، وبناءا على ذلك فإنه يمكن 

 تحديد األبعاد الرئيسية للمناخ التنظيمي فيما يلي:

 الهيكل التنظيمي. .1

 السياسات اإلدارية املشاركة في اتخاذ القرار. .2

 التكنولوجيا واملعلومات. .3

 الحوافز املادية واملعنوية. .4

 التقدم املنهي والتدريب. .5

 وفيما يلي توضيح أبعاد املناخ التنظيمي التي سبق ذكرها:

ُيحدد التركيب الداخلي  الهيكل التنظيمي: "عبارة عن البناء أو الشكل الذي .1

للعالقات السائدة في املنظمة، فهو يوضح التقسيمات أو الوحدات الرئيسة 

والفرعية التي تضطلع بمختلف األعمال واألنشطة التي يتطلبه تحقيق 

 [.1أهداف املنظمة"]

ويشمل الهيكل التنظيمي حجم املؤسسة ونمط السلطة وأسلوب اتخاذ     

يعة الهيكل التنظيمي ونظرة املوظفين إليه تؤثر في القرار في املنظمة، فطب

مشاركتهم وإبداعهم في العمل، فجمود الهيكل التنظيمي وعدم مرونته ال يتيح 

 لعالقات املوظفين خارج إطاره، مما يؤدي إلى تخوف العاملين من أية 
ا
مجاال

 اتصاالت خارج إطار الهيكل التنظيمي، بينما مرونة الهيكل التنظيمي والذي

ُيعد أساس عام للعالقات التنظيمية يساعد على تطوره ليستوعب املتغيرات 

املستجدة، ويشجع املوظفين على العمل في التطوير والتحسين لتحقيق 

 [.8األهداف ]

فهيكل املؤسسة التنظيمي يؤثر بصورة كبيرة على تحقيق املنظمة ألهدافها      

سؤوليات بوضوح للموظفين، بكفاءة وفاعلية، حيث أنه يحدد األدوار وامل

ويضمن عدم االزدواجية في مسؤولياتهم، ويحدد قنوات االتصال بين 

 [.9املوظفين بعضهم البعض ومع اإلدارة ]

 ولكي يحقق الهيكل التنظيمي كفاءة األداء البد أن يتسم بالخصائص التالية:

هداف التوازن بين الصالحيات واملسؤوليات والتنسيق بين أهداف الفرد وأ -أ

 املنظمة مع وضوح خطوط االتصال ملمارسة القيادة.

املرونة، من خالل إعادة النظر في الهيكل التنظيمي ليتناسب مع التغيرات -ب 

 [.10في البيئة الداخلية والخارجية التي تعمل فيها املنظمة ]

. السياسات اإلدارية في اتخاذ القرار: وجدت السياسات اإلدارية في 1

ديثة ضرورة األخذ بمبدأ املشاركة في صنع القرار بعدم تركيز املنظمات الح

القرار في يد شخص لوحده لكن البد من زيادة عدد املشاركين في اتخاذ القرار 

[. فمشاركة املوظفين في اتخاذ القرار يعد من أهم العوامل 11ما أمكن ذلك ]

 التي تؤدي إلى زيادة والئهم للمنظمة ورفع روحهم املعنوية. 
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 ال يتجزأ من 2
ا
. التكنولوجيا واملعلومات: أصبحت التكنولوجيا جزءا

املنظمات املختلفة، وأحد عناصر املناخ التنظيمي لها، لذا على املنظمات أن 

تستفيد من مزايا وإيجابيات التكنولوجيا، فالتكنولوجيا تعمل على إحداث 

مل من األمور التغيير والتطوير في املنظمة؛ لتبسيط اإلجراءات وتخليص الع

 الروتينية فيه.

. الحوافز املادية واملعنوية: ويقصد به مدى مراعاة اإلدارة في استخدام 3

أساليب التحفيز املتنوعة، فعندما يحصل املوظف على حافز نتيجة أدائه 

عمل ما، فإنه سيعمل على تكرار مثل هذا السلوك اإليجابي مرة أخرى، 

 [.9نتماء األفراد ملنظماتهم ]فالحوافز تعمل على زيادة والء وا

. التدريب والتقدم املنهي: ويشير إلى مدى شعور العاملين بتوافر فرص 4

الترقية وتبوء مناصب إدارية أعلى، فقد توفر املنظمة مناصب جديدة 

للعاملين من خالل التحديث والتجديد وفتح فروع جديدة لها، فضال عن 

جديدة من خالل االشتراك  إحساس العاملين باكتساب مهارات وخبرات

بدورات تدريبية بما يتناسب مع طبيعة العمل والتقنيات املستخدمة، مما 

يولد شعورا لديهم باهتمام اإلدارة واعتزازها بهم مما يؤدي إلى األداء الكفء 

[6.] 

 مفهوم األزمة وإدارتها: إدارة األزمات

بيئة املنظمة الداخلية  تعبر األزمة عن التغيرات الغير متوقعه التي تحدث في   

أو الخارجية دون توفر فرص لتجنبها، ويعد التعامل الفاعل هو السبيل 

الوحيد إلدارة األزمة والخروج منها أو تحاش ي معظم آثار األزمة السلبية على 

املؤسسة، بينما تجاهل األزمة يؤدي إلى انتقال املنظمة من وضع س يء إلى 

ب املنظمة فإنها تؤثر على قدرة املسؤول عن [، فاألزمة بقدر ما تصي12أسوأ ]

اتخاذ القرارات في التفكير مما يؤدي إلى تداخل األسباب والنتائج لديه، بينما 

تحتاج إدارة األزمة إلى القوة واإلدراك والسيطرة والفعالية من متخذ القرارات 

في املنظمة ليتم إدارة األزمة بطرق علمية وتخطيط عملي ووعي بإمكانيات 

 [. 2املنظمة املتاحة ليتم الحد من نسبة الخسائر الناتجة عن أزمة املنظمة ]

 أهمية إدارة األزمات

تحتاج املنظمة التي تتعرض إلى أزمة إلى اإلدارة بالطرق العلمية الفعالة      

القائمة على البحث واملعرفة، فال يمكن معالجة وإدارة األزمات إال من خالل 

التفكير العلمي والوفرة في املعلومات املناسبة للتدخل لحل وفهم طبيعة 

[، وإدارة 13,12] األزمة مما يسهم في ترجمة أسباب وأبعاد حدوث األزمة

األزمات بطرق صحيحة يساعد على معرفة أبعاد األزمة الحيوية املفيدة التي 

 تساعد على إثراء الجوانب الحيوية للمنظمة التي تعمل على 

 [.14ازدهار املنظمة ]

لألزمات دور هام في اكتشاف املعرفة باملتغيرات البيئية املتعددة الداخلية      

ت بظاللها وثقلها على املنظمات وقيادتها اإلدارية التي تكون والخارجية التي ألق

بحاجة إلى قاعدة معلومات الختزال الزمن باتجاه السيطرة واالحتكار لسوق 

املنافسة لرسم خارطة األعمال ملؤازرة الفكر االستراتيجي ملتخذ القرار 

ة لبناء قرار اإلداري وبناء رؤية مستقبلية ملعالجة األزمة وبالتالي تكون انطالق

إداري سليم وإدارته وفق نظام معلوماتي متطور يمكن املنظمة من تقليص 

املسافات ورسم مفردات التفكير بحسابات األرقام املبنية على التحليل 

 [.15واملنطق ]

 أنواع األزمات

 يمكن تقسيم األزمات إلى ستة أنواع وهي:

 . حسب املحتوى: معنوية، مادية، معنوية ومادية.1

 . حسب إمكانية االستفادة: تنموية، عرضية.2

 . شدة األثر: شديدة األثر، ضعيفة األثر.3

 . مراحل التكوين: النشوء، التصعيد، التكامل، االحتواء، النهاية.4

 . البعد الزمني: متكررة الحدوث يمكن التنبؤ لها، مفاجئ يصعب التنبؤ بها.5

مع معين، فردية، تنظيمية . حسب كيان الضرر: دولية، أزمة قومية، مجت6

[16.] 

 مراحل إدارة األزمات

إلدارة األزمة مراحل خمس، يقتض ي إدارة كل مرحلة من مراحلها بدقة من 

خالل التخطيط للمرحلة األولى وتنفيذها ومتابعتها واملعلومات املرتدة من 

تعتبر أساسا للمرحلة الثانية في  –التغذية العكسية  –هذه املرحلة 

التنفيذ واملتابعة واملعلومات املرتدة من املرحلة الثانية تعتبر التخطيط و 

ا للمرحلة الثالثة وهكذا.. واملراحل الخمس هي:  أساسا

اكتشاف إشارات اإلنذار: ترسل األزمة سلسلة  –. الشعور باحتمال األزمة 1

من إشارات اإلنذار يستقبلها املديرون ولكن قد يكون من الصعب عليهم 

رات الحقيقة والهامة، وعدم االنتباه واالهتمام لهذه اإلشارات التقاط اإلشا

 يؤدي إلى وقوع األزمة.

. االستعداد والوقاية: اكتشاف نقاط الضعف في املنظمة ووضع خطة 2 

 املواجهة على افتراض أسوأ الحاالت ومعالجتها قبل استفحالها.

من األضرار ومنعها احتواء األزمة: يتم إعداد وسائل للحد  –. مجابهة األزمة 3

 من االنتشار لتشمل األجزاء األخرى التي لم تتأثر بعد في املنظمة.

. استعادة التوازن والنشاط: استعادة النشاط من عدة جوانب منها األصول 4 

امللموسة واملعنوية التي فقدت وذلك من خالل الخطط والبرامج قصيرة األجل 

تهدف إلى إعادة التوازن بشكل  التي تم إعدادها واختيارها مسبقا والتي

 تدريجي؛ لتعويض ما فقد أثناء حصول األزمة.

. التعلم وتقييم التجربة: يتم تقييم ما تم إنجازه أثناء مجابهة األزمة حتى 5 

يمكن تحسينه في املستقبل وتوفر عمليه تقييم مجابهة األزمة معلومات 

التقييم لتحسين مأتم مفيدة من زاوية الحيلولة دون تكرار األزمة وإعادة 

 [.13إنجازه واالستفادة من املاض ي لتطوير املستقبل ]

 مستويات إدارة األزمات

 هناك ثالثة مستويات إلدارة األزمات كما ذكرها وهي:

 :-االستراتيجية الوقائية –األساس االستراتيجي  .1

أن نجاح إدارة األزمة يعني تطبيق سياسة متوسطة أو طويلة األمد تمنع 

وجبه نشوء األزمات أو امتدادها أو تالفي تلك األزمات قبل تفاقمها وهذا ما بم

 نطلق عليه االستراتيجية الوقائية.

 التخطيط للطوارئ: .2

 رسم الخطط والتعاون مع بعض ملواجهة األزمة والتصدي لها.

 التنفيذ واملتابعة: .3

ذ وهذا ما وضع ما تم التخطيط له وهو التخطيط االستراتيجي موضع التنفي

يعرف بتنفيذ االستراتيجية الوقائية ومن ثم تقييم ومتابعة االستراتيجية بعد 

 [.17انتهاء األزمة ]

 الدراسات السابقة .4

التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي  [ املعنونة بــ"املناخ6في دراسة البقمي ]     

ملوظفي إمارة منطقة مكة املكرمة" والتي تهدف إلى معرفة عالقة املناخ 
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التنظيمي باألداء الوظيفي للعاملين، أظهرت نتائجها أهمية املناخ التنظيمي 

والحوافز في الرضا الوظيفي للعاملين في املنظمة وبالتالي رفع أدائهم الوظيفي، 

الة بعدد من التوصيات كأهمية املناخ التنظيمي في املنظمة وخرجت الرس

 خلصت 
ا
ووجوب أخذ مدراء الوحدات اإلدارية بتأثيره في العمل، وأيضا

الدراسة بأهمية الهيكل التنظيمي الرسمي ليتم حكم عمل العاملين في إطار 

 عام موحد.

مستوى املهارات [ املعنونة باملناخ التنظيمي وعالقته ب7في دراسة الحريول ]    

التفاوضية في إدارة األزمة األمنية والتي اُستخدم فيها منهج الوصف املسحي، 

حيث هدف الباحث في الدراسة إلى معرفة عالقة املناخ التنظيمي بمستوى 

املهارات التفاوضية لدى املوظفين املسؤولين عن إدارة األزمات األمنية، 

صت الدراسة بعدد من النتائج كان م
ُ
ن أهمها: أن التخطيط السيئ إلدارة وخل

األزمات يهدر الوقت والجهد واملال ويؤدي إلى ضعف االستفادة من اإلمكانيات 

 املتاحة مما ينعكس سلبا في حل األزمات والتغلب عليها. 

[ املعنونة باملناخ التنظيمي وعالقته بضغوط 18بينما في دراسة البدر ]     

ط مديرية الدفاع املدني بمنطقة الرياض، العمل: دراسة ميدانية على ضبا

والتي تهدف إلى التعرف على مستوى املناخ التنظيمي السائد وطبيعة العالقة 

بين املناخ التنظيمي وضغوط العمل، باإلضافة إلى التعرف على االختالفات في 

اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العالقة بين املناخ التنظيمي وضغوط بيئة 

اختالف عدد من املتغيرات مثل الفئة العمرية، واملؤهالت التعليمية، العمل ب

والحالة االجتماعية، وعدد سنوات الخبرة، وأظهرت نتائج الدراسة أهمية 

 توافر املناخ التنظيمي اإليجابي في التغلب على ضغوط العمل. 

[ املعنونه بـ" إدارة األزمات 2دراسة الجبوري والربيعي والعبيدي ]     

والكترونية اتخاذ القرار"، حيث تهدف الدراسة إلى إيجاد تقديم إطار نظري 

لتحقيق التوازن بين املعلومات واألنظمة السائدة لدعم القرار وإدارة األزمات 

بما تقدمه من معلومات تساهم في تحليل أولويات األزمة، وأظهرت نتائج 

جيا املعلومات بما تقدمه الدراسة بأن هناك عالقة بين إدارة األزمات و تكنولو 

من معلومات مهمة في صنع القرار لحل أو تجاوز األزمة، وخرجت الدراسة 

بعدد من التوصيات كان من أبرزها: أهمية وجود قاعدة معلومات آلية 

سريعة االستجابة لألحداث املفاجئة بسرعة الرجوع لهذه املعلومات لسرعة 

قل أضرار ممكنة وتجنب حدوثها في اتخاذ القرار املالئم الجتياز األزمة بأ

 املستقبل.

[ إلى إيجاد العالقة بين عناصر املناخ التنظيمي Gratto15 [هدفت دراسة     

والرضا الوظيفي وأبعاده للقيادات اإلدارية في مستوياتها املختلفة، وقد 

أظهرت نتائج الدراسة أن من أهم عناصر الرضا الوظيفي بالنسبة لعينة 

هتمامات الفرد الشخصية، وضوح اتصاالت املنظمة الداخلية، الدراسة هي ا

صت 
ُ
وضوح هيكل املنظمة التنظيمي، وضوح إجراءات التقييم، وخل

التوصيات بأهمية التركيز من قبل اإلدارة العليات على خلق بيئة العمل 

محفزة لزيادة الرضا الوظيفي لدى املوظفين مثل توفير فرص تنمية مهنية 

 اح قنوات االتصال الداخلية لتطوير عمل املنظمة. للموظفين وإيض

[ والتي اهتمت بالتعّرف على العالقة بين املناخ Nystrom et al19 [دراسة      

التنظيمي وتطبيق االبتكار الفني، إذ اعتقد الباحثون بأن االبتكار الفني 

يتخذها يحصل من خالل البيئة التنظيمية وذلك عن طريق القرارات التي 

املديرون، وقد توصل الباحثون إلى أن الحجم التنظيمي واملوارد الراكدة 

 ترتبط بعالقة إيجابية باالبتكار.

[ والتي تناولت العالقة بين املناخ التنظيمي Montes et al20 [دراسة     

( 312وإحساس العاملين بدعم اإلدارة والتي أجريت على عينة مكونة من )

 في 
ا
( دائرة تعمل في املجال املالي، وقد توصلت الدراسة إلى أن املناخ 80)عامال

سم باملساندة والتماسك والقبول الذاتي يساعد وبشكل 
ّ
التنظيمي الذي يت

إيجابي في عملية االبتكار في تجاوز األزمات، كما أشارت الدراسة إلى أن هناك 

 ي التجديد واإلبداع.اختالفات في عناصر املناخ التنظيمي وفي مدى تأثيرها ف

 تعقيب على الدراسات السابقة

تناولت الدراسات التي استعرضت موضوعي املناخ التنظيمي واألداء     

الوظيفي مما ساهم في إثراء اإلطار النظري لدراستنا الحالية وساعد في بناء 

االستبانة الالزمة لجمع املعلومات عن املناخ التنظيمي وأبعاده في املؤسسة 

 ستهدفة. امل

ولقد تطرقت بعض الدراسات للمناخ التنظيمي بصورة منفصلة عن      

األداء الوظيفي، بينما تناولت دراسات أخرى محور املناخ التنظيمي كمتغير 

من متغيرات الدراسة للتعرف على أبعاده وعناصره وتأثره باملتغيرات اإلدارية 

[، وما يميز هذه Gratto15 [، ودراسة [18يره عليها، مثل دراسة البدر ]وتأث

عد على حد علم الباحثة؛ من أولى 
ُ
الدراسة عن الدراسات السابقة أنها ت

الدراسات في البيئة املحلية التي تهتم بأثر املناخ التنظيمي في إدارة األزمات في 

البيئات التعليمية، وذلك باعتبار أنه ال توجد دراسة محلية سابقة لنفس 

[ والتي تناولت أثر املناخ التنظيمي على إدارة 7ريول ]املجال إال دراسة الح

األزمات ولكن دراسة الحريول اهتمت بالقطاعات األمنية أو العسكرية بينما 

 تركز هذه الدراسة على القطاعات التعليمية.

 الطريقة واإلجراءات .5

 منهج الدارسة .أ

 الهتمام الدراسة بإدارة رأس املال الفكري وتنميته في الكليات الجامعية   
ا
نظرا

والتي تعد أحد املشكالت اإلنسانية فهي دراسة وصفية، حيث اعتمدت 

الباحثة على املنهج املسحي مستندة إلى أن املنهج املسحي أحد مناهج البحث 

اء املعنيين التي تقوم على دراسة املشكالت البحثية عن طريق مسح آر 

 [.21باملشكلة ]

 مجتمع وعينه الدراسة .ب

يتحدد مجتمع الدراسة باملوظفين واملوظفات اإلداريات بإدارة التعليم  

 موظف وموظفة. 1972بمنطقة الرياض إذ بلغ 

وتم استخدام معادلة ريتشارد جيجر لحساب عينة الدراسة بناء على حجم 

 املجتمع، حيث:

N.حجم مجتمع الدراسة : 

Z 1.96وتساوى  0.95: الدرجة املعيارية املقابلة ملستوى داللة  

d.نسبة الخطأ : 

 فرد بناء على حجم مجتمع الدراسة. 321بلغت عينة الدراسة 

استبانة وبعد استبعاد غير  350استبانة كان العائد منها  400وتم توزيع 

 وهو ما يشكل عينة 321املكتمل بلغت االستبانات الصالحة للتحليل 

 الدراسة. 

 ج. أدوات الدراسة

تم تطوير استبانة الدراسة بناءا على الدراسات السابقة ليتم التعرف املناخ 

التنظيمي السائد وأثره في إدارة األزمات، تكونت استبانة الدراسة من ثالثة 

 محاور تتمثل فيما يلي:
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 املحور األول: ويشمل تعريف عن االستبانة والدارسة والهدف منها. 

 حور الثاني: ويتم فيه قياس املناخ التنظيمي وفق األبعاد التالية:امل

 الهيكل التنظيمي.  .1

 السياسات اإلدارية واتخاذ القرارات.  .2

 التكنولوجيا واملعلومات.  .3

 التقدم املنهي والتدريب. .4

 حوافز العمل.  .5

مستوياته الثالثة: املحور الثالث: يقاس فيه واقع إدارة األزمات من خالل 

 االستراتيجية الوقائية، التخطيط للطوارئ، والتنفيذ واملتابعة.

وللكشف عن هذه أبعاد الدراسة سابقة الذكر تم تصميم أسئلة االستبانه  

درجات(، موافق  5وفق مقياس ليكرت الخماس ي، حيث يمثل موافق بشدة )

أوافق بشدة ) درجة  درجات(، ال أوافق )درجتين(، وال 3درجات(، محايد ) 4)

 واحدة(. 

 معالجة البيانات:

( SPSSاعتمد في معالجة البيانات على برنامج اإلحصاء للعلوم االجتماعية ) 

 لتحليل البيانات. 

ثم تم ترميز البيانات لتحديد طول الخاليا للمقياس الخماس ي ملحاور الدراسة 

 فكانت كالتالي:

ا(. 1.79إلى  1 -  )منخفض جدا

 )منخفض(. 2.59 إلى 1.80 -

 )متوسط(. 3.39إلى  2.60 -

 )مرتفع(. 4.19إلى  3.40 -

(. 5إلى  4.20 -
ا
 )مرتفع جدا

 . النتائج6

لحساب نتائج الدراسة ُحسب املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري 

لعبارات االستبانة لتحديد استجابات عينة أفراد الدراسة للمحاور الرئيسة 

 ة.التي تتضمنها أداة الدراس

 وظهرت النتائج كما يلي:

: مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
ا
 أوال

السؤال األول من الدراسة على: ما مدى تقييم املوظفين في إدارة تعليم  ينص

 الرياض للمناخ التنظيمي السائد في اإلدارة؟ 

تم استخدام املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري لإلجابة على سؤال 

 الدارسة األول كما هو موضح في الجدول التالي:

 1 جدول 

 حسب املتوسط
ً
 تنازليا

ً
 املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري ألبعاد املناخ التنظيمي مرتبا

 انحراف متوسط املجال الرقم الرتبة

.75 3.90 الهيكل التنظيمي 5 1  

 1.24 3.45 حوافز العمل 1 2

 1.04 3.42 السياسات اإلدارية واتخاذ القرارات 3 3

 1.03 3.41 املعلوماتتكنلوجيا  4 4

 1.21 3.38 التقدم املنهي والتدريب 2 5

  1-5 3.52 91.  

 أعلى على حصل قد كان( 3.9) التنظيمي الهيكل ُبعد أن( 1) جدول  يوضح     

 السياسات ثم ،(3.45) العمل حوافز ذلك ُبعد تاله ثم حسابي، متوسط

 كان ثم( 3.41) املعلومات تكنولوجيا بعده ثم ،(3.42) القرار واتخاذ اإلدارية

  هناك أن يعني وهذا ،(3.38) والتدريب املنهي التقدم مرتبة آخر في
ا
 من ميال

 تقييم أن حيث للمنظمة، التنظيمي املناخ عن الرضا في العاملين قبل

 . املحايد الوسط من وأعلى إيجابية كانت التنظيمي للمناخ املوظفين

 قد كان التنظيمي الهيكل بعد أن( 2) جدول  يوضح: التنظيمي الهيكل ُبعد (أ

 حسابي بمتوسط األخرى  التنظيمي املناخ أبعاد سائر بين األولى املرتبة احتل

 التنظيمي الهيكل بعد فقرات عرض ولدى ،(0.75) معياري  وانحراف( 3.9)

 في واضحة و محددة العمل إجراءات" فقرة أن( 3) رقم جدول  من يتضح

 هذا فقرات بين من األولى املرتبة احتلت قد" للمنظمة التنظيمي الدليل

 متوسط وهو( 4.44) العينة أفراد إلجابات الحسابي املتوسط بلغ إذ البعد،

، عالي حسابي
ا
 من فرد لكل واضحة العمل مهام" الفقرة كانت حين في نسبيا

 بلغ إذ الحسابي، متوسطها حيث من الفقرات أقل" املنظمة في العاملين

( 4.44) بين ما الحسابية متوسطاتها تفاوتت فقد الفقرات باقي أما ،(3.28)

 ُبعد أن يعني وهذا( 3) املحايد الحسابي املتوسط من أعلى أنها حيث( 3.28)و

  املوظفين لدى التنظيمي الهيكل

  كان حيث األولى املرتبة يحتل
ا
 .إيجابيا

 2 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   مرتبة التنظيمي الهيكل بعد لفقرات املعيارية واالنحر
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقـرات الرقم الرتبة

 .90 4.44 التنظيمي للممنظمة.إجراءات العمل محددة في الدليل  .23 1

الدليل التنظيمي للمنظمة متاح لجميع املوظفين مما يمكنهم من االطالع عليه  .21 2

 بسهوله.

4.27 1.00 

 1.38 3.79 يرتبط الهيكل التنظيمي للمنظمة مع األهداف املعمول بها في املنظمة. .22 3

 1.21 3.74 واملرؤوسين بالوضوح في الهيكل التنظيمي للمنظمة.تتميز خطوط السلطة للرؤساء  .24 4

 1.50 3.28 مهام العمل واضحه لكل فرد من العاملين في املنظمة. .25 5
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 3 جدول 

افات الحسابية املتوسطات افز  ُبعد لفقرات املعيارية واالنحر   مرتبة العمل حو
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 1.40 3.66 تهتم اإلدارة العليا بمنح حوافز مادية ومعنوية للموظفين. .2 .1

 1.36 3.51 يتم مكافأة األفكار الجديدة التي يتم اقتراحها لتطوير األداء. .3 .2

 إلى معيار التميز في العمل  .1 .3
ا
 1.53 3.41 والكفاءة في األداء.تتم عملية الترقية استنادا

 1.30 3.39 يتم تقييم األداء على أسس موضوعية. .4 .4

 1.42 3.30 يغلب اتجاه اإلدارة نحو املكافأة والتشجيع بدل االتجاه نحو االنتقاد والتهديد. .5 .5

 املركز احتل البعد هذا أن السابق( 3) جدول  يوضح: العمل حوافز ُبعد (ب

  الثاني
ُ
 بعد حول  عامة بصوره إيجابية كانت املوظفين انطباعات أن حيث

 البعد هذا فقرات لجميع العينة أفراد إجابات متوسط بلغ إذ الحوافز،

 (. 1.24) معياري  وانحراف( 3.45)

 العليا اإلدارة تهتم" فقرة أن يتضح العمل حوافز بعد لفقرات وبالنظر      

 حسابي متوسط أعلى على حصلت" للعاملين واملعنوية املادية الحوافز بمنح

 متوسط أقل كان بينما ،(1.4) املعياري  االنحراف وكان( 3.66) بلغ حيث

 نحو االتجاه بدل والتشجيع املكافأة نحو اإلدارة اتجاه يغلب" لفقرة حسابي

 كما ،(1.42) املعياري  االنحراف كان بينما( 3.3) كان حيث" والتهديد االنتقاد

 املحايد املتوسط من أعلى جميعها كانت الفقرات بقية أن الجدول  من لوحظ

 أن يعني وهذا ،(3.3)و( 3.66) بين ما الحسابية متوسطاتها تفاوتت حيث

 وتنال ما حد إلى ومتوسطة إيجابية كانت للموظفين املقدمة الحوافز مستوى 

 تميز أسس على قائمة واضحة أسس على تمنح الحوافز هذه أن كما رضاهم،

 .األداء وكفاءة العمل

 4 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   مرتبة القرارات واتخاذ اإلدارية اإلجراءات ُبعد لفقرات املعيارية واالنحر
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 1.32 3.63 يشارك العاملون في تطوير معايير األداء املتعلقة بوظائفهم. .13 .1

يمتلك العاملون القدرة والصالحيات القانونية على اتخاذ القرارات  .14 .2

 الهامة وتحمل املسؤولية.

3.58 1.23 

 1.41 3.49 العاملين الفرصة لحل مشكالتهم بأنفسهم.السياسات اإلدارية تعطي  .11 .3

 1.41 3.23 الفرصة متاحة ملشاركة العاملين في تحليل املشكالت واتخاذ القرارات. .12 .4

 1.40 3.15 تتم صياغة األهداف بطريقة جماعية.  .15 .5

 هذا أن السابق( 4) جدول  يوضح: القرارات واتخاذ اإلدارية اإلجراءات بعد( ج

 عام بشكل إيجابية العاملين انطباعات كانت حيث الثالثة املرتبة احتل البعد

 املعياري  االنحراف كان بينما( 3.42) حسابي بمتوسط البعد كانت حيث

 يشارك"  الفقرة أن( 5) رقم الجدول  من اتضح البعد فقرات بعرض و(. 1.04)

( 3.63) على حصلت قد" بوظائفهم املتعلقة األداء معايير تطوير في العاملون 

 االنحراف كان بينما البعد، هذا فقرات في حسابي متوسط أعلى يعد حيث

 األهداف صياغة تتم" الفقرة كانت بينما الفقرة، لهذه( 1.32) املعياري 

( 3.15) حسابي بمتوسط كانت حيث الفقرات أقل" جماعية بطريقة

 ما الفقرات لباقي الحسابية املتوسطات تفاوتت وقد(. 1.4) ري معيا وانحراف

 هناك أن يعني مما املحايد املتوسط من أعلى وجميعها( 3.15)و( 3.63) بين

 الرضا مستوى  وأن القرارات واتخاذ اإلدارية اإلجراءات عن عام بشكل رضا

، كان
ا
 اتخاذ على القانونية والصالحيات القدرة يمتلكون  العاملين وأن متوسطا

 تعطي اإلدارية السياسات أن كما املسؤولية، وتحمل الهامة القرارات

 عن العاملين رضا مستوى  أن إال بأنفسهم، مشكالتهم لحل فرصة العاملين

  مقبولة كانت وإن املشكالت، تحليل القرارات اتخاذ في املشاركة
ا
 لكنها نسبيا

 لهذه العينة أفراد إجابات متوسط بلغت إذ املطلوب باملستوى  ليست

 املتوسط كان حين في ،(3.23) ،(3.49) ،(3.58) الترتيب وعلى الفقرات

 %(. 3.42) الُبعد لهذا العام الحسابي

 5 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   مرتبة املعلومات تكنولوجيا بعد لفقرات املعيارية واالنحر
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

تؤدي نظم املعلومات اإلدارية املستخدمة في املنظمة واملبنية على الحاسب اآللي الى االستخدام األمثل للموارد  .17 .1

 املتاحة.

3.62 1.16 

 1.31 3.37 املنظمة على سرعة انجاز العمل.تساعد اتمتة العمل في  .18 .2

 في املنظمة مع طبيعة عمل املنظمة. .16 .3
ا
 1.25 3.33 يتناسب استخدام التكنولوجيا املتوفرة حاليا

تساعد التكنولوجيا املستخدمة في املنظمة على تسهيل تحليل البيانات التي تبنى عليها القرارات املتسمة بالسرعة  .19 .4

 االزمات.كما في 

3.30 1.31 

 انطباعات أن السابق( 5) الجدول  من يتضح: املعلومات تكنولوجيا ُبعد( د

  ومتوسطة إيجابية، كانت عام بشكل البعد هذا نحو العاملين
ا
 بلغ إذ نسبيا

 هذا فقرات وبعرض ،(1.03) معياري  وانحراف( 3.41) الحسابي املتوسط

 اإلدارية املعلومات نظم تؤدي" فقرة أن( 6) رقم الجدول  من اتضح البعد
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 األمثل االستخدام إلى اآللي الحاسب على واملبنية املنظمة في املستخدمة

 وانحراف( 3.62) حسابي متوسط أعلى على حصلت قد" املتاحة للموارد

 في املستخدمة التكنولوجيا تساعد" الفقرة حصلت فيما( 1.16) معياري 

 بالسرعة املتسمة القرارات عليها تبنى التي البيانات تحليل تسهيل على املنظمة

 االنحراف كان بينما( 3.3) بلغ حيث حسابي متوسط أقل على" األزمات في كما

 بين ما الفقرات لباقي الحسابية املتوسطات تفاوتت بينما( 1.31) املعياري 

 .املحايد املتوسط من أعلى جميعها وكانت ،(3.3)و( 3.62)

 أن السابق( 6) رقم الجدول  من يتضح والتدريب املنهي التقدم ُبعد( ه

 كان حيث البعد، هذا حول  عامه بصورة إيجابية كان العاملين انطباعات

 هذا فقرات وبعرض( 1.21) املعياري  االنحراف وكان( 3.38) حسابي بمتوسط

 املوظفين احتياجات على التعرف على اإلدارة تحرص:" فقرة أن اتضح البعد

 متوسط أعلى على حصلت قد" ألعمالهم أدائهم مستوى  لتحسين التدريبية

 حسابي متوسط أدنى كان حين في ،(1.36) معياري  وانحراف( 3.51) حسابي

  لديها العاملين املنظمة إدارة تيهئ:" للفقرة
ا
  علميا

ا
 تقدمهم اجل من وعمليا

 تفاوتت بينما ،(1.24) معياري  وانحراف( 3.27) متوسطها بلغ إذ" املنهي

 كانت حيث( 3.27) ،(3.51) بين ما الفقرات لباقي الحسابية املتوسطات

 .املحايد املتوسط من أعلى عامة بصورة

 6 جدول 

افات الحسابية املتوسطات   مرتبة والتدريب املنهي التقدم بعد لفقرات املعيارية واالنحر
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

املتوسط  الفقرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 1.36 3.51 تحرص اإلدارة على التعرف على احتياجات املوظفين التدريبية لتحسين مستوى أدائهم ألعمالهم. .6 1

 1.36 3.44 الخدمات الالزمة والفرص لتطوير قدرات املوظفين.تحرص اإلدارة على توفير  .7 2

تعقد اإلدارة دورات تدريبية متنوعة وبصورة مستمرة ملساعدة املوظفين الكتساب مهارات جديدة تفيدهم في أداء  .10 3

 العمل.

3.40 1.55 

 1.34 3.30 التقدم املنهي.تقدم اإلدارة التعليمات للعاملين التي من شأنها ان تحفزهم على  .9 4

 من اجل تقدمهم املنهي. .8 5
ا
 وعمليا

ا
 1.24 3.27 تيهئ إدارة املنظمة العاملين لديها علميا

 
ا
 :الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج مناقشة: ثانيا

 إدارة لواقع العاملين تقييم مستوى  ما: على الدراسة من الثاني السؤال ينص

  بالرياض؟ التعليم إدارة في األزمات

 املتوسطات استخدام تم الدراسة أسئلة من الثاني السؤال على لإلجابة

 :التالي الجدول  في موضح هو كما املعيارية واالنحرافات الحسابية

( 3.9) بلغ الحسابي األزمات إدارة محور  متوسط أن( 7) رقم جدول  يوضح      

 فقرة أن تبين األزمات إدارة فقرات وبعرض ،(3) املحايد الوسط من أعلى وهو

  اإلدارة خلقت" 
ا
  شعورا

ا
 أي مواجهة في النجاح بإمكانية العاملين لدى كبيرا

  املحور  فقرات أعلى كانت" أزمة
ا
  متوسطا

ا
 بينما ،(4.32) كان حيث حسابيا

 القرارات اتخاذ من تمكنني التي الكافية الصالحيات لي تفوض"  فقرة كانت

  املحور  فقرات أدنى" العمل أثناء
ا
  متوسطا

ا
 كان بينما( 3.37) كان حيث حسابيا

 (.1.39) املعياري  االنحراف

 
ا
 :الرئيس الدراسة بفرضية املتعلقة النتائج مناقشة ثالثا

 بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد: "على الرئيس الدراسة فرضية تنص

 ".بالرياض التعليم إدارة في العاملين لدى األزمات وإدارة التنظيمي املناخ

افات الحسابية املتوسطات 7 جدول    مرتبة األزمات إدارة لفقرات املعيارية واالنحر
ً
 الحسابية املتوسطات حسب تنازليا

املتوسط  الفقـرات الرقم الرتبة

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 لدى العاملين بإمكانية النجاح في مواجهة أي أزمة. .31 .1
ا
 كبيرا

ا
 .75 4.32 خلقت اإلدارة شعورا

 .78 4.28 توجهنا اإلدارة بأهمية العمل كفريق ملواجهة االزمات. .36 .2

 .89 4.28 اإلمكانيات الدارة االزمات.تعتمد اإلدارة السياقات الرسمية وغير الرسمية لحشد  .39 .3

 .99 4.21 تمكن اإلدارة العاملين في اتخاذ القرارات الهامة والحيوية وتحمل مسؤولياتها. .34 .4

 .94 4.16 تشجيع اإلدارة العاملين على تقديم مقترحات وأساليب جديدة في العمل ملواجهة االزمات في الحاالت الطارئة. .40 .5
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 :كالتالي فرعية فرضيات خمس الرئيس الفرضية من وينبثق

 في األزمات وإدارة التنظيمي الهيكل بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد. 1

 .بالرياض التعليم إدارة

 اتخاذ في اإلدارية السياسات بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد. 2

 .بالرياض التعليم إدارة في األزمات وإدارة القرارات

 األزمات وإدارة املعلومات تكنولوجيا بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد. 3

 .بالرياض التعليم إدارة في

 وإدارة والتدريب املنهي التقدم بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد. 4

 .بالرياض التعليم إدارة في األزمات

 إدارة في األزمات وإدارة العمل حوافز بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد. 5

 .بالرياض التعليم

 :  الدراسة فرضيات اختبار

 التنظيمي املناخ بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد: " الرئيس الفرضية

 ".بالرياض التعليم إدارة في العاملين لدى األزمات وإدارة

 املتعدد االنحدار اختبار إجراء تم الفرضية هذه الختبار

 8 جدول 

 (األزمات إدارة) التابع واملتغير ( التنظيمي املناخ) املستقل املتغير  بين للعالقة االنحدار  تحليل نتائج

مستوى الداللة=  Tقيمة  مجموع املربعات متوسط املربعات درجات الحرية املصادر املتغير املستقل

 

R 2R 

 0.5 0.7 *0.0 19.8 70.10 70.10 1 االنحدار املناخ التنظيمي

     0.178 53.30 299 الخطأ املعياري 

  مرتفع( R=.75) االرتباط معامل أن( 8) جدول  من يتضح حيث      
ا
 مما نسبيا

 التابع واملتغير( التنظيمي املناخ) املستقل املتغير بين العالقة قوة على يدل

 أن يعني مما ،(R2=.57) يساوي  التحديد معامل أن كما ،(األزمات إدارة)

 املناخ) املستقل املتغير تأثير قوة من%( 57) مقداره ما يفسر التنظيمي املناخ

 العلوم في جيدة نسبة وهي( األزمات إدارة) التابع املتغير في( التنظيمي

 يعني وهذا متغيراتها، حصر ولصعوبة ظواهرها لتعقد واإلنسانية االجتماعية

 
ا
 كما الدراسة، تشملها لم األزمات إدارة في تؤثر أخرى  عوامل هناك أن أيضا

  دالة وهي( T=19.8) قيمة أن
ا
 ودرجات( . = 01) داللة مستوى  عند إحصائيا

 بين عالقة وجود على تنص التي الفرضية تقبل عليه وبناء ،(299.1) حرية

 توصلت التي النتيجة مع النتيجة هذه تتفق األزمات، وإدارة التنظيمي املناخ

 القطاعات على أجريت التي[ 18] البدر ودراسة[ 7] الحريول  دراسة إليها

 .السعودية في األمنية

 ُبعد كل بين العالقة توضح والتي الفرعية الدراسة فرضيات اختبار تم كما

 . األزمات وإدارة التنظيمي املناخ أبعاد من

  دالة عالقة توجد: "األولى الفرعية الفرضية
ا
 وإدارة العمل حوافز بين إحصائيا

 ". األزمات

 9 جدول 

 (األزمات إدارة) التابع واملتغير  املستقلة املتغيرات بين للعالقة االنحدار  تحليل نتائج

درجات  املصادر املتغير املستقل

 الحرية

  R 2Rمستوى الداللة=  Tقيمة  املربعاتمجموع  متوسط املربعات

 0.36 0.60 *0.000 12.84 43.84 43.84 1 االنحدار حوافز العمل

     79.56 0.26 299 الخطأ املعياري 

 0.40 0.63 *0.000 13.9 48.52 48.52 1 االنحدار التقدم املنهي والتدريب

     74.88 0.25 299 الخطأ املعياري 

الدارسة واتخاذ  السياسات

 القرارات

 0.50 0.71 *0.000 17.6 62.77 62.77 1 االنحدار

     60.63 0.20 299 الخطأ املعياري 

 0.38 0.61 *0.000 13.64 47.36 47.36 1 االنحدار تكنلوجيا املعلومات

     0.25 76.04 299 الخطأ املعياري 

 0.52 0.72 *0.000 18.12 64.59 64.59 1 االنحدار الهيكل التنظيمي

     58.81 0.19 299 الخطأ املعياري 

 عالقة وجود يعني وهذا( R=.60) االرتباط معامل أن( 9) جدول  من يتضح       

  متوسطة
ا
 إدارة) التابع واملتغير( العمل حوافز) املستقل املتغير بين نسبيا

 الحوافز أن يعني مما( R2=.36) يساوي  التحديد معامل أن كما( األزمات

 املتغير على( الحوافز) املستقل املتغير تأثير قوة من%( 36) مقداره ما تفسر

  دالة وهي( T=12.84) قيمة وبلغت ،(األزمات إدارة) التابع
ا
 عند إحصائيا

 الفرضية تقبل سبق ما على وبناء ،(299.1) حرية ودرجات( 0.01 =) مستوى 

 وجود ثبت إذ األزمات وإدارة العمل حوافز بين عالقة وجود على تنص التي

  دالة عالقة
ا
 العاملين عند األزمة إدارة في تؤثر الحوافز أن يعني مما إحصائيا

 قدراتهم وتوقظ العاملين همم تثير واملادية املعنوية الحوافز إن حيث

 إجرائها التي[ 6] البقمي دراسة نتائج مع الدراسة هذه نتيجة تتفق اإلبداعية،

 الواليات في إجرائها التي[ Gratto [15 دراسة مع تتفق كما مكة إمارة في

 .األمريكية املتحدة

  دالة عالقة توجد: "الثانية الفرعية الفرضية
ا
 املنهي التقدم بين إحصائيا

 ". األزمات وإدارة والتدريب

  يتضح    
ا
  مقبولة عالقة وجود( 9) جدول  من أيضا

ا
 املستقل املتغير بين نسبيا

 قيمة بلغت حيث( األزمات إدارة) التابع واملتغير( والتدريب املنهي التقدم)

 أن يعني مما( R2=.40) التحديد معامل بلغ كما ،(R=.63) االرتباط معامل

 املستقل املتغير تأثير قوة من%( 40) مقداره ما يفسر والتدريب املنهي التقدم
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 قيمة وبلغت ،(األزمات إدارة) التابع املتغير على( والتدريب املنهي التقدم)

(T=13.9 )دالة وهي  
ا
 حرية ودرجات( 0.01 = ) داللة مستوى  عند إحصائيا

  دالة عالقة وجود على تنص التي الفرضية تقبل عليه وبناء(. 299.1)
ا
 إحصائيا

 وهذا العالقة، هذه وجود ثبت إذ األزمات وإدارة والتدريب املنهي التقدم بين

 مختلفة ومعارف وخبرات مهارات العاملين تكسب التدريبية العملية أن يعني

  ينعكس مما
ا
 اتصال على ويجعلهم العمل في وإنتاجهم سلوكياتهم على إيجابيا

 العاملين إدراك من ويزيد البيئية، التغيرات ملواكبة املستجدات مع مستمر

 مواجهة على تساعدهم عريضة قاعدة لهم ويوفر الذاتية للتنمية ويحفزهم

 .وإدارتها األزمات

 اإلجراءات بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد: " الثالثة الفرعية الفرضية

 ". األزمات وإدارة القرارات واتخاذ اإلدارية

  ودالة قوية عالقة وجود( 9) رقم الجدول  من يتضح     
ا
 املتغير بين إحصائيا

( األزمات إدارة) التابع واملتغير( القرارات واتخاذ اإلدارية اإلجراءات) املستقل

 التحديد معامل قيمة وبلغت ،(R=.71) االرتباط معامل قيمة بلغت حيث

(R2=.50 )مقداره ما تفسر القرارات واتخاذ اإلدارية السياسات أن أي 

 في( القرار واتخاذ اإلدارية السياسات) املستقل املتغير تأثير قوة من%( 50)

  دالة وهي( T=17.6) قيمة بلغت كما ،(األزمات إدارة) التابع املتغير
ا
 إحصائيا

 الفرضية تقبل وعليه ،(299.1) حرية ودرجات( 0.00 =) داللة مستوى  عند

 إدارة القرارات واتخاذ اإلدارية اإلجراءات بين عالقة وجود على تنص التي

 املسؤوليات تفويض أن يعني وهذا العالقة، هذه وجود ثبت إذ األزمات،

 في إيجابي بشكل تؤثر القرار اتخاذ في والالمركزية للمرؤوسين والسلطات

 لديهم القدرة ويزيد بأهميتهم ويشعرهم بالنفس الثقة يمنحهم إذ األزمة، إدارة

 وأفكار أساليب وتجريب لتبني يؤهلهم مما التغير، مقتضيات مع للتعامل

 األمر املعقدة، التنظيمية واإلجراءات بالروتين املرور دون  العمل في جديدة

 هذه نتيجة تتفق األزمة، مواجهة خاللها من يمكن مالئمة قاعدة يوفر الذي

 Montes et ودراسة ،Nystrom et al [19] دراسة إليه توصلت ما مع الدراسة

al [20 ]دعم في اإلدارية والسياسات القرار اتخاذ عملية أهمية توضح التي 

 .األزمات لتجاوز  واالبتكار التجديد على وتشجيعهم للموظفين املعنوية الروح

عد بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد: "الرابعة الفرعية الفرضية  با

 ". بالرياض التعليم بإدارة العاملين لدى األزمات وإدارة املعلومات تكنولوجيا

  ومقبولة إيجابية عالقة وجود( 9) رقم الجدول  من يتضح     
ا
 املتغير بين نسبيا

 بلغت حيث ،(األزمات إدارة) التابع واملتغير( املعلومات تكنولوجيا) املستقل

 أي( R2=.38) التحديد معامل قيمة وبلغت ،(R=.61) االرتباط معامل قيمة

 املتغير تأثير قوة من%( 38) مقداره ما تفسر املعلومات تكنولوجيا أن

 بلغت كما ،(األزمات إدارة) التابع املتغير على( املعلومات تكنولوجيا) املستقل

  دالة وهي( T=13.64) قيمة
ا
 ودرجات( 0.01 =) داللة مستوى  عند إحصائيا

 وجود على تنص التي الفرعية الفرضية قبول  يعني وهذا ،(299.1) حرية

  دالة عالقة
ا
 إذ األزمات، وإدارة املعلومات تكنولوجيا استخدام بين إحصائيا

 في يساعد مما التكنولوجيا استخدام أن يعني مما العالقة، هذه وجود ثبت

 وأساليب أفكار بتقديم يسمح الذي إليها والرجوع املعلومات تبادل سرعة

 مما بالنفس والثقة واالستقرار الطمأنينة من درجة للعاملين يوفر جديدة،

 نتائج مع الدراسة هذه نتيجة وتتفق بثقة، وحلها األزمة مواجهة على يساعد

 تكنولوجيا بأهمية خلصت التي[ 2] والعبيدي والربيعي الجبوري دراسة

 . األزمات إدارة في املعلومات

 الهيكل بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد: "الخامسة الفرعية الفرضية

 "بالرياض التعليم بإدارة العاملين لدى األزمات وإدارة التنظيمي

 املتغير بين ما حد إلى قوية إيجابية عالقة وجود( 9) رقم الجدول  من يتضح     

 قيمة بلغت حيث ،(األزمات إدارة) التابع واملتغير( التنظيمي الهيكل) املستقل

 يعني وهذا( R2=.52) التحديد معامل قيمة وبلغت(. R=.72) االرتباط معامل

 املستقل املتغير تأثير قوة من%( 52) مقداره ما يفسر التنظيمي الهيكل أن

 قيمة بلغت كما ،(األزمات إدارة) التابع املتغير على( التنظيمي الهيكل)

(T=18.12 )دالة وهي  
ا
 الحرية ودرجات( 0.01 =) داللة مستوى  عند إحصائيا

 ذات عالقة وجود على تنص التي الفرضية قبول  يقتض ي عليه وبناء ،(299.1)

 هذه وجود ثبت إذ األزمات، وإدارة التنظيمي الهيكل بين إحصائية داللة

 أن شأنه من العاملين لدى الواضح التنظيمي الهيكل أن يعني وهذا العالقة،

 ينمي كما واإلنجاز الدؤوب العمل من املزيد إلى دافعيتهم و حماسهم ينمي

 بفعالية، وإدارتها األزمات ومواجهة حل في املبادرة نحو اإليجابية اتجاهاتهم

 خلصت التي[ 6] البقمي دراسة إليه توصلت ما مع الدراسة هذه نتيجة تتفق

 يحكم الذي العام اإلطار باعتباره الرسمي التنظيمي بالهيكل االهتمام بضرورة

 .املوظفين عمل

 النتائج خالصة

 :كالتالي هي النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت

  كان السائد التنظيمي الرياض تعليم إدارة مناخ أن النتائج أظهرت -1
ا
 إيجابيا

 أبعاد من ُبعد أكثر كان بينما هناك، اإلدارة في املوظفين نظر وجهة من وذلك

 عينة أفراد نظر وجهة من الرياض تعليم إدارة في ُمطبق التنظيمي املناخ

 ُبعد كان بينما العمل، حوافز ُبعد تاله تم التنظيمي الهيكل ُبعد هو الدراسة

 أفراد تقييم حيث من الثالثة املرتبة في القرارات واتخاذ اإلدارية السياسات

 التقدم ُبعد وكان الرابعة، املرتبة في املعلومات تكنولوجيا ُبعد وجاء العينة،

 .مرتبة أخر في والتدريب املنهي

 إدارة موظفي لدى األزمات إلدارة االستعداد مستوى  أن النتائج أظهرت كما -2

  كان الرياض تعليم
ا
 . متوسطا

3-  
ا
 أبعاد بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود على النتائج أكدت وأخيرا

 التنظيمي املناخ أن يعني مما األزمات، إدارة وبين ُمجتمعة التنظيمي املناخ

  يؤثر املالئم
ا
 الدراسة أثبتت كما األزمات، إدارة على املوظفين قدرة في إيجابيا

 التنظيمي املناخ أبعاد من ُبعد كل بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود على

 
ا
 واتخاذ اإلدارية السياسات والتدريب، املنهي التقدم العمل، حوافز) ُمنفردا

 .األزمات وإدارة( املعلومات تكنولوجيا القرارات،

 توصياتال. 7

 :يلي بما توص ي الدراسة فإن السابقة، الدراسة نتائج على بناءا 

 لتعزيز مستمر بشكل وأبعاده السائد التنظيمي املناخ مراجعة ضرورة -1

 يعتبر التنظيمي املناخ إن إذ السلبية، جوانبه ومعالجة اإليجابية جوانبه

 
ا
  متطلبا

ا
 .األزمات إدارة سرعة في أساسيا

 وأفكارهم املوظفين اقتراحات متابعة على العليا املنظمة إدارة تعمل أن -2

 املوظفين أفكار تطبيق مدى توضح ولقاءات اجتماعات بعقد وذلك الجديدة

 باألزمات التنبؤ ليسهل املؤسسة في موظف كل مسؤولية وتحديد ومقترحاتهم

 . حدوثها قبل

 بتشجيعه الجماعي العمل في القدوة املنظمة إدارة تمثل أن أهمية -3

 بالرضا والشعور  العطاء على املوظفين ليشجع العمل تقييم في والشفافية
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 وحريصين املنظمة من جزء بأنهم يشعرون يجعلهم الذي الوظيفي واالنتماء

 .حدوثها قبل وعالجها باألزمات التنبؤ على

 حول  الدراسات من املزيد وإجراء التنظيمي املناخ بدارسة االهتمام زيادة -4

 كإجراء الدراسة، في ذكرت التي األبعاد على االقتصار وعدم املختلفة أبعاده

 املنظمات، في تطبيقها وأسلوب اإلدارية الفلسفة ُبعد عن الدراسة من مزيد

 العمل ُبعد واالجتماعية، املنظمة في الداخلية االتصال عالقات ُبعد

  املؤسس ي، االنتماء ُبعد الجماعي،
ُ
 معرفة على املساعدة في دور  لذلك أن حيث

 خاللها من ُينطلق قاعدة يوفر مالئم تنظيمي مناخ توفر التي العوامل أهم
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ABSTRACT_The study aims to identify the reality of the organizational climate in the management of 

education in Riyadh and the reality of crisis management in the management of education in Riyadh and 

identify the relationship between the organizational climate in its different dimensions and its role in crisis 

management. The descriptive approach was used in this study and the study performance was used in the 

questionnaire. It was distributed to a sample of the study population of 321 individuals in the Department of 

Education in Riyadh. The results showed that there is a tendency to be satisfied with the prevailing 

organizational climate. The results also showed that there is a statistically significant relationship between 

the organizational climate and crisis management from the point of view of the study sample members in the 

Department of Education in Riyadh and the dimensions of the organizational climate (organizational 

structure, administrative procedures and decision making, information technology, Incentives for 

employment, professional advancement and training) have an impact on crisis management. Finally, the 

study concluded with a number of recommendations, the most important of which were: To emphasize the 

importance of the prevailing organizational climate and to review its dimensions continuously to enhance its 

positive aspects. Conduct more studies on the organizational climate to include broader dimensions of the 

study. 

KEY WORDS: organizational climate, organizational structure, administrative procedures, decisions, 

information technology, training, Crisis Management. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


