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  عبد الرحمن خلف العنزي  اســم الباحـث
 دراسة :دور الجهاز اإلدارى فى إدارة األزمات   عـنـوان البحث

تطبيقية على أزمة الغزو العراقى لدولة الكويت 
١٩٩١-١٩٩٠.  

  القاهرة  جـامـعــــة
  االقتصاد والعلوم السياسية  كـلـيـــــة
  اإلدارة العامة  قـســــــم
  ) م٢٠٠٠(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
  :سعت الدراسة إلى الكشف عن 

يم اإلدارى الفعال فى دولة الكويت القادر مدى وجود مبادئ للتنظ -
ليس فقط على تسيير األمور العادية وإنما أيضا على مواجهة 

  .األزمات الطارئة
كيفية تهيئة األجهزة اإلدارية لمواجهة الكوارث والمتطلبات الالمة  -

 .لذلك
عدم وضوح الجهاز اإلدارى أثناء الغزو العراقى وما فرضه ذلك من  -

طوير هذا الجهاز حتى يكون أكثر كفاءة فى ضرورة استحداث ت
  .مواجهة األزمات مستقبال

  منهج الدراسة
: تتعدد مناهج دراسة وتحليل إدارة األزمات، ومن أهم هذه المناهج

المنهج الوصفى التحليلى ويقوم على توصيف األزمة وعرض أبعادها 



 ٢٠٠٩ إلى ١٩٩٤رسائل الماجستير والدكتوراه خالل الفترة من 

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  370 ٣٧٠  

ومظاهرها المختلفة، واألطراف الفاعلة فيها والنتائج التى ترتبت وجوانبها 
عليها، والمنهج التاريخى ويقوم على أن األزمة هى نتاج تفاعل العديد من 
األسباب والعوامل التى نشأت قبل ظهور األزمة تاريخيا، ومنهج تحليل النظم 

لعناصر ويقوم على أن األزمة هى بمثابة نظام متكامل يحوى عددا من ا
األساسيى تتمثل فى المدخالت، والمنهج البيئى ويقوم على أن األزمة وليدة 

ومنهج دراسة الحالة، والمنهج المقارن . البيئة التى نشأت فيها وتفاعلت معها
  .ومنهج الدراسات المتكاملة

  استنتاجات الدراسة
حاولت الدراسة اإلجابة على عدد من التساؤالت المحورية والتى   
 حول قياس مدى كفاءة وفاعلية الجهاز اإلدارى الكويتى فى إدارته تركزت

ألزمة الغزو العراقى لدولة الكويت خالل مراحل هذه األزمة المختلفة قبل 
الغزو، وأثناء االحتالل، وبعد التحرير، وقد انتهت الدراسة إلى عدد من 

  :النتائج األساسية 
دا من األوضاع البيئية أن الجهاز اإلدارى فى دولة الكويت يعايش عد -

واإلدارية المتناقضة والتى تظهر فى االنفتاح على األساليب والنظم 
  .اإلدارية الحديثة والتكنولوجيا

أن تطور الجهاز اإلدارى فى دولة الكويت قد مر بالعديد من المراحل  -
اختلفت الخصائص والسمات التى قام عليها الجهاز اإلدارى والسياسات 

 .اعتمد عليها فى تحقيق أهدافه وغاياتهوالوسائل التى 
أن الغزو العراقى لدولة الكويت واحتالل أراضيها قد أفرز العديد من  -

التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلدارية التى كان على 
الجهاز اإلدارى لدولة الكويت االستجابة لها وإداراتها بكفاءة وفاعلية 

لغزو، وإعادة بناء وتعمير الدولة والمجتمع خالل المراحل المختلفة ل
بصورة شاملة أمام جسامة األضرار واألخطار التى نجمت عن الغزو 

 .وتداعياته المختلفة


