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في شركات اإلتصاالت   ستراتيجية مقترحة لرفع كف اءة العاملينا
 األمنيةالبيئية و  للتعامل مع األزمات

 لمنشأة الشركة المصرية لإلتصاالتدراسة تطبيقية  
               [81] 

 (2)أماني البري -(2(جمال خطاب -(8(محمد البهنساوي أحمد محمد

 جامعة عين شمس ،كلية التجارة( 8 ة عين شمسجامعبحوث البيئية، الو معهد الدراسات ( 0
 

 المستخلص
يعتبر دور شركات اإلتصاالت من األدوار الهامة فى حياتنا اليومية المعاصرة مما ينبغى 

دراسة هذه الدراسة تؤكد أهمية : اإلهتمام بإستمرارية األعمال فى شركات اإلتصاالت مثال
، وأن معظم شركات يم خدماتها للمستفدينضرورة بقاء المنظمة لتقدإستمرارية األعمال و 

اإلتصاالت لم تهتم بتدريب العاملين بها على كيفية التعامل مع األزمة البيئية واألمنية التى 
ستمراريتها و  ستهدف الذلك  .يؤثر على سمعتها                                                         يمكن أن تتعرض لها الشركة مما يهدد بقاءها وا 

عرض مقترح و األمنية زمات البيئية و عامل مع األهذا البحث على رفع كفاءة العاملين للت
 اإلستنباطى ونظام المقابالتالمنهج الوصفي التحليلي و حيث أستخدم . لشركات اإلتصاالت

 042لعينة فعلية من  من خالل الدراسة الميدانية المالحظة العلمية الدقيقة للخروج بنتائجو 
ختبارها مسبقا فى شر وزيع قائمة إستقصاء تم إعدادها و تعامل و  كة المصرية لإلتصاالت                       ا 

 .العاملين للتعامل مع األزمات كفاءةو بالقرية الذكية للتوصل إلى مدى مستوى تدريب 
اإلهتمام بالتدريب التنظيمى يؤدى لرفع كفاءة  :من أهم النتائج التى تم التوصل إليهاو 

 إهتمام شركة المصرية .%4،,4سبة بن األمنيةالعاملين فى مواجهة األزمات البيئية و 
، الرصد والتطبيق، العرض والمراجعة)لإلتصاالت بأبعاد بيئة العمل التى تم التنويه بها 

 .واألمنية لرفع كفاءة العاملين فى مواجهة األزمات البيئية( اإلتصاالت، اإلجراءات الفعالة
طبقا و اإلهتمام بالبيئة الداخلية للعمل في مواجهة األزمات يؤدى الى تحسين أداء العاملين 

تعميم  :عامةال من أهم التوصياتو . % 42،4تأثير بيئة العمل بنسبة دراسة الميدانية إجمالى لل
عقد برامج تدريبية و . حكومية والخاصةفكرة ادارة األزمات البيئية واألمنية فى جميع الجهات ال

فى شركات اإلتصاالت والمجاالت األخرى للطالب والطالبات بالجامعات قبل اإلنتهاء من 
توصيات أما  .األمنيةحلة الدراسية بالحياة العملية على كيفية مواجهة األزمات البيئية و المر 

من : تفعيل بيئة عمل مكاملة من اتصاالت وتدريب تنظيمى للعاملين :لشركات اإلتصاالت
بعضها بوسائل اتصاالت رؤية مشتركة بين شركات االتصاالت و عمل : حيث اإلتصاالت
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تحديد ميزانية مالية لعمل بيئة : من حيث التدريب التنظيمىأما ، كونفرنسو حديثة مثل فيدي
المشاركة الفعالة : ت اإلتصاالتتوصيات للعاملين بشركاأما . محاكاة للتدريب الواقعى للعاملين

اإلهتمام . اصل المستمر داخليا بين العاملينالتو . باإلبالغ الفورى لقسم ادارة الزمات بأى خطر
 .دوات الخاصة بطرق مواجهة األزماتالتطوير وقراءة النشرات وحضور النبالتدريب المستمر و 

 
 المقدمة

 اإلتصال وسائل في المتالحق التكنولوجى التطور على شاهدا حولنا العالم يصبح
االتصاالت ، حيث يعد نظام الحديث الوقت في الدولية والعالقات والمنظمات لألفراد وأهميتها

 ،األفكار اآلراء، تبادل خالله من ويتم خارجيا،المنظمة داخليا و  ذييغ الذي الرئيسي الشريانو ه
 بعيدة، مسافات عبر إلكتروني بشكل المعلومات نقلأخيرا و ، السياسات اإلرشادات، االقتراحات،

 .والشركات المنظمات وتطور بناء في وفعال كبير أثر وله
 المنظمات جميع علي فيجب متعددة، أزمات يحدث فقد العالمى التكنولوجى للتطور نظرا
يطانية كيفية مواجهتها المختلفة، طورت بر  األزمات أنواع كافة لمواجهة الدائم اإلستعداد

صدار معيار لمناقشة و  8104لألزمات وتم عقد مؤتمر  خاص بإدارة األزمات  bs11200             ا 
 عنصر العاملين تدريب يعتبر ، حيث(;http;//crisisthinking.co.uk)للمنظمات مرجع 

عتمادية مستعدة منطمة بوصفها المنظمة موقف لتحديد والهامة الضرورية العناصر من  لم أم           وا 
 & marjason for consultingاألزمة، يوجد مؤسسة تسمى لمواجهة مستعدة تكن

training   مسئولة عن تقديم خدمات وتدريب  8102بمدينة دبى باإلمارات قد أنشئت عام
دارة األزمات مرجعللعاملين عن كيفية مواجهة  :                             الطوارىء وا 

(corina@marajasonconsulting.com)طبقا تدريبية متطورة خطط ، فالبد من وضع 
 العاملين مهارة في تساعد متطورة تدريبية برامج تطبيق ان حيث واألمنية البيئية للمستجدات

 من فالبد تدريبية، مرحلة كل عند وحيوية جديدة أفكار بخلق األزمات مواجهةل معرفتهم وتوسيع
 فى تساهم التي المقترحات لوضع المنظمة من مسبقا المعدة الطوارئ بخطط العاملين مشاركة
 تتفاقم أن يمكن بسببها التي لها يتعرضون التى الروتينية اليومية للمشاكل طبقا األزمات إدارة

 العمل فرق طريق عن للعاملين المختلفة التدريب صور تحدد سوف الدراسة هفهذ أزمة، ويحدث

mailto:corina@marajasonconsulting.com
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 األزمات لمواجهة للعاملين ة جيدمستوى كفاءلتحقيق  الهامة الرئيسية العوامل وتحديد المشتركة
 .اإلتصاالت شركات في واألمنية البيئية
 

 البحث مشكلة
 تهتم لم ،بينهم فيما لدولاو  المواطنين لتواصل ضرورى اإلتصاالت شركات دور يعتبر

 البيئية األزمات مواجهة على للعاملين الدورى العملى بالتدريب اإلتصاالت شركات بعض
 التدريب تكلفة ،لى تدريب العاملين مثل التحفيز والتعاونعدم تحديد العوامل المؤثرة عاألمنية و و 

 اإلجراءات رغم إنها من كلذلمحددة  ميزانية تحديد عدمو  المنشأة على مالية أعباء يشكل مما
 األزمات مع التعامل كيفية فالبد من معرفة ،اليومية التكنولوجية للتطورات       نظرا   الضرورية

 .بها العمل إستمرارية لضمان ذلك على العاملين تدريبو 
أتضح بعض  ،مع اإلضطالع على الدراسات الحديثة السابقة المختصة فى إدارة األزمات

لعاملين على مواجهة األزمات محاولة حل تلك المشكالت فى تدريب او  الدراسات تهتم بتوضيح
حيث وضحت  ،Nik Nadian Nisa Nik Nazli, Sapora Sipon, 2015دراسة  :مثال

 Marie) راسةد ؛لم تهتم بعملية التدريب ذاتهاو  اسة العوامل المؤثرة على التدريبتلك الدر 

Andersson 2014 ) :جامعات على مواجهة األزمات ضرورة تدريب الطالب فى ال
 Katerina):دراسة ؛لم توضح طرق التدريبو  قبل التخرج من المرحلة الجامعية الطوارىءو 

Vichova, Martin Hromada, David Rehak, 2017)  أتخذت تطبيق نظام معلومات
ال من هذا اإلتجاه ظهرت مشكلة البحث حيث  ،أيضا لم تهتم بتدريب العاملينو إلدارة األزمات 

تجهت لطرق التدريب للعاملين على مواجهة األزمات لذلك سيتم اتوجد دراسة سابقة حديثة 
التوضيح فى البحث الطرق الجيدة التى تساعد على تدريب العاملين لرفع كفائتهم للتعامل مع 

  .األمنية فى شركات اإلتصاالتو األزمات البيئية 
 

 تساؤالت البحث
 فى مواجهة األزمات البيئية  لعاملين لرفع مستوى كفائتهميدة لما أبعاد بيئة العمل الج

 ؟يتعرضون لها فى شركات اإلتصاالت األمنية التى يمكن أنو 
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 الفعالة التى يجب إتخاذها لرفع مستوى كفاءة العاملين فى مواجهة األزمات  تما اإلجراءا
 األمنية فى شركات اإلتصاالت؟و البيئية 

 األمنية فى شركات و لعاملين للتعامل مع األزمات البيئية ما التصور المقترح لرفع كفاءة ا
 ؟اإلتصاالت

 

 البحث أهداف
 البيئية األزمات مع للتعامل العاملين فية رفع مستوى كفاءةكي وه للبحث الرئيسى الهدف

 .اإلتصاالت شركات في األمنيةو 
 :ف فرعية أخرىافالبد من تحقيق أهد ،لكى يتحقق الهدف الرئيسىو 
 األمنيةو  البيئية األزمات مع للتعامل بيئة العمل المتطورة المطلوبة للعاملين على التعرف. 
 األزمات مواجهة فى تأثيرهاو  العاملين تصرف طرقو  الشخصية السمات عالقة معرفة 

 . األمنيةو  البيئية
 األزمات عهم متعامل فى العاملين تساعد التى الفعالة المطلوبة اإلجراءات على التعرف 

 . األمنيةو  البيئية
 .الرئيسى الهدف الفرعية األهداف خالل ومن

 يتحقق

 فروض البحث
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية لبيئة العمل بأبعدها المختلفة : الفرض الرئيسى األول

 .األمنيةو على مستوى كفاءة أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 
 :تيةينبثق منه الفروض الفرعية اآلو 

يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لبعد اإلتصاالت على مستوى : فرعى األولالفرض ال
 .األمنيةو كفاءة أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لبعد مبادرة التدريب التنظيمى : رعى الثانىفالفرض ال
 .األمنيةو مع األزمات البيئية  المكتسب على مستوى كفاءة أداء العاملين للتعاملو 
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يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لبعد اإلجراءات الفعالة على : الفرض الفرعى الثالث
 .األمنيةو مستوى كفاءة أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

 يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لبعد الرقابة على مستوى كفاءة: الفرض الفرعى الرابع
 .األمنيةو أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

المراجعة على و يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لبعد العرض  :الفرض الفرعى الخامس
 .األمنيةو مستوى كفاءة أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

التطبيق على و صد يوجد عالقة أثر ذات داللة إحصائية لبعد الر : الفرض الفرعى السادس
 .األمنيةو مستوى كفاءة أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

يوجد فروق ذات داللة إحصائية فى إستجابات المستقصى منهم : الفرض الرئيسى الثانى
 .(العمر، المؤهل العلمى ،النوع)حول أبعاد بيئة العمل تبعا للمتغيرات التالية 

فروق ذات داللة إحصائية فى إستجابات المستقصى منهم  يوجد: الفرض الرئيسى الثالث
 .(المؤهل العلمى ،العمر ،النوع)حول مستوى كفاءة أداء العاملين تبعا للمتغيرات التالية 

 

 البحث حدود
 .الذكية بالقرية لالتصاالت المصرية منشأة: مكانية حدود
 .810٢ عام خالل الدراسة إجراء تم: زمنية حدود

 

 منهج الدراسة
اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب الدراسة الميدانية لجمع 

أما مصدر البيانات فقد تم الحصول عليها من  .المعلومات والبيانات الالزمة إلتمام الدراسة
 :مصدرين هما

 حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر : المصادر الثانوية
لبيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات ا
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والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث 
 .والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

 ميدانيا  وتتمثل في جمع البيانات األولية : المصادر األولية. 
 

 البحث أهمية
 األزمة لمواجهة العاملين مهارة رفع ضرورة على الضوء تسليط فى تسهم الدراسة هذه نإ

 فى العمل إلستمرارية حدوثها فرصة تقليل إلى يؤدي قد مما من خالل إستراتيجية مقترحة
 المزيد تحقيقو       جدا   هام حياتنا في اإلتصاالت تكنولوجيا دور أصبح حيث اإلتصاالت شركات

عملى و حيث تعد هذه الدراسة بمثابة دعم تكنولوجى  ،األحداث مواكبة في للدولة التقدم من
شركة الخطوط و التابعة للحكومة و الخاصة  ركات اإلتصاالت للخطوط المحمولةلجميع ش

 .العاملين بتلك الشركاتو األرضية الحكومية 
 من( األمنيةو  البيئية الزماتا مع للتعامل العاملين كفاءة رفع) الدراسة موضوع فإن
 المنظمة تصبح حيث عليها الحفاظو  المنشأة استمرارية على ثرؤ ت التى الهامة المواضيع
 .ار خدمة اإلتصاالت لجميع العمالءضمان إستمر و  مستهدفة لألزمات، غير مستعدة
 

 الدراسات السابقة
تطبيق  إلىتهدف و  Adelaida Fanfarova and Ladislav Maris: 2017دراسة 

الحرائق فى و برمجة نظام لدعم خدمات اإلنقاذ و تصميم و  ،نظام تكنولوجى حديث محاكاة للواقع
إقتراح مشروع نموذجى مفيد لتدريب رجال اإلطفاء : توصلت الدراسة لنتائج .مدينة سلوفاكيا

لى ما يسمى بسوفت نظام على الجهاز الحاسب اآل: اإلنقاذ بنظام الواقع اإلفتراضى أنشطةو 
 .صورة من واقع حالة الطوارىء ،وير يحتوى على سيناريوهات التعامل

لى التعرف على كيفية التعامل مع إتهدف و  :(2182)أدهم هاني أبو النوردراسة 
لة التى يتم معرفة ما هى المرحو طبقا لنظام المؤسسات الحكومية للدولة  ،الكوارث فى مصر

 . ل حدوث الكارثة أم بعد حدوثهافيها إجراءات التعامل مع الكوارث فى مصر قب
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لى إجراءات الكوارث فى مصر بعد حدوث الكارثة حيث يوجد نقص إتوصلت الدراسة و 
تم إقتراح أجندة  ،عدم معرفة التصرف فى السيناريوهات المختلفة ،فى اإلجراءات المعيارية

تقليل  ،حداثالتحكم فى األ ،إدارة الخطر ،إدارة الخسائر: تصرفات لألنشطة المطلوبة مثل
  .إدارة الموارد ،الشخصى على الفردو األثار، تقليل التأثير اإلجتماعى 

 ;Ing-Marie Andersson; Kristina Gunnarsson; Gunner Rosen دراسة

Marie Mostrom Aerg (2014)  أخذت دراسة من الكونفيدرالية : لىإتهدف الدراسة
على كيفية  84 - 01الخبرة للطالب من سن و  تحديد المعرفةإلى اإلتحادية فى مدينة السويد 

تدريبهم على بيئة العمل قبل التخرج مما يساعدهم  ،التعامل مع بيئة العمل الخطرة مستقبال
ذلك بسبب كثرة عدد الوفيات و  ،التعامل فى وظائفهم على األزمات التى يتعرضون لها

الدراسة بمجموعة من تمت  .8102 – 8114المصابين صغار السن العاملين خالل فترة و 
ممارسة على أرض الواقع من المشاكل التى يمكن ان يتعرضون لها و أسئلة للطالب 

العلم  –كيفية القضاء على الخطر  –تحليل الخطر )الوصول لطرق تدريب  ،التصرفو 
األخطار و وضع خطة طويلة األجل فى مواجهة األزمات ( منع الخطر –بالخطر المحتمل 
تماعية متوقعة أخطار إجو فيزيائية و أخطار كيميائية  ،ية حوادثألطالب من للعمل المستقبلى ل

 .فى بيئة العمل
التعرف على طرق  لىإتهدف و   Jing Xin and Chongfu Huang (2013)دراسة

من و إلدارة خطر الحرائق فى المبانى السكنية  التعرف على طرقو الصين للتعامل مع الحرائق 
تخاذ قرار طبو خالل تقييم  تقييم الخطر : توصلت الدراسة. ممتلكات المبنىو قا لمستوى إشغال ا 

تحليل خطر الحرائق من  ،خسارة فى الممتلكات+ من خالل عدم اإلستطاعة إلستمرارية العمل 
ة السيطرة فى بداي وسيناري ،سلوك الفرد وسيناري ،اإلطفاء األولى للحريق وخالل سيناري

  .الحدث
 .Julia Pingel; Cullen Case Jr.; Beth Amer; Raymond, A دراسة

Hornung and Alexander, H. (2012)  تهدف للتوصل ألجندة عمل من خالل و
توصلت . مؤسسة التعاون الدولى على كيفية إنشاء برنامج تنظيمى مرن على تطورات األحداث
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من بعض و  .التعامل مع األزمات حتى ال تتفاقمو الدراسة لمتطلبات حتى تتم إستمرارية العمل 
 ،وضع فرق إحتياطية للفرق األصلية ،فرق عمل لألوقات الحرجة إلدارة األزمات: التوصيات

الفريق البديل و األسماء لفريق إدارة األزمات و تحديد المسئوليات  ،وثائق بديلة لخطط الطوارىء
 . لهم

 Katerina Vichova; Martin Hromada and David Rehak (2017)دراسة
إستخدام نظام  ،دعم إتخاذ القرار أثناء حدوث األزمةو مقترح خدمة إنقاذ الحرائق عمل تهدف لو 

. أبعادهو التعرف على تلك النظام و لتسهيل عملية اإلنقاذ ( معلومات إدارة األزمات)محدد 
لنظام معلومات جغرافى عبارة عن خريطة للمكان ذات تقنية رقمية موحدة : توصلت الدراسة

 .للتعامل مع األزمات بطريقة فعليةنظام  وه: ميع األماكنعلى المدى الطويل لج
التعرف  إلىتهدف و  (:2182)أحمد حمدي محمد محمددراسة ليلى محمد خضير، 

تقلب : تىهى كاآلو على األخطار الرئيسية السبعة التى واجهت مصر فى الفترة السابقة 
تغييرات ؛ ضراب العاملينإ؛ السالمة؛ تغير فى تكلفة الطاقة؛ تغير فى الضرائب؛ األسعار
ضعف اإلتصال بين أصحاب و خطر الحرائق بجانب ضعف توثيق األحداث ؛ رسمية

األخطار الرئيسية من خالل لى الخطة المطلوبة للتغلب على إتوصلت الدراسة . المصلحة
مل المؤثرة سواء كانت داخلية اتوصيف ثم تحديد العو  + تحليل +المعرفة و التحديد : مصفوفة
 .(التخفيف +المرونة و القابلية  +التجنب )التعرف على خطة اإلستجابة من خالل و جية أم خار 
تهدف لتوضيح دور اإلدارة الكفء للمعرفة و   Leif Jarle Gressgard (2014)دراسة

سلوك السالمة بين العاملين من و تبادل المعرفة  ؛منع حدوث األزماتو فى دراسة األهداف 
ختبار ان تبادل المعرفة للعاملين مرتبط بمستوى و تطوير  ؛ظمةالوسائل الهامة تنظيم المن ا 

ن إدارة المعرفة تعتبر مركزية لسلوك السالمة أتوصلت الدراسة . اإللتزام بمبدأ السالمة
يعتبر هذا النظام و يتأثر سلوك العاملين الخاص بسالمتهم بنظام تبادل المعرفة  ؛للعاملين

 .خطار للعاملينل القوية لتوقع األالمستخدم من وسائ
 Nik Nadian Nisa Nik Nazli; Sapora Sipon; Abdul Rahimدراسة

Zumrah and Salhah Abdullah (2015)   لتعرف على دور اإلستعداد لتهدف و
العوامل المؤثرة  ؛توضيح أهمية الممارسة بعد التدريب على مواجهة الكوارث ؛لمواجهة الكوارث
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يلعب دور التحضير للتدريب على مواجهة الكوارث : سةتوصلت الدرا. على عملية التدريب
التشجيع و التحفيز  ،إهتمام مدير العمل)اإلجراءات التابعة للتدريب من التأثير اإلجتماعى مثل و 

كيفية التعامل مع و ثم تحديد طريقة التدريب الى تحسين أداء العمل فى المؤسسة ( للعاملين
 .دية غير المستقرةالحاالت اإلقتصا والمتغيرات البيئية أ

 Olufunsho Awodele; Temidayo, D. Popoola; Akin Akinyedeدراسة

تقييم قياسات التحكم المستخدمة فى تقدير السالمة المهنية بمصانع فى لتهدف و  (2014)
توصلت و . تدريبهم على ذلكو طريق عينة عشوائية مختارة لمعرفة مدى معرفتهم  يجيريا عنن

منة آتطوير فعالية إطار العمل بطريقة التوصل الى اإلحتياج الى : امةنتيجة على إالدراسة 
عدم وجود دليل بالتدريبات : نتيجة خاصةو  ؛التأكد من تطبيق إشتراطات السالمة بالمصانعو 

قصور فى  ،الخاصة بالسالمة المهنية رغم أهمية الدليل فى منع إصابة العامل بالمصانع
 .المة المهنيةريب على المخاطر السقياسات التد

تهدف لربط تخطيط و   Runjiao Liu; Difei Jiang and Lei Shi (2016)دراسة
توضيح قواعد التصرف  ،قواعد التصرف للطالبو تصميم الحجرات الدراسة بكفاءة اإلخالء و 
توصلت الدراسة ألهمية التركيز على تصميم المبنى فى . طرق إتخاذ القرار أثناء اإلخالءو 

حيث يساعد على معرفة الوقت ( الواقع اإلفتراضى)ثناء اإلخالء بنظام المحاكاة تحسين األداء أ
  . طرق تصرف الطالبو لإلخالء 
 Sarah Moreira Bernardes; Francisco Rebelo; Etisangela vilarدراسة

Paulo Noriega and Tania Borges (2015)  توضيح مميزات إستخدام لتهدف و
توضيح جوانب  ؛تدريب العاملين على مواجهة الطوارىء ؛تراضىنظام التدريب الواقع اإلف

من مميزات التدريب الواقعى عدم إلى أن توصلت الدراسة . نماذج اإلخالء أثناء الطوارىءو 
تقليل تكلفة التدريب على و تعرض العاملين لخطر أثناء التدريب بمكان مماثل للحقيقة 

الطوارىء بسبب التدريب خارج المنشأة إستجابة فعالة لألشخاص عند حدوث  ؛الطوارىء
  .ع إنذار الطوارىء الحقيقىيعطى مصداقية عند سما
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 .Sarah-Louise Donovan; Paul, M. Salmon and Micheal, Gدراسة

Lenne (2015)   األعمال المطلوبة لفريق قيادة شئون و اإللتزام بالقرارات إلى تهدف و
إلى توصلت الدراسة . تنظيمية إلختبار إتخاذ القرارالتعرف على الطريقة المثلى ال ؛السالمة

 والتوصل ألسلوب أو التوصل للقرارات األساسية عن طريق المستويات اإلدارية بالمؤسسة 
 وتفعيل أ –تحديد أصحاب المصلحة خارج المؤسسة  –قرارات الوقت الحرج من جدول زمنى 

  .تحديد دور تحركات المؤسسة
 Shaharam Mahoudi; Fakhradin Ghasemi; Iraj Mohammadدراسة

fam and Esamaeil Soleimani (2014)   معرفة نظام اإلدارة البيئية لتقييم لتهدف و
توصلت . السالمة المهنية بطريقة مستمرة من خالل التعرف على أنظمةو تحسين الصحة و 

امل مع مكثف لتقييم أداء الشركات فى التعو الوصول إلطار عمل جديد بسيط  إلى الدراسة
 bs;8800. (فعل - فحص –عمل  –خطة )إعتماد اإلجراءات على  ،كيفية إدارتهاو األخطار 

,ohsas 18001  
وضع أجندة إرشاد لتهدف و  Terje Aven and Bodil, S. Krohn (2014) دراسة

الجودة فى و طرق جديدة إلدارة األحداث المفاجئة من خالل مبدأ اليقظة و بطريق تفكير 
توصلت الدراسة الى الوصول إلدارة الجودة من خالل التحسين المستمر . ستعدةالمنظمات الم

دارة الخطرو تأسيس التفكير فى تقييم و التدريبات على األحداث غير المتوقعة و لألداء  يمكن  ،ا 
قياس األنشطة من خالل النتائج المرغوب بها التى تم التوصل اليها مثل قياس اإلحتماالت 

ليس لألحداث غير المتوقعة ( النظر للصورة ككل)ل فوائد التدريبات حدوث األزمات من خال
 .لكن للنتائج المرغوب فيها أيضاو فقط 

 

 اإلطار النظرى
على  وأمور غير متوقع حدوثها على مستوى جزء من النظام أو تراكم مستمر و تزايد : األزمة

 .(,810 ،دراسة ندا. )مستوى النظام بأكمله
األنشطة التصحيحية فى جميع مراحل األزمة و ذ مجموعة من األعمال إتخا وه: إدارة األزمة

 (.8104أدهم هاني، ). السيطرة على توابعهاو من خالل محاولة منع حدوثها 
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كذلك ال يمكن و النوع و حدث خارجى سلبى غير متوقع من حيث الزمان  وه: األزمة األمنية
األمنى الداخلى يظهر الخلل  مما يعرقل عملهاو معرفة نتائجه يؤثر على أمن المؤسسة 

 (,810 ،الرهوان) .بالمؤسسة
ظرف يحدث نتيجة ظاهرة بيئية طبيعية أم بشرية تؤدى إلى خسائر مادية  وه: األزمة البيئية

 (8104أدهم هاني، ). معنوية فادحةو 
  :األمنيةو هذه مجموعة من األزمات البيئية 

  البيئيةاألزمات: 
 ،(عمر إفتراضى)إنهيار جزئى أم كلى للمبنى  ،فيضان ،لسيو  ،زلزال: أزمة بيئية طبيعية -

 .حرائق بسبب إرتفاع درجة الحرارة
 طبيعى، غاز تسريب - الكهربائي التيار بسبب الحريق: اإلنسان صنع من بيئية أزمة  -

 شبكة  -الغاز شبكة - المياه شبكة - الكهرباء) المرافق بسبب إنفجار ،تكنولوجية أزمات
 . (إتصاالت

 السرقة بغرض مسلح هجوم ،ارهابي هجوم ،إنفجار :تعرقل عمل المؤسسة أمنية أزمات. 
 

 إجراءات الدراسة
  :تألفت عينة الدراسة من
فرد من ( 41)أجريت هذه الدراسة االستطالعية على عينة مكونة من  :العينة االستطالعية
ت االختبار استبيان تم إرجاعها كاملة، للتأكد من صدق وثبا( 41)أجل اإلجابة على 

 .االستبيان
اعتمدنا في دراستنا الحالية على االستبيان كأداة من أدوات جمع البيانات حول : أداة القياس

الدراسة لذا يعرف االستبيان على أنه مجموعة من األسئلة المكتوبة التي توضع بقصد 
ميز به موضوع معين ومن أهم ما تتو الحصول على معلومات وآراء المبحوثين حول ظاهرة أ

توفير الكثير من الوقت والجهد على الباحث، وعلى هذا األساس تم تصميم و االستبانة ه
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استبيان خاص بموضوع الدراسة مصمم من قبل الباحث وذلك من أجل جمع البيانات 
 .والمعلومات الخاصة بموضع الدراسة

صية، والجزء ويتكون هذا االستبيان من ثالث أجزاء، الجزء األول يتضمن البيانات الشخ
عبارة مقسمة على ست  21الثاني يتضمن المتغيرات الخاصة ببيئة العمل ويبلغ عدد عباراته 

أبعاد، والجزء الثالث يتضمن البنود الخاصة بمستوى كفاءة أداء العاملين ويبلغ عدد عباراته 
 .عبارة 01

موافق : دائلب ,أما البدائل التي تم استعمالها في كال الشقين فهي بدائل واحدة وهي
 .بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة

 .وسنتطرق إلى كيفية حساب كل خاصية من هاتين الخاصيتين
من العاملين بالشركة  8,1يتكون مجتمع الدراسة من : عناصر المجتمع: مجتمع الدراسة

 .المصرية لالتصاالت بالقرية الذكية
عتماد على أسلوب العينة العشوائية في تحديد مفردات وقد قام الباحث باال :اختيار العينة

الدراسة لمراعاة أن يتاح لكل فرد من مفردات مجتمع البحث نفس الفرص المتكافئة لالختيار 
  0,8في العينة، حيث تم تحديد عينة الدراسة ومدى تمثيلها لمجتمع البحث، والتي بلغ حجمها 

القياس وثباتها، وزعت االستبانات على أفراد عينة بعد التحقق من صدق أداة : العينة الفعلية
استمارة ( 011)، حيث قام الباحث بتوزيع 0,8الدراسة العاملين في القرية الذكية عددهم 

تحسبا  لوجود استمارات غير مسترجعة وغير صالحة للتحليل االحصاء، وبلغ عدد المسترجع 
للتحليل اإلحصائي، وبالتالي تكونت  استمارات غير صالحة( 2)استمارة، منهم ( 0,1)منها 

 .(042)العينة الفعلية من 
وثبات االستبيان من خالل تطبيقه على عينة استطالعية مكونة : نتائج الصدق التمييزي

 .فرد( 41)
لحساب القوة التمييزية رتبت الدرجات الكلية التي حصل عليها من أفراد العينة 

يا من أقل درجة إلي أعلي درجة، وأخذت أدني االستطالعية بعد التصحيح ترتيبا  تصاعد
من الدرجات %( 8٢)، وأخذت أعلي (المجموعة الدنيا)من الدرجات وأطلق عليها %( 8٢)
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عتين المتطرفتين، ، وقد اعتمد الباحث على طريقة المجمو (المجموعة العليا)وأطلق عليها 
 .يوضح نتائج هذا اإلجراء( 0)والجدول رقم 

 دق التمييزينتائج الص :(8)جدول

االنحراف  المتوسط العدد المستويات
 المعياري

درجة 
مستوي  tقيمة  Df الحرية

 االستدالل Tداللة 

المجموعة العليا 
8٢ % 00 2741٢0 1718420 

المجموعة الدنيا  دالة 1711 007202 81
8٢ % 00 872122 172811, 

( 1711)وقيمة الداللة  ،(007202)المحسوبة  tمن الجدول السابق أن قيمة  يالحظ
 . ، مما يشير إلى أن للمقياس قدرة على التمييز بين طرفيه1710وهي دالة عند 

 :الصدق البنائي
نتائج الصدق البنائي من خالل معامل ارتباط أبعاد االستبيان بمجموع الدرجة  :(2)جدول

 41= الكلية ن 
 االرتباط أبعاد االستبيان م

 )**(17240 بيرسونمعامل ارتباط  االتصاالت 0
 1710 الداللة المعنوية

 )**(17242 معامل ارتباط بيرسون مبادرة التدريب التنظيمي والمكتسب 8
 1710 الداللة المعنوية

 )**(17412 معامل ارتباط بيرسون اإلجراءات الفعالة 2
 1710 الداللة المعنوية

 )**(17212 معامل ارتباط بيرسون الرقابة 4
 1710 اللة المعنويةالد

 )**(17412 معامل ارتباط بيرسون العرض والمراجعة ,
 1710 الداللة المعنوية

 )**(17248 معامل ارتباط بيرسون الرصد والتطبيق 1
 1710 الداللة المعنوية

 )**(17202 معامل ارتباط بيرسون مستوى كفاءة أداء العاملين ٢
 1710 الداللة المعنوية

  1710داللة عند مستوي معنوية )**( 
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داللة  ويتضح من الجدول أن جميع األبعاد ترتبط ببعضها البعض بالدرجة الكلية وهي ذ
تتمتع بدرجة عالية من  المقياس، وهذا يؤكد أن أبعاد 1710إحصائية عند مستوي داللة 

 .الصدق
تين وهما طريقة تحقق الباحث من ثبات استبيان الدراسة من خالل طريق :ثبات االستبيان

 . التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
تم استخدام درجات  Split-Half Coefficient method :طريقة التجزئة النصفية: أوالا 

العينة االستطالعية لحساب ثبات االستبيان بطريقة التجزئة النصفية، حيث احتسبت درجة 
رجة النصف الثاني من الدرجات وذلك النصف األول لكل بعد من أبعاد االستبيان وكذلك د

لحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جري تعديل الطول باستخدام معادلة سبيرمان وبراون 
، ومعادلة جثمان للتجزئة النصفية (Spearman-Brown Coefficient)النصفية المتساوية 

 .كوالجدول يوضح ذل( Guttman Split-Half Coefficient)غير المتساوية 
 41=قبل وبعد التعديل ن االستبيان  معامالت االرتباط بين نصفي كل أبعاد :(3)جدول

االرتباط قبل  عدد العبارات األبعاد م
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 17212 17٢,4 4 .االتصاالت 0
مبادرة التدريب التنظيمي  8

 ,1721 17282 ٢ .والمكتسب
 1742٢ 174٢2 02 .اإلجراءات الفعالة 2
 174,8 17412 4 .الرقابة 4
 17282 17٢11 4 .العرض والمراجعة ,
 1744٢ 17244 4 .الرصد والتطبيق 1
 17441 1724٢ 01 .مستوى كفاءة أداء العاملين ٢

 17222 17٢42 41 إجمالي أبعاد االستبيان
ل على وهذا يد( 17222)يتضح من الجدول السابق أن معامل الثابت الكلي لالستبيان 

أن ابعاد المقياس تتمتع بدرجة عالية جدا من الثبات يطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة 
 .الدراسة

استخدم الباحث طريقة أخري من طرق  Alpha Cronbachطريقة ألفا كرونباخ : ثانيا
ويعتمد "حساب الثبات وهي طريقة ألفا كرونباخ، وذلك بغرض التحقق من ثابت أداة الدراسة، 
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ا كرونباخ على حساب تباينات الفقرات وتباين االختبار، وعلى الرغم من أن قواعد القياس ألف
يعتبر  Alpha ≥ 0.60في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة، إال أن الحصول على 

 .معقوال، والجدول يوضح ثبات أبعاد المقياس باستخدام ألفا كرونباخ
  41=تخدام ألفا كرونباخ ن باسأبعاد االستبيان ثبات  :(2)جدول

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد م
 17412 4 .االتصاالت 0
 17404 ٢ .مبادرة التدريب التنظيمي والمكتسب 8
 17421 02 .اإلجراءات الفعالة 2
 17420 4 .الرقابة 4
 17٢41 4 .العرض والمراجعة ,
 17441 4 .الرصد والتطبيق 1
 17442 01 .أداء العاملينمستوى كفاءة  ٢

 17414 41 إجمالي ابعاد االستبيان
لُبعد اإلجراءات ( 17421)والتي تراوحت بين  يوضح الجدول قيم ثبات أبعاد االستبيان

لُبعد العرض والمراجعة كحد أدني، كما بلغ معامل ثبات ( 17٢41)الفعالة كحد أعلي، و
 أبعاد االستبيانرونباخ أعاله على تمتع ، وتدل مؤشرات ألفا ك(17414)المقياس إجمالي 

باحث لتطبيقه على عينة بمعامل ثابت عاٍل وبقدرتها على تحقيق أغراض الدراسة، ويطمئن ال
 . الدراسة

حصائية المستخِدمة ِفي الّدراسة  :أساليب المعالجة اْلِإ
  التحليل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسط المئوي المرجح في نتائج

 .الوصفي للمتغيرات
  تحليل االنحدار الخطي البسيطSimple Linear Regression Analysis  لمعرفة أثر

 (.المتغير التابع)على ( المتغير المستقل)كل ُبعد من أبعاد 
  وتحليل االنحدار المتعدد التدريجي(Stepwise )Multiple Regression  لمعرفة أثر

 (.المتغير التابع)لى ع( المتغير المستقل)أبعاد 
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  تم استخدام(Independent Samples T-test)  للعينتين المستقلتين الختبار الفروق
 .التي تعزى لمتغير النوع

  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي(One way ANOVA) الختبار الفروق. 
 

 النتائج
ئية لبيئة العمل بأبعدها يوجد عالقة أثر ذات داللة احصا" :الفرضية الرئيسية األولى

 ."المختلفة على مستوى كفاءة أداء العاملين
 يوضح أثر أبعاد بيئة العمل على مستوى كفاءة أداء العاملين: (2)جدول 

أبعاد المحاسبة عن 
 األداء البيئي

 االرتباط
(R) 

معامل التحديد 
 R2 التراكمي

 F قيمة

 المحسوبة
مستوي 

مستوي  Tقيمة  Fلداللةا
 T الداللة

 17111 7٢4٢, 1711 1207420 17284 1741٢ اإلجراءات الفعالة
 17111 017124 1711 4,27422 17484 17414 الرصد والتطبيق
 17110 278٢2 1711 2٢,7414 17442 174٢4 االتصاالت

مبادرة التدريب 
 17111 27442 1711 ٢2,7812 174,4 174٢٢ التنظيمي والمكتسب

 17110 27814 1711 ,12471٢ 174,٢ 174٢2 الرقابة
 17101 87484 1711 ,42708, 174,4 174٢4 العرض والمراجعة

 :يتضح من الجدول السابق ما يلي
اإلجراءات )                      ُ    في معادلة االنحدار، أن ب عد ( المتغير المستقل)دخول أبعاد بيئة العمل  -

%( 2874) قد احتل المركز األول في دخوله إلى معادلة االنحدار ويفسر ما نسبته( الفعالة
باالستناد إلى ( المتغير التابع)من قيمة قوة التأثير الحادث في مستوى كفاءة أداء العاملين 

المحسوبة والتي بلغت  Fوتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  ،(R2) معامل التحديد
المحسوبة  T، كما بلغت قيمة ,171وهي دالة عن مستوي معنوية ( 1207420)
 .,171ستوي معنوية وهي دالة عند م( 7٢4٢,)
ما نسبته ( اإلجراءات الفعالة)            ُ    الذي فسر مع ب عد ( الرصد والتطبيق)        ُ    يلي ذلك ب عد  -

( المتغير التابع)من قيمة قوة التأثير الحادث في مستوى كفاءة أداء العاملين %( 4874)
المحسوبة والتي  F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (R2)باالستناد إلى معامل التحديد 
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المحسوبة  T، كما بلغت قيمة ,171وهي دالة عن مستوي معنوية ( 4,27422)بلغت 
 .,171وهي دالة عند مستوي معنوية ( 017124)
والرصد والتطبيق، واإلجراءات )                  ُ     الذي فسر مع كل من ب عدي ( االتصاالت)        ُ    يلي ذلك ب عد  -

ة أداء العاملين من قيمة قوة التأثير الحادث في مستوى كفاء%( 4472)ما نسبته ( الفعالة
 F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (R2)باالستناد إلى معامل التحديد ( المتغير التابع)

، كما بلغت قيمة ,171وهي دالة عن مستوي معنوية ( 2٢,7414)المحسوبة والتي بلغت 
T  171وهي دالة عند مستوي معنوية ( 278٢2)المحسوبة,. 

االتصاالت، )الذي فسر مع كل من ( تنظيمي والمكتسبمبادرة التدريب ال)        ُ    يلي ذلك ب عد  -
من قيمة قوة التأثير الحادث في %( 4,74)ما نسبته ( والرصد والتطبيق واإلجراءات الفعالة

، وتؤكد (R2)باالستناد إلى معامل التحديد ( المتغير التابع)مستوى كفاءة أداء العاملين 
وهي دالة عن مستوي ( ٢2,7812)غت المحسوبة والتي بل Fمعنوية هذا التأثير قيمة 

وهي دالة عند مستوي معنوية ( 27442)المحسوبة  T، كما بلغت قيمة ,171معنوية 
171,. 

مبادرة التدريب التنظيمي والمكتسب، )الذي فسر مع كل من ( الرقابة)        ُ    يلي ذلك ب عد  -
مة قوة من قي%( 4,7٢)ما نسبته ( واالتصاالت، والرصد والتطبيق، واإلجراءات الفعالة
باالستناد إلى معامل ( المتغير التابع)التأثير الحادث في مستوى كفاءة أداء العاملين 

وهي ( ,12471٢)المحسوبة والتي بلغت  F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (R2)التحديد 
وهي دالة عند ( 27814)المحسوبة  T، كما بلغت قيمة ,171دالة عن مستوي معنوية 

 .,171مستوي معنوية 
الرقابة، مبادرة التدريب التنظيمي )الذي فسر مع كل من ( العرض والمراجعة)        ُ    يلي ذلك ب عد  -

من %( 4,74)ما نسبته ( والمكتسب، واالتصاالت، والرصد والتطبيق، واإلجراءات الفعالة
باالستناد إلى ( المتغير التابع)قيمة قوة التأثير الحادث في مستوى كفاءة أداء العاملين 

المحسوبة والتي بلغت  F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (R2)التحديد معامل 
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المحسوبة  T، كما بلغت قيمة ,171وهي دالة عن مستوي معنوية ( ,42708,)
 .,171وهي دالة عند مستوي معنوية ( 87484)

وهذا يعني أن أبعاد بيئة العمل مجتمعة معا، تدل على أن التغير : تفسير اختبار الفرضية
يرجع إلى هذه األبعاد % 4274بنسبة ( المتغير التابع)حادث في مستوى كفاءة أداء العاملين ال

( المتغير التابع)التغيرات الحادثة في مستوى كفاءة أداء العاملين % 470مجتمعة معا ، وأن 
 .عوامل أخري وترجع إلى الخطأ العشوائي أ

يوجد عالقة : ولي التي تنص على أنهوبناء على ما تقدم فأننا نقبل الفرضية الرئيسية اال
 .أثر ذات داللة احصائية لبيئة العمل بأبعدها المختلفة على مستوى كفاءة أداء العاملين

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المستقصي منهم حول أبعاد " :الفرضية الثانية
 ."(ع، العمر، المؤهل العلميالنو )بيئة العمل تبعا  للمتغيرات التالية 

 T-Test قام الباحث باستخدام Independent Samples T-test :بالنسبة لمتغير النوع

  نتائج اختبار الفروق في استجابات عينة الدراسة حسب متغير النوع: (6)جدول

قيمة  "ت"قيمة  (26 =ن)إناث  (22= ن)ذكور  المتغيرات
 الداللة

مستوي 
 الداللة

عاد اجمالي أب
غير  17242 17484 0,701 0,170 02722 0,8741 بيئة العمل

 دالة
لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في إجمالي أبعاد بيئة العمل، 

، (17484" )ت"، وقيمة (0,8741)ومتوسط الذكور ( 0,1701)حيث كان متوسط اإلناث 
من وجود فروق جوهرية بين الذكور واإلناث  كما أن قيمة داللة اإلختبار المحسوبة للتحقق

، مما يعني عدم وجود فروق ,171وهي قيمة أكبر من مستوى ( Sig=  17242)بلغت 
 .جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في إجمالي أبعاد بيئة العمل
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 (.One way ANOVA)قام الباحث باستخدام  :بالنسبة لمتغير العمر
 نتائج اختبار الفروق في استجابات عينة الدراسة حسب متغير العمر ANOVA :(7)جدول

العدد  العمر المتغيرات
االنحراف  المتوسط 821=ن

 المعياري
 قيمة

"f" 
قيمة 
 الداللة

اجمالي 
أبعاد بيئة 
 العمل

 087٢2840 0,074848 22 سنة 21أقل من 

17400 1742٢ 
 41الى أقل  21

 04748008 0,07,141 2, سنة
 1,الى أقل  41

 0,71,٢14 0,278٢8٢ 44 سنة
 0,720٢4٢ 04,7٢148 02 سنة 1,أكثر من 

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في إجمالي أبعاد بيئة العمل تبعا  لمتغير العمر، 
حيث بلغت قيمة داللة اإلختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعا  لمتغير العمر 

(1742٢  =Sig)  مما يعني عدم وجود فروق جوهرية ,171وهي قيمة أكبر من مستوى ،
 .ذات داللة إحصائية إجمالي أبعاد بيئة العمل تبعا  لمتغير العمر

 (.One way ANOVA)قام الباحث باستخدام  :بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي
 لمؤهل العلمينتائج اختبار الفروق في استجابات عينة الدراسة حسب متغير ا :(1)جدول

العدد  المؤهل العلمي المتغيرات
االنحراف  المتوسط 821=ن

 المعياري
 قيمة

"f" 
قيمة 
 الداللة

جمالي أبعاد إ
 بيئة العمل

 027,1٢٢4 0,872,٢0 82 دبلوم
 0,744244 ,04٢7420 8٢ ليسانس 174,2 17220

 0471,0٢0 0,87,448 14 بكالوريوس
 0474,81٢ 0,871222 84 دراسات عليا

لقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق في إجمالي أبعاد بيئة العمل تبعا  لمتغير المؤهل 
العلمي، حيث بلغت قيمة داللة اإلختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعا  

، مما يعني عدم ,171وهي قيمة أكبر من مستوى  (Sig=  174,2)لمتغير المؤهل العلمي 
 .وهرية ذات داللة إحصائية إجمالي أبعاد بيئة العمل تبعا  لمتغير المؤهل العلميوجود فروق ج

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المستقصي  على ذلك فإننا نستنتج عدم ا  وبناء
 (.النوع، العمر، المؤهل العلمي)منهم حول أبعاد بيئة العمل تبعا  لمتغيرات 
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القة أثر ذات داللة احصائية لُبعد االتصاالت على مستوى يوجد ع :الفرض الفرعي األول
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام . األمنيةو كفاءة أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

 . الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط
اءة نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير ُبعد االتصاالت على مستوى كف: (2)جدول

 أداء العاملين

 االرتباط المتغير
(R) 

معامل 
 التحديد
 

 المحسوبة
F 

مستوي 
 الداللة
Sig 

درجات 
 الحرية
DF 

معامل 
 االنحدار

β 

 المحسوبة
T 

مستوي 
 الداللة
Sig 

 1711 8٢27242 171,1 17201 االتصاالت
0 

17818 017121 1711 041 
04٢ 

صاالت على مستوى كفاءة أداء العاملين، إذ أظهرت نتائج يوضح الجدول تأثير ُبعد االت
داللة إحصائية لُبعد االتصاالت على مستوى كفاءة أداء  والتحليل اإلحصائي وجود تأثير ذ
، أما معامل التحديد ,171عند مستوي معنوية R (17201 )العاملين، إذ بلغ معامل االرتباط 

من التغير في مستوى كفاءة أداء العاملين ( 171,1)قيمته  ، أي أن ما(171,1)فقد بلغ  
،  وهذا يعني أن β (17818)ناتج عن التغير في ُبعد االتصاالت، كما بلغت قيمة درجة التأثير

الزيادة بدرجة واحدة في ُبعد االتصاالت، يؤدي إلي زيادة في مستوى كفاءة أداء العاملين بقيمة 
وهي ( 8٢27242)المحسوبة والتي بلغت  Fهذا التأثير قيمة ، وتؤكد معنوية (17818)قدرها 

وهي دالة عند ( 017121)المحسوبة  T، كما بلغت قيمة ,171دالة عن مستوي معنوية 
يوجد عالقة أثر ذات : ، وهذا يؤكد صحة قبول الفرض الذي ينص علي,171مستوي معنوية 

العاملين للتعامل مع األزمات  لعاملينداللة احصائية لُبعد االتصاالت على مستوى كفاءة أداء ا
 .األمنيةو البيئية 

توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لُبعد مبادرة التدريب التنظيمي " :الفرض الفرعي الثاني
. "األمنيةو والمكتسب على مستوى كفاءة أداء العاملين العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

 . باحث باستخدام االنحدار الخطي البسيطوللتحقق من صحة هذا الفرض قام ال
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نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير ُبعد مبادرة التدريب التنظيمي  :(81)جدول
 والمكتسب على مستوى كفاءة أداء العاملين

يوضح الجدول تأثير ُبعد مبادرة التدريب التنظيمي والمكتسب على مستوى كفاءة أداء 
داللة إحصائية لُبعد مبادرة  وجود تأثير ذالعاملين، إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي و 

 Rالتدريب التنظيمي والمكتسب على مستوى كفاءة أداء العاملين، إذ بلغ معامل االرتباط 
، أي أن ما (17204)فقد بلغ  ، أما معامل التحديد ,171عند مستوي معنوية ( 17418)

عاملين ناتج عن التغير في ُبعد مبادرة من التغير في مستوى كفاءة أداء ال( 17204)قيمته 
، وهذا يعني أن الزيادة β (1782,)التدريب التنظيمي والمكتسب، كما بلغت قيمة درجة التأثير 

بدرجة واحدة في ُبعد مبادرة التدريب التنظيمي والمكتسب، يؤدي إلي زيادة في مستوى كفاءة 
المحسوبة والتي بلغت  Fذا التأثير قيمة ، وتؤكد معنوية ه(,1782)أداء العاملين بقيمة قدرها 

( 8,721٢)المحسوبة  T، كما بلغت قيمة ,171وهي دالة عن مستوي معنوية ( 1417444)
توجد : ، وهذا يؤكد صحة قبول الفرض الذي ينص علي,171وهي دالة عند مستوي معنوية 

على مستوى كفاءة  عالقة أثر  ذات داللة احصائية لُبعد مبادرة التدريب التنظيمي والمكتسب
  .أداء العاملين

توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لُبعد اإلجراءات الفعالة على " :الفرض الفرعي الثالث
وللتحقق من صحة هذا  ."األمنيةو مستوى كفاءة أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

 .  الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط

 االرتباط المتغير
(R) 

معامل 
 التحديد
 

 المحسوبة
F 

مستوي 
 الداللة
Sig 

درجات 
 الحرية
DF 

معامل 
 االنحدار

β 

 المحسوبة
T 

مستوي 
 الداللة
Sig 

مبادرة 
التدريب 
التنظيمي 
 والمكتسب

17418 17204 1417444 1711 
0 

1782, 8,721٢ 1711 041 
04٢ 
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نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير ُبعد اإلجراءات الفعالة على مستوى : (88)لجدو
 كفاءة أداء لعاملين

 االرتباط المتغير
(R) 

معامل 
 التحديد
 

 المحسوبة
F 

مستوي 
 الداللة
Sig 

درجات 
 الحرية
DF 

معامل 
 االنحدار

β 
 المحسوبة

T 
مستوي 
 الداللة
Sig 

اإلجراءات 
 1711 1207420 17284 1741٢ الفعالة

0 
17120 817014 1711 041 

04٢ 
اإلجراءات الفعالة على مستوى كفاءة أداء العاملين، إذ أظهرت  يوضح الجدول تأثير ُبعد

داللة إحصائية لُبعد اإلجراءات الفعالة على مستوى  ونتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذ
، أما ,171عند مستوي معنوية ( 1741٢) Rعامل االرتباط كفاءة أداء العاملين، إذ بلغ م

من التغير في مستوى كفاءة ( 17284)، أي أن ما قيمته (17284)فقد بلغ  معامل التحديد 
 βأداء العاملين ناتج عن التغير في ُبعد اإلجراءات الفعالة، كما بلغت قيمة درجة التأثير

ة بدرجة واحدة في ُبعد اإلجراءات الفعالة، يؤدي إلي زيادة في ، وهذا يعني أن الزياد(17120)
 F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (17120)مستوى كفاءة أداء العاملين بقيمة قدرها 

 T، كما بلغت قيمة ,171وهي دالة عن مستوي معنوية ( 1207420)المحسوبة والتي بلغت 
، وهذا يؤكد صحة قبول الفرض ,171ية وهي دالة عند مستوي معنو ( 817014)المحسوبة 

توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لُبعد اإلجراءات الفعالة على مستوى : الذي ينص علي
      .األمنية و للتعامل مع األزمات البيئية كفاءة أداء العاملين 

كفاءة  توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لُبعد الرقابة على مستوى" :الفرض الفرعي الرابع
وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث . "األمنيةو أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

 .باستخدام االنحدار الخطي البسيط
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نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير ُبعد الرقابة على مستوى كفاءة أداء  :(82)جدول
 العاملين

 االرتباط المتغير
(R) 

معامل 
 التحديد

 
 المحسوبة

F 
مستوي 
 الداللة
Sig 

درجات 
 الحرية
DF 

معامل 
 االنحدار

β 
 المحسوبة

T 
مستوي 
 الداللة
Sig 

 1711 2,17044 17٢14 17248 الرقابة
0 

٢7,4٢ 0272٢8 1711 041 
04٢ 

الرقابة على مستوى كفاءة أداء العاملين، إذ أظهرت نتائج  يوضح الجدول  تأثير ُبعد
داللة إحصائية لُبعد الرقابة على مستوى كفاءة أداء  وحليل اإلحصائي وجود تأثير ذالت

، أما معامل التحديد ,171عند مستوي معنوية R (17248 )العاملين، إذ بلغ معامل االرتباط 
من التغير في مستوى كفاءة أداء العاملين ( 17٢14)، أي أن ما قيمته (17٢14)فقد بلغ  
، وهذا يعني أن (٢7,4٢) β ج عن التغير في ُبعد الرقابة، كما بلغت قيمة درجة التأثيرنات

الزيادة بدرجة واحدة في ُبعد الرقابة، يؤدي إلي زيادة في مستوى كفاءة أداء العاملين بقيمة 
وهي ( 2,17044)المحسوبة والتي بلغت  F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (٢7,4٢)قدرها 

وهي دالة عند ( 0272٢8)المحسوبة  T، كما بلغت قيمة ,171مستوي معنوية دالة عن 
توجد عالقة أثر ذات : ، وهذا يؤكد صحة قبول الفرض الذي ينص علي,171مستوي معنوية 

للتعامل مع األزمات البيئية داللة احصائية لُبعد الرقابة على مستوى كفاءة أداء العاملين 
 .األمنيةو 

ة على توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لُبعد العرض والمراجع" :سالفرض الفرعي الخام
وللتحقق من صحة هذا ". األمنيةو للتعامل مع األزمات البيئية  مستوى كفاءة أداء العاملين

 . الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط
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رض والمراجعة على مستوى نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير ُبعد الع :(83)جدول
 كفاءة أداء العاملين

 االرتباط المتغير
(R) 

معامل 
 التحديد

 

 المحسوبة
F 

مستوي 
 الداللة
Sig 

درجات 
 الحرية
DF 

معامل 
 االنحدار
Β 

 المحسوبة
T 

مستوي 
 الداللة
Sig 

العرض 
 1711 81٢7084 1714٢ 17214 والمراجعة

0 
,7041 017244 1711 041 

04٢ 
العرض والمراجعة على مستوى كفاءة أداء العاملين، إذ أظهرت  تأثير ُبعد يوضح الجدول

داللة إحصائية لُبعد العرض والمراجعة على مستوى  ونتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذ
، أما ,171عند مستوي معنوية R (17214 )كفاءة أداء العاملين، إذ بلغ معامل االرتباط 

من التغير في مستوى كفاءة ( 1714٢)، أي أن ما قيمته (1714٢)فقد بلغ  ديد معامل التح
 βأداء العاملين ناتج عن التغير في ُبعد العرض والمراجعة، كما بلغت قيمة درجة التأثير

، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ُبعد العرض والمراجعة، يؤدي إلي زيادة في (7041,)
 F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (7041,)كفاءة أداء العاملين بقيمة قدرها مستوى 

 T، كما بلغت قيمة ,171وهي دالة عن مستوي معنوية ( 81٢7084)المحسوبة والتي بلغت 
ؤكد صحة قبول الفرض ، وهذا ي,171وهي دالة عند مستوي معنوية ( 017244)المحسوبة 

 ت داللة احصائية لُبعد العرض والمراجعة على مستوىتوجد عالقة أثر ذا" ىالذي ينص عل
  ."األمنيةو للتعامل مع األزمات البيئية  كفاءة أداء العاملين

يوجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لُبعد الرصد والتطبيق على ": الفرض الفرعي السادس
قق من صحة هذا وللتح. "األمنيةو مستوى كفاءة أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 

  .الفرض قام الباحث باستخدام االنحدار الخطي البسيط
نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لتأثير ُبعد الرصد والتطبيق على مستوى : (82)جدول

 كفاءة أداء العاملين

 االرتباط المتغير
(R) 

معامل 
 التحديد

 
 المحسوبة

F 
مستوي 
 الداللة
Sig 

درجات 
 الحرية
DF 

معامل 
 نحداراال 

β 
 المحسوبة

T 
مستوي 
 الداللة
Sig 

الرصد 
 1711 247128, 17٢21 17221 والتطبيق

0 
171٢1 827082 1711 041 

04٢ 
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الرصد والتطبيق على مستوى كفاءة أداء العاملين، إذ أظهرت  تأثير ُبعد يوضح الجدول
عد الرصد والتطبيق على مستوى داللة إحصائية لبُ  ونتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذ

، أما ,171عند مستوي معنوية R (17221 )كفاءة أداء العاملين، إذ بلغ معامل االرتباط 
من التغير في مستوى كفاءة ( 17٢21)، أي أن ما قيمته (17٢21)فقد بلغ  معامل التحديد 

 βما بلغت قيمة درجة التأثيرأداء العاملين ناتج عن التغير في ُبعد الرصد والتطبيق، ك
، وهذا يعني أن الزيادة بدرجة واحدة في ُبعد الرصد والتطبيق، يؤدي إلي زيادة في (171٢1)

 F، وتؤكد معنوية هذا التأثير قيمة (171٢1)مستوى كفاءة أداء العاملين بقيمة قدرها 
 Tلغت قيمة ، كما ب,171وهي دالة عن مستوي معنوية ( 247128,)المحسوبة والتي بلغت 

يؤكد صحة قبول الفرض ، وهذا ,171وهي دالة عند مستوي معنوية ( 827082)المحسوبة 
توجد عالقة أثر ذات داللة احصائية لُبعد الرصد والتطبيق على مستوى : ىالذي ينص عل

  .األمنيةو للتعامل مع األزمات البيئية  كفاءة أداء العاملين
وق ذات داللة إحصائية في استجابات المستقصي يوجد فر " :الفرضية الرئيسية الثالثة

األمنية تبعا  للمتغيرات و منهم حول مستوى كفاءة أداء العاملين للتعامل مع األزمات البيئية 
 T))والختبار صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار  ."(وع، العمر، المؤهل العلميالن)التالية 

روق التي تعزى لمتغير النوع، بينما تم استخدام في حاالت العينتين المستقلتين الختبار الف
الختبار الفروق التي تعزى للمتغيرات  (One way ANOVA)اختبار تحليل التباين األحادي 

األخرى، وفيما يلي اختبار الفرضية الرئيسية الثالثة وفقا  للمتغيرات الشخصية كالًّ على حدة، 
 : التالي ووهي على النح

  T-Test قام الباحث باستخدام  Independent Samples T-test :عبالنسبة لمتغير النو 
 نتائج اختبار الفروق في استجابات عينة الدراسة حسب متغير النوع: (82)جدول

قيمة  (26=ن )إناث  (22= ن )ذكور  المتغيرات
 "ت"

قيمة 
 الداللة

مستوي 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط الداللة

داء مستوى كفاءة أ
غير  170٢1 0721- 7441, 42714 17284 48788 العاملين

 دالة
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أظهرت نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى كفاءة 
-" )ت"، وقيمة (48788)ومتوسط الذكور ( 42714)أداء العاملين، حيث كان متوسط اإلناث 

للتحقق من وجود فروق جوهرية بين الذكور ، كما أن قيمة داللة اإلختبار المحسوبة (07211
، مما يعني عدم وجود ,171وهي قيمة أكبر من مستوى  Sig=  170٢1)واإلناث بلغت 

 . فروق جوهرية ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في ُبعد مستوى كفاءة أداء العاملين
  ANOVA قام الباحث باستخدام One way ANOVA :بالنسبة لمتغير العمر

 نتائج اختبار الفروق في استجابات عينة الدراسة حسب متغير العمر: (86)جدول

العدد  العمر المتغيرات
االنحراف  المتوسط 821=ن

 المعياري
 قيمة

"f" 
قيمة 
 الداللة

مستوى كفاءة 
 أداء العاملين

 ٢72٢1 ,4270 22 سنة 21أقل من 
 72٢٢, 42711 2, سنة 41الى  21 1724٢ 07000

 172,4 40742 44 سنة 1, الى 41
 ,721, 417٢٢ 02 سنة 1,أكثر من 

أظهرت نتائج الجدول السابق رقم  عدم وجود فروق في مستوى كفاءة أداء العاملين تبعا  
لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة داللة اإلختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق جوهرية تبعا  

، مما يعني عدم وجود ,171هي قيمة أكبر من مستوى و ( Sig=  1724٢)لمتغير العمر 
للتعامل مع األزمات البيئية فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستوى كفاءة أداء العاملين 

 .  تبعا  لمتغير العمر األمنيةو 
  ANOVA قام الباحث باستخدام One way ANOVA : بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي

 ر الفروق في استجابات عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمينتائج اختبا: (87)جدول

العدد  المؤهل العلمي المتغيرات
االنحراف  المتوسط 821=ن

 المعياري
 قيمة

"f" 
قيمة 
 الداللة

اجمالي أبعاد 
 بيئة العمل

 47441 407,٢ 82 دبلوم
 7841, 44721 8٢ ليسانس 17404 17411

 ٢7041 487,0 14 بكالوريوس
 7204, 42702 84 دراسات عليا
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أظهرت نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق في مستوى كفاءة أداء العاملين تبعا  
لمتغير المؤهل العلمي، حيث بلغت قيمة داللة اإلختبار المحسوبة للتحقق من وجود فروق 

مما يعني  ،,171وهي قيمة أكبر من مستوى ( Sig=  17404)جوهرية تبعا  لمتغير العمر 
للتعامل مع عدم وجود فروق جوهرية ذات داللة إحصائية في مستوى كفاءة أداء العاملين 

 . تبعا  لمتغير المؤهل العلمي األمنيةو األزمات البيئية 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  على ذلك فإننا نستنتج عدم ا  وبناء

األمنية تبعا  و لين للتعامل مع األزمات البيئية المستقصي منهم حول مستوى كفاءة أداء العام
 (.النوع، العمر، المؤهل العلمي)لمتغيرات 

 :من النتائج التى توصل لها
األمنية و اإلهتمام بالتدريب التنظيمى يؤدى لرفع كفاءة العاملين فى مواجهة األزمات البيئية  .0

 Terje Aven; Bodil, S. Krohn (2014): A)هذا يتفق مع دراسةو % 4،,4بنسبة 

new perpective on how to understand assess and manage risk and the 

unforeseen)   ريبات على األحداث غير التدو ضرورة التحسين المستمر فى األداء
 .المتوقعة

 ،التطبيقو الرصد )يئة العمل التى تم التنويه بها إهتمام شركة المصرية لإلتصاالت بأبعاد ب .8
لرفع كفاءة العاملين فى مواجهة ( اإلجراءات الفعالة ،اإلتصاالت ،راجعةالعرض والم

 . منيةاألو األزمات البيئية 
 

 التوصيات

 :توصيات عامة
  الخاصةو األمنية فى جميع الجهات الحكومية و تعميم فكرة ادارة األزمات البيئية. 
  طالبات الو المجاالت األخرى للطالب و عقد برامج تدريبية فى شركات اإلتصاالت

بالجامعات قبل اإلنتهاء من المرحلة الدراسية بالحياة العملية على كيفية مواجهة األزمات 
 .األمنيةو البيئية 
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 :توصيات لشركات اْلتصاالت
 تدريب تنظيمى للعاملينو كاملة من اتصاالت تتفعيل بيئة عمل م: 
سائل بعضها بو و  التصاالتعمل رؤية مشتركة بين شركات ا: من حيث اإلتصاالت -

 .كونفرنس واتصاالت حديثة مثل فيدي
محاكاة للتدريب الواقعى تحديد ميزانية مالية لعمل بيئة : من حيث التدريب التنظيمى -

 . للعاملين
 وصيات للعاملين بشركات اإلتصاالتت: 
 .زمات بأى خطرالمشاركة الفعالة باإلبالغ الفورى لقسم ادارة األ -
 .نالتواصل المستمر داخليا بين العاملي -
دوات الخاصة بطرق حضور النو قراءة النشرات و التطوير و اإلهتمام بالتدريب المستمر  -

  .مواجهة األزمات
 

 المقترحات
بعض العاملين الذين تم إختيارهم و يتم تكوين فرق عمل إدارة األزمات من المختصين 

فرق  ىيقترح علا كم. ألمنية حيث لديهم الخبرة الكافيةاو تدريبهم علي مواجهة األزمات البيئية و 
عمل إدارة األزمات الذين يعملون بشركات اإلتصاالت بإستخدام أنظمة حديثة للحصول على 

 .تحويلها لمعلومات إلدارة األزماتو بيانات 
 : ل حدوث األزمةبالمستخدمة ق مرحلة األنظمة: أوالا 
ئية التى يمكن التغيرات البيو مراقبة الحالة األمنية و متابعة  وهmonitoring : نظام الرصد (0

داخل و أن تحدث بالشركة عن طريق تركيب كاميرات مراقبة في األماكن الضرورية خارج 
 . ة األزمات متابعة الحالة بالشركةالشركة حتي تتمكن فرق عمل إدار 

فرق عمل إدارة األزمات  نمما يسهل الربط بي :ظام إتصال إلكتروني موحد بالشركةن (8
 .لمؤشرات األولية التى تسبب أزماتاو لسريعة عن المشاكل لتجميع المعلومات ا العاملينو 
علي مجال واسع فى  عالية وهي عبارة عن ترددات رادي:  RFIDشبكة بيانات الهوية (2

شرائح مدمج عليها )األشخاص و متر لقراءة بيانات األشياء  0,1الى  011نطاق من 
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لتجميع بيانات  ،لى جهازيق الترددات إلستقبالها عمعلومات يتم قرائتها عن طر و بيانات 
هذا النظام يسهل : مثال ،بيانات انترنت وعددهم يتم ربطه بشبكة واي فاي او عن العاملين 
 .ن في مكان األزمة لتقدير الموقفبيانات العامليو معرفة عدد 

4) all guard app  :وسوفت وير  وهapp  لقراءة ما تم تجميعه من خالل شبكةrfid 
اشة الجهاز ر عدد العاملين أثناء عملية اإلخالء على شحصو تتبع جميع العاملين و 

 .الحاسب كخريطة للمكان
نظام يتم إستخدام شبكة اإلنترنت بأماكن محددة في  وه :نظام المعلومات الجغرافي للمكان (,

معلومات كافية لفرق عمل إدارة األزمات حتي تتمكن من متابعة و الشركة إلرسال إشارات 
 . سإشبكة بيانات إنترنت مع نظام جي بي  وى فاى أالموقف عن طريق شبكة وا

بأقسام الشركة  تركيب حساسات بتقنية جي بي اس sensorsنظام اإلستشعار عن بعد  (1
 ،الحالة البيئية العامة للمكان مع إمكانية تحديدهو  حريق وللتنبيه الفوري عن وجود أدخنة أ

 . هذا النظام يستخدم فى نظام المعلومات الجغرافي
نظام يسهل اإلجتماع مع شركات  وه video conference:م إتصال خارجي مرئينظا (٢

عرض مقنرحات علي كيفية إدارة األزمات البيئية و اإلتصاالت المماثلة لتبادل الخبرات 
 . األمنيةو 
2) Skrumber software and network  : تشغيلها  ،تم إطالقها فى كنداهى شبكة

طالقها بتقنية بلوك تشينو تطويرها تم  8102 ويوني , فىو  810٢يا رسم  block chainا 
سوفت  هيكة بفكرة هذه الش .(تحمل بيانات بحجم كبير –المؤمنة  –نظام الكتل المشفرة )

 ومكالمات فيدي)مهارة من إجراء و يسهل لفريق إدارة األزمات مهامه بسرعة  .app ووير أ
الوقت على الشاشة  فى ذات( وفيدي ،صور ،ملفات، رسائل: تبادل –إتصال  - كونفرنس

 . تبادل المقترحاتو يمكن أيضا ربط العاملين بتلك الشبكة لإلستغاثة و  ،مع عدد من الفريق
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 : حدوث األزمة مرحلة التدريب الواقعي قبل: ثانياا 
0) Simulation   مبني أخر مماثل للشركة إن أمكن ذلك لتدريب العاملين و يتم تحديد مكان

األمنية بنظام المحاكاة للواقع عن طريق فرق عمل تنفيذية و يئية علي مواجهة األزمات الب
 . يتم تدريبهم بمكان الشركة ذاتها فإذا لم يمكن ذلك ،قيادية للعاملين

لموقع التدريب  خريطة computer aid designبنظام  2Dيتم عمل رسومات بتقنية ال (8
  .وير من األداءتطو تجميعها إلكترونيا للوصول إليها مرة أخري لعمل مراجعة و 
 : بعد حدوث األزمةو أثناء  مرحلة إستجابة العاملين: ثالثاا 
تطبيق على الهاتف المحمول حيث أن فكرة هذا البرنامج  وه :Tangoستخدام برنامج ا (0

في  األزمات عند حدوث أزمة بمكان ما فرق عمل إدارةو إتصال تنبيهي بين العاملين 
من العاملين المستغيثين لفرق  live video call سالسيتم إر  ،الشركة نظرا إلتساع المبني

 واألزمة التى تحدث كبث فيديو عمل إدارة األمات بواسطة الهاتف المحمول لتقدير الموقف 
المعدات و مباشر من مكان األزمة حين وقوعها حتى يتمكن الفرق من توجيه األعداد 

 . المناسبة للواقعة
هاتف المحمول حيث أن فكرة هذا البرنامج تطبيق على ال وه SOSستخدام برنامج ا (8

في  زمة بمكان مافرق عمل إدارة األزمات عند حدوث أو إتصال تنبيهي بين العاملين 
رسالة من المستغيث بواسطة الهاتف و سيتم إرسال مكان  ،الشركة نظرا إلتساع المبني

 .ضغطة واحدةنتقالها لمكان الحدث بالمحمول للفرقة المختصة لمواجهة األزمات لسرعة إ
بدون شبكة من خالل و تطبيق لتبادل رسائل يدون إنترنت  وه:  fire chatستخدام برنامجا (2

رسال و تشغيل الواى فاى من الهاتف المحمول  من مميزاته إرسال العاملين  ،ستغاثةاا 
إنقطاع الشبكة أثناء أقرب مكتب بالشركة يرسل لفرق عمل إدارة األزمات عند و لبعضهم 

 .حدوث األزمة
بعد اإلنتهاء من عملية : تواصل  العاملين :مرحلة إستجابة العاملين بعد حدوث األزمة: رابعاا 

سطة وسائل تبادل أزمات واقعية سابقة بواو يتم تبادل الخبرات الناتجة من التدريب ا ،التدريب
واتس اب  whats Appبرنامج  ،تويتر لتبادل الرسائل twitter التواصل االجتماعي مثل

الفيديوهات عن عملية التدريب و الصور و مجموعة مشتركة بين العاملين لتبادل الرسائل عمل 
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 .هكذاو فليكر تبادل فيديوهات المحاكاة لعملية التدريب  flickerبرنامج  ،األراء المختلفة لديهمو 
أنظمة مستخدمة بشبكة أنترنت موحدة لسهولة التحكم و أخيرا  ربط تلك األشياء من وسائل و 
 .IOTرجاع تسمي ب ستاالو 
 

 المراجع
 أصول(: 8108) وهبة كمال مصطفى؛ السعيد محمد المنعم عبد، حافظ المنعم عبد إجالل

 للطباعة ماس، اإلدارة مبادىءو 
 مطبوعات ،األمنية المواجهة إنجاح في أثرهو  األمني الحس (:8111)خليل الدين ضياء أحمد

 القاهرة ،الشرطة كلية
 رسالة ،للعاملين الوظيفية الحياة جودة تحسين فى النقابات ردو (: ,811)كىز  عزمي أحمد

 . السويس قناة جامعة ،التجارة كلية ،منشورة غير ماجستير
 للخطوط العامة المؤسسة أداء لتقييم المالية المقاييس إستخدام(: 8118)وكتل رضوان حسن

 .شمس عين جامعة ،منشورة غير ماجستير رسالة ،السورية الحديدية
 نظرية دراسة - الكوارثو  األزمات مع التعامل ستراتيجيةا(: 8101)بد الحميدع رجب

 بالهرم للطباعة المجد وأب دار، تطبيقيةو 
 .العربي الفكر دار ،التكنولوجيةو  البيئية اإلدارة ظامن: الحجار محمود صالح
 ،طنيالو  اإلقتصاد لحماية األول الدفاع خط المهنية والصحة السالمة(: 8102)خيرت طارق

 جامعة الكوارثو  األزمات إلدارة عشر الثامن السنوي المؤتمر بمجلة منشور
 . القاهرة ،شمس عين

 مكتبة ،شمس عين جامعة، التجارة كلية ،المتقدمة اإلستراتيجية اإلدارة: خطاب سيد عايدة
 العربية الكتب

 دور - شرع التاسع السنوي المؤتمر ،شمس عين جامعة ،التجارة كلية: خطاب سيد عايدة
 .عمل ورقة (8104) أخطارها من الحدو  الكوارثو  األزمات مواجهة في اإلعالم

 إلستراتيجية تحليلية دراسة ،األمنية األزمة إلدارة التخطيط(: 8118)الفواز العزيز عبد اهلل عبد
 كلية ،منشورة غير دكتوراه رسالة ،الحج موسم في المحتملة األزمات مواجهة
 . لألمن مبارك كاديميةأ ،العليا الدراسات
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 دولة فى السياحة لصناعة األداء لتقييم مقترح نموذج(: 8114)الهاجري سعيد فهيد عجب
 .شمس عين جامعة ،التجارة كلية ،ماجستير رسالة ،الكويت

 كلية مجلة في منشور بحث ،األزمات إدارة في اإلعالم وسائل دور: الحميد عبد على قدرى
 .8112 يناير ،الثامن العدد ،لألمن مبارك ةبأكاديمي العليا الدراسات

، تطبيقية دراسة - اإلرهاب مكافحةو  الكوارثو  األزمات لمواجهة لتخطيطا: الرهوان حافظ محمد
 القاهرة

 ،حافظ المنعم عبد إجالل مراجعة ،األزمات إدارة: محمود السيد سماحةو  الحمالوي رشاد محمد
 .8118 ،القاهرة

 الحريري شركة دار ،شمس عين جامعة ،التجارة كلية، المعاصرة ةاإلدار (: 8111)سالم محمد
 للطباعة

 الكوارثو  األزمات إدارة عن الناتجة السيكولوجية ثاراآل :(8111)شاهين التواب عبد محمد
 .القاهرة ، شمس عين جامعة ماجستير، رسالة ،الصحية الطوارئو 

 للطباعة القصر شركة :الناشر – رنش سنة بدون – الكوارثو  األزمات من الوقاية :ندا محمد
 .اإلعالنو  الدعايةو 

 السنوي المؤتمر ،القومي االقتصادي الوضع تحسين في األمن دور: داود أحمد يسرى محمد
 االقتصادي الوضع تحسينو  للدولة العامة الموازنة عالج أزمة ،عشر الثامن
 .شمس عين بجامعة

 – نشر سنة بدون، األردن ،عمان، التوزيعو  نشرلل أسامة دار ،األزمات إدارة :اهلل جاد محمود
 .تجارةال كلية ،شمس عين جامعة مكتبة

 والنشر، للطباعة البيان ،للبقاء الوسيلة األزمات إدارة(: 0442)شريف الدين صالح مني
 القاهرة

 لتنشيط السهم ربح على المخاطر إدارة فعالية أثر (:8101)العال وأب السالم عبد مصطفى نورا
 درجة على الحصول إلستكمال مقدمة رسالة ،ميدانية دراسة - لمالا سوق

 . المحاسبة في الماجستير
 الطبعة شمس، عين جامعة التجارة كلية ،اإلدارةو  التنظيم مبادئ :(8108)كمال مصطفي هبه

 للمؤلف محفوظة النشرو  الطبع حقوق. األولى
 الخاص، الطابع ذات الوحدات أداء لتقييم مقترح نموذج :(,811)هالل أحمد إبراهيم هدي

 عين جامعة ،التجارة كلية الماجستير، درجة على للحصول تطبيقية دراسة
 شمس
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ABSTRACT 

The role of telecom companies of important roles in the daily life 

of wich should be given to the business continuity in telecom 

companies. Most of telecom companies didn't care about training 

employees to deal with environmental and security crisis which can be 

exposed to it, which threatens its survival, continuity and impacts 

reputation. This research targets to achieve high efficiency for 

employees to deal with environmental and security crisis and review 

proposal for telecom compnies. 

This study takes the descriptive, analytical approach, deductive, 

interviews and the accurate scientific noticing for reaching right results 

from the actual sample of (148) employers, distributed survey and 

tested advavced in telecom Egypt company (smart village) for reaching 

and inform the level of employers training and their efficiencies to 

handle crisis.  

General recommendations: all governmental agencigees and private 

agencies must mainstream (management of environmental and security 

crisis). University students must attend training programs in telecom 

companies and other work fields before the end of their study phase 

about confronting environmental and security crisis. As 

recommendations for telecom companies: it must be activate an 
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integrated business environment of communications and organizational 

training for employers. Communications: telecom companies must take 

common vision with modern telecom tools as video conference. 

Organizational training: identify financial budget to elaborate real 

training environmental simulationfor employers. Recommendations for 

employers in telecom companies: it must be found effective 

engagement and instant notification in risk state to crisis management 

section. It is a must for employers to communicate continually in 

organization. It must concerned by continually training, development 

and attending seminars about confronting crisis methods. 

Conclusion: organizational training lead to raise the efficiency of 

employers in confronting of rnvironmental and security crisis with ratio 

95% 2- telecom Egypt company is concerning by dimensions of work 

environment (monitoring and implementation – auditing and reviewing 

– telecommunications – effective procedures) to raise the efficiency of 

employers in confronting of rnvironmental and security crisis. 

Environment work lead to improvement of performance of employers 

and according the study field, the total influencing of environmental 

work on the employers efficiency is 98 %. 


