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التفكير االستراتيجي على فاعلية إدارة أثر 
  األزمات

 "دراسة حالة على شركة االتصاالت السعودية"

 :الممخص
 التفكير االستراتيجي عمى فاعمية إدارة األزماتأثر  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى

ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ وتطوير استبانو  ،في شركة االتصاالت السعودية
واستخدمت الرزمة  ( مبحوثًا،146) تكونت عينة الدراسة مف مع البيانات،لغرض ج

د توصمت الدراسة وق ( لتحميؿ بيانات االستبانة،SPSS.16اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )
بعاد أل العامميف في شركة االتصاالت السعوديةأف تصورات : نتائج كاف مف أبرزىاإلى 

ذات مستوى  لفاعمية إدارة األزمات يـ، وأّف تصّوراترتفعالتفكير اإلستراتيجي ذات مستوى م
التفكير أبعاد ، وأف فاعمية إدارة األزماتفي  التفكير اإلستراتيجيبعاد ألأثر  وجود .مرتفع

وجود و  .فاعمية إدارة األزمات%( مف التبايف في 1265تفسر ما مقداره ) اإلستراتيجي
 لمتفكيرفي تصورات المبحوثيف ( α≤0.05)فروؽ دالو إحصائيًا عند مستوى داللة 

(، وجود فروؽ دالو إحصائيًا العمر، والمؤىؿ التعميمي، والخبرةاإلستراتيجي تعزى لممتغيرات)
تعزى  لفاعمية إدارة األزماتفي تصورات المبحوثيف ( α≤0.05)عند مستوى داللة 

العمؿ عمى إيجاد أوصت الدراسة بضرورة و  (.العمر، والمؤىؿ التعميمي، والخبرةلممتغيرات)
واالرتقاء بيذِه  اإلستراتيجي في البيئة التنظيمية، التفكيرأبعاد ثقافة تنظيمية تعزز 

مف خالؿ تطوير ميارات العامميف  االستراتيجيات إلى المستويات العميا المرغوب بيا،
في تعزيز أثر  لما ليا مف وأىدافيا، لمشركةوتوفير رؤية استراتيجيو واضحة المعالـ 

 . عمية إدارة األزماتفا
Abstract: 

The Impact of Strategic Thinking on Crisis Management 
Effectiveness "A Case Study on Saudi Telecommunication 

Company"  
the study aimed at recognizing the strategic thinking and its 

impact on crisis management effectiveness to the directors of on 
Saudi telecommunication company. To achieve the aim of the 
study self administrated questionnaire was used to collect the 
data. It was designed and distributed to a sample of (582) subjects. 
The statistical package of social science (Spss) was used to a 
analyze the data of the questionnaire,. The most important 
findings of this study were the following: The perceptions of 
Strategic thinking were at high level, and their perceptions toward 

crisis management effectiveness came also high. There is an 
impact of Strategic thinking dimensions in crisis management 
effectiveness which explains (56.9%) of variation in the dependent 
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variable (crisis management effectiveness). There are significant 
differences (α ≤ 0.05) in the perceptions of Strategic thinking 
attributed to (academic qualification, age, and experience) 
variables, and significant differences exist (α ≤ 0.05) in the 
perceptions of crisis management effectiveness attributed to 
(academic qualification, age, and experience) variables. The study 
recommends the need to work on creating an organizational 
culture that enhance Strategic thinking strategies, and improve 
the strategies to the higher desired levels, through the 
development of skilled workers and provide a vision of a clear 
strategy for company and objectives, because of their impact in 
enhancing the crisis management effectiveness.  

 قدمة:م
 الضروري مف كاف العالـ، يشيدىا التي والتربوية االجتماعية التغيرات سياؽ في   

 وجود مع والتربوية والتقنية العممية التطورات فيو تتسارع عصر في اإلدارية العمميات تطوير

 .أدائيا مستوى لرفع مواجيتيادارية اإل القيادات مف يتطمب إذ المختمفة، التحديات
 البيئة في الثالثة األلفية في المعاصرة لممنظمات أساسية سمو ألزماتا وتعد    

 بالتخطيط االىتماـ زاد األزمات،وبالتالي تأثير مف ينجو ال تنظيـ كؿ وأصبح الديناميكية،

 لمتوقع القابمة وغير المفاجئة التغيرات مع والتكيؼ األزمات مواجية في كأسموب االستراتيجي

 وسيمة تستخدـ المنظمات أف يعني األزمات لمواجية تراتيجياالس فالتخطيط المسبؽ،

 والدوؿ المنظمة مستوى عمى واألزمات المخاطر وتجنب المستقبمية فرصيا الكتشاؼ
 (33، 6115 العزاوي،)

 في حاسمة نقطة عمى اختالؼ مجاالتيا المؤسسات بيا تمر التي األزمات تمثؿ  كما

 معيا، التعامؿ عمى قدرتيـ القيادات يفقدقد  مما نتائجبال األسباب فييا تختمط المؤسسة كياف
 األمر المعمومات، ونقص الوقت وضيؽ التأكد عدـ ظؿ في حياليا، المناسب القرار واتخاذ

 المادية الخسائر وارتفاع أىدافيا، تحقيؽ عف تمؾ المؤسسات إعاقة إلى يؤدي قد الذي

 .(22، 6116، صادؽ) والبشرية
العصر الحديث ولكنيا وجدت منذ نشأة البشرية، ولكف مع  واألزمات ليست وليدة

التطور التكنولوجي والسياسي واالقتصادي والثقافي تطورت وتنوعت مصادرىا وتعددت 
مجاالت تأثيرىا وأصبحت طبيعتيا أشد عمقًا وأقوى أثرًا عمى سياسات المنظمات والدوؿ. 

فعؿ ورد الفعؿ مما وضع صانع القرار وأدى التقدـ العممي إلى تحطيـ الفاصؿ الزمني بيف ال
في خيار ال سبيؿ لغيره وىو أف يكوف مستعدًا دائمًا بالحموؿ الجاىزة والمعدة سابقًا 

 . (7، 7552)حواش،  لممواجية الفورية لمموقؼ أو األزمة
ومف ىنا فإف العصر الحالي يتسـ بأنو مميء باألزمات ومنتج ليا بحكـ طبيعتو 
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بدؿ، األمر الذي جعؿ مف الضروري تكثيؼ الجيد العممي العربي في السريعة التغير والت
مجاؿ دراسة األزمات وأساليب إدارتيا والتعامؿ معيا، ويتطمب توافر الخبرات والقيادات 

 .(676، 6116)أبو عامود،  المدربة عمى إدارة ىذه األزمات
 المطموبو  وحتمي طبيعي أمر األزمات أف( إلى 6177)الجريوي،  دراسة وتوصمت

في فاعمية  ميمايعد التفكير االستراتيجي عاماًل و ، متعددة عممية بأساليب مواجيتيا كيفية
ليذه  نجاحوكاف التفكير االستراتيجي دائمًا عامؿ  إدارة األزمات في منظمات األعماؿ،

الشركات التي تتبنى ميارة إدارة أزماتيا بناًء عمى تفكير استراتيجي سميـ ومتعدد الرؤى 
 ويعد التفكير االستراتيجي ركيزة أساسية في التعامؿ مع األزمات وكيفية إدارتيا، الزوايا،و 

ذا ما ت بؿ وفي التنبؤ بحدوثيا في الكثير مف األحياف، رقنا قمياًل إلى موضوع األزمة طوا 
نجد غياب وتيميش لدور  المالية العالمية التي شيدىا العالـ في العاميف الماضييف،

فدعاة التفكير  العالمي، االقتصادستراتيجييف في المنظمات العمالقة التي تقود المحمميف اال
االستراتيجي ىـ األكثر قدرة عمى التنبؤ بحدوث أزمات اقتصادية وطرح بدائؿ وحموؿ لكيفية 

إذ يعد التنبؤ أحد أىـ ركائز  أو التغمب عمييا وتجاوزىا في حاؿ وقوعيا، الحد مف وقوعيا،
ستراتيجي الوىذا بدوره يوضح األىمية المطمقة لضرورة تبني التفكير ا اتيجي،التفكير االستر 

 .مف قبؿ اإلدارات في منظمات األعماؿ كركيزة أساسية مف ركائز العمؿ المنظمي
تؤدي ممارسة التفكير االستراتيجي إلى حصوؿ المنشآت عمى العديد مف الفوائد و 

وكذلؾ يزود المسئوليف  تسعى لتحقيقو،يزود المنشآت بمرشد حوؿ ما الذي : أنو منيا
يساعد المنشأة عمى توقع التغيرات في البيئة . و بأسموب ومالمح لمتفكير في المنشأة ككؿ

المحيطة بيا وكيفية التأقمـ معيا وعمى تخصيص الموارد المتاحة وتحديد طرؽ 
مختمفة ينظـ التسمسؿ في الجيود التفكيرية عبر المستويات اإلدارية ال. و استخداميا

توضيحو لممستقبؿ والتنبؤ و  ويوضح صورة المنشأة أماـ كافة جماعات أصحاب المصالح.
واتخاذ  باألحداث والتييؤ ليا فيساعد المنظمة عمى االستعداد والتحوط لمتغيراتيا،

يساعد المنظمة عمى استخداـ الطريقة العقالنية في تحديد و  اإلجراءات الكفيمة لمواجيتيا.
يعزز العمؿ الجماعي ويكسب و  عمؿ وسموؾ الطريؽ األفضؿ لتحقيؽ أىدافيا.خيارتيا في ال

 الخبرة لكافة أفراد المنظمة حيث يشارؾ جميعيـ في بناء اإلستراتيجية ووضع أىدافيا.
يعمؿ عمى توسيع معارؼ المنظمة ودراساتيا وبناء قواعد معموماتية لمختمؼ جوانب و 

يساعد عمى تكامؿ واتساؽ أنشطة و  يطة بيا.عمميا الداخمية والبيئة الخارجية المح
 المنظمة وذلؾ بإحداثو أنظمة عمؿ متوائمة ومتكاممة بعيدة عمى التقاطع والتضارب

 (.6115)الكرخي، و (6114 ،الفواز)
تبرز أىمية تبني التفكير االستراتيجي في الفكر اإلداري باعتبارىا األساس كما 

زالة الصعوبات ووضع الحموؿ الجذرية لما الذي يساعد المنظمات عمى مواصمة تقدمي ا وا 
وأىمية دوره في تطوير المنظمة ونجاحاىا حيث إف التفكير  يعترضيا مف مشاكؿ،



 ـ 6172( ديسمبر لسنة الرابع الجزء 737مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -133- 

 االستراتيجي أسموب لكؿ الظروؼ وضروري لممحافظة عمى ديمومة المنظمة واستمرارىا.
الفرص تحدد  في استكشاؼ المتغيرات التي االستراتيجي كما وتبرز أىمية التفكير

والتيديدات الموجودة في بيئة المنظمة ومعرفة مصادر ومكونات ىذه الفرص والتيديدات 
مف خالؿ تجزئتيا إلى عناصر أو أجزاء فرعية وفيـ عالقات التأثير فيما بينيا مف جية 

 مخططي يساعدالتفكير االستراتيجي و . (6114 ،سالـ). وبيف المنظمة مف جية أخرى

 والظروؼ باألزمات لتنبؤوا الطارئة، الحاالت لمواجية الالزمة طالخط وضع عمى األزمات

 أطراؼ لجميع المحتممة األفعاؿ ردود ومراعاة لمواجيتيا، الجيد واإلعداد بيا، المحيطة

 ,Brenda, et. al) آثارىا األزمة وتجنب إدارة في النجاح مستوى عمى وتأثيرىا األزمة،

 تجنب أف يمكف وقائية عممية األزمة قبؿ ما رحمةلم االستراتيجي التفكير عديُ و . (2003

 األدنى، حدىا إلى األزمة تداعيات مف التقميؿ األقؿ عمى أو المفاجئة األزمات نشوب المنظمة
 ويشير. (2005  مكاوي،) التشويو أو التيديد مف المنظمة سمعة عمى المحافظة وبالتالي
يركز عمى و منيج لمتغيير الواسع  ( إلى أف التفكير االستراتيجيGraeme, 2005جرامي)

وتسعى لجعؿ جميع العمميات أكثر كفاءة مف خالؿ  تغيير العمميات األساسية في المنظمة،
عادة تصميميا بغض النظر عف األساليب التقميدية وتقصيرىا، تجميع المياـ، والتفكير . وا 
فاعمية إدارة مى يعتمد ذلؾ عو  فمسفة تفكير جديدة تتطمب تفكيرًا خالقًا، االستراتيجي

الذي يتمثؿ باالستعداد والتجييز لالزمات المحتممة والتي تتطمب بناء سيناريو أو  ،األزمات
( Howitt: 2004ىويت )في حيف يركز . (Cynthia: 2005رؤية لالزمات المحتممة)

التنسيؽ مف خالؿ توافؽ وتكامؿ الجيود المبذولة إلدارة األزمة مف اجؿ ضماف عمى أىمية 
( إلى أىمية التفكير االستراتيجي Ludwiy: 2005ويتطرؽ ) خؿ الكؼء في األزمات،التد

في التعامؿ مع الموقؼ األزموي والذي يتطمب استخداـ أساليب تعمؿ عمى تحقيؽ المناخ 
وتجنب العشوائية أو  المناسب لمتعامؿ مع األزمة وتوفير إمكانية التصرؼ المنظـ،

 . ات والتصرؼ بيااالرتجالية في التعامؿ مع األزم
ومف . وربما فمسفة جديدة إلى نظرة جديدة مف اإلدارة، التفكير االستراتيجيحتاج يو 

وُتطور  ؛ فإف عمى اإلدارة العميا أف ُتغير طريقة تفكيرىا،التفكيرأجؿ تحقيؽ النجاح في 
 عممية التفكير االستراتيجي عمى نجاح ويتوقؼ. (Hewitt, 1997) ىيوتي. ميارات جديدة

التفكير االستراتيجي في  لتبنى الحاجة بضرورة المنظمة العميا في اإلدارة وقناعة التزاـ دىم
صورة  في تتجمى أف يمكف القناعة وىذه ليا، التنافسي الوضع اجؿ تحسيف مف المنظمة،
 التزاـ أىمية مف الدراسات العديد أظيرت حيث. البرنامج لتنفيذ الالزمة الموارد تخصيص

 مكنيكوؿ كما يشير. ( Rebecca, 2003)بالتفكير االستراتيجي العميا رةاإلدا وقناعة
(McNicol, 2005) ،إلى أىمية إعادة التفكير بصورة جادة وأساسية في عمميات المنظمة 

عادة تصميميا بشكؿ جذري لتحقيؽ تحسينات ثورية في معايير األداء اليامة مثؿ : وا 
( عمى أىمية Brent, 2004) ويؤكد برنت. لعمؿسرعة إنجاز ا –الخدمة –الجودة –التكمفة

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VF8-47N6B5V-2&_user=824541&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000044601&_version=1&_urlVersion=0&_userid=824541&md5=64bb595d8f7eec2afe34ce240d2fd794#bbib45#bbib45
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 ليست التي ىي الخارجية فاألزماتًا وخارجي اً داخمي لألزمة المحتممة المصادر عمى التعرؼ

. المستويات كافة مف السيطرة مفًا قدر  تتطمب التي فيي الداخمية أما عمييا، سيطرة لممنظمة
 يمكف المبكر لإلنذار نظاـ إنشاء (عمى ضرورةMathieu, 2006في حيف يركز ماثيو)

 الواضح التحديد يثير ما اً وكثير  األزمة، وقوع بقرب تنذر التي اإلشارات إعطاء في إليو االستناد

فوغاف  ويتطرؽ ولريش، ،الشأف ىذا في الضرورية المؤشرات اختيار أماـ الطريؽ لألزمة
(Ulrich& Vaughan, 2009 إلى )نشاءو  األزمة آثار تتبع نظـ  عمى سواء لنظاـا ىذا ا 

 لألزمة أولية آثار ىناؾ يكوف ما وعادة بيا، المحيطة البيئية أو لممنظمة المختمفة األنشطة

 نيائية محصمة وتعطي البعض، بعضيا مع كميا تتفاعؿ مباشرة وغير ثانوية آثار تتبعيا

 .لألزمة الكمية التكمفة تعكس
يدير  مف إلييا يحتاج ارةومي فف ىو األزمات مع التعامؿ أف (Hale, 2005ويرى )

مع  التعامؿ عند النظر وبعد واإلدراؾ الوعي مف خاصة مواصفات إلى تماما كحاجتو األزمة،
 بما أيضا ولكف فييا، يحدث وما ومالمحيا ومواصفاتيا األزمة بحاضر فقط ليس األزمة،

 معرفة فأ القوؿ يمكف ىنا فمف. جمية واضحة مالمحو تظير ال حيث الستار، وراء يحدث مف

 وكيؼ خطورتيا مدى وتحديد األزمة، إدارة وأىداؼ ومجاالت التعامؿ وطرؽ فنوف المواجية

 اإللياـ مف راقية ودرجة نظر، وبعد وخبرة قدرة إلى تحتاج عمييا، القضاء ومتى سيتـ

 التفكيرعمى أىمية  (Hale, 2005ويركز ). األزمات مع التعامؿ حوؿ كيفية واإلبداع
دارة األزمة أسموب عممي وعممي بيف األىداؼ والوسائؿ المستخدمة إل االستراتيجي
ويرسـ معالـ الطريؽ الذي يحدد جميع القرارات والسياسات وكيفية تنفيذىا مع  لتحقيقيا،

. سياسة مدروسة محددة األىداؼ والنتائج إتباعمحاولة التحكـ في األحداث عف طريؽ 
راسة كافة الخيارات البديمة وتشخيصيا د ( عمى أىميةFlottau, 2005في حيف يركز )

جراء توازف بينيا عمى ضوء تقدير ظروؼ األطراؼ المعينة مف حيث األىداؼ واألولويات  وا 
يجاد نظاـ إداري مختص بمعالجة إل والقدرات والتكاليؼ التي يستطيع كؿ طرؼ تحمميا،

لتعرؼ عمى األزمات مف اجؿ تمكيف المنظمة مف تطوير أنظمة متخصصة وقادرة عمى ا
يجاد المشكالت وتحميميا، بالتعاوف والتنسيؽ مع الكفاءات المختصة في  الحموؿ ليا، وا 
باإلضافة إلى تقوية االلتزاـ بأىداؼ المنظمة مف خالؿ العمؿ عمى  كافة أقساـ المنظمة،

 تحقيؽ ىذه األىداؼ أو السرعة في االستجابة لمظروؼ والتغيرات التي تحيط باألزمات.
ألنيا تساعد قائد  بعة األزمات ركنًا أساسيًا في نجاح إدارة األزمات،وتعد متا

إيضاح تنفيذ بعض جوانب الخطة في حالة : فريؽ األزمات في مساندة الفريؽ مف حيث
أو تشجيعيـ لغرض القياـ بعمؿ  أو توضيح طريقة معينة، أو تبرير عمؿ معيف، غموضيا،

دخاؿ  وحسف توظيفيا، المستخدمة في الخطة، والتأكد مف كفاية الوسائؿ واألدوات معيف، وا 
والتأكد مف تواجد الييئات المساندة لفريؽ مواجية األزمة  التعديالت المناسبة عمى الخطة،

ضافة. (6117 الزواىرة،) قدرة  تحسيف عمى فإنو التفكير االستراتيجي يعمؿ سبؽ ما إلى وا 
أو  المحمي المستوى عمى سواء نافسيالت المركز وتدعيـ األزمات، مع التعامؿ عمى المنظمة
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 بيف المواءمة وتحقيؽ األداء دعـ خالؿ مف التغيير إحداث عمى والقدرة ،ةلممنظم الخارجي

 (.5: 6114 األنشطة المختمفة لممنظمة )الفواز،
ضرورة مف ضرورات التطوير اإلداري لرفع  وعميو فإف التفكير االستراتيجي

يتأثر بشكؿ أو مف اآلثار السمبية المصاحبة لألزمة  التخفيؼحيث أف  ،مستويات األداء
وتحديد بتحديد المشكمة المتمثمة التفكير االستراتيجي أبعاد بآخر وبدرجات متفاوتة ب

 . وتحديد الحموؿ الميارات المطموبة،
ومف ىنا جاءت ىذه الدراسة لتحاوؿ تسميط الضوء عمى التفكير االستراتيجي وأثره 

وذلؾ مف خالؿ استعراض األدب النظري  ألزمات في منظمات األعماؿ،عمى فاعمية إدارة ا
واستطالع آراء المعنييف في ىذا الشأف في قطاع  الذي تناوؿ ىذا الموضوع مف جية،

 .مف جية أخرى االتصاالت الخموية في المممكة العربية السعودية
 مشكمة الدراسة:

التفكير االستراتيجي بيف عدـ إدراؾ طبيعة العالقة تتركز مشكمة الدراسة في 
نظرًا ألىمية الدور الذي يمعبو  ،في شركة االتصاالت السعوديةفاعمية إدارة األزمات و 

؛ فاعميةب األزماتفي معالج  والذي ُيعد مف المواضيع الحية والمعاصرةالتفكير االستراتيجي 
وحتى  ،األزماتإدارة في التفكير االستراتيجي األمر الذي يجعميا أكثر حاجة إلى توظيؼ 

 يتحقؽ ذلؾ ال بد مف تطوير سياسة تنظيمية تتميز بالتجريب والجراءة في اتخاذ القرارات،
والتركيز عمى تبني سياسات تنظيمية  والسعي نحو اإلبداع والتجديد بالعمؿ ومتطمباتو،

 عمىالتفكير االستراتيجي أثر  لمبحث فيوعميو فإف مشكمة ىذه الدراسة  لمواجية األزمات،
 .شركة االتصاالت السعوديةفاعمية إدارة األزمات في 

 : تيدؼ ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية أسئمة الدراسة:
 ما اإلطار المفاىيمي لمتفكير االستراتيجي؟ .7

 ما اإلطار المفاىيمي إلدارة األزمات؟ .6

ر التفكيػػػػأبعػػػاد مػػػا مػػػدى وعػػػػي العػػػامميف فػػػي مركػػػػز شػػػرطة االتصػػػاالت السػػػػعودية ب .3
 ؟اإلستراتيجي

فاعميػػة إدارة أبعػػاد ب شػػركة االتصػػاالت السػػعوديةفػػي مراكػػز العػػامميف  مػػدى وعػػيمػػا  .3
 ؟ األزمات

إلػى أي مػدى يػؤثر التفكيػر االسػتراتيجي عمػػى إدارة األزمػات مػف وجيػة نظػر العػػامميف  .1
 بشركة االتصاالت السعودية؟
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التفكيػػػر أثػػػر  يتمثػػػؿ اليػػػدؼ الػػػرئيس مػػػف ىػػػذه الدراسػػػة ىػػػو تحميػػػؿ :أىػػػداؼ الدراسػػػة
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ  ،شػػركة االتصػػاالت السػػعوديةفاعميػػة إدارة األزمػػات فػػي  عمػػىاالسػتراتيجي 

 تحقيؽ األىداؼ الفرعية اآلتية:
دارة األزمات. .7  التعرؼ عمى اإلطار المفاىيمي لمتفكير االستراتيجي وا 

التفكيػػػر أبعػػػاد بيف فػػػي شػػػركة االتصػػػاالت السػػػعودية العػػػامم عمػػػى مػػػدى وعػػػيالتعػػرؼ  .6
 .الستراتيجيا

فاعميػة إدارة أبعػاد بيف فػي شػركة االتصػاالت السػعودية العػامم مدى وعػيالتعرؼ عمى  .3
 .األزمات

تحديػد  تحديػد الميػارات المطموبػة، )تحديد المشكمة، التفكير االستراتيجيأثر  استقصاء .3
 شركة االتصاالت السعودية.فاعمية إدارة األزمات في عمى  الحموؿ(،

فػػػي شػػػركة فاعميػػػة إدارة األزمػػػات و  التفكيػػػر االسػػػتراتيجيعػػػاد أببيػػػاف درجػػػة اخػػػتالؼ  .1
 باختالؼ الخصائص الشخصية والوظيفية لمعامميف. االتصاالت السعودية

التفكيػر تخدـ ىذه الدراسة المنظمات السعودية بما يمكف أف تقدمو مػف معمومػات عػف  .2
مػر الػذي يمكػف األ شركة االتصاالت السػعودية،فاعمية إدارة األزمات في و االستراتيجي 

فػي  فاعميػة إدارة األزمػاتو متفكيػر االسػتراتيجي االستفادة منو في بمورة أسس سػميمة ل
التدريبيػػة  وذلػػؾ لزيػػادة فاعميتيػػا واالسػػتفادة منيػػا فػػي البػػرامج المنظمػػات السػػعودية،

عػػف أىميػػة  المنظمػػات اتزيػػادة الػػوعي لػػدى إدار التفكيػػر اإلسػػتراتيجي و بعػػاد المعػػززة أل
 . لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية المنشودةمات إدارة األز 

 : تية أىميتيا مف خالؿ التعرؼ عمى اآلتستمد ىذه الدراس: أىمية الدراسة
التػػػي تبحػػػث فػػػي التفكيػػػر  - عمػػػى حػػػد عمػػػـ الباحػػػث - كونيػػػا مػػػف الدراسػػػات القميمػػػة .2

 . شركة االتصاالت السعوديةفي االستراتيجي وأثرة في فاعمية إدارة األزمة 

ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية ما تقـو بو شركة االتصاالت السعودية في  كما تستمد .3
ممارسػة التطػوير والتغييػر وتعزز جيود  تقديـ الخدمات لشريحة واسعة مف المواطنيف،

 .في المنظمات
يمكػػف أف تفيػػد العػػامميف بشػػركة االتصػػاالت السػػعودية فػػي التعػػرؼ عمػػى العالقػػة بػػيف  .4

دارة  .األزمات التفكير االستراتيجي وا 

 .يمكف أف تفتح المجاؿ لمباحثيف إلجراء دراسات أخرى في نفس المجاؿ .5

وأخيرًا تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف كونيا قد تخرج بنتائج وتوصيات قػد تسػيـ فػي  .71
فػي شػركة االتصػاالت  فاعميػة إدارة األزمػةفي التفكير االستراتيجي تطوير وتفعيؿ دور 

 مممكة عمومًا.السعودية وقطاع االتصاؿ في ال

 الفرضيات التالية:حوؿ الدراسة  تمحورت ىذه: فرضيات الدراسة
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 مسػػػتوى داللػػػة  عنػػػدداللػػػة إحصػػػائية  ذوأثػػػر  وجػػػديال : األولػػػى الرئيسػػػية الفرضػػػية
(≤0.05 )تحديػػد الميػػارات المطموبػػة، تحديػػد المشػػكمة،ه)لمتفكيػػر اإلسػػتراتيجي بأبعاد 

وينبثػؽ منيػا . في شركة االتصػاالت السػعوديةفي فاعمية إدارة األزمة  ،(تحديد الحموؿ
 الفرضيات الفرعية التالية:

 مسػػػػتوى داللػػػػة  عنػػػػدداللػػػػة إحصػػػػائية  ذوأثػػػػر  وجػػػػديال : األولػػػػى الفرعيػػػػة الفرضػػػػية
(≤0.05 )تحديػػد الميػػارات المطموبػػة، ه)تحديػػد المشػػكمة،ر اإلسػػتراتيجي بأبعادلمتفكيػػ 

فاعميػة إدارة األزمػة فػي أبعػاد مػف  فػي فاعميػة نظػاـ االتصػاالت كبعػد ،تحديػد الحمػوؿ(
 .شركة االتصاالت السعودية

 مسػػػػتوى داللػػػػة  عنػػػػدداللػػػػة إحصػػػػائية  ذوأثػػػػر  وجػػػػديال : الثانيػػػػة الفرعيػػػػة الفرضػػػػية
(≤0.05 )تحديػػد الميػػارات المطموبػػة، ه)تحديػػد المشػػكمة،راتيجي بأبعادلمتفكيػػر اإلسػػت 

فاعميػة إدارة األزمػة فػي شػركة أبعػاد في الفاعمية التنظيمية كبعػد مػف  ،تحديد الحموؿ(
 .االتصاالت السعودية

 مسػػػػتوى داللػػػػة  عنػػػػدداللػػػػة إحصػػػػائية  ذوأثػػػػر  وجػػػػديال : الثالثػػػػة الفرعيػػػػة الفرضػػػػية
(≤0.05 بػػػيف )تحديػػػد الميػػػػارات  تحديػػػد المشػػػكمة،) هبأبعػػػاد التفكيػػػر اإلسػػػتراتيجي

مية إدارة األزمة فاعأبعاد في الفاعمية التكنولوجية كبعد مف  ،(تحديد الحموؿ المطموبة،
 .في شركة االتصاالت السعودية

 مسػػػػتوى داللػػػػة  عنػػػػدداللػػػػة إحصػػػػائية  ذوأثػػػػر  وجػػػػديال : الرابعػػػػة الفرعيػػػػة الفرضػػػػية
(≤0.05 بػػػيف )تحديػػػد الميػػػػارات  تحديػػػد المشػػػكمة،) هأبعػػػادالتفكيػػػر اإلسػػػتراتيجي ب

إدارة األزمػة فاعميػة أبعاد في الفاعمية االقتصادية كبعد مف  ،(تحديد الحموؿ المطموبة،
 .في شركة االتصاالت السعودية

 مسػػػتوى داللػػػة  عنػػػدداللػػػة إحصػػػائية  ذوأثػػػر  وجػػػديال : الخامسػػػة الفرعيػػػة الفرضػػػية
(≤0.05 بػػػػيف )تحديػػػػد الميػػػػارات  تحديػػػػد المشػػػػكمة،ه)أبعادالتفكيػػػػر اإلسػػػػتراتيجي ب

ة فاعميػػة إدار أبعػػاد فػػي فاعميػػة نظػػـ المعمومػػات كبعػػد مػػف  ،(تحديػػد الحمػػوؿ المطموبػػة،
 .األزمة في شركة االتصاالت السعودية

  عند مستوى داللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية: الرئيسة الثانيةالفرضية
(α≤0.05) الشخصية والوظيفية لدى موظفي تعزى لممتغيرات  ،لمتفكير اإلستراتيجي

 .شركة االتصاالت السعودية
  عند مستوى داللة  حصائيةال توجد فروؽ ذات داللة إ: الرئيسة الثالثةالفرضية

(α≤1611) الشخصية والوظيفية لدى موظفي تعزى لممتغيرات  ،لفاعمية إدارة األزمة
 .شركة االتصاالت السعودية

التحميمي في تغطية متطمبات اإلطار  -المنيج الوصفيخدـ است: منيجية الدراسة
الطروحات النظرية النظري وعرض الدراسات السابقة فضاًل عف إجراء المسح المكتبي إزاء 
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لغرض جمع  تـ اعتماد البحث التحميمي الميداني،كما  الدراسة،أبعاد المتعمقة بمتغيرات و 
 وتحميميا مف خالؿ استخداـ المعمومات عبر المسح الشامؿ واستخداـ االستبانة في ذلؾ،

(SPSS والطرؽ اإلحصائية )،لإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا. األخرى 
 د الدراسة:حدو 

الدراسة عمى تناوؿ اإلطار المفاىيمي لمتفكير  تقتصر االحدود الموضوعية: 
دارة األزمات ومدى تأثير التفكير االستراتيجي عمى إدارة األزمات.  االستراتيجي وا 

 الدراسة عمى شركة االتصاالت السعودية. تقتصر االحدود المكانية: 
 ( مديرًا.146) يا المكونة مفاقتصرت الدراسة عمى عينتالحدود البشرية: 
 ـ(.6172تـ تطبيؽ الدراسة في عاـ )الحدود الزمانية: 

 مصطمحات الدراسة:
 التفكير االستراتيجي:

الضرورية  توافر القدرات والميارات: تعرؼ الدراسة التفكير اإلستراتيجي عمى أنو
فحص عناصر و  جيةاإلستراتي وممارسة مياـ اإلدارة اإلستراتيجيةلقياـ الفرد بالتصرفات 

 اإلستراتيجية مع إمكانات صياغة والقياـ بإجراء التنبؤات المستقبمية الدقيقة البيئة المختمفة
معظـ المواقؼ  القدرة عمى كسبمع واتخاذ القرارات المتكيفة في ظروؼ التطبيؽ 

 .التنافسية
 إدارة األزمات:

 والطارئة المفاجئة لتغييرا حاالت ودارسة بالتنبؤ ييتـ نظاـ: أنياتعرفيا الدراسة ب

 وتكثيؼ التغيير، ذلؾ ومراحؿ أسباب وتحديد المنظمات، في تحدث التي المعتاد السموؾ عمى

 موارد جميع استغالؿ خالؿ مف التغيير ذلؾ لمواجية الممكنة الطرؽ تحديد أجؿ مف الجيود

 . جديد مف واالستقرار التوازف حالة إلى والوصوؿ الخسائر لتقميؿ المتاحة، المنظمة
 
 

  الدراسات السابقة:
تعرض الدراسة فيما بعض الدراسات ذات الصمة بموضوعيا سواء بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة حيث إف منيا ما تعمؽ بالتفكير االستراتيجي ومنيا ما تعمؽ بإدارة األزمات 
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عربية  ومنيا ما ربط بينيما وبيف متغيرات أخرى، وسيتـ تقسيـ ىذه الدراسات إلى دراسات
وأخرى أجنبية مع مراعاة الترتيب الزمني في عرضيا مف األحدث إلى األقدـ، وذلؾ عمى 

 النحو التالي:
 :الدراسات العربية: أوالً 

 الحكومية الثانوية المدارس في المدرسية "األزمات ( بعنواف6171 أجرى )الحمو،

مستويات  إلى رؼالتعإلى  فمسطيف" وتيدؼ ىذه الغربية في الضفة شماؿ في مديريات
( مديرًا 736األزمات المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية وشممت عينة الدراسة )

 في أف مستوى األزمات المدرسية: وتوصمت الدراسة إلى نتائج كاف مف أىميا ومديرًة،

 الغربية في فمسطيف كاف متوسطًا، الضفة شماؿ مديريات في الحكومية الثانوية المدارس
المدرسية تعزى لمتغير نوع المدرس  ؽ دالة إحصائيًا في مستوى األزماتووجود فرو

 ومتغير المؤىؿ التعميمي.

"دور التمكيف في إدارة األزمات في منظمات : ( بعنواف6115 دراسة )عريقات،و 
 ليا تتعرض التي األزمات إدارة في التمكيف دور حيث ىدفت الدراسة إلى بياف. األعماؿ"

 ال التي والمنظمة التمكيف تطبؽ التي المنظمة بيف ما الفرؽ إلى بياف كما ىدفت المنظمة،
وقد قاـ الباحث بتطبيؽ دراستو عمى كؿ مف  في إدارة كؿ منيا ألزماتيا، بالتمكيف تؤمف

حيث  وشركة السنابؿ الدولية، والبنؾ التجاري األردني، بنؾ اإلسكاف لمتجارة والتمويؿ،
. اعتباره مف أكثر القطاعات حساسية لألزمات االقتصاديةاستيدؼ الباحث القطاع المالي ب

وقد أوضحت نتائج الدراسة أف المنظمات التي تتبنى التمكيف لمعامميف لدييا مف خالؿ زرع 
كما أوضحت النتائج  الثقة في نفوسيـ لدييـ مستوى أفضؿ في التفكير اإلبداعي الخالؽ،

اللية في اتخاذ القرارات مرىموف لتوقع مف جية أخرى أف الموظفيف الذيف يتمتعوف باستق
كما أكدت نتائج  المشاكؿ واألزمات والتصدي ليا عبر ما يمتمكوف مف خبرات وميارات،

الدراسة أف الموظفيف الممكنيف ىـ األقدر عمى تجييز خطة طوارئ قبؿ وقوع األزمة مف 
 خالؿ نظاـ اإلنذار المبكر.

تخطيط اإلستراتيجي بحسب مدركات ال ( دراسة بعنواف"6115 أجرى )الفضالة،و 
التعرؼ  إلىىدفت " و  لسياسة توظيؼ المواطنيف القيادات اإلدارية بالقطاع الخاص وداللتو
القيادات اإلدارية بمؤسسات القطاع الخاص  عمى مفيـو التخطيط االستراتيجي لدى
ميا أجريت الدراسة عمى عينة قوا. المؤسسات وعالقتو بقبوؿ توظيؼ المواطنيف بتمؾ

 مدرجة في سوؽ الكويت لألوراؽ المالية، جية خاصة (27)مسئواًل يعمموف في  (766)
بالقطاع الخاص عبرت عف فيـ متوسط  أف القيادات اإلدارية وتوصمت الدراسة إلى
االستراتيجي باختالؼ مسئولي الجيات مف  وال يختمؼ فيـ التخطيط لمتخطيط االستراتيجي،

كما ال يختمؼ ىذا الفيـ باختالؼ  اإلداري، ميـ أو المستوىحيث الجنس أو السف أو التع
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وفيما . العامميف أو وجود ىيكؿ لمتخطيط الجيات مف حيث بداية النشاط أو مجمؿ عدد
ال توجد أنو  كشفت الدراسة أيضًا عفو  يخص العمالة الوطنية في الجيات محؿ الدراسة،

العمالة الوطنية الموجودة بالفعؿ في التخطيط االستراتيجي مف جية ونسبة  عالقة بيف فيـ
غير أف الفيـ الصحيح لمتخطيط االستراتيجي يفسر  البحث مف جية ثانية، الجيات محؿ

 .التبايف في مجمؿ الموقؼ مف سياسة توظيؼ المواطنيف بالقطاع الخاص مف %(3264)
 -ساتالممار  -)األنماط: اإلستراتيجي "التفكير: ( بعنواف6114 )الفواز،دراسة أما 
 إلى الدراسة يدفتف. "جدة. بمدينة الحكومية العاـ التعميـ مدارس مديرات المعوقات( لدى

 التفكير اإلستراتيجي، نماطأل  جدة بمدينة العاـ التعميـ مدارس مديرات امتالؾ درجة معرفة
كأداة لجمع  االستبانة واستخدمت. نظرىف وجية مف معوقاتو ووجود لمراحمو، وممارستيف

الوصفي  المنيج واستخدـ مديرة، (615) مف المكوف الدراسة مجتمع أفراد مف اتالمعموم
وأكدت  ،SPSSبرنامج  باستخداـ البيانات بتحميؿ اإلحصائية وتمت المعالجة التحميمي،

 والتجريدي، جدًا، كبيرة بدرجة الشمولي التفكير نمطنتائج الدراسة أف العينة تمتمؾ 
 داللة فروقًا ذات كما أوضحت النتائج أف ىناؾ بيرة،ك والتخطيطي بدرجة والتشخيصي،

 مس مبنى حكومي في يعممف لمف التشخيصي التفكير مف نمط كؿ   امتالؾ درجة في إحصائية

 فأكثر. تدريبية دورات ثالث أو دورتيف حصمف عمى ولمف مشترؾ، حكومي أو تقؿ
وأثارىػػا عمػػى  ( دراسػػة بعنػػواف"إدارة األزمػػات المصػػرفية6114 وأجػػرى )القطاونػػة،

إدارة األزمػػات المصػػرفية عمػػى المػػزيج أثػػر  ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػىالمػػزيج التسػػويقي" و 
وتكونػت عينػة الدراسػة . التسويقي مف وجية نظر العامميف في المصارؼ التجاريػة األردنيػة

ىنػاؾ : وقد توصػمت الدراسػة إلػى مجموعػة مػف النتػائج كػاف مػف أبرزىػا ( مفردة،336مف )
اد الوقائي في معالجة األزمات في قطاع المصارؼ التجارية األردنيػة أكثػر مػف ميؿ لالستعد

إلدارة األزمات وأف ىنالؾ أثرًا ميمًا وذا داللة إحصائية  االستعداد العالجي في إدارة األزمات
 .المزيج التسويقيفي 

 اإلدارية المعمومات نظـ "فاعمية: ( بعنواف6113 أما دراسة )الخشالي والقطب،

 ىذه فيدفت. األردنية" الصناعية الشركات في ميدانية دراسة: األزمات إدارة في رىاوأث

 األردنية الشركات الصناعية إدارة في اإلدارية المعمومات نظـ فاعمية مدى تعرؼ إلى الدراسة

 شركة (٦١) مف مكونة عينة الباحثاف اختار الدراسة وإلجراء ليا، تتعرض التي لألزمات

 المديريف عمى الغرض ليذا المعدة االستبانة توزيع تـ فقد الالزمة البيانات ولجمع صناعية،

 توصمت وقد. مديراً  (732عنيا ) أجابوا الذيف المديريف عدد بمغ وقد الشركات، ىذه في

 لألزمات الصناعية الشركات إدارة في اإلدارية المعمومات نظـ لفاعمية تأثير وجود إلى الدراسة

 مف مرحمة كؿ في متفاوتا اإلدارية المعمومات نظـ فاعمية تأثير كاف كما تواجييا، التي

ف. ليا تتعرض التي لألزمات الشركات ىذه إدارة مراحؿ  حجـ: ىي تأثيرا العناصر أكثر وا 

 إشارات اكتشاؼ مرحمة باستثناء األزمات إدارة مراحؿ جميع عمى تأثيره كاف الذي االستخداـ
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 األزمات إدارة مراحؿ جميع عمى تأثيره كاف الذي المستجدة لمتغيرات واالستجابة اإلنذار،

 التعمـ. مرحمة باستثناء
"درجة ممارسة أنماط : بعنواف ( دراسة6111 )الشديفات والحراحشة،وأجرى 

حيث ىدفت . التفكير االستراتيجي لدى القادة التربوييف في وزارة التربية والتعميـ في األردف"
جة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدى القادة التربوييف الدراسة إلى التعرؼ عمى در 

كؿ مف المركز والوظيفي أثر  كما ىدفت إلى معرفة في وزارة التربية والتعميـ األردنية،
وقامت الدراسة  والخبرة والمؤىؿ العممي في درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي،

وأظيرت نتائج  مف القادة التربوييف في األردف،( فردُا 321بإعداد أداة تـ توزيعيا عمى )
الدراسة أف درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي لدى القادة التربوييف في وزارة التربية 

كما أظيرت النتائج وجود فروؽ  والتعميـ األردنية جاءت بمستوى منخفض بجميع أنماطو،
االستراتيجي تعزى لمتغير المركز ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أنماط التفكير 

ومف جية  وكانت الفروؽ لصالح المديريف العاميف ومديري التربية والتعميـ، الوظيفي،
أخرى أكدت نتائج الدراسة عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة أنماط 

ى لمتغيري الخبرة في التفكير االستراتيجي لدى القادة التربوييف في وزارة التربية والتعميـ تعز 
 مجاؿ اإلدارة والمؤىؿ العممي.
 :ثانيًا الدراسات األجنبية

 Public hospitalبعنواف "( دراسة Pol, et.al, 2010)أجرى 

management in times of crisis: Lessons learned from Cienfuegos"" 
تشفًا حكوميًا في مس (74حيث شممت عينة )" إدارة المستشفيات العامة في أوقات األزمات

حيث توصمت  المبحوثة لألزمات، المستشفياتوقد ىدفت إلى معرفة مدى استعداد  ،كوبا
مستويات الجاىزية متدنية وعدـ وجود استعداد كافي مف قبؿ المنظمات  أفالدراسة إلى 

لموقاية مف األزمات بسبب تشتت التخطيط الوقائي إلى محدودية تفيـ الجوانب اإلنسانية 
حيث أضافت ىذه الدراسة بعدًا جديدًا مف خالؿ أنيا ركزت عمى أىمية  تماعية،واالج

وقد أشارت إلى . واالجتماعية والتكنولوجية في األزمات التنظيمية الجوانب اإلنسانية،
يتوفر خمس مراحؿ إلدارة األزمات تمثؿ المنيجية العممية واألنجح : أنو النتائج التالية

 )اكتشاؼ إشارات اإلنذار،: ا الباحث في نموذج خاص وىيإلدارة األزمات وقد وضعي
والتعمـ( كما وأظيرت الدراسة أف  استعادة النشاط، احتواء األضرار، واالستعداد والوقاية،

المنظمات التي يتوفر فييا وحدات إلدارة األزمات تستطيع مواجو األزمات أكبر مف تمؾ 
 التي ال يوجد فييا وحدات إدارة األزمات.

"ربط إدارة األزمات : بعنواف Wooten and James (2008)اسة در و 
 Linking Crisis Management“. دور تنمية الموارد البشرية": بالكفاءات القيادية
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and Leadership Competencies: The Role of Human Resource 

Development" .،حيث  ىدفت إلى توضيح العالقة بيف إدارة األزمات وكفاءة القيادة
اعتمدت عمى تحميؿ الخصائص الفردية لمقادة ومدى قدرتيـ عمى التفكير االستراتيجي 

وتـ تطبيؽ أداة  والتخطيط االستراتيجي طويؿ األجؿ إلدارة األزمات التي تعترض المنظمة،
( إداري في المستويات اإلدارية العميا في القطاع التجاري 51الدراسة عمى عينة مكونة )

ث أوضحت نتائج الدراسة أف غالبية ىؤالء المديريف يدركوف أىمية التخطيط حي األمريكي،
االستراتيجي والتفكير االستراتيجي في إدارة األزمات إال أف نسبة كبيرة مف ىؤالء المديريف 
ال يطبقوف االستراتيجيات الصحيحة بكامؿ خطواتيا في التعامؿ مع أزمات التي تطرأ عمى 

ذه الدراسة أف التدريب لمديريف يعد العامؿ األىـ في تأىيؿ ىذه وأكدت نتائج ى المنظمة،
حيث أوضحت الدراسة أف تطوير العامؿ  القيادات عمى التعامؿ مع األزمات وحسف إدارتيا،

كما أكدت  البشري في المنظمات ىو األمر األكثر أىمية لمنجاح والتقدـ في ىذه المنظمات،
أف يتمتع بميارات التفكير االستراتيجي حتى يتسنى  نتائج الدراسة أف العامؿ البشري يجب

 لو القدرة عمى إدارة األزمات بأسموب صحيح ذو نظرة مستقبمية بعيدة المدى.
 دراسة بعنواف " (Al-Shammari & Hussam, 2008وقاـ الشمري وحساـ )

Strategic planning in emergent market organizations: empirical 

investigation ""دراسة تجريبية " : التخطيط االستراتيجي في منظمات السوؽ الناشئة
الشركات التخطيط االستراتيجي في وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة 

وتوصمت  ( شركة صناعية64وشممت عينة الدراسة ). (JMOs) الصناعية األردنية
 الصناعية األردنية يمارسوف الشركاتأف مديري  الدراسة إلى نتائج كاف مف أىميا

لمستوى المشاركة وتوفر البنية التحتية أثر  ووجود ،بدرجة مرتفعة التخطيط االستراتيجي
 ودرجة ممارسة التخطيط االستراتيجي.

التميز : "االستعداد لمواجية األزمات: بعنواف Lee, et al (2006)دراسة و 
حيث ىدؼ . ”Getting ready for crises: Strategic excellence“االستراتيجي".

الباحثوف إلى قياس مدى استعداد منظمات األعماؿ واألشخاص القائموف عمى إدارة 
األزمات في ىذه المنظمات عمى التعامؿ مع األزمات التي قد تطرأ عمى المنظمة في أي 

( 77وقامت الدراسة بإعداد أداة تـ توزيعيا عمى ) وقت ونتيجة ألية ظروؼ محتممة،
وأثبتت نتائج الدراسة أف القائميف عمى إدارة  تجارية في مدينة ىيوستف األمريكية، منظمة

األزمات في ىذه المنظمات عادة ما يعتمدوف عمى الميارات الفردية والتدريب في إدارة 
كما أكدت نتائج الدراسة أف ميارات التواصؿ العالية تعد العامؿ األىـ في التعامؿ  األزمات،

عداد  ولـ يقمؿ الباحثوف مف أىمية التخطيط االستراتيجي، سف إداراتيا،مع األزمات وح وا 
كما أوضحت نتائج الدراسة مدى أىمية الدور  فريؽ مؤىؿ ومدرب عمى إدارة األزمات،

 الذي يمعبو أفراد العالقات العامة في إدارة األزمات ومدى أىمية ىذا الدور.
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عداد استراتيجية إلدارة األزمات "إ: بعنواف Mostafa et., al. (2005)دراسة و 
 Strategic preparation for crisis“الدليؿ التجريبي مف مصر".: في المستشفيات

management in hospitals: empirical evidence from Egypt” . ىدفت
الدراسة إلى بحث تصورات المديريف المصرييف في المستشفيات المصرية في واقع إدارة 

( بندًا 63وقد تضمنت أداة الدراسة ) ( شخصًا،615نت عينة الدراسة مف )وتكو  األزمات،
وأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة  مف بنود التحضير االستراتيجي إلدارة األزمات،

يجابية بيف االستراتيجية طويمة األجؿ في المستشفيات ومدى االستعداد لمواجية األزمة إ
أكدت النتائج وجود عالقة ايجابية بيف التوجو االستراتيجي كما  والقدرة عمى التعامؿ معيا،
ومف ناحية أخرى أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة سمبية بيف  وفاعمية إدارة األزمات،

التعقيد التنظيمي المتمثؿ في تداخؿ اإلدارات والمياـ وبيف فاعمية إدارة األزمات والقدرة 
اإلدارات حتى يتسنى التعامؿ مع األزمات  وأكد الباحثوف أىمية فصؿ عمى مواجيتيا،

 والقدرة عمى التغمب عمييا.
معظـ الدراسات العربية واألجنبية عمى دراسة التفكير االستراتيجي كيز ر ويتضح ت

ورّكز البعض اآلخر منيا عمى تشخيص أنماط التفكير  في منظمات وبيئات مختمفة،
ف اتفقت ؼ عما استخدمتو ىذه الدراسة العميا والوظيفية تختم اإلدارة ىاالستراتيجي لد وا 

أساليب التوازف بيف التفكير االستراتيجي والتكتيكي وأثرىا التي درست و  معيا في البعض
التي لـ تغطييا الدراسة األنفة بعاد لذا جاءت ىذه الدراسة لتغطي األ. عمى اإلبداع اإلداري

 تحديد الميارات المطموبة، لمشكمة،تحديد ا) التفكير االستراتيجيأثر  حيث تـ دراسة الذكر،
 عف سابقاتيا. الحالية ( في فاعمية إدارة األزمات وىذا ما يميز الدراسةتحديد الحموؿ

 
 
 

 اإلطار النظري:
دارة األزمات بالشرح  يتناوؿ األدبيات التي تناولت كؿ مف التفكير االستراتيجي وا 

 ي إدارة األزمات.ذا التفكير فوتطبيؽ آليات ى التفكير االستراتيجي،أبعاد و  والتفصيؿ،
 :التفكير االستراتيجي

ُيعّد التفكير عاماًل مف العوامؿ األساسية في حياة اإلنساف فيو الذي يساعد عمى 
 توجيو الحياة وتقدميا كما يساعد عمى حؿ كثير مف المشكالت وتجنب كثير مف األخطار،

فمف خاللو  سييرىا لصالحو،وبو يستطيع اإلنساف السيطرة والتحكـ عمى أمور كثيرة وت
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ىذا وال تقؿ أىمية التفكير عف . يؤدي اإلنساف في حياتو الكثير مف الميمات واألعماؿ
أىمية اليواء الذي يتنفسو فيو يمثؿ عصب الحياة عممًا أف عممية التفكير ىذه ال يمكف 

 (.73: 6113 )ىالؿ، مالحظتيا مباشرة ولكف يستدؿ عمييا مف خالؿ نتائجيا
 ،الكبيسيفيعرفو )التي تناولتو ؼ تعريؼ التفكير باختالؼ طبيعة الدراسة ويختم

( بأنو الوصوؿ إلى المجيوؿ باالعتماد عمى المعمـو وأنو نشاط عقمي موجو يقـو 6112
فيحاوؿ التغمب عمى الصعوبة أو  يواجو صعوبة أو مشكمة ما،أنو  بو الفرد حيف يشعر

بأنو النشاط  انوفيعرف( Jennings &. Disney, 2006) جينغز وديسنيإما . المشكمة
 ،ويعرؼ )الدريني. المشكمة تحديدالذىني المسيطر عميو بدرجة أو بأخرى الذي يتبع 

مجموعة أنو  كما نشاط رمزي يستمر دوف عالقات مباشرة بالمثيرات،أنو  ( التفكير7541
 .د القياـ بعمؿ معيفمف المعاني التي تثار في الذىف عندما يواجو الفرد مشكمة ما أو يري

التفكير عممية يمارس فييا الفرد االنخراط في إجراءات ( إلى أف 6115 ،الكرخيويشير )
متعددة بدًءا مف استدعاء المعمومات وتذكرىا إلى تشغيؿ المعمومات واإلجراءات نفسيا 

لى عممية التقويـ التي ىي   القرار. اتخاذوا 
ويمكف ىنا  االستراتيجي بالشرح والتحميؿ،تعددت اآلراء التي تناولت التفكير وقد 

 آسنوؼ رأيفيناؾ  مة التي تناولت ىذا األمر بشكؿ مختصر،ميحصر اآلراء ال
(Ansof ) رسالة مع ساس تفاعؿ المنتج أعمى  ف التفكير االستراتيجي يبنىالذي قاؿ أ

راتيجي ينسجـ تفكر بخيارات وسموؾ است فأدارة ف عمى اإلأ المنظمة القائمة والجديدة مبيناً 
 قاد منيجاً ف (Chandler, 1992)أما  (،6114 )سالـ، مع طبيعة الموقؼ االستراتيجي

مف  واستراتيجية التنويع والتكامؿ التفكير بضرورة المواءمة بيف تغير البيئة إلى تاريخياً 
مف جية  لبقائيا ضماناً  وبيف االستراتيجية والتركيب التنظيمي لمنظمات صناعية جية
لى عالقة التفكير إينصرؼ بأف رأيو  (Child, 1982) في حيف أوضح شايمد أخرى،

 موقفياً  واعتماده تفكيراً  ،بعوامؿ الموقؼ )البيئة والتكنولوجيا والحجـ( باالختيار االستراتيجي
 أما بورتر ،عمى تقويـ تمؾ العوامؿ ومحققا مواءمة معيا استراتيجية المنظمة قائماً  لبناء

(Porter, 1980 )  ثالثة خيارات ل طرحوثـ  ،يدور حوؿ القياـ بالتحميؿ التركيبيفكاف رأيو
لعممية التفكير  نتاجاً  ،االختالؼ والتركيز وقيادة السوؽ مف خالؿ الكمفة: استراتيجية ىي
بتحقيؽ ميزة تنافسية وتوسيع الحصة السوقية لممنظمة والمحافظة  إسياميا متأثرة بدرجة

لتفكير بطبيعة قوة المنافسيف الحالييف والجدد والمشتريف لى اإدارة اإل ودعا ا،عميي
أما قناديمي  (.6114 )سالـ، والسوؽ وما يترتب عمييا مف تيديدات وفرص والمورديف

مف  ؿمسار فكري محدد لو خط سير خاص بو يريح العق( فقد عرفو بأنو 756: 6113)
ال يحتاجيا الذىف أثناء تفكيره الشوائب والتصورات التي  عناء تنقية األفكار المتشابكة مف
فّعااًل إاّل إذا أّدى إلى النتائج  التفكير وال يكوف. محددة في موضوع معيف لو أىداؼ

 ي.اإلستراتيج التفكير ما يرمي إليو وىذا ،المطموبة بأقؿ جيد ممكف وبأقصر وقت مستطاع
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لمسئولوف ويعرؼ التفكير االستراتيجي بأنو "ذلؾ األسموب الذي يمكف مف خاللو ا
مف توجيو المنظمة بداية مف االنتقاؿ مف العمميات اإلدارية واألنشطة اإلجرائية ومواجية 
الطوارئ واألزمات حتى تكويف رؤية مختمفة لمعوامؿ الداخمية المتغيرة والعوامؿ الخارجية 

بما يضمف أفضؿ استخداـ ممكف  ،القادرة عمى خدمة التغيير المطموب في البيئة المحيطة
مكانيات التنظيـ انطالقًا مف منظور جديد مركز بصورة أساسية عمى المستقبؿ مع عدـ إل

( 6111 والحراحشة، وعرؼ كؿ مف )الشديفات،. (6: 6112 ،إىماؿ الماضي )المبارؾ
 وكيفية تحويؿ رؤيتالفرد في تعمـ مف خالليا يالعممية التي : عمى أنو التفكير االستراتيجي

 .في مجاؿ عمؿ الفريؽ وحؿ المشكالت وطريؽ تطوير قدراتفي العمؿ إلى حقيقة عف 
فاألوؿ عممية تحميمية  التخطيط االستراتيجي عف التفكير االستراتيجي،يختمؼ و 

وتخطيط االستراتيجية ىو عممية . (731: 7551 برج،ز بينما الثاني معالجة لمبصيرة )منت
تقـو عمى وضع اليدؼ  نظمة،تفكير ديناميكية عف طريؽ القيادة الجماعية لمفريؽ أو الم

ويالحظ أف التفكير االستراتيجي . (5: 6116 المرجو مف خطة العمؿ في االعتبار )آالف،
ويتوافؽ ىذا الرأي مع ما . خطوة سابقة مف الخطوات التي تخدـ التخطيط االستراتيجي

ير في تناولو لمفيومي التخطيط االستراتيجي والتفك ،(3-3: 6112 ذىب إليو )السمطاف،
 ه ومظاىره،أبعاد"دراسة الواقع بكؿ : بأنوالتخطيط االستراتيجي  اعتبرحيث  االستراتيجي،

ثـ وضع  ورسـ رؤى وأىداؼ مستقبمية بناًء عمى ذلؾ، ،وتحديات وفرص مف قوة وضعؼ،
 برامج عممية تساعد عمى االنتقاؿ إلى المستقبؿ المنشود" أما التفكير االستراتيجي فيو"

ؿ العميؽ الستشراؼ المستقبؿ وتحديد االتجاه الذي يقود المؤسسة ينطمؽ مف التأم
ويقود التفكير  لالستفادة مف الفرص ومواجية التحديات والمتغيرات المستقبمية "،

االستراتيجي المؤسسة الستنباط االستراتيجية ورسـ الخطوات المناسبة التي تحوؿ رؤيتيا 
بأف : ويضيؼ. كفاءتيا الداخمية والخارجية محققًا وضعًا أفضؿ يؤدي إلى رفع إلى واقع،

التفكير االستراتيجي وسيمة وليس : لمتفكير االستراتيجي الفاعؿ مبادئ يقـو عمييا وىي
التفكير االستراتيجي يتطمب توسيع  التفكير االستراتيجي يتطمب التزاـ القيادة.. غاية

 . ت رتيبة أو منتظمةالتفكير االستراتيجي عممية ديناميكية مرنة وليسو . المشاركة
واالبتكار في  اإلبداعلكونو يعتمد  ،نو تفكير تباعدييمتاز التفكير االستراتيجي بأو 
وىو لذلؾ يحتاج  ،يكتشؼ تطبيقات مستحدثة لمعرفة سابقة أوجديدة  أفكارالبحث عف 

دراؾقدرات فوؽ العادية لمتخيؿ والتصور  إلى  ىوو . والمفاىيـ وعالقاتيا األشياءمعاني  وا 
واالستبصار والحدس الستحضار الصور البعيدة ورسـ  اإلدراؾتفكير تركيبي وبنائي يعتمد 
وىو تفكير نظمي باعتماده الرؤية الشمولية لمعالـ المحيط  مالمح المستقبؿ قبؿ وقوعو،

جزاء في كميا المنتظـ والنطالقو مف الكميات في تحميمو لمظواىر وفيمو ولربطو األ
نسانيتفاؤلي وىو تفكير . لألحداث وطاقاتو العقمية عمى اختراؽ  اإلنسافيؤمف بقدرات  وا 

جوب توظيؼ المعرفة المتاحة و والتنبؤ باحتماالت ما سيقع ويحث عمى  ؿعالـ المجيو
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 وييتـ (.6113 ؿ )ىالؿ،جواء المشجعة عمى المشاركة في صناعة المستقبوتوفير األ

ويوجو مف  االستراتيجي التفكير ويبدأ بالشئوف العامة لممنظمة ككؿ، االستراتيجي التفكير
 تشارؾ فييا لكي تعمؿ أفيجب  مستويات اإلدارة األعمى ولكف جميع إلداريقبؿ المستوى ا

بحاجة  يرتبطاالستراتيجي  التفكير( إلى أف 6117 ،صالح) ويشير .(6112 ،الكبيسي)
المنظمة لمنمو والبقاء في ظؿ بيئة دائمة التغيير لذلؾ فيو يركز عمى نوعيف مف األنشطة 

 اإلستراتيجيةتحديد التصرفات وثانييما  ،ظمة ككؿتشخيص جوانب قوة وضعؼ المنأوليما 
يمـز أنو  (Rebecca, 2003) ويرى ريبكا و.وتحسين األداءبمستوى  ظالالزمة لالحتفا

عمى المخططيف أف يقدموا التحميالت الرسمية والبيانات الالزمة التي تتطمبيا عممية 
كير في الموضوعات وليس التفكير االستراتيجي طالما أف ذلؾ يستيدؼ توسيع عممية التف

ويفترض في المخططيف أف يكونوا بمثابة . التوصؿ إلى معرفة الجواب األوحد الصحيح
حفز لمذيف يساندوف صنع االستراتيجيات عف طريؽ المعاونة في تشجيع المديريف عمى 

المخططيف يستطيعوف أف يكونوا مبرمجيف لإلستراتيجية عف ف. أسموب التفكير االستراتيجي
 . المعاونة في تحديد الخطوات الالزمة لتنفيذ ىذا البصيرة طريؽ

لكونو يبدأ مف  إصالحيا،كثر منو أ تطويرياً  التفكير االستراتيجي تفكيراً يعد و 
المستقبؿ ليستمد منو صورة الحاضر وينطمؽ مف الرؤية الخارجية ليتعامؿ مف خالليا مع 

 ف البعض يوصفو بالثورية تارةً واف كا ،استباقي بأنوالبيئة الداخمية ولذلؾ يوصؼ 
( عمى أف التفكير 6112 ويركز )الكبيسي، .(6113 ى )ىالؿ،خر أ وبالمثالية تارةً 

لكونو يعتمد اإلبداع واالبتكار  (Divergent)تفكير افتراقي أو تباعدي اإلستراتيجي ىو 
وىو لذلؾ  أو يكتشؼ تطبيقات مستحدثة لمعرفة سابقة، في البحث عف أفكار جديدة،

دراؾ معاني األشياء والمفاىيـ وعالقاتيا . يحتاج إلى قدرات فوؽ العادية لمتخيؿ والتصور وا 
واالستبصار والحدس  اإلدراؾيعتمد  (Synthesizing)وىو تفكير تركيبي وبنائي

 . الستحضار الصور البعيدة ورسـ مالمح المستقبؿ قبؿ وقوعو
ىو أف التفكير اإلستراتيجي ( فيرى كؿ منيما 6111 والحراحشة، أما )الشديفات،

 كما. باعتماده الرؤية الشمولية لمعالـ المحيط (System Thinking)تفكير كمي منظـ 
نساني يؤمف بقدرات اإلنساف وطاقاتو الفعمية عمى اختراؽ عالـ أنو  تفكير تفاؤلي وا 

والتنبؤ باحتماالت ما سيقع ويحث عمى وجوب توظيؼ المعرفة المتاحة  المجيوؿ،
( إلى أف التفكير 6112 ،المبارؾفي حيف يتطرؽ ). اركة في صناعة المستقبؿوالمش

يقر أنصاره بواقعية الصراع بيف  (Competitive)ىو تفكير تنافسياإلستراتيجي 
ويؤمنوف بأف الغمبة ألصحاب العقوؿ وذوي البصيرة ممف يسبقوف اآلخريف في  األضداد،

نافس في إدخاؿ عنصر المخاطرة التي تدفع و تكمف أىمية الت اكتشاؼ المعرفة الجديدة،
تفكير تطويري أكثر منو إصالحي أنو  كما. االستراتيجييف لمواصمة التفكير بما ىو جديد

لكونو يبدأ مف المستقبؿ يستمد منو صورة الحاضر وينطمؽ مف الرؤية الخارجية ليتعامؿ 
 . ى والزوايافيو تفكير استباقي ومتعدد الرؤ  ،مف خالليا مع البيئة الداخمية
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الرأي الذي ذىب بأف التفكير االستراتيجي خطوة أولى وميمة  الدراسةتبنى توس
مف خطوات التخطيط االستراتيجي ويرتبط التفكير ارتباطًا وثيقًا كصفة الزمة بالقادة 

ألف أوؿ خطوة في التخطيط االستراتيجي مف ا لناحية التقميدية  والمخططيف االستراتيجييف،
وتحميؿ لكافة العوامؿ المتصمة سواء كانت  ،بتشخيص واٍع لمظروؼ المحيطةىي القياـ 

 . وكؿ ذلؾ ال يتأتى إال بالتفكير االستراتيجي. ثـ وضع رؤية وبدائؿ ،حاضرة أو مستقبمية
مف خالؿ مراجعة بعض الدراسات التي ف أىداؼ التفكير االستراتيجي:أما عف 

تعميمات أساسية حوؿ ىذا  ننا الوصوؿ إلى عدةأجريت في ميداف التفكير االستراتيجي يمك
 التفكير االستراتيجي والتي يمكف أف تساىـ مساىمة فعالة في تحسيف أداء المنظمة ككؿ

أف ىذا الفكر الرئيسي : يزود التفكير االستراتيجي المنظمات بالفكر الرئيسي لياأنو  :ومنيا
فإذا لـ تكف األىداؼ أو . لسياساتوا والخطط، ىو نافع في تكويف وتقييـ كؿ مف األىداؼ،

يساعد و  الخطط أو السياسات متماشية مع الفكر األساسي لممنظمة فال بد مف تعديميا.
فالتفكير االستراتيجي يساعد : التفكير االستراتيجي عمى توقع بعض القضايا اإلستراتيجية

وضع المنظمة عمى توقع أي تغيير محتمؿ في البيئة التي تعمؿ بيا المنظمة و 
يساعد التفكير االستراتيجي عمى تخصيص و  االستراتيجيات الالزمة لتعمؿ مع ىذا التغيير.

فالتفكير االستراتيجي يساعد عمى توقع التكمفة والعائد المتوقعاف :   الفائض مف الموارد
يساعد التفكير عمى توجيو وتكامؿ األنشطة و  مف البدائؿ االستثمارية المتاحة لممنظمة.

فالعالقة بيف اإلنتاجية والعوائد يتـ توضيحيا مف خالؿ التفكير : والتنفيذية اإلدارية
ومف خالؿ توجيو األفراد داخؿ المنظمة إلى الطريؽ الصحيح لموصوؿ إلى  االستراتيجي،

كذلؾ يؤدي التفكير االستراتيجي إلى تكامؿ األىداؼ ومنع ظيور . النتائج المرغوبة
رعية لممنظمة والتركيز عمييا بداًل مف األىداؼ العامة التعارض بيف أىداؼ الوحدات الف

يمكف التفكير االستراتيجي مف زيادة قدرة المنظمة عمى االتصاؿ و  لممنظمة ككؿ.
فالتفكير االستراتيجي يساعد عمى وضوح : بالمجموعات المختمفة داخؿ بيئة المنظمة

 ي تعمؿ مع المنظمةصورة المنظمة أماـ مجموعات المصالح والمخاطر المختمفة والت
 .(6114 )الصيرفي،

مف حيث أساليبو  االستراتيجيُيصنؼ التفكير ف مناىج التفكير االستراتيجي:وأما 
أف يتعامؿ  أو أنماطو أو استراتيجياتو إلى مجموعة مف الطرؽ الفكرية الذي يعتاد الفرد

 ,Lee, et) ـويقس. بيا مع المعمومات المتوفرة لديو نحو ما يواجو مف مشكالت ومواقؼ

al, 2006التفكير التركيبي: األنواع اآلتيةإلى  االستراتيجي ( أساليب التفكير 
Synthesitic Thinking . التفكير المثاليIdealistic Thinking.  التفكير العممي
Pragmatic Thinking . التفكير التحميميAnalytic Thinking.  التفكير الواقعي

Realistic Thinking . قاـ وقد( بيتيتBetit, 2004) بتقديـ تصورًا ألساليب التفكير 
 : تتضمف االستراتيجي
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ويتمثػػؿ فػػي قػػدرة الفػػرد عمػػى التواصػػؿ لبنػػاء وتركيػػب أفكػػار جديػػدة : التفكيػػر التركيبػػي -7
والتطمػػع عمػػى بعػػض وجيػػات النظػػر التػػي قػػد  وأصػػمية مختمفػػة عمػػا يمارسػػو اآلخػػريف،
الػػربط بػػيف وجيػػات النظػػر التػػي تبػػدو متعارضػػة تتػػيح حمػػوؿ أفضػػؿ إعػػدادًا وتجييػػزًا و 

 . باإلضافة إلى إتقاف الوضوح واإلبتكارية وامتالؾ الميارات التي توصؿ لذلؾ
ويقصد بو قدرة الفرد عمػى تكػويف وجيػات نظػر مختمفػة تجػاه األشػياء : التفكير المثالي -6

مػػػاـ الفػػػرد والميػػػؿ إلػػػى التوجػػػو المسػػػتقبمي والتفكيػػػر فػػػي األىػػػداؼ باإلضػػػافة إلػػػى اىت
ومػػا ىػػو مفيػػد لألفػػراد اآلخػػريف والميػػؿ نحػػو الشػػفقة بػػاآلخريف  باحتياجاتػػو مػػف جيػػة،

واالسػػتماع بالمناقشػػات مػػع النػػاس ومشػػكالت وعػػدـ اإلقبػػاؿ عمػػى المجػػادالت مفتوحػػة 
 . الصراع

ويقصد بو قدرة الفرد عمى التحقؽ ممػا ىػو صػحيح أو خػاطل بالنسػبة : التفكير العممي -3
ومنحػػو الحريػػة والتجريػػب إليجػػاد طػػرؽ جديػػدة لعمػػؿ  ة التػػي مػػر بيػػا،لمخبػػرة الشخصػػي

باإلضػافة إلػى تناولػو المشػكالت بشػكؿ  األشياء باالستعانة بػالمواد الخػاـ المتاحػة لػو،
 . تدريجي واىتمامو بالعمؿ والجوانب اإلجرائية

عمػػػى مواجيػػػة المشػػػكالت بحػػػذر وبطريقػػػة  ويقصػػػد بػػػو قػػػدرة الفػػػرد: التفكيػػػر التحميمػػػي -3
منيجية واالىتماـ بالتفاصػيؿ والتخطػيط بحػرص قبػؿ اتخػاذ القػرار باإلضػافة إلػى جمػع 
أكبر قدر ممكف مف المعمومات ويممؾ قدره عمى المسػاىمة فػي توضػيح األشػياء حتػى 

 .  الحصوؿ إلى استنتاجات عقالنية مف خالؿ الحقائؽ التي يعرفيا مف يتمكف
مػػى االعتمػػاد عمػػى المالحظػػة والتجريػػب مػػف ع ويقصػػد بػػو قػػدرة الفػػرد: التفكيػػر الػػواقعي -1

ويتضػػمف ىػػذا النػػوع مػػف التفكيػػر االسػػتمتاع بالمناقشػػات  خػػالؿ الحقػػائؽ التػػي يػػدركيا،
النػػػواحي العمميػػػة المرتبطػػػة  المباشػػػرة والحقيقيػػػة لألمػػػور الحاليػػػة وفيػػػو يفضػػػؿ الفػػػرد

 . بالجوانب الواقعية
التغير والتبدؿ السريع : يمي تقؼ أماـ التفكير االستراتيجي عقبات كثيرة منيا ماو 
مقاومة بعض . عدـ قدرة اإلدارة عمى تحديد األىداؼ وبناء خطة إستراتيجية. في البيئة

عدـ وضوح المسؤوليات داخؿ ة. الموارد المالية لممنظم. العناصر في المنظمة لمتغيير
ينية ت الروتانشغاؿ المستويات اإلدارية العميا بالمشكال. المنظمة وضعؼ ىيكميا التنظيمي

 : (6115)الكرخي،  المعمومات والمصادر اإلحصائيةاليومية. و 
 التفكير االستراتيجي:أبعاد 

 تحديد المشكمة:. 7
ىي تحديد المشكمة موضع  إّف الخطوة الرئيسية في التفكير االستراتيجي،

فينا  ا،واألسباب التي أدت إليي ويجب التفرقة بيف أعراض المشكمة، االىتماـ لمتخذ القرار،
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 ألنيا تمثؿ إشارات وعالمات لوجود مشكمة معينة، تكمف أىمية مالحظة أعراض المشكمة،
ألف عممية التفكير االستراتيجي تستمد  ثـ يتـ البحث عف مسبباتيا، أو احتماؿ حدوثيا،

ومف  التي يترتب عمييا حدوث ظواىر معينة، أىميتيا مف ضرورة تحديد المشكمة الحقيقة،
 ىالؿ،واآلثار المترتبة عمى أسبابيا ) مشكمة لتحديد مسبباتيا الرئيسية،ثـ تشخيص ال

إف المشاكؿ التي تتعرض ليا المنظمة يمكف  (Daft, 2000, 280)يرى  (.6113
ىي المشاكؿ التي يتكرر حدوثيا وبصورة  المشاكؿ التقميدية:األولى:  تقسيميا إلى ثالث:

والنوع اآلخر ىو المتعمؽ اإلعماؿ اليومية،  ة مثؿدائمة, فمنيا ما يتعمؽ بالمشاكؿ الروتيني
بتصرؼ شؤوف العمؿ اليومية وحؿ المشاكؿ التي تعترض سير العمؿ ويعتمد القرار في 

 المشاكؿ الحيوية:والثانية:  ىذا النوع عمى خبرة المدير والصفات القيادية التي يتمتع بيا.
عيا المنظمة وىنا يجب عمى ىي المشاكؿ التي تتعمؽ بالخطط والسياسات التي تتبو 

المنظمة أف تختار السبيؿ السميـ لمعالجة ىذه المشاكؿ مما يتطمب ذلؾ إشراؾ العامميف أو 
 األولويات وترتيب الرؤية، مناقشة الموضوع مع ذوي االختصاص لموصوؿ إلى وضوح

شاعتيا بيف العامميف، وتحديدىا  يفتحس في يساىـ مما المستمريف والتحديث والتطوير وا 

 مع التعامؿ وحسف القرارات، واتخاذ المواقؼ مع الخطأ في التعامؿ نسبة والحد مف األداء،

 اإلمكانيات مف الكافي بالقدر واالستعداد الوقت، استغالؿ عنصر خالؿ مف والوقائع األحداث

 :المشاكؿ الطارئةوالثالثة: . المستقبؿ تشكيؿ وتطوير القدرة عمى والبشرية، والمادية الفكرية
وعالجيا يعتمد عمى . ىي المشاكؿ التي تحدث دوف أف يكوف ىنالؾ مؤشرات عمى حدوثيا

 .أسموب حؿ ىذه المشاكؿ لممحافظة عمى ديمومة المنظمة واستمرارىاسرعة وحـز 
 :تحديد الميارات المطموبة. 6

( نجػػاح المنظمػػات مرتبطػػا ارتباطػػًا وثيقػػًا باالىتمػػاـ بػػالموارد 6117 السػػممي،يشػػير )
 إال أف ىػذه بمػوغ األىػداؼ، مػف يػامكنتُ وسائؿ متطػورة  أنيا تمتمؾعمى الرغـ مف  ،شريةالب

دوف أف يكوف ىناؾ سػموؾ إنسػاني متفاعػؿ وينتمػي  عف تحقيؽ ذلؾ،الوسائؿ تبقى عاجزة 
ؿ القوة داخؿ المنظمات إلى العامميف الػذيف يممكػوف . فعميًا إلى أىداؼ المنظمة إلى أفَّ تحوُّ

لممنظمة االلتزاـ في األداء الذي قد يتوقؼ عمى جودة ما تممكو تمؾ  ؿة سيكفمفاتيح المعرف
مواطنػػػة لسػػػموكيات ا المنظمػػػات مػػػف رأسػػػماؿ بشػػػري ومعرفػػػة إنسػػػانية تسػػػعى إلػػػى تقػػػديـ

 وتحديد الميارات المطموبة .السموؾ التنظيميفاعمية تعزز التي نشطة كداعـ لأل  ،التنظيمية

األعمػاؿ  بمنظمػة الخػاص البشػري استقطاب المػورد ثـ مةالمنظ احتياجات تحميؿ عمى تنطوي
 األىػداؼ تحقيػؽ لضػماف وقيادتػو ورقابتػو وتعويضػو وتطػويره تدريبػو وتعيينػو واختيػاره

 منيػا المناسػب البشػرية واختيػار المػوارد بتخطػيط تيػتـ العمميػة ىذه فإف وبالتالي ،المنشودة

 مختمفػة اسػتراتيجيات العتماد األعماؿ ماتدفع منظ ذلؾ وكؿ أدائيا وتقييـ وترقيتيا وتعيينيا

 مػف المنظمػة تحقػؽ أف يمكػف التػي أىػـ المجػاالت ومػف التميز التنظيمي، بموغ في تساعدىا

 (.6112 ،حرحوش (البشرية الموارد إدارة استراتيجيات تنفيذ التميز التنظيمي خالليا
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 :تحديد الحموؿ المقترحة. 3
 تحديد الحموؿ المقترحةف أل ا المديروف, التي ييتـ بي تعتبر مف أىـ العمميات

ُتعد عممية اختيار لخطة عمؿ مف بيف االحتماالت العديدة المتوفرة, فيي تمثؿ عممية 
مقارنة النتائج المتوقعة مع األىداؼ المنشودة عمى أف تتـ تمؾ المقارنة في ضوء األىداؼ 

ترتبط بالعوامؿ المؤثرة  رحةتحديد الحموؿ المقتإّف  (.6114 العامة لممنظمة ككؿ )الفواز،
في تحديد المشكمة التي يواجييا كالعوامؿ المادية والعوامؿ الغير المادية, وكذلؾ يجب أف 

في ضوء الظروؼ البيئية التي تحيط بالمنظمة والتي تتضمف  المقترحةيتـ دراسة الحموؿ 
راعاة األحداث الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية والتكنولوجية, وأيضا يجب م

صدور قوانيف جديدة أو ظيور تكنولوجيا مستحدثة أو اكتشافات جديدة  الغير متوقعة, مثؿ
 ويرتبط البحث عف البدائؿ بعدة خصائص, مف أبرزىا:. أو أي أحداث يصعب التنبؤ بيا

البحث عف حموؿ  ترتبط ارتباطا وثيقا مع تحديد المشكمة. مقترحةالبحث عف حموؿ 
تسير جنبا إلى جنب  مقترحةالبحث عف حموؿ  مستمرة داخؿ العمؿ اإلداري.عممية  مقترحة

البحث عف بدائؿ يجب أف ال يتوقؼ نظرا  مع وظائؼ التخطيط وعممية رسـ السياسات.
البحث عف بدائؿ عممية مرتبطة بالوقت . لعدـ وجود ما يسمى بالمقترح النموذجي

 . (6112 )الكبيسي، ف الناحية االقتصاديةوالتكمفة, لذا يجب أف يتـ ترشيد تمؾ العممية م
 :األزمات إدارة

 القرار متخذي عمى يتعيف التي الحديثة اإلدارية العمـو مف األزمات، إدارة عمـ ُيعد

 عرؼ. وقد اإلنتاجية ورفع باإلنتاج لالرتقاء استخداميا ودواعي وكيفية بفنونو اإلحاطة
 وىذا المنظمة، مصير في التحكـ مف قدر: ( إدارة األزمات عمى أنيا27  :2006 حمدونة،)

 .الحدوث قبؿ البديمة القرارات تقييـ ثـ حدوثو، يمكف ما أسوأ لعرض التخيؿ استخداـ يعني
الخطوات التي تتخذ لتقميؿ : إدارة األزمات بأنيا ( Chase, 2006)تشيس  ؼكما عر 

: ة بأنيا( إدارة األزم62: 6116 في حيف عرؼ )أبو قحؼ،. مخاطر حدوث األزمة
التي تبذؿ لمواجيػة أو الحد مف اآلثار السمبية  مجموعة االستعدادات والجيػود اإلدارية،

فقد عرؼ إدارة األزمات بأنيا:" فف  ( Little, 2005)عرؼ ليتؿ و . المترتبة عمى األزمة
القضاء عمى جانب كبير مف المخاطرة وعدـ التأكد بما يسمح بتحقيؽ تحكـ أكبر في 

 إدارة: عمى أنيا األزمة إدارة( Mathieu, 2006) عرؼ ماثيو بينما مقدرة ".المصير وال

 األحداث تواكب مستمرة بتعديالت تحظى متواصمة جيود عف عبارة وىي السمعة،

 وعرفيا. لممنظمة الذىنية الصورة وتعزيز صياغة النياية في تستيدؼ التي والمستجدات

 المحتممة باألزمات بالتنبؤ تيتـ التي المستمرة اإلدارية العممية: أنيا عمى( 6116 )أحمد،

 وتعبئة لألزمات، المولدة الخارجية أو الداخمية البيئية المتغيرات ورصد االستشعار طريؽ عف
 مف ممكف قدر بأكبر األزمات مع لمتعامؿ اإلعداد أو لمنع المتاحة واإلمكانيات الموارد

 .ولمعامميف ولمبيئة لممنظمة األضرار مف ممكف قدر أقؿ يحقؽ وبما والفاعمية، ،الكفاءة
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 عف اإلداري القرار متخذي بعض يخمطف :باألزمات واإلدارة األزمات إدارةأما عف 

 أساليب وبيف( Crisis Management) األزمات إدارة مفيـو بيف معرفة عدـ عف أو عمد

 دارةاإل مف يتخذ أف بعضيـ يحاوؿ ( بؿManagement By Crisis) باألزمات اإلدارة

 تسخير إلى األمر وصؿ قد بؿ عميو، يشرؼ الذي اإلداري الكياف مدمرًا األزمة، لتكريس طريًقا

 لألزمات المولد الضغط ازدياد في والمساىمة األزمات صنع مناخ عمى لإلبقاء اإلدارية قراراتو

 األزمات إدارة إف. (6113 )عثماف، اإلداري الفشؿ إلخفاء كستار المفتعمة األزمات واستخداـ

 باألدوات األزمات عمى التغمب كيفية ىي سابقة تعريفات مف استعراضو تـ ما خالؿ ومف

 باألزمات اإلدارة أما. إيجابياتيا مف واالستفادة سمبياتيا وتجنب المختمفة اإلدارية العممية

 األزمة، عف متولدة وضغوط تيديدات مف تواجيو لما فعؿ كرد اإلدارة بو تقوـ نشاًطا فتعني
 ولكف وقوعيا، قبؿ منعيا أو المشكالت مواجية تستطيع المعالـ واضحة خطة توجد ال وأنو

 غالًبا بجيود وتقوـ اإلدارة تتحرؾ فقط عندئذ األزمة، تقع حتى تتداعى واألحداث األمور تترؾ

 أخرى مرة الحركة وعدـ إلى السكوف اإلدارة فتعود األزمة، تنقضي حتى وشاقة كثيفة تكوف ما
 (6116 د،)أحم

يجادىا األزمات، افتعاؿ عمى باألزمات اإلدارة وتقوـ  والتمويو لمتغطية كوسيمة وا 

 صناعة" عمـ البعض عمييا يطمؽ لذلؾ المنظمة، أو الفرد لدى القائمة المشاكؿ عمى

 الوصوؿ يتعيف ىدؼ مصنوعة أزمة لكؿ إف حيث اآلخريف، في والسيطرة لمتحكـ "األزمة

 األزمة إفرازات تأثير يخؼ أو ،األزموي الضغط يتالشى لف اليدؼ اىذ تحقيؽ وبدوف إليو،
 وسيمةأنو  يتمثؿ في باألزمات اإلدارة أسموب استخداـ مف اليدؼف . إ(6116 )أبو قحؼ،

 األفراد تجعؿ وتأثيرىا األزمة إف حيث بالفعؿ، الموجودة الرئيسة لممشاكؿ واإلخفاء لمتمويو

 األشياء بعض أو السمع أو المنتجات تصريؼو . معيا مؿوالتعا فييا التفكير في ينيمكوف

 إلى السعيو . وتخزينيا عمييا الناس إقباؿ مف تزيد وىمية اختناقات افتعاؿ طريؽ عف

 .اآلخريف اعتداء مف الخوؼ أو الحماية دعوى تحت المناطؽ أو المواقع بعض عمى الييمنة
 المواقؼ مف بدال دفاعي موقؼ لىإ الكيانات أو الجماعات أو األشخاص تحويؿ إلى السعيو 

 اإلدارة فإف لذا. مزمنة أزمات مف الخروجو . قبؿ مف عمييا تعتمد كانت التي اليجومية

جبار ليا مؤيدة عوامؿ واستقطاب وتصعيدىا وتغذيتيا األزمات افتعاؿ عمى تقوـ باألزمات  وا 

 عممية ولكنيا ،جيةإستراتي عممية ليست فيي لذلؾ لتأثيرىا، الخضوع عمى المستيدؼ الكياف

 (713: 7552 )ىالؿ،و( 6111 ومحمد، )اليدمي، بسرعة تنتيي ىامشية وقتية
 األزمات مع التعامؿ إخضاعأواًل:  :األزمة مع لمتعامؿ الالزمة المتطمباتومف 

 االستعداد مقدار وىي: الدائـ والحضور الوفرةثانيًا: . (6117 )البزاز، العممية لممنيجية

 أو عجز أي لمقاومة الضرورية األوقات في لمتدخؿ المناسبة والوسائؿ الطاقات وتوفير

 .(6116 )الشعالف، ومعالجتيا األزمة إدارة عممية أثناء األزمة مدير يواجو أف يمكف قصور
 إلدارة الدموية الدورة عممية في النابض القمب ىو التفويض إف: السمطة تفويضثالثًا: 
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 لمدير المتاحة اإلمكانات بحدود مرتبًطا يبقي اإلداري ؿالعم فاف ذلؾ مف وأكثر األزمات،

 مرتبًطا ويكوف ذاتيا، اإلدارية المستويات إطار في أيضا يتـ السمطة تفويض واف األزمة،

 في جوىرًيا عنصًرا يشكؿ التفويض فاف لذلؾ ليا، بالنسبة المطموبة الميمات بتحديد أيضا

 لمموقؼ وفًقا والتصرؼ الحركة حرية ولقائده زمةاأل  مواجية لفريؽ يتيح حيث األزمات، إدارة

 تصريح أو عاـ تفويض شكؿ في يعطى السمطة تفويض واف خاصة يواجيو، الذي زموياأل 

 مع عمييا واإلبقاء االتصاؿ قنوات فتحرابعُا:  (.6117 ،ومحمد الوىاب، عبد) بالتصرؼ عاـ

 فورية متابعة ىوال المعمومات فم مناسب كـ توفير إلى األزمات إدارة تحتاجاآلخر:  الطرؼ

 يسيؿ الذي المفتوح الباب سياسة استخداـ إلى يحتاج وذلؾ أطرافيا، وسموكيات لالزمة
 واإلبقاء اتصاؿ قنوات فتح يتـ ثـ ومف المناسب، بالقدر وتوفيرىا المعمومات زيادة عممية

 مواجية في رياإلدا العمؿ مرحميةخامسًا:  .(Sheldene, 2005) اآلخر الطرؼ مع عمييا

 جدار اختراؽ المثاؿ سبيؿ فعمي ،إتباعيا يجب معينة خطًطا توفير يتطمب وىذا :األزمات

قامة التمركز ثـ األزمة،  األزمة كياف داخؿ جسر رأس بناء يعني الذي التعامؿ، قاعدة وا 

خراجيا األزمة عوامؿ لتدمير السريع واالنتشار  اـبزم اإلمساؾ ومحاولة السيطرة مواقع عف وا 

 الكـ بعوامؿ والتحكـ لو، واالنصياع الخنوع وليس الحدث باتجاه التحرؾ يعني وىذا. المبادرة

 إلى لالزمة الصانعة اإلداري الفعؿ قوى وتحويؿ عمييا، والسيطرة والكمفة والوقت والكيؼ

 )الخضيري، إيجابية حالة إلى تحويميا أو ركوبيا، أو األزمة كتصدير أخرى، اتجاىات
 حيث وىذه تفيد أكثر في الجوانب األمنية، ادسًا: إنشاء فرؽ ميمات خاصة:س (.6113
ونظرًا لتبايف األزمات واختالؼ طبيعتيا فإف مف الضرورة إنشاء فرؽ الميمات الخاصة أنو 

عمى أف تخضع ىذه الفرؽ لتدريب خاص وعاٍؿ  وذلؾ لمتدخؿ السريع عند الحاجة إلييا،
الستفادة مف الدوؿ األخرى وذات السبؽ في ىذا كما يجب ا حسب نوع وحجـ الميمة،

 (.6113 ،آرثرالمجاؿ )
 مدى عمى يتوقؼ األزمة إدارة في النجاح أف الدراسة رىت سبؽ، ما ضوء وفي

 كافة تختمط حيث وأجزائو، بعناصره األزموي لمموقؼ والمتكاممة الشاممة الرؤية عمى القدرة

 حيث التعقيد، شديد الموقؼ يبدو متسارع ؿبشك األزمة أحداث توالي ضغط وتحت األوراؽ،

 اختالؿ تحت منيا كؿ معالـ وتضيع األخرى، في منيا كؿ وتندمج األحداث تمتزج تكاد

 .فيو القرار ومتخذي اإلداري الكياف عمى األزمة وضغوط المصالح وصراعات القوى، توازنات
 وىي: اإلنسانية المعوقاتأوال:  :فيتتجمى ف األزمات إدارة نجاح معوقاتأما عف 

قيـ  مف يحممونو ما بسبب العامميف لألفراد اإلنسانية بالطبيعة تتعمؽ التي المعوقات
العمؿ  بيئة ضمف وقدرات سمات مف بو يتصفوف معتقدات، وما مف يعتنقونو واتجاىات، وما

 واالجتماعي النفسي البعد مراعاة عدـ :باآلتي تمثيميا يمكف بيا، والتي يعمموف التي

 مراعاة عدـ .وأىدافيا واتجاىاتيا باألزمة المتعمؽ الخطر مكامف فيـ في القصور .مميفلمعا

 والمعمومات البيانات ومصداقية دقة مف التحقؽ عدـ .العامميف بيف والثقافية الفردية الفروؽ

 .الضغوطات تحمؿ عمى العامميف واستعدادات قدرات بتنمية القياـ عدـ .العامميف قبؿ مف
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 بالجيود العامميف اىتماـ ضعؼ .وبعدىا األزمة حدوث أثناء ألدوارىـ لعامميفا فيـ قصور

 المؤىالت إلى باألزمات العمؿ فريؽ افتقارو  .األزمات إدارة نحو القرار متخذو يبذليا التي

 تتعمؽ التي المعوقات وىي: التنظيمية المعوقاتثانيا:  .(6113)عباس المناسبة العممية

 قبؿ مف اىتماـ وجود عدـ :ومنيا التنظيـ وسياسات واقع تخص لتيا التنظيمية بالنواحي

 .واألقساـ والدوائر العميا اإلدارة بيف والتنسيؽ التآلؼ ضعؼ. األزمات بإدارة العميا اإلدارة
 اتخاذ في المركزية إلى المنظمات نزوع .األزمات حدوث أثناء اإلدارية القيادات دور تحجيـ

 عمى تقع التي والمسؤوليات لممياـ واضح تحديد وجود ضعؼ .مةاألز  حدوث أثناء القرارات

 األزمات إدارة مجاؿ في المقدمة والتدريب التأىيؿ سياسات ضعؼو  .األزمة مدير عاتؽ
 المعوقات تمؾ وىي :واالتصاالت بالمعمومات المتعمقة المعوقاتثالثا:  .(6113: )عباس

يصاليا نقميا وسرعة المعمومات بتوفير الخاصة  في المختمفة اإلدارية بيف المستويات وا 

 في االتصاؿ ( دورReynolds , 2005) رينولز دراسة أظيرت وقد. لممنظمة اإلداري الكياف

 خالؿ مف ذلؾ األزمة، ويتـ مراحؿ في جميع وفاعؿ مرف اتصاؿ نظاـ إتباع خالؿ مف األزمة

 المستخدمة، تصاؿاال  بقنوات حاالت الغموض المستخدـ، وتحديد االتصاؿ نوعية تحديد
 في تظير قد التي المعقدة األحداث تجاوز في اإلدارة يساعد مما المالئـ االتصاؿ واستخداـ

عدـ توفر نظاـ : بما يمي: المعمومات واالتصاالت وتتمثؿ معوقات .المختمفة األزمة مراحؿ
 االتصاؿ. عدـ تدريب فريؽ إدارة األزمات عمى مياراتو  متطور إلمداد العمالء بالمعمومات.

قياـ . إلى الجميور الخارجي إيصالياعدـ القياـ بتحديد موضوع وفكرة الرسالة المطموب 
تجاىؿ المنظمات لممعمومات و  المنظمة بعرض المعمومات بشكؿ مبالغ فيو.

 .(6113: )عباسالثانوية

 األىداؼ تعطيؿ في محوريا دورا تمعب المعوقات أف يتضح سبؽ، ما ضوء وعمى

 المبادئ بمراعاة قصوى ضرورة ىناؾ وبالتالي األزمات، إدارة تحقيقيا لىإ التي تسعى

 في وتأثيرىا مخاطرىا مف التخفيؼ أو المعوقات، عمى القضاء شأنيا مف واألساليب التي

 مف تحمميا بما لممعوقات السابقة التصنيفات مف االستفادة يمكف حيث األزموي، الموقؼ

 أو أسبابيا إزالة عمى والعمؿ واالتصاالت، بالمعمومات ؽأو تتعم وتنظيمية، إنسانيةأبعاد 

 .لالزمات يتعرضأنو  عمى المؤشرات تدؿ الذي أو التنظيـ لممؤسسة خدمة تجاوزىا،
جراءاتيا  :الدراسة الميدانية وا 

مجتمػع الدراسػة جميػع المػديريف فػي شػركة االتصػاالت  يتمثػؿ: والعينػة مجتمع الدراسة
في ضوء إحصائيات أقساـ شػؤوف المػوظفيف  ،مديراً ( 6657ـ )حيث بمغ تعدادى السعودية،

دائػػػرة  )شػػػركة االتصػػػاالت السػػػعودية،66/77/6171لشػػػركة االتصػػػاالت السػػػعودية بتػػػاري  
مػف المػديريف فػي %( 31)تمثؿ عشوائية بسيطة  خذ عينةأتـ و . (6171 شؤوف العامميف،

توزيػع وتػـ ى عينػة الدراسػة، استبانو عم (243)قد تـ توزيع و شركة االتصاالت السعودية، 
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( 63( اسػتبانة، وتػـ اسػتبعاد )215) حيػث اسػترجعالعينػة،  جميع مفرداتعمى  تاالستبانا
الصػػالحة لمتحميػػؿ  تاالسػػتبيانااسػػتبانة لعػػدـ صػػالحيتيا لمتحميػػؿ اإلحصػػائي، ليصػػبح عػػدد 

ومػػػػػا %( مػػػػػف مجتمػػػػػع الدراسػػػػػة الكمػػػػػي، 6163) تونسػػػػػبمػػػػػا تشػػػػػكؿ ل( اسػػػػػتبانة 146)
 .ة، وىي نسبة مقبولة ألغراض البحث العمميالدراسة الكمي عينة%( مف 43.3)نسبتو

 
 
 

 الدراسة عينةخصائص  وصؼ (7) جدوؿ
 المتغير المتغير فئات العدد المئوية النسبة

7566% 
3361% 
3162% 
7663 % 

776 
674 
734 
33  

 سنة فأقؿ 31
 سنة 37-31
 سنة 37-11
 فأكثر سنة 17

 
 
 العمر

73.2% 
36.7% 
34.3% 
2% 

35 
743 
647 
31  

 ثانوية عامة فما دوف
 دبمـو متوسط
 بكالوريوس

 عميا دراسات

 العممي المؤىؿ

76.3% 
67.3% 
21.2% 

33 
762 
346 

 مدير إدارة
 نائب مدير إدارة
 رئيس قسـ

 المسمى الوظيفي

7663% 
3167% 
6767% 
3763% 

36 
613 
763 
743 

 سنوات فأقؿ1
 سنوات 2-71

 سنة 77-71
 فأكثرسنة  72

 الخبرة سنوات 

سنة(  31-37) كانوا مف الفئة العمرية( أف غالبية المبحوثيف 7جدوؿ )يبيف 
( فأكثر سنة 17المبحوثيف والذيف تقع أعمارىـ )في حيف بمغت نسبة  ،%(3361بنسبة)
المؤىؿ العممي وبالنسبة لمتغير  الدراسة. عينة%( مف مجموع أفراد 7663)بنسبة 

كما  ،مف حممة الشيادة الجامعية األولى بكالوريوس %(3463) أفلممبحوثيف فقد وجد 
 وممف ىـ مف حممة الثانوية عامة فما دوف ،مف حممة دبمـو متوسط %(3667) وجد أف
أما بما يتعمؽ بمتغير  .%(2) حممة الدراسات العميا فجاءت نسبتيـأما  ،%(7362) بنسبة

 بنسبة سنوات( 71-2) الخدمةئة فإف معظـ المبحوثيف كانوا مف ذوي ف مدة الخدمة
 ( وبمغت نسبتيـسنوات فأقؿ 1) الخدمة%( بينما كاف أقؿ المبحوثيف مف ذوي فئة 3167)
 %(2162وجد أف )ألفراد عينة الدراسة ف المستوى الوظيفيوبالنسبة لمتغير  %(.7663)

 .%(7663) وجاء في المرتبة األخيرة مدير إدارة بنسبة ىـ رؤساء األقساـ،
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 : وخصائصيا السيكومترية لدراسةا داةأ
والدراسات السابقة في  تطوير استبانة الدراسة اعتمادَا عمى اإلطار النظريّ  تـّ 
ف ويتضمّ : األوؿ الجزء. ()بالممحؽ رقـ : ثالثة أجزاءنت االستبانة مف تكوّ وقد  الموضوع،

 العمر،رافية وىي )طبقًا لممتغّيرات الديمغ نة الدراسة،رة عف خصائص عيّ المعمومات المعبّ 
 اتفقر  ىذا الجزءيتضمف و : الثانيالجزء  (.والمسمى الوظيفي ،الخبرة المؤىؿ العممي،

: يحتوي عمى فقرات الثالثالجزء )التفكير اإلستراتيجي(  تغطي متغير الدراسة المستقؿ
ـ : فاعمية نظاىيبعاد ( وىذه األفاعمية إدارة األزمةأبعاد ) التابعتغطي متغير الدراسة 

(، 37-33(، الفاعمية التنظيمية وتمثمو األسئمة )32-33االتصاالت وتمثمو األسئمة )
(، فاعمية نظـ المعمومات 35-32) االقتصادية(، الفاعمية 31-36الفاعمية التكنولوجية )

)ليكرت الخماسي(، وحددت بخمس إجابات  . وتـ تصنيؼ اإلجابات وفؽ مقياس(11-13)
غالبًا، تنطبؽ أحيانًا، تنطبؽ نادرًا، ال تنطبؽ أبدًا(، وأعطيت )تنطبؽ دائمًا، تنطبؽ  ىي

 (عمى6) )ال تنطبؽ إطالقًا( والرقـ عمى (7) (، بحيث يدؿ الرقـ1-7) اإلجابات أرقامًا مف
( 1) )تنطبؽ غالبًا( والرقـ عمى (3) )تنطبؽ أحيانًا( والرقـ عمى (3) )تنطبؽ نادرًا( والرقـ

 )تنطبؽ دائمًا(. عمى
( محكميف مف أساتذة 3) تـ عرض االستبانة عمىف لدراسة:ا داةأ دؽصأما 

لمتحقؽ مف مدى صدؽ  ،الجامعات األردنيةوأعضاء ىيئة التدريس في  اإلدارة المختصيف،
عادة صياغة بعض الفقرات، ،بممحوظاتيـولقد تـ األخذ  فقرات االستبانة، جراء  وا  وا 

جرى و  بيف مضاميف االستبانة في فقراتيا. بشكؿ دقيؽ يحقؽ التوازف التعديالت المطموبة،
عادة االختبار ) ( وذلؾ بتوزيعيا Test-Retestالتأكد مف ثبات األداة بطريقة االختبار وا 

( مبحوثًا مف خارج عينة الدراسة، وبفارؽ أسبوعيف 61عمى عينة استطالعية مكونة مف )
يغتيا النيائية الكمية، بيف مرتي التطبيؽ، حيث جرى استخراج معامؿ الثبات، لألداة بص

 ( اآلتي:6الدراسة، وكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدوؿ رقـ )أبعاد ولكؿ ُبعد مف 
 الدراسةأبعاد قيمة معامؿ الثبات لالتساؽ الداخمي لألداة ككؿ وكؿ ُبعد مف  (6جدوؿ )
 البعد البعد

تسمسؿ 
 الفقرات

 معامؿ الثبات

Test-Retest Cronbach's 
Alpha 

 1643 1644 77-7 تحديد المشكمة 7

 1646 1643 63-76 تحديد الميارات المطموبة 6

 1643 1642 33-63 تحديد الحموؿ 3

 - - 33-7 التفكير اإلستراتيجي 7-3

 1641 1644 32-33 فاعمية نظاـ االتصاالت 7

 1642 1645 37-33 الفاعمية التنظيمية 6

 1.45 1656 31-36 الفاعمية التكنولوجية 3
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 1643 1643 35-32 االقتصاديةالفاعمية  3

 1645 1651 13-11 فاعمية نظـ المعمومات 1

 - - 13-33 فاعمية إدارة األزمة 7-1

اسػػتخدمت الدراسػػة برنػػامج الػػرـز اإلحصػػائية لمعمػػوـ االجتماعيػػة : المعالجػػة اإلحصػػائية
(SPSS.16.1 )(The Statistical Package of Social Sciencesفػي م ) عالجػة

 وفقػًا لممعالجػات اإلحصػائية التاليػة: البيانات لإلجابة عف أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا،
( لوصػؼ خصػائص Descriptive Statistic Measuresمقػاييس اإلحصػاء الوصػفي )
تحميػؿ و . تنازليػاً بعاد واإلجابة عمى أسئمة الدراسة وترتيب األ عينة الدراسة بالنسب المئوية،

( الختبػػػار صػػػالحية نمػػػاذج Multiple Regression Analysisالمتعػػػدد )االنحػػػدار 
تحميػػؿ االنحػػدار و . هأبعػػاده عمػػى المتغيػػر التػػابع و أبعػػادالدراسػػة وتػػأثير المتغيػػر المسػػتقؿ و 

( الختبػػار دخػػوؿ Stepwise Multiple Regression Analysisالمتعػػدد المتػػدرج )
 (VIF) قػيـ معامػؿ تضػخـ التبػايفو  التػابع. المتغيرات المستقمة في معادلة التنبػؤ بػالمتغير

(Variance Inflation Factor( واختبار التبايف المسموح )Tolerance)  لمتأكػد مػف
قػػيـ معامػػؿ و  ( بػػيف المتغيػػرات المسػػتقمة.Multicollinearityعػػدـ وجػػود ارتبػػاط عػػاٍؿ )

 Normal) ( وذلػؾ لمتأكػد مػػف أف البيانػات تتبػع التوزيػػع الطبيعػيSkewnessااللتػواء )

Distributions.)  و( تحميؿ التبايف األحاديOne Way Anova لدراسة الفػروؽ بػيف )
 الستخراج المقارنات البعدية. وتطبيؽ اختبار شفيو المتوسطات،

 :عرض النتائج ومناقشتيا
تمػػت اإلجابػػة عػػف السػػؤاليف األوؿ والثػػاني مػػف خػػالؿ اإلطػػار النظػػري لمدراسػػة أمػػا 

تـ إجػراء التحميػؿ الوصػفي لجميػع متغيػرات الدراسػة ية فمإلجابة عنيا أسئمة الدراسة الميدان
حيػػػث احتسػػػبت  وفقػػػًا إلجابػػػات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى الفقػػػرات الػػػواردة فػػػي االسػػػتبانة،

واسػػػتنادًا إلػػػى ذلػػػؾ فػػػإف قػػػيـ المتوسػػػطات  المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات المعياريػػػة،
 361 مػدت عمػى المعيػار التػالي لتفسػير البيانػات:اعت الحسابية التي وصػمت إلييػا الدراسػة،

فػػإذا كانػػت قيمػػة المتوسػػط  .مػػنخفض 6635 -7. متوسػػط 3635 – 661. مرتفػػع فمػػا فػػوؽ
أمػا إذا  ( فيكوف مستوى تقدير أفػراد عينػة الدراسػة مرتفعػًا،361الحسابي لمفقرات أكبر مف )

عينػػػة يكػػػوف الاد ( فػػػإف مسػػػتوى تقػػػدير أفػػػر 3635 -661كانػػػت قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي )
ذا كػػاف المتوسػػط الحسػػابي ) متوسػػطًا، عينػػة ال( فمػػا دوف فػػإف مسػػتوى تقػػدير أفػػراد 6635وا 

 يكوف منخفضًا.
 التفكيرأبعاد ب العامميف في شركة االتصاالت السعوديةمدى وعي ما : ثالثالسؤاؿ ال

ت لإلجابة عف ىذا السؤاؿ استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافا االستراتيجي؟
العامميف االستراتيجي مف وجية نظر  التفكيربعاد المعيارية لتصورات أفراد عينة الدراسة أل

 ( يبيف ذلؾ.3والجدوؿ ) ،في شركة االتصاالت السعودية
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3جدوؿ )
 التفكير اإلستراتيجيأبعاد بأفراد عينة الدراسة  وعيل

تسمسؿ 
 الفقرات

 اد أبع
 التفكير اإلستراتيجي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ
المستوى بالنسبة  الرتبة المعياري

 لممتوسط الحسابي
 مرتفع 6 1611 3621 تحديد المشكمة 7-77
 مرتفع 7 1613 3623 تحديد الميارات المطموبة 76-63

 مرتفع 3 1615 3623 تحديد الحموؿ 63-33
 تفعمر  - 1616 3621 المتوسط الكمي 7-33

 (،3621التفكيػر اإلسػتراتيجي بمػغ)بعػاد ( أف المتوسػط العػاـ أل3) جدوؿيظير مف 
وبتحميػؿ . اً مرتفعػجػاء التفكيػر اإلسػتراتيجي أبعػاد ب أفػراد عينػة الدراسػة وعػيوىذا يعنػي أف 

يتضػػح أف تحديػػد الميػػارات المطموبػػة احتمػػت المرتبػػة األولػػى  التفكيػػر اإلسػػتراتيجي،أبعػػاد 
يمييا بعد تحديػد المشػكمة بمتوسػط  (،1613وانحراؼ معياري) (،3623غ )بمتوسط حسابي بم

وفػػػي المرتبػػػة األخيػػػرة جػػػاء بعػػػد تحديػػػد  (،1611وانحػػػراؼ معيػػػاري ) (،3621حسػػػابي بمػػػغ )
وقػػد يعػػػزى ذلػػػؾ نظػػػرًا . (1615وانحػػػراؼ معيػػػاري ) (،3623الحمػػوؿ بمتوسػػػط حسػػػابي بمػػغ )

المسػػتقبمّي  الشػػركةألىمّيػػة وّضػػوح توجػػو االسػػتراتيجي وذلػػؾ  التفكيػػرألىميػػة التركيػػز عمػػى 
كػػذلؾ المركػػز الػػذي ترغػػب فػػي الوصػػوؿ إليػػو فػػي تقػػديـ  واألىػػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا،

واالعتماد عمى االتصاالت في نشر ونقؿ المعمومات إلى جميع العػامميف  الخدمة لممراجعيف،
وتبػادؿ اآلراء  قيقيػا،وأىمّيػة تح واألىػداؼ المرغػوب فييػا، حوؿ ىذه التوجيات المستقبمية،

 ،التفكيػػر اإلسػػتراتيجيأبعػػاد وقػػد تػػـ تحميػػؿ فقػػرات كػػؿ بعػػد مػػف  ىػػذا، حػػوؿ الخطػػط البديمػػة.
 وعمى النحو اآلتي:

 بعد تحديد المشكمة:بأفراد عينة الدراسة  وعي: أوالً 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3جدوؿ )

 ير تحديد المشكمةأفراد عينة الدراسة عف فقرات متغ وعيل

 رقـ
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراؼ
تبة المعياري

الر
 

المستوى 
بالنسبة 
لممتوسط 
 الحسابي

 العمؿ مع فرؽ مكمفة بحؿ يرغب العامموف في  7
 تواجو المنظمة التي أعمؿ بيا المشاكؿ المعقدة التي

 متوسط 5 7616 3.32
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 رقـ
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراؼ
تبة المعياري

الر
 

المستوى 
بالنسبة 
لممتوسط 
 الحسابي

 مؿ بيا يستطيع العامموف في المنظمة التي أع 6
 تصنيؼ المشاكؿ التي تواجييـ حسب أىميتيا

 مرتفع 2 1655 3623

3 
 في المنظمة التي أعمؿ يحاوؿ العامموف 

 بيا تحديد درجة الغموض في المواقؼ 
 لمياميـ ئيـعند أدا ـتواجييالتي 

 

 مرتفع 3 1651 3633

 يستطيع العامموف في المنظمة التي أعمؿ بيا  3
 جييـ حسب طبيعتياتصنيؼ المشاكؿ التي توا

 مرتفع 3 1653 3633

 في المنظمة التي أعمؿ يحاوؿ العامموف  1
 وطرؽ جديدة لحؿ المشاكؿ أفكاربيا تجربة 

 مرتفع 4 1654 3.27

 يستطيع العامموف في المنظمة التي أعمؿ بيا  2
 تصنيؼ المشاكؿ التي تواجييـ حسب حجميا

 متوسط 71 7611 3633

 منظمة التي أعمؿ بيا في اليتابع العامموف  3
 المشاكؿ التي يعاني منيا اآلخروف في العمؿ

 مرتفع 6 1653 3644

 يستطيع العامموف في المنظمة التي أعمؿ بيا  4
 مرتفع 7 1653 3656 تصنيؼ المشاكؿ التي تواجييـ حسب درجة تعقيدىا

 في المنظمة التي أعمؿ يحاوؿ العامموف  5
 المشاكؿ بيدؼ حميا اكتشاؼبيا 

 مرتفع 3 1655 3623
 متوسط 77 7613 3.35 تحظى المشاكؿ طويمة األجؿ باىتماـ اإلدارة العميا 71
 تتعرؼ جيود اإلدارة العميا عمى عواقب  77

 مرتفع 1 1653 3637 المشاكؿ عمى المدى الطويؿ
 مرتفع - 1611 3621 المتوسط الكمي 7-77

 ،امتغير تحديد المشكمة كاف مرتفعفقرات  مىعينة عالأفراد  وعي أف (3جدوؿ ) يبيف
( جػاءت 4الفقػرة ) أفكمػا  (،1611( واالنحػراؼ المعيػاري )3621إذ بمغ المتوسط الحسابي )

بينمػػا احتمػػت الفقػػرة  (،1653( وانحػػراؼ معيػػاري )3656بالمرتبػػة األولػػى بمتوسػػط حسػػابي )
عػػزو الباحػػث وي. (7613( وانحػػراؼ معيػػاري )3633المرتبػػة األخيػػرة بمتوسػػط حسػػابي ) (71)

ذلػػػؾ إلػػػى قناعػػػة إدارة الشػػػركة وتجربتيػػػا العمميػػػة لتحديػػػد المشػػػاكؿ التػػػي تتعمػػػؽ بػػػالخطط 
الخطػأ  نسػبة والسياسات التي تتبعيا بؿ واعتبارىا عامؿ أساس لمعالجة المشاكؿ والحد مػف

 خػالؿ مػف والوقػائع األحػداث مػع التعامػؿ وحسػف القػرارات، واتخػاذ المواقػؼ مػع فػي التعامػؿ

 والبشػرية، والماديػة الفكريػة اإلمكانيػات مف الكافي بالقدر واالستعداد الوقت، عنصر استغالؿ
 . المستقبؿ تشكيؿ وتطوير القدرة عمى
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 أفراد عينة الدراسة لبعد تحديد الميارات المطموبة: وعي: ثانياً 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (1جدوؿ )

 ات متغير تحديد الميارات المطموبةأفراد عينة الدراسة عف فقر  وعيل

 رقـ
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراؼ
تبة المعياري

الر
 

المستوى 
بالنسبة 
لممتوسط 
 الحسابي

 عمى تنمية  التي أعمؿ بياالمنظمة تشّجع  76
 مرتفع 6 1653 3.52 المعارؼ والميارات في جميع إدارات المنظمة

 عمى مناقشة  االتي أعمؿ بيالمنظمة تشّجع  73
 مرتفع 7 1643 3.55 أخطاء األفراد ومواقؼ الفشؿ لمتعّرؼ عمى أسبابيا

 عمى تعمـ  التي أعمؿ بياالمنظمة تشّجع  73
 متوسط 5 7617 3.33 كيفّية تجّنب األخطاء في المستقبؿ

 األفراد  التي أعمؿ بياالمنظمة تكافل  71
 مرتفع 1 1652 3.33 لما يقّدمونو مف أفكار جديدة مبتكرة

72 
 األفراد  التي أعمؿ بياالمنظمة تشّجع 

 بإعطاء التغذية المرتّدة حوؿ تقييـ اإلدارة 
 ألخطائيـ وتجاربيـ السابقة

 مرتفع 3 1655 3.21

 المناخ المناسب  التي أعمؿ بياالمنظمة تؤّمف  73
 متوسط 76 7.13 3.32 الذي يجعؿ عممّية التعّمـ تعـّ جميع أنحاء التنظيـ

 التي أعمؿ المنظمة تدعـ اإلدارة العميا في  74
 متوسط 71 7613 3.31 عممّية تخطيط وتدريب األفراد بيا

 التي المنظمة ترّكز عممّية التدريب في  75
 مرتفع 4 1654 3615 عمى تنمية وتطوير قدرات األفراد أعمؿ بيا

في عمميتي التغيير  التي أعمؿ بياالمنظمة تعتمد  61
 مرتفع 3 1651 3645 ى فرؽ عمؿ مسئولة وذات خبرةوالتطوير عم

 فكرة  التي أعمؿ بياالمنظمة تنشر  67
 مرتفع 3 1655 3.46 فرؽ العمؿ في جميع أقساميا

 الحوار  التي أعمؿ بياالمنظمة تشّجع  66
 متوسط 77 7616 3636 وتبادؿ اآلراء واألفكار بيف أعضاء الفريؽ

  التي أعمؿ بياالمنظمة ُتشجع  63
 مرتفع 2 1654 3625 العصؼ الذىني عند تحديد المشاكؿ عممية

 مرتفع - 1613 3623 المتوسط الكمي 76-63
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فقػرات متغيػر تحديػد الميػارات  مػىأفػراد عينػة الدراسػة ع وعي أف (1جدوؿ ) يبيف
كمػا (، 1613( واالنحراؼ المعيػاري )3623، إذ بمغ المتوسط الحسابي )مرتفعاً  المطموبة كاف

(، 1643اؼ معيػاري )( وانحػر 3655( جاءت بالمرتبػة األولػى بمتوسػط حسػابي )73رة )فق أف
ذلػؾ  (. ويعزى7613حراؼ معياري )( وان3632( المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )73فقرة )و 

إلى أىمية تحديد الميارات المطموبة والذي يتوفر مف خالؿ تنمية ميػارات وقػدرات ومعػارؼ 
متخصصػػيف واالسػتعانة ب، كفػاءات والمػؤىالتلعناصػر مػػف ذوي التػوفير أفضػؿ االعػامميف، و 

 واستشارييف بالشكؿ الذي يمبى احتياجات المنظمة والعامميف.
 أفراد عينة الدراسة لبعد تحديد الحموؿ المقترحة: وعي: ثالثاً 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (2جدوؿ )
 متغير تحديد الحموؿ المقترحةلتصورات أفراد عينة الدراسة عف فقرات 

 رقـ
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراؼ
تبة المعياري

الر
 

المستوى 
بالنسبة 
لممتوسط 
 الحسابي

بتأميف بيئة تسمح  التي أعمؿ بياالمنظمة تقـو  63
 مرتفع 1 1653 3.26 بحّرية التعبّير عف الرأي وتقديـ االقتراحات

 بتحديد الحموؿ  ياالتي أعمؿ بالمنظمة تقـو  61
 مرتفع 7 1653 3.53 المقترحة الالزمة لتحقيؽ األىداؼ الرئيسية

تحتوي الحموؿ المقترحة عمى برامج تحدد الكيفية  62
 مرتفع 6 1654 3.44 التي أعمؿ بياالمنظمة التي سيتـ بيا تحقيؽ أىداؼ 

 الحموؿ  التي أعمؿ بياالمنظمة تختار  63
 مرتفع 3 1652 3.42 المناسبة التي تدعـ مركزىا التنافسيّ 

 الحموؿ البديمة  التي أعمؿ بياالمنظمة تحدد  64
 مرتفع 3 7.11 3.12 مف واقع خبرات ومعارؼ اإلدارة

 حمواًل واضحًة  التي أعمؿ بياالمنظمة تمتمؾ  65
 متوسط 5 7616 3631 عى لتحقيقيا ضمف الموارد المتاحةتس

 معايير المتالؾ  التي أعمؿ بيالمنظمة اتضع  31
 مرتفع 2 1655 3.14 المصالححموؿ مناسبة لتحقيؽ توقعات أصحاب 

37 
عمى تطوير الحموؿ  التي أعمؿ بياالمنظمة تعمؿ 

والظروؼ التي  يتالءـالالزمة لتحقيؽ أىدافيا بما 
 تواجييا منظمتي مستقبالً 

 متوسط 71 7611 3.33

جدواًل زمنيًا محددًا  مؿ بياالتي أعالمنظمة تضع  36
 متوسط 4 7617 3632 المقترحة الحموؿ تطوير في وبدائمو الحؿ تطبيؽل

33 
جدواًل زمنيًا محددًا  التي أعمؿ بياالمنظمة تضع 

 الحموؿ تطوير في الراجعة التغذية مف لالستفادة

 المقترحة
 مرتفع 3 1655 3.33

 مرتفع - 1615 3623 المتوسط الكمي-63
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33 
عينػة عػف فقػرات متغيػر تحديػد الحمػوؿ المقترحػة الأفػراد  وعػيأف  (2جدوؿ ) يفيب
فقػرة  أفكمػا  (،1615( واالنحػراؼ المعيػاري )3623إذ بمغ المتوسػط الحسػابي ) ،اً كاف مرتفع

بينمػػا  (،1653( وانحػػراؼ معيػػاري )3653جػػاءت بالمرتبػػة األولػػى بمتوسػػط حسػػابي )( 61)
. (7611( وانحػػراؼ معيػػاري )3633يػػرة بمتوسػػط حسػػابي )المرتبػػة األخ( 37حتمػػت الفقػػرة )ا
تحديػد ذلػؾ إلػى أىميػة إطػالع القػائميف فػي الشػركة عمػى تجػارب عالميػة مميػزة فػي  عزىوي

 .والتي ترتبط بالظروؼ البيئية التي تحيط بالشركة الحموؿ المقترحة
أبعاد ب العامميف في شركة االتصاالت السعودية مدى وعيما : رابعالالسؤاؿ 

 ؟فاعمية إدارة األزمة

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (3جدوؿ )
 فاعمية إدارة األزمةبعاد أفراد عينة الدراسة أل وعيل

تسمسؿ 
 المتوسط فاعمية إدارة األزمةأبعاد  الفقرات

 الحسابي
 االنحراؼ
المستوى بالنسبة  الرتبة المعياري

 لممتوسط الحسابي
 مرتفع 6 1611 3633 التصاالتفاعمية نظاـ ا 33-32

 مرتفع 1 1613 3615 الفاعمية التنظيمية 33-37

 مرتفع 7 1613 3643 الفاعمية التكنولوجية 36-31

 مرتفع 3 1612 3636 الفاعمية االقتصادية 32-35
 مرتفع 3 1627 3622 فاعمية نظـ المعمومات 11-13
 مرتفع - 1617 3637 المتوسط الكمي 33-13

 (،3637فاعميػة إدارة األزمػة بمػغ)بعػاد ( أف المتوسط العاـ أل3) الجدوؿيظير مف 
وبتحميػػؿ . اً مرتفعػػ جػػاءفاعميػػة إدارة األزمػػة أبعػػاد بأفػػراد عينػػة الدراسػػة  وعػػيوىػػذا يعنػػي أف 

يتضػح أف الفاعميػة التكنولوجيػة احتمػت المرتبػة األولػى بمتوسػط  فاعمية إدارة األزمػة،أبعاد 
يمييا بعد فاعميػة نظػاـ االتصػاالت بمتوسػط  (،1613راؼ معياري)وانح (،3643حسابي بمغ )
وجػػاء فػػي المرتبػػة الثالثػػة ُبعػػد الفاعميػػة  (،1611وانحػػراؼ معيػػاري ) (،3633حسػػابي بمػػغ )

وجػػاء فػػي المرتبػػة  (،1612وانحػػراؼ معيػػاري) (،3636االقتصػػادية بمتوسػػط حسػػابي بمػػغ )
 (،1627وانحػراؼ معيػاري) (،3622بمغ ) الرابعة فاعمية نظـ المعمومات ُبعد بمتوسط حسابي

وانحػراؼ  (،3615وفي المرتبة األخيػرة جػاء بعػد الفاعميػة التنظيميػة بمتوسػط حسػابي بمػغ )
ومما يفسر ىػذه النتيجػة أف شػركة االتصػاالت السػعودية تتعامػؿ األزمػات . (1613معياري )

الجيػػد بػػيف مػػديريات بفاعميػػة التخػػاذ إجػػراءات وقائيػػة لمحيمولػػة دوف وقوعيػػا وأف التنسػػيؽ 
وأقسػاـ وفػػروع الشػػركة يسػػاعد عمػػى تحسػػيف مسػػتوى الجاىزيػػة لمتعامػػؿ مػػع األزمػػات لػػدييا 

 . وعندىا يصبح التعامؿ مع مراحؿ مستويات الجاىزية أكثر فاعمية
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 بعد فاعمية نظاـ االتصاالت:بأفراد عينة الدراسة  وعي: أوالً 
فاعمية نظاـ بالمبحوثيف  وعيلة عياريّ طات الحسابية واالنحرافات المالمتوسّ  (4جدوؿ )

 في شركة االتصاالت السعودية فاعمية إدارة األزمةأبعاد االتصاالت كبعد مف 
 رقـ
 الفقرة

المتوسط  محتوى الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الترتيب حسب 
 األىمية

المستوى 
حسب 
 المتوسط

33 
نظاـ  التي أعمؿ بيا تؤمف المنظمة

 مرتفع 6 1653 3.35 األزمات د إدارةاتصاالت فعاؿ عن

31 

  يوفر نظاـ االتصاؿ في المنظمة
الدقة واالنسيابية التي أعمؿ بيا 
 في المعمومات المطموبة

 مرتفع 7 1657 3641

32 
  يوفر نظاـ االتصاؿ في المنظمة

المعمومات الضرورية التي أعمؿ بيا 
 الفورية عف األزمة

 مرتفع 3 1653 3623

 مرتفع - 1611 3633 ط الكميالمتوس 33-32

فاعميػػة نظػػاـ االتصػػاالت بالمبحػػوثيف  وعيلػػ المتوسػػط العػػاـّ  ( أفّ 4جػػدوؿ )بػػيف ي
 فػػي شػػركة االتصػػاالت السػػعودية جػػاء بدرجػػة مرتفعػػة، فاعميػػة إدارة األزمػػةأبعػػاد كبعػػد مػػف 

 ( المرتبػة األولػػى31ت الفقػرة )احتّمػو  (،1611) وانحػراؼ معيػاري (3.33) وبمتوسط حسابي
( فػي المرتبػة األخيػرة بػيف فقػرات 32في حيف جاءت الفقرة ) ،(3641) بمتوسط حسابػي بمغ

ة لجميػع فقػرات ىػذا طات الحسػابيّ المتوّسػ أفّ كمػا  (،3623) بمتوسط حسابي بمغ ،ىذا البعد
ألىميػة التركيػز عمػى فاعميػة نظػاـ االتصػاالت  وقػد يعػزى ذلػؾ. مرتفعػةالبعد جػاءت بدرجػة 
وذلػػؾ باالعتمػػاد عمػػى نشػػر  لتعزيػػز فاعميػػة إدارة األزمػػةاآلليػػات اليامػػة  والتػػي تعتبػػر إحػػدى

واألىػداؼ المرغػوب  ونقؿ المعمومات إلى جميػع العػامميف حػوؿ ىػذه التوجيػات المسػتقبمية،
حيػث تتػيح لمرؤسػاء فرصػة  توفر وسػائؿ االتصػاؿ المناسػبةأىمية و . وأىمّية تحقيقيا فييا،

خطػػوط  وتصػػبح ة التػػي تفرضػػيا عمػػييـ البيروقراطيػػة،التحػػرر مػػف قيػػود االتصػػاالت الرسػػمي
 .إدارة األزمةعزز فاعمية مما يمفيومة  االتصاؿ
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 بعد الفاعمية التنظيمية:بأفراد عينة الدراسة  وعي: ثانياً 
لفاعمية باالمبحوثيف  وعيلة طات الحسابية واالنحرافات المعياريّ المتوسّ  (5جدوؿ )

 في شركة االتصاالت السعودية إدارة األزمةفاعمية أبعاد التنظيمية كبعد مف 
 رقـ
 الفقرة

المتوسط  محتوى الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الترتيب حسب 
 األىمية

المستوى 
حسب 
 المتوسط

33 
 الواجبات والمسؤوليات المطموبة 
 مرتفع 3 1651 3615 مني في ظروؼ األزمات واضحة

34 
 ة تتسـ أنظمة الحوافز والمكافآت المقدم
 مرتفع 1 7611 3611 لنا في التعامؿ مع األزمات بأنيا كافية

35 
الصالحيات المخولة إلى الجيات المعنية 
 مرتفع 6 1653 3623 لمتعامؿ مع األزمات مستوفية لمتطمباتيا

31 
برامج في المنظمة التي أعمؿ  يتوفر

 مرتفع 7 1657 3623 تدريبية متخصصة في إدارة األزمات

37 
وسائؿ المنظمة التي أعمؿ بيا في  يتوفر

ديثة ومناسبة لمتعامؿ مع وأساليب ح
 األزمات

 مرتفع 3 1653 3612

33-
 مرتفع - 1613 3615 المتوسط الكمي 37

لفاعمية التنظيمية باالمبحوثيف  وعيل المتوسط العاـّ  ( أفّ 5يظير مف الجدوؿ )
 (3.15بمغ) وسط حسابيوبمت جاء بدرجة مرتفعة، فاعمية إدارة األزمةأبعاد كبعد مف 

( المرتبة األولػى بمتوسط حسابػي 31ت الفقرة )وقد احتمّ  (،1613وانحراؼ معياري)
بمتوسط  ،( في المرتبة األخيرة بيف فقرات ىذا البعد34في حيف جاءت الفقرة ) ،(3623بمغ)

. مرتفعةة لجميع فقرات ىذا البعد جاءت بدرجة طات الحسابيّ المتوسّ  أفّ و  (،3611حسابي )
حققت مستويات عالية مف شركة االتصاالت السعودية وُتفسر ىذه النتيجة عمى أف 

ووضوح رؤية الشركة لدى  الفاعمية لمواجية األزمات نتيجة لوضوح أىدافيا وسياساتيا،
مما أسيـ بشكؿ مباشر عمى تحقيؽ  العامميف فييا بغض النظر عف موقعيـ الوظيفي،

 ومواكبتيا لمتقدـ العممي والتكنولوجي اردىا المتاحة،وذلؾ مف خالؿ توظيؼ مو  الفاعمية،
 مما يسيـ في تعزيز فاعمية إدارة األزمة.
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 بعد الفاعمية التكنولوجية:بأفراد عينة الدراسة  وعي: ثالثاً 

لفاعمية باالمبحوثيف  وعيلة طات الحسابية واالنحرافات المعياريّ المتوسّ  (71جدوؿ )
 .في شركة االتصاالت السعودية ية إدارة األزمةفاعمأبعاد التكنولوجية كبعد مف 

 رقـ
 الفقرة

المتوسط  محتوى الفقرة
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الترتيب حسب 
 األىمية

المستوى 
حسب 
 المتوسط

 أجيزة في المنظمة التي أعمؿ بيا  يتوفر 36
 مرتفع 6 1652 3643 إنذار متطورة لمتعامؿ مع األزمات

33 
الطرؽ  جة األخطاء عمىـ التركيز في معاليت

 مرتفع 7 1651 3.51 المتطورة في ظروؼ األزمات الحديثة

33 

أساليب في المنظمة التي أعمؿ بيا  يتوفر
في معالجة يساعد تكنولوجية كالحاسوب 
 األزمات

 مرتفع 3 1654 3.33

31 
 تتصؼ عمميات الصيانة لألجيزة والمعدات 

 مرتفع 3 1.55 3.33 كفايتيابفي منظمتي 
36-
 مرتفع - 1613 3643 المتوسط الكمي 31

لفاعمية التكنولوجية كبعد باالمبحوثيف  وعيل المتوسط العاـّ  ( أفّ 71جدوؿ )بيف ي
وبمتوسط  بدرجة مرتفعة، في شركة االتصاالت السعودية جاء فاعمية إدارة األزمةأبعاد مف 

مرتبة األولػى بمتوسط ( ال33ت الفقرة )وقد احتمّ  (،1613وانحراؼ معياري) (3.43) حسابي
 ،( في المرتبة األخيرة بيف فقرات ىذا البعد31في حيف جاءت الفقرة ) ،(3651حسابػي بمغ)

ة لجميع فقرات ىذا البعد جاءت طات الحسابيّ المتوسّ  أفّ كما  (،3633بمتوسط حسابي بمغ)
مية إدارة فاعؤدي إلى تحسيف ت الفاعمية التكنولوجيةويمكف تفسير ذلؾ بأف . مرتفعةبدرجة 
اإلدارية  الفاعمية التكنولوجيةف إحيث  وتحسيف الرقابة واألشراؼ عند العامميف،األزمة 

 لمواجية األزمات.الالزمة  مف رسـ الخطط ف الشركةُتمك
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 بعد الفاعمية االقتصادية:بأفراد عينة الدراسة  وعي: رابعاً 
لفاعمية باالمبحوثيف  يوعلة طات الحسابية واالنحرافات المعياريّ المتوسّ  (77جدوؿ )

 في شركة االتصاالت السعودية فاعمية إدارة األزمةأبعاد االقتصادية كبعد مف 

 رقـ
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراؼ
 الرتبة المعياري

المستوى 
بالنسبة 
لممتوسط 
 الحسابي

32 
المخصصات المالية المرصودة في الموازنة 

في لمواجية تلمشركة التي أعمؿ بيا العامة 
 األزمات

 مرتفع 6 1653 3632

33 

المخصصات المالية لتأىيؿ القوى المينية 
 بيا كافية  في المنظمة التي أعمؿ العاممة

 داء الميمات الصعبةأل
 مرتفع 3 1652 3623

34 
 متطمبات الصيانة لالمخصصات المالية 

 مرتفع 3 1656 3625 بيا كافية في المنظمة التي أعمؿواإلدامة 

35 

 تعتمد منظمتي عمى االستعانة 
باالستشارييف والخبراء الفنييف الخارجييف 
 لمتعامؿ مع األزمات في مراحميا المختمفة

 مرتفع 7 1657 3647

32-
 مرتفع - 1612 3636 المتوسط الكمي 35

لفاعمية االقتصادية باالمبحوثيف  وعيل المتوسط العاـّ  ( أفّ 77يظير مف الجدوؿ )
 بدرجة مرتفعة، في شركة االتصاالت السعودية جاء فاعمية إدارة األزمة أبعادكبعد مف 

( المرتبة 35ت الفقرة )وقد احتمّ  (،1612وانحراؼ معياري) (3.36بمغ) وبمتوسط حسابي
( في المرتبة األخيرة بيف 33في حيف جاءت الفقرة ) ،(3647األولػى بمتوسط حسابػي )

ة لجميع فقرات طات الحسابيّ المتوسّ  أفّ كما  ،(3623بمتوسط حسابي ) ،فقرات ىذا البعد
ؤدي إلى ت الفاعمية االقتصاديةويمكف تفسير ذلؾ بأف . مرتفعةىذا البعد جاءت بدرجة 

 متطمبات الصيانة واإلدامةلالمخصصات المالية وتأميف  تأىيؿ القوى المينية العاممة
 لمواجية األزمات. المخصصات الالزمةمف  وُتمكف الشركة
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 بعد فاعمية نظـ المعمومات:بأفراد عينة الدراسة  وعي: خامساً 
فاعمية نظـ بالمبحوثيف  وعيلة طات الحسابية واالنحرافات المعياريّ المتوسّ  (76جدوؿ )

 في شركة االتصاالت السعودية فاعمية إدارة األزمةأبعاد المعمومات كبعد مف 

 رقـ
 المتوسط الفقرة الفقرة

 الحسابي
 االنحراؼ
 لرتبةا المعياري

المستوى 
بالنسبة 
لممتوسط 
 الحسابي

 في المنظمة  تشخيص المعمومات يتـ 11
 بدقةفي ظروؼ األزمات  بيا التي أعمؿ

3631 
 مرتفع 6 1652 

17 
عمى تداوؿ  بيا المنظمة التي أعمؿ تحرص

 المعمومات وتنسيقيا وقت األزمات
3636 
 مرتفع 7 161653 

16 

 لتي أعمؿالمنظمة اتتسـ نظـ المعمومات في 
قدرتيا عمى توفير تدفؽ مناسب مف ب بيا

البيانات والمعمومات الضرورية في أوقات 
 تااألزم

 مرتفع 3 1655 3623

13 

 تصؿ المعمومػات التي ترد مف مػركز 
  بيا المنظمة التي أعمؿالمعمومات في 

 في الوقت المناسبوقػػت األزمات ب
 مرتفع 3 7611 3.15

11-
 مرتفع - 1627 3.22 المتوسط الكمي 13

فاعميػػػة نظػػػـ بالمبحػػػوثيف  وعيلػػػ المتوسػػػط العػػػاـّ  ( أفّ 76يظيػػػر مػػػف الجػػػدوؿ )
فػي شػركة االتصػاالت السػعودية جػاء بدرجػة  فاعمية إدارة األزمػةأبعاد المعمومات كبعد مف 

( 17ت الفقػػػرة )وقػػػد احتّمػػػ (،1627وانحػػػراؼ معيػػػاري) (3.22) وبمتوسػػػط حسػػػابي مرتفعػػػة،
فػػػي المرتبػػػة  "( 13فػػػي حػػػيف جػػػاءت الفقػػػرة ) ،(3636توسػػػط حسابػػػػي )المرتبػػػة األولػػػػى بم

ة الحسػػابيّ طات المتوّسػػ كمػػا أفّ  (،3615بمتوسػػط حسػػابي ) ،األخيػػرة بػػيف فقػػرات ىػػذا البعػػد
وتفسػػر ىػذه النتيجػة عمػػى أف فاعميػة نظػػـ . مرتفعػةلجميػع فقػرات ىػػذا البعػد جػاءت بدرجػػة 

ويسػػاعد اسػػتخداـ نظػػـ  ارة األزمػػة،المعمومػػات فػػي الشػػركة يحسػػف مػػف مسػػتوى فاعميػػة إد
ويحسػف   ويزيد الكفاءة لدى العػامميف فييػا، المعمومات الحديثة تسييؿ اإلجراءات اإلدارية،

وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تػػوفر التجييػػزات والمعػػدات الالزمػػػة . والمػػاؿ ويػػوفر الوقػػت، المخرجػػات،
 لتطبيؽ لمواجية األزمات.

 
 

 : اختبار الفرضيات
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االختبػارات وذلػؾ تػـ إجػراء بعػض  ر الختبػار الفرضػيات،قبؿ تطبيؽ تحميؿ االنحػدا
فيما يتعمػؽ بػافتراض ضػرورة ف: ؿ االنحدارمة البيانات الفتراضات تحميمف أجؿ ضماف مالء

إجػراء معامػؿ " تػـ Multicollinearityالمسػتقمة "عدـ وجود ارتبػاط عػاٍؿ بػيف المتغيػرات 
واختبػار التبػايف المسػموح بػو  "، Variance Inflation Factor- VIFتضخـ التبايف "

 "Tolerance ،إذا أنػػو  ( إلػػى73ويشػػير الجػػدوؿ ) " لكػػؿ متغيػػر مػػف المتغيػػرات المسػػتقمة
( وكانػت قيمػة التبػايف المسػموح بػو 71( لممتغيػر يتجػاوز)VIFكاف معامؿ تضػخـ التبػايف)

ة أخػرى ( فإنو يمكف القوؿ أف ىذا المتغير لو ارتباط عاٍؿ مع متغيرات مسػتقم1611أقؿ مف)
وقد تـ االعتماد عمى ىػذه القاعػدة . وبالتالي سيؤدي إلى حدوث مشكمة في تحميؿ االنحدار

وكما يشير الجػدوؿ رقػـ . " بيف المتغيرات المستقمةMulticollinearityالختبار االرتباط "
( والتبػايف VIF( والذي يحتوي عمى المتغيرات المستقمة وقيمػة معامػؿ تضػخـ التبػايف)73)

( لجميػع المتغيػرات كانػت أقػؿ VIFنالحػظ أف قيمػة) " لكؿ متغير،Tolerance"  المسموح
( كما نالحظ أف قيمة التبايف المسػموح لجميػع المتغيػرات 66345-16716( وتتراوح)71مف)

ال توجػد أنػو  ( ولػذلؾ يمكػف القػوؿ16351 – 16643( وتتػراوح بػيف )1611كانت أكبر مػف )
 . بيف المتغيرات المستقمة عاؿٍ مشكمة حقيقية تتعمؽ بوجود ارتباط 

 اختبار معامؿ تضخـ التبايف والتبايف المسموح بو ومعامؿ االلتواء (73جدوؿ )
التبايف المسموح بو  المتغيرات

Tolerance 

معامؿ تقييـ التبايف 
(VIF) 

معامؿ االلتواء 
Skewness 

 16677 36775 16351 تحديد المشكمة
 16765 1.102 16643 تحديد الميارات المطموبة

 16333 66345 16347 تحديد الحموؿ
( Normal Distributionومػػف أجػػؿ التحقيػػؽ مػػف افتػػراض التوزيػػع الطبيعػػي)
وكمػا  ( لممتغيػرات،Skewnessلمبيانات فقد تـ االستناد إلى احتساب قيمة معامػؿ االلتػواء)

كانػت أقػؿ مػف ( فػإف قيمػة معامػؿ االلتػواء لجميػع متغيػرات الدراسػة 73يشير الجدوؿ رقػـ )
لبيانػػات  الطبيعػػي( ولػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ بأنػػو ال توجػػد مشػػكمة حقيقيػػة تتعمػػؽ بػػالتوزيع 7)

 وسيتـ التأكد مف صالحية النموذج لكؿ فرضية عمى حدا. الدراسة،
 
 
 
 
 
 

 ( Analysis Of varianceنتائج تحميؿ التبايف لالنحدار) (73جدوؿ )
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 اسةفرضيات الدر لمتأكد مف صالحية النموذج الختبار 
R التابعالمتغير 

 Fمستوى داللة  المحسوبة Fقيمة  المعدلة 2
 16111 *6336146 16125 فاعمية إدارة األزمة

 16111 *7116213 16167 فاعمية نظاـ االتصاالت
 16111 *216124 16317 الفاعمية التنظيمية
 16111 *7136331 16337 الفاعمية التكنولوجية

 16111 *7376175 16333 االقتصاديةالفاعمية 
 16111 *576374 16326 فاعمية نظـ المعمومات

 ( =1.11* ذات داللة إحصائية عمى مستوى داللة )
نظرًا الرتفػاع و  ،الدراسة ات( صالحية نموذج اختبار فرضي73يوضح الجدوؿ رقـ )

 ،3( ودرجات حرية)1617 ( المحسوبة عف قيمتيا الجدولية عمى مستوى داللة)Fقيمة)
المتغيػر التػابع %( مػف التبػايف فػي 1265تفسػر) التفكير اإلستراتيجيأبعاد  إفحيث  ،(134
فاعميػػة نظػػاـ %( مػػف التبػػايف فػػي ُبعد)1667كمػػا ُتفسػػر أيضػػًا) (،فاعميػػة إدارة األزمػػة)الكمػػي

أبعػاد  وفسرت (،الفاعمية التنظيمية%( مف التبايف في ُبعد)3167ُتفسر أيضًا)و  (،االتصاالت
ُتفسػػػػر و  )الفاعميػػػػة التكنولوجيػػػػة(،مػػػػف التبػػػػايف فػػػػي ُبعد %(3367) اتيجيالتفكيػػػػر اإلسػػػػتر 

التفكيػػر أبعػػاد فسػػرت  وأخيػػراً  االقتصػػادية(،الفاعميػػة %( مػػف التبػػايف فػػي ُبعد)3363أيضػػًا)
 .(فاعمية نظـ المعمومات( مف التبايف في ُبعد)%3266) اإلستراتيجي

عمػى إدارة األزمػات  إلػى أي مػدى يػؤثر التفكيػر االسػتراتيجيالسؤاؿ الخامس: 
 مف وجية نظر العامميف بشركة االتصاالت السعودية؟

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تمت صياغة فرضيات الدراسة والتحقػؽ منيػا وذلػؾ عمػى 
 النحو التالي:
مسػػػتوى داللػػػة  عنػػػدداللػػػة إحصػػػائية  ذوأثػػػر  وجػػػديال : األولػػػى الرئيسػػػية الفرضػػػية

(≤0.05 )تحديد المشكمة، تحديد الميارات المطموبة، تحديػد  هأبعادلمتفكير اإلستراتيجي ب(
 في فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعودية. ، الحموؿ(

 
 
 
 
 

فاعمية في  التفكير االستراتيجيأثر  نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد الختبار (71جدوؿ )
 إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعودية

مستوى  الخطأ  Beta ةالمحسوب tقيمة B التفكير اإلستراتيجي 
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 المعياري tداللة 
 تحديد المشكمة 16633 16111 16637 *1.427 16111
 تحديد الميارات المطموبة 16312 16131 16341 *4.453 16111
 تحديد الحموؿ 16725 16133 16612 *3.163 16111

 (≤0.05)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى
 بػ المتعمقة( أف المتغيرات الفرعية tاختبار)قيـ  ومف متابعة (،71ضح جدوؿ )و ي

التفكير تأثير في  ( لياتحديد الحموؿ تحديد الميارات المطموبة، تحديد المشكمة،)
( tحيث بمغت قيـ) ،فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعوديةفي  االستراتيجي
عند مستوى داللة  عنويةقيـ موىي  ،عمى التوالي (36163 ،46453 ،16427المحسوبة )

(≤0.05) .ىاـأثر  ال يوجدأنو  يانصرفض الفرضية الصفرية التي : وما سبؽ يقتضي 
 تحديد الميارات المطموبة، تحديد المشكمة،التفكير اإلستراتيجي )داللة إحصائية لمتغيرات ب

الت فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصافي  ( في التفكير االستراتيجيتحديد الحموؿ
 Stepwise Multipleالمتعدد التدريجي  االنحداروعند إجراء تحميؿ  .السعودية

Regression  لتحديد أىمية كؿ متغير مستقؿ عمى حدة في المساىمة في النموذج
 تحديد الميارات المطموبة، التفكير اإلستراتيجي )تحديد المشكمة،أثر  الذي يمثؿ الرياضي،

كما يتضح مف  ،رة األزمة في شركة االتصاالت السعوديةفاعمية إدافي تحديد الحموؿ( 
متغير فإف  ،االنحدارفي معادلة  ( والذي يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات المستقمة72جدوؿ )

ودخؿ  %( مف التبايف في المتغير التابع،3167) فسر ما مقدارهتحديد الميارات المطموبة ي
%( مف 1364) الميارات المطموبة متغير تحديدحيث يفسر مع  تحديد المشكمةمتغير 

ودخؿ أخيرًا متغير تحديد الحموؿ حيث فسر مع المتغيريف  ،التبايف في المتغير التابع
في فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعودية مف التبايف %( 1265السابقيف )

 . متغير تابعك
  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي االنحدارتحميؿ  (72جدوؿ )

 كمتغيرات مستقمة التفكير اإلستراتيجي أبعاد بفاعمية إدارة األزمة مف خالؿ لمتنبؤ 
ترتيب دخوؿ العناصر المستقمة في 

 معادلة التنبؤ
Rقيمة 

2  

 * tمستوى داللة المحسوبة tقيمة  المعدلة
 16111 *56753 16317 تحديد الميارات المطموبة

 16111 *36543 16134 تحديد المشكمة
 16111 * 3.531 16125 تحديد الحموؿ

 (≤0.05)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى
مسػػػػتوى داللػػػػة  عنػػػػدداللػػػػة إحصػػػػائية  ذوأثػػػػر  وجػػػػديال : األولػػػػى الفرعيػػػػة الفرضػػػػية

(≤0.05 )ه)تحديد المشكمة، تحديػد الميػارات المطموبػة، تحديػد أبعادلمتفكير اإلستراتيجي ب
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فاعميػػػة إدارة األزمػػػة فػػػي شػػػركة أبعػػػاد اـ االتصػػػاالت كبعػػػد مػػػف فػػػي فاعميػػػة نظػػػ، الحمػػػوؿ(
 .االتصاالت السعودية

فاعمية نظاـ في  التفكير اإلستراتيجيأثر  تحميؿ االنحدار المتعدد الختبار (73جدوؿ )
  فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعوديةأبعاد االتصاالت كبعد مف 

مستوى 
الخطأ  Beta المحسوبة tقيمة tداللة 

 التفكير اإلستراتيجي B المعياري
 تحديد المشكمة 16671 16136 16611 * 3.736 16111
 تحديد الميارات المطموبة 16335 16135 16324 *4.361 16111
 تحديد الحموؿ 16741 16131 16742 *36542 16111

 (≤0.05)ذات داللة إحصائية عمى مستوى *
قيـ ومف متابعة  (،73الواردة في الجدوؿ رقـ)يتضح مف النتائج اإلحصائية 

تحديد الميارات  تحديد المشكمة،( أف المتغيرات الفرعية التالية والمتعمقة )tاختبار)
( tحيث بمغت قيـ ) ،فاعمية نظاـ االتصاالتفي  تحديد الحموؿ( ليا تأثير المطموبة،

عند مستوى  ةقيـ معنويوىي  ،عمى التوالي (36542 ،46361 ،36736المحسوبة )
 ال يوجدأنو  رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمىوما سبؽ يقتضي . (≤0.05داللة)
تحديد  ه)تحديد المشكمة،أبعادب التفكير اإلستراتيجيداللة إحصائية لمتغيرات ب ىاـأثر 

فاعمية أبعاد في فاعمية نظاـ االتصاالت كبعد مف  ،تحديد الحموؿ( الميارات المطموبة،
 . زمة في شركة االتصاالت السعوديةإدارة األ 

  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي االنحدارتحميؿ  (74جدوؿ )
 كمتغيرات مستقمة التفكير اإلستراتيجي أبعاد بفاعمية نظاـ االتصاالت مف خالؿ لمتنبؤ 

Rقيمة  ترتيب دخوؿ العناصر المستقمة في معادلة التنبؤ
2  

 المعدلة
 tقيمة 

 محسوبةال
مستوى 

 * tداللة
 16111 *56715 16336 تحديد الميارات المطموبة

 16111 *36712 16172 تحديد المشكمة
 16117 *36675 16167 تحديد الحموؿ

 (≤0.05)عمى مستوى  إحصائيةذات داللة  *
 Stepwise Multipleالمتعدد التدريجي االنحداروعند إجراء تحميؿ 

Regression كؿ متغير مستقؿ عمى حدة في المساىمة في النموذج  لتحديد أىمية
 تحديد الميارات المطموبة، التفكير اإلستراتيجي )تحديد المشكمة،أثر  الذي يمثؿ الرياضي،

فاعمية إدارة األزمة في شركة أبعاد فاعمية نظاـ االتصاالت كبعد مف في تحديد الحموؿ( 
لذي يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات ( وا74جدوؿ )كما يتضح مف  ،االتصاالت السعودية

 فسر ما مقدارهمتغير تحديد الميارات المطموبة يفإف  ،االنحدارفي معادلة  المستقمة
حيث يفسر مع  تحديد المشكمةودخؿ متغير  %( مف التبايف في المتغير التابع،3366)
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أخيرًا ودخؿ  ،%( مف التبايف في المتغير التابع1762) متغير تحديد الميارات المطموبة
في فاعمية مف التبايف %( 1667متغير تحديد الحموؿ حيث فسر مع المتغيريف السابقيف )

 . متغير تابعنظاـ االتصاالت ك
مسػػػػتوى داللػػػػة  عنػػػػدداللػػػػة إحصػػػػائية  ذوأثػػػػر  وجػػػػديال : الثانيػػػػة الفرعيػػػػة الفرضػػػػية

(≤0.05 )وبػة، تحديػد ه)تحديد المشكمة، تحديػد الميػارات المطمأبعادلمتفكير اإلستراتيجي ب
فاعميػة إدارة األزمػة فػي شػركة االتصػاالت أبعػاد في الفاعمية التنظيمية كبعػد مػف ، الحموؿ(
 .السعودية

الفاعمية في  التفكير اإلستراتيجيأثر  تحميؿ االنحدار المتعدد الختبار (75جدوؿ )
 فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعوديةأبعاد التنظيمية كبعد مف 

ى مستو 
الخطأ  Beta المحسوبة tقيمة tداللة 

 التفكير اإلستراتيجي B المعياري
 تحديد المشكمة 16635 16115 16615 *36257 16111
 تحديد الميارات المطموبة 16363 16121 16377 *16653 16111
 تحديد الحموؿ 16712 16123 16712 * 66337 16173

 (≤0.05)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى
قيـ ومف متابعة  (،75ضح مف النتائج اإلحصائية الواردة في الجدوؿ رقـ)يت

تحديد الميارات  تحديد المشكمة،( أف المتغيرات الفرعية التالية والمتعمقة )tاختبار)
الفاعمية التنظيمية كبعد في تأثيرًا التفكير اإلستراتيجي ىي أكثر ( تحديد الحموؿ المطموبة،

( المحسوبة tحيث بمغت قيـ) ألزمة في شركة االتصاالت السعودية،فاعمية إدارة اأبعاد مف 
عند مستوى داللة  قيـ معنويةوىي  ،عمى التوالي (66337 ،16653 ،36257والبالغة)

(≤0.05) . أثر  ال يوجدأنو  رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمىوما سبؽ يقتضي
تحديد الميارات  يجي )تحديد المشكمة،التفكير اإلستراتأبعاد داللة إحصائية لمتغيرات ب ىاـ

المتعدد  االنحداروعند إجراء تحميؿ  .الفاعمية التنظيمية في تحديد الحموؿ( المطموبة،
لتحديد أىمية كؿ متغير مستقؿ عمى  Stepwise Multiple Regressionالتدريجي 

)تحديد التفكير اإلستراتيجي أثر  الذي يمثؿ حدة في المساىمة في النموذج الرياضي،
أبعاد الفاعمية التنظيمية كبعد مف في تحديد الحموؿ(  المطموبة، المياراتتحديد  المشكمة،

( والذي 61كما يتضح مف الجدوؿ رقـ) ،فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعودية
متغير تحديد الميارات فإف  ،االنحدارفي معادلة  يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات المستقمة

تحديد ودخؿ متغير  %( مف التبايف في المتغير التابع،6563) فسر ما مقدارهموبة يالمط
%( مف التبايف في المتغير 3363) متغير تحديد الميارات المطموبةحيث يفسر مع  المشكمة
مف %( 3167ودخؿ أخيرًا متغير تحديد الحموؿ حيث فسر مع المتغيريف السابقيف ) ،التابع

 . متغير تابعلتنظيمية كفي الفاعمية االتبايف 
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  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي االنحدارتحميؿ  (61جدوؿ )
 كمتغيرات مستقمة  التفكير اإلستراتيجيأبعاد بالفاعمية التنظيمية مف خالؿ لمتنبؤ 

Rقيمة  ترتيب دخوؿ العناصر المستقمة في معادلة التنبؤ
2  

 المعدلة
 tقيمة 

 * tداللة مستوى المحسوبة
 16111 *26313 16653 تحديد الميارات المطموبة

 16113 *36334 16333 تحديد المشكمة
 16176 * 66243 16317 تحديد الحموؿ

 (≤0.05)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى
مسػػػػتوى داللػػػػة  عنػػػػدداللػػػػة إحصػػػػائية  ذوأثػػػػر  وجػػػػديال : الثالثػػػػة الفرعيػػػػة الفرضػػػػية

(≤0.05 بػػيف )ه)تحديػػد المشػػكمة، تحديػػد الميػػارات المطموبػػة، أبعادتراتيجي بالتفكيػػر اإلسػػ
فاعميػػة إدارة األزمػػة فػػي شػػركة أبعػػاد فػػي الفاعميػػة التكنولوجيػػة كبعػػد مػػف ، تحديػػد الحمػػوؿ(

 .االتصاالت السعودية
الفاعمية في  التفكير اإلستراتيجيأثر  تحميؿ االنحدار المتعدد الختبار (67جدوؿ )

 .فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعوديةعاد أبالتكنولوجية كبعد مف 
 مستوى 
الخطأ  Beta المحسوبة tقيمة tداللة 

 التفكير اإلستراتيجي B المعياري
 تحديد المشكمة 16612 16127 16632 *36633 16111
 تحديد الميارات المطموبة 16352 16121 16337 *26111 16111
 تحديد الحموؿ 16673 16112 16615 *36416 16111

 (≤0.01* ذات داللة إحصائية عمى مستوى)
( tاختبار)قيـ (، ومف متابعة 67جدوؿ )النتائج اإلحصائية الواردة في  يتضح مف

تحديد المشكمة، تحديد الميارات المطموبة، تحديد )بػ  أف المتغيرات الفرعية المتعمقة
فاعمية إدارة األزمة في شركة أبعاد  الفاعمية التكنولوجية كبعد مفتأثير في الحموؿ( ليا 

عمى  (36416، 26111، 36633( المحسوبة )t، حيث بمغت قيـ)االتصاالت السعودية
(. ومما سبؽ يقتضي ما يمي: رفض ≤0.05عند مستوى داللة) قيـ معنوية، وىي التوالي

لتفكير اداللة إحصائية لمتغيرات ىاـ بأثر  ال يوجدأنو  الفرضية الصفرية التي تنص عمى
الفاعمية في تحديد المشكمة، تحديد الميارات المطموبة، تحديد الحموؿ( )اإلستراتيجي 

 . السعودية فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالتأبعاد التكنولوجية كبعد مف 
 Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي  االنحدارتحميؿ  (66جدوؿ )
 كمتغيرات مستقمة  التفكير اإلستراتيجيأبعاد وجية مف خالؿ بالفاعمية التكنوللمتنبؤ 

ترتيب دخوؿ العناصر المستقمة 
 في معادلة التنبؤ

Rقيمة 
2  

 * tمستوى داللة المحسوبة tقيمة  المعدلة

 16111 *36665 16332 تحديد الميارات المطموبة
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 16111 *36175 16363 تحديد المشكمة
 1.113 *36113 16337 تحديد الحموؿ

 (≤0.05عمى مستوى ) إحصائيةذات داللة  *
 Stepwise Multipleالمتعدد التدريجي االنحداروعند إجراء تحميؿ 

Regression  لتحديد أىمية كؿ متغير مستقؿ عمى حدة في المساىمة في النموذج
 ،تحديد الميارات المطموبة التفكير اإلستراتيجي )تحديد المشكمة،أثر  الذي يمثؿ الرياضي،

فاعمية إدارة األزمة في شركة أبعاد كبعد مف التكنولوجية الفاعمية في تحديد الحموؿ( 
( والذي يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات 66كما يتضح مف الجدوؿ رقـ) ،االتصاالت السعودية

 فسر ما مقدارهمتغير تحديد الميارات المطموبة يفإف  ،االنحدارفي معادلة  المستقمة
حيث يفسر مع  تحديد المشكمةودخؿ متغير  ف في المتغير التابع،%( مف التباي3362)

ودخؿ أخيرًا  ،%( مف التبايف في المتغير التابع3663) متغير تحديد الميارات المطموبة
في الفاعمية مف التبايف %( 3367متغير تحديد الحموؿ حيث فسر مع المتغيريف السابقيف )

 . متغير تابعك التكنولوجية
مسػػػػتوى داللػػػػة  عنػػػػدداللػػػػة إحصػػػػائية  ذوأثػػػػر  وجػػػػديال : الرابعػػػػة عيػػػػةالفر  الفرضػػػػية

(≤0.05 بػػيف )ه)تحديػػد المشػػكمة، تحديػػد الميػػارات المطموبػػة، أبعادالتفكيػػر اإلسػػتراتيجي ب
فاعميػػة إدارة األزمػػة فػػي شػػركة أبعػػاد فػػي الفاعميػػة االقتصػػادية كبعػػد مػػف ، تحديػػد الحمػػوؿ(

 .االتصاالت السعودية
الفاعمية في  التفكير اإلستراتيجيأثر  حميؿ االنحدار المتعدد الختبارنتائج ت (63جدوؿ )

 .فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعوديةأبعاد كبعد مف  االقتصادية
 مستوى 
الخطأ  Beta المحسوبة tقيمة tداللة 

 التفكير اإلستراتيجي B المعياري
 ةتحديد المشكم 16636 16127 16636 * 36535 16111
 تحديد الميارات المطموبة 16376 16113 16643 *16213 16111
 تحديد الحموؿ 16674 16115 16633 *36251 16111

 (≤0.05)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى
قيـ ومف متابعة  (،63تضح مف النتائج اإلحصائية الواردة في الجدوؿ رقـ)ي
تحديد الميارات  تحديد المشكمة،قة )( أف المتغيرات الفرعية التالية والمتعمtاختبار)

( المحسوبة tحيث بمغت قيـ) ،الفاعمية االقتصاديةتأثير في ( ليا تحديد الحموؿ المطموبة،
عند مستوى داللة  قيـ معنويةوىي  ،عمى التوالي (36251 ،16213 ،36535والبالغة)

(≤0.05) .ال أنو  رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى: ومما سبؽ يقتضي ما يمي
التفكير اإلستراتيجي ( بيف ≤0.05مستوى داللة ) عندداللة إحصائية  ذوأثر  وجدي
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في الفاعمية االقتصادية  ،(تحديد الحموؿ تحديد الميارات المطموبة، تحديد المشكمة،ه)أبعادب
 . فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعوديةأبعاد كبعد مف 

 Stepwise Multipleالمتعدد التدريجي راالنحداوعند إجراء تحميؿ 

Regression  لتحديد أىمية كؿ متغير مستقؿ عمى حدة في المساىمة في النموذج
 تحديد الميارات المطموبة، التفكير اإلستراتيجي )تحديد المشكمة،أثر  الذي يمثؿ الرياضي،

زمة في شركة فاعمية إدارة األ أبعاد الفاعمية االقتصادية كبعد مف في تحديد الحموؿ( 
( والذي يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات 63كما يتضح مف الجدوؿ رقـ) ،االتصاالت السعودية

 فسر ما مقدارهمتغير تحديد الميارات المطموبة يفإف  ،االنحدارالمستقمة في معادلة 
حيث يفسر مع  تحديد المشكمةودخؿ متغير  %( مف التبايف في المتغير التابع،3566)

ودخؿ أخيرًا  ،%( مف التبايف في المتغير التابع3165) الميارات المطموبة متغير تحديد
في الفاعمية مف التبايف %( 3363متغير تحديد الحموؿ حيث فسر مع المتغيريف السابقيف )

 . متغير تابعاالقتصادية ك
  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي االنحدارتحميؿ  (63جدوؿ )
 كمتغيرات مستقمة التفكير اإلستراتيجي أبعاد اعمية االقتصادية مف خالؿ بالفلمتنبؤ 

المستقمة  العوامؿأبعاد  ترتيب دخوؿ
 في معادلة التنبؤ

Rقيمة 
2  

 المعدلة
 tقيمة 

 * tمستوى داللة المحسوبة
 16111 *36133 16356 تحديد الميارات المطموبة

 16111 *36521 16315 تحديد المشكمة
 16117 *36332 16333 وؿتحديد الحم

 (≤0.05عمى مستوى ) إحصائيةذات داللة  *
مسػػػتوى داللػػػة  عنػػػدداللػػػة إحصػػػائية  ذوأثػػػر  وجػػػديال : الخامسػػػة الفرعيػػػة الفرضػػػية

(≤0.05 بػػيف )ه)تحديػػد المشػػكمة، تحديػػد الميػػارات المطموبػػة، أبعادالتفكيػػر اإلسػػتراتيجي ب
فاعميػة إدارة األزمػة فػي شػركة أبعػاد مػف  في فاعمية نظػـ المعمومػات كبعػد، تحديد الحموؿ(

 .االتصاالت السعودية
 
 
 

فاعمية نظـ في  التفكير اإلستراتيجيأثر  تحميؿ االنحدار المتعدد الختبار (61جدوؿ )
 فاعمية إدارة األزمة في شركة االتصاالت السعوديةأبعاد المعمومات كبعد مف 

 مستوى 
الخطأ  Beta المحسوبة tقيمة tداللة 

 التفكير اإلستراتيجي B يالمعيار 
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 تحديد المشكمة 16665 16123 16624 *36326 16111
 تحديد الميارات المطموبة 16374 16127 16323 *26416 16111
 تحديد الحموؿ 16665 16123 16617 *36237 16111

 (≤0.05)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى
المتغيرات الفرعية التالية  ( أفtاختبار)قيـ ومف متابعة  (،61جدوؿ )مف يتضح 

ىي أكثر متغيرات تحديد الحموؿ(  تحديد الميارات المطموبة، تحديد المشكمة،والمتعمقة )
( المحسوبة tحيث بمغت قيـ) ،فاعمية نظـ المعموماتتأثيرًا في التفكير اإلستراتيجي 

اللة عند مستوى د قيـ معنويةوىي  ،عمى التوالي (36237 ،26416 ،36326) والبالغة
(≤0.05) .ال أنو  رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى: ومما سبؽ يقتضي ما يمي

تحديد  تحديد المشكمة،)التفكير اإلستراتيجيداللة إحصائية لمتغيرات ب ىاـأثر  يوجد
 .فاعمية نظـ المعموماتفي تحديد الحموؿ(  الميارات المطموبة،

  Stepwise Multiple Regressionالمتعدد التدريجي  االنحدارتحميؿ  (62جدوؿ )
 كمتغيرات مستقمة  التفكير اإلستراتيجيأبعاد بفاعمية نظـ المعمومات مف خالؿ لمتنبؤ 

ترتيب دخوؿ العناصر المستقمة 
 في معادلة التنبؤ

Rقيمة 
2  

 * tمستوى داللة المحسوبة tقيمة  المعدلة
 16111 *46623 16623 تحديد الميارات المطموبة

 16111 *36325 16331 مشكمةتحديد ال
 16111 *36643 16326 تحديد الحموؿ

 (≤0.05)عمى مستوى  إحصائيةذات داللة  *
 Stepwise Multipleالمتعدد التدريجي االنحداروعند إجراء تحميؿ 

Regression  لتحديد أىمية كؿ متغير مستقؿ عمى حدة في المساىمة في النموذج
 تحديد الميارات المطموبة، ير اإلستراتيجي )تحديد المشكمة،التفكأثر  الذي يمثؿ الرياضي،

فاعمية إدارة األزمة في شركة أبعاد كبعد مف  فاعمية نظـ المعموماتفي تحديد الحموؿ( 
( والذي يبيف ترتيب دخوؿ المتغيرات 62كما يتضح مف الجدوؿ رقـ) ،االتصاالت السعودية

 فسر ما مقدارهديد الميارات المطموبة يمتغير تحفإف  ،االنحدارالمستقمة في معادلة 
حيث يفسر مع  تحديد المشكمةودخؿ متغير  %( مف التبايف في المتغير التابع،6263)

ودخؿ أخيرًا  ،%( مف التبايف في المتغير التابع3361) متغير تحديد الميارات المطموبة
فاعمية في ايف مف التب%( 3266متغير تحديد الحموؿ حيث فسر مع المتغيريف السابقيف )

 . متغير تابعك نظـ المعمومات
عند مستوى داللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية: الرئيسة الثانيةالفرضية 

(α≤0.05لمتفكير اإلستراتيجي ) الشخصية والوظيفية لدى موظفي شركة ، تعزى لممتغيرات
 Oneف األحادي)الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ تحميؿ التبايو  .االتصاالت السعودية
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Way Anova الشخصية تعزى لممتغيرات ( لمعرفة الفروؽ في التفكير اإلستراتيجي
 اختبار شيفووتطبيؽ والمسمى الوظيفي(  والخبرة، والمؤىؿ التعميمي، والوظيفية )العمر،

(Scheffe Test )في حالة وجود الفروؽ: الستخراج المقارنات البعدية 
في شركة العامميف لتصورات  (One Way Anova) تحميؿ التبايف (63جدوؿ )

 االتصاالت السعودية نحو التفكير اإلستراتيجي تعزى لممتغيرات الشخصية والوظيفية
 المتغير
درجات  مصدر التبايف المستقؿ

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  (Fقيمة) المربعات

 الداللة
 بيف المجموعات العمر

 3.671 (134، 3) داخؿ المجموعات
7136335 

66311 
16624 4654* 16111 

 بيف المجموعات الخبرة
 726551 (134، 3) داخؿ المجموعات

7336515 
16221 
16611 72657* 16111 

المؤىؿ 
 التعميمي

 بيف المجموعات
 736713 (134، 3) داخؿ المجموعات

7336411 
36374 
16612 74631* 16111 

المسمى 
 الوظيفي

 بيف المجموعات
 76132 (335، 6) موعاتداخؿ المج

7216314 
16333 
16634 76274** 16712 

 (α≤0.05)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى 
  (α≤0.05)عمى مستوى ** غير دالة إحصائيًا 

فػػػي شػػػركة االتصػػػاالت السػػػعودية نحػػػو العػػػامميف الفػػػروؽ فػػػي تصػػػورات : أوالً 
 الستراتيجي تبعًا لمتغير "العمر".التفكير ا

فروؽ ذات داللو إحصائية لمتغير  توجدأنو  (63في الجدوؿ رقـ )أشارت النتائج 
 (=4654Fقيمة ) حيث وجدت أفنحو التفكير اإلستراتيجي العامميف )العمر( في تصورات 

مما  ،(α≤0.05معنوية عند مستوى داللة )وىذه النتيجة ( =16111) ومستوى الداللة
وقبوؿ الفرضية البديمة والتي . غيررفض الفرضية العدمية فيما يتعمؽ بيذا المتيقتضي 

في شركة االتصاالت العامميف لتصورات إحصائية  ةذات داللتنص عمى وجود فروؽ 
ويعزز ذلؾ نتائج اختبار شيفو  العمر.تعزى لمتغير  السعودية نحو التفكير اإلستراتيجي

جابات مصادر فروؽ بيف متوسطات إ ( أف ىنالؾ64) يبيف الجدوؿلممقارنات البعدية حيث 
( حيث بمغ سنة فأكثر 17)الرابعة ( ومتوسط الفئة فأقؿ سنة 31) ذوي األعمار المبحوثيف

( سنة فأكثر 17)الرابعة أما متوسط الفئة  (،3633( )سنة فأقؿ 31)األولى متوسط الفئة 
مصادر فروؽ  وأف ىنالؾ. (سنة فأكثر 17ذوي األعمار) العامميف( ولصالح 3641) فقد بمغ

 31)األولى سنة( ومتوسط الفئة  11-37) ذوي األعمار المبحوثيفإجابات  بيف متوسطات
أما متوسط الفئة  (،3634سنة( ) 11-37)الثالثة ( حيث بمغ متوسط الفئة فأقؿ سنة

. سنة( 11-37) ذوي األعمار العامميف( ولصالح 3623) ( فقد بمغفأقؿ سنة 31)األولى 
أصبح أكثر نضجا ووعيا والماما  ر العامؿكمما زاد عمأنو  تمؾ النتيجة ويمكف تفسير
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دراكا لحيثيات العمؿ, وتزداد بأىمية التفكير اإلستراتيجي ويصبح أكثر تمييزا لمنافع  وا 
 استخدامو وبما يحققو لممنظمة مف ميزات تنافسيو.

 نتائج تحميؿ اختبار شيفو لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية (64جدوؿ )
 تبعًا لمتغير العمر التفكير اإلستراتيجيثيف نحو ورات المبحو تصّ ل

 فئات العمر المتوسط الحسابي سنة فأقؿ 31 سنة 31-37 سنة 11-37 فأكثر سنة 17
 سنة فأقؿ 31 3633 - - *1633 *1632
 سنة 37-31 3623 - - - -
 سنة 37-11 3634 - - - -
 فأكثر سنة 17 3641 - - - -

 (α≤0.05)وى * ذات داللة إحصائية عمى مست
فػػي شػػركة االتصػػاالت السػػعودية نحػػو العػػامميف تصػػورات فػػي الفػػروؽ : ثانيػػاً 

 التفكير اإلستراتيجي تبعًا لمتغير "الخبرة".
ذات داللو إحصائية  افروق ( إلى أف ىنالؾ63أشارت النتائج في الجدوؿ رقـ )

قيمة  ت أفحيث وجدنحو التفكير اإلستراتيجي العامميف )الخبرة( في تصورات لمتغير 
(72657F=) ومستوى الداللة (16111= ) معنوية عند مستوى داللة وىذه النتيجة
(α≤0.05)،  وقبوؿ الفرضية . رفض الفرضية العدمية فيما يتعمؽ بيذا المتغيرمما يقتضي

نحو التفكير العامميف لتصورات إحصائية  ةذات داللالبديمة والتي تنص عمى وجود فروؽ 
ويعزز ذلؾ نتائج اختبار شيفو لممقارنات البعدية حيث  الخبرة.لمتغير تعزى  اإلستراتيجي
سنوات ذوي  المبحوثيفأف ىنالؾ مصادر فروؽ بيف متوسطات إجابات ( 65) يبيف الجدوؿ

( حيث بمغ متوسط الفئة سنوات فأقؿ1)األولى ( ومتوسط الفئة سنة فأكثر 72)الخبرة 
( 3633( فقد بمغ)سنوات فأقؿ1)األولى الفئة  أما متوسط (،3643( )سنة فأكثر 72)الرابعة

أف ىنالؾ مصادر فروؽ بيف و . (سنة فأكثر 72)سنوات الخبرة ذوي  المبحوثيفولصالح 
( ومتوسط الفئة سنة فأكثر 72)سنوات الخبرة ذوي  المبحوثيفمتوسطات إجابات 

أما  (،3643( )سنة فأكثر 72)الرابعة ( حيث بمغ متوسط الفئة سنوات71-2)الثانية
سنوات ذوي  المبحوثيف( ولصالح 3614) فقد بمغ (سنوات71-2)الثانية متوسط الفئة 

ذوي  المبحوثيفأف ىنالؾ مصادر فروؽ بيف متوسطات إجابات و . (سنة فأكثر 72)الخبرة 
( حيث بمغ متوسط الفئة سنوات فأقؿ1)األولى( ومتوسط الفئة سنة 71-77)سنوات الخبرة 

( 3633) ( فقد بمغسنوات فأقؿ1)األولى أما متوسط الفئة  (،...3( )سنة 71-77)الثالثة 
كمما أنو  وما يفسر ىذه النتيجة. (سنة 71-77)سنوات الخبرة ذوي  المبحوثيفولصالح 

مكانياتال يـقدراتزادت زادت خبرات العامميف,  ألىمية التفكير  متمّيزة،البداعية اإل يـعقمية وا 
 .كمية لممنظمةتحقيؽ األىداؼ ال اإلستراتيجي في
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 نتائج تحميؿ اختبار شيفو لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية  (65)جدوؿ 
 التفكير اإلستراتيجي حسب متغير سنوات الخبرةورات المبحوثيف نحو تصّ ل

سنة  72
المتوسط  سنوات فأقؿ 1 سنوات 71-2 سنة 71-77 فأكثر

 سنوات الخبرةفئات  الحسابي

 سنوات فأقؿ1 3633 - - *1633 *1633
 سنوات 2-71 3614 - - - *1665
 سنة 77-71 3633 - - - -
 سنة فأكثر 72 3643 - - - -

 (α≤0.05)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى 
فػػي شػػركة االتصػػاالت السػػعودية نحػػو العػػامميف تصػػورات فػػي الفػػروؽ : ثالثػػاً 

 التفكير االستراتيجي تبعًا لمتغير "المؤىؿ التعميمي".
)المؤىؿ العممي( في ذات داللو إحصائية لمتغير  افروقتوجد أنو  (63جدوؿ )بيف ي
ومستوى  (=74631Fقيمة ) حيث وجدت أفنحو التفكير اإلستراتيجي العامميف تصورات 
مما يقتضي . (α≤0.05معنوية عند مستوى داللة )وىذه النتيجة ( = 16111) الداللة

ذات وجود فروؽ ؿ الفرضية البديمة بوقبو. ا المتغيررفض الفرضية العدمية فيما يتعمؽ بيذ
في شركة االتصاالت السعودية نحو التفكير اإلستراتيجي  العامميفلتصورات إحصائية  ةدالل

يبيف ويعزز ذلؾ نتائج اختبار شيفو لممقارنات البعدية حيث  المؤىؿ التعميمي.تعزى لمتغير 
ذوي المؤىؿ  المبحوثيفإجابات أف ىنالؾ مصادر فروؽ بيف متوسطات ( 31) جدوؿ
)ثانوية عامة فما دوف( حيث بمغ متوسط  ( ومتوسط الفئة األولىالدراسات العميا) العممي
)ثانوية عامة فما دوف(  أما متوسط الفئة األولى (،3647) (دراسات عميا)الرابعة الفئة 

الؾ مصادر أف ىنو . دراسات عمياذوي المؤىؿ العممي  المبحوثيف( ولصالح 3635) بمغف
( ومتوسط الفئة بكالوريوس) ذوي المؤىؿ العممي المبحوثيففروؽ بيف متوسطات إجابات 

أما  (،3625) (بكالوريوس)الثالثة )ثانوية عامة فما دوف( حيث بمغ متوسط الفئة  األولى
ذوي المؤىؿ  المبحوثيف( ولصالح 3635) بمغ)ثانوية عامة فما دوف( ف متوسط الفئة األولى

ذوي  المبحوثيفأف ىنالؾ مصادر فروؽ بيف متوسطات إجابات و . بكالوريوسالعممي 
)دبمـو متوسط( حيث بمغ الثانية )ثانوية عامة فما دوف( ومتوسط الفئة  المؤىؿ العممي

)دبموـ الثانية أما متوسط الفئة  (،3635)ثانوية عامة فما دوف( ) متوسط الفئة األولى
وما يفسر . ذوي المؤىؿ العممي دبمـو متوسط ثيفالمبحو ( ولصالح 3621) بمغمتوسط( ف
كمما ارتفع المؤىؿ العممي لمعامميف, اصحبوا أكثر دراية ووعيا بحيثيات أنو  ىذه النتيجة

 .العمؿ, وتزداد معارفيـ بأىمية التفكير اإلستراتيجي
 نتائج تحميؿ اختبار شيفو لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية  (31جدوؿ )
 التفكير اإلستراتيجي حسب متغير المؤىؿ العمميورات المبحوثيف نحو صّ تل
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دبمـو  بكالوريوس عميا دراسات
 متوسط

ثانوية عامة فما 
 دوف

المتوسط 
 فئات المؤىؿ العممي الحسابي

 ثانوية عامة فما دوف 3635 - *1667 *1631 *1636
 دبمـو متوسط 3621 - - - -
 بكالوريوس 3625 - - - -
 عميا دراسات 3647 - - - -

 (α≤0.05)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى 
الفروقػػػات فػػػي تصػػػورات المبحػػػوثيف فػػػي شػػػركة االتصػػػاالت السػػػعودية : رابعػػػاً 

 يجي تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي.لمتفكير االسترات
  ( لمفروقػػات فػػي التفكيػػر اإلسػػتراتيجي63وأشػػارت النتػػائج التػػي يعرضػػيا الجػػدوؿ )

الخبػرة فػي فػروؽ ذات داللػو إحصػائية لمتغيػر ال توجػد أنػو  ر المسمى الػوظيفي،تبعًا لمتغي
وىػػذه ( = 16712) ومسػػتوى الداللػػة (=76274F) حيػػث وجػػدت أفالتفكيػػر اإلسػػتراتيجي 

قبػػوؿ الفرضػػية فيمػػا ممػػا يقتضػػي  ،(α≤0.05غيػػر معنويػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة )النتيجػػة 
 يتعمؽ بيذا المتغير.

عند مستوى داللة  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية: لثةالرئيسة الثاالفرضية 
(α≤1611) الشخصية والوظيفية لدى موظفي شركة ، تعزى لممتغيرات لفاعمية إدارة األزمة

 .االتصاالت السعودية
 
 
 
 
 
 

لفاعمية إدارة األزمة تبعًا  لتصورات المبحوثيف األحادي تحميؿ التبايف (37جدوؿ )
 والمسمى الوظيفي( والخبرة، والعمر، )المؤىؿ التعميمي،لممتغيرات الشخصية والوظيفية 

 المتغير
مجموع  درجات الحرية مصدر التبايف الشخصي

 المربعات
متوسط 
مستوى  قيمة)ؼ( المربعات

 الداللة
 بيف المجموعات العمر

 1613 (134، 3) داخؿ المجموعات
33633  

7642 
16733 61623* 16111 

 بيف المجموعات الخبرة
 6633 (134، 3) جموعاتداخؿ الم

41665  
1657 
16731 76677* 16111 
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المؤىؿ 
 التعميمي

 بيف المجموعات
 3616 (134، 3) داخؿ المجموعات

35655  
7611 
16733 73632* 16111 

المسمى 
 الوظيفي

 بيف المجموعات
 16543 (135، 6) داخؿ المجموعات

46613 
16356 
16736 16152* 16313 

 (≥1611α)مى مستوى * ذات داللة إحصائية ع
 الفروقات في تصورات المبحوثيف لفاعمية إدارة األزمة تبعًا لمتغير العمر: أوالً 

إحصائية  ةذات دالل افروق ( لفاعمية إدارة األزمة أف ىنالؾ37جدوؿ )يبيف 
 ومستوى الداللة (=61623F) حيث وجدت أفالعمر في فاعمية إدارة األزمة لمتغير 

(16111= )معنوية عند مستوى داللةجة وىذه النتي (1611α)،  رفض مما يقتضي
ويعزز ذلؾ نتائج اختبار شيفو لممقارنات . الفرضية العدمية فيما يتعمؽ بيذا المتغير

مصادر فروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف  ( أف ىنالؾ36) جدوؿيبيف البعدية حيث 
( حيث بمغ متوسط سنة فأكثر 17)الرابعة سط الفئة ( ومتو سنة فأقؿ 31) ذوي األعمار

 بمغ( فسنة فأكثر 17)الرابعة أما متوسط الفئة  (،3614( )سنة فأقؿ 31)األولى الفئة 
مصادر فروؽ بيف  وأف ىنالؾ ،(سنة فأكثر 17) ( ولصالح المبحوثيف ذوي األعمار3647)

 31) األولىط الفئة ( ومتوسسنة 31-37) متوسطات إجابات المبحوثيف ذوي األعمار
أما متوسط الفئة  (،3636( )سنة 31-37)الثانية ( حيث بمغ متوسط الفئة سنة فأقؿ
وأف  ،(سنة 31-37( ولصالح المبحوثيف ذوي األعمار)3614) بمغ( فسنة فأقؿ 31)األولى 
( سنة 31-37مصادر فروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف ذوي األعمار) ىنالؾ

( سنة 11-37)الثالثة ( حيث بمغ متوسط الفئة سنة فأقؿ 31)ولى األ ومتوسط الفئة 
( ولصالح المبحوثيف ذوي 3614) بمغ( فسنة فأقؿ 31)األولى أما متوسط الفئة  (،3633)

تبعًا  زادت الموظؼكمما زاد عمر أنو  تمؾ النتيجة ويمكف تفسير. (سنة 11-32) األعمار
لمتعامؿ مع األمر الذي يؤىمو  ،يات العمؿصبح أكثر عممًا ودارية بحيثألذلؾ خبراتو و 

 األزمات بكفاءة وفاعمية.
 نتائج تحميؿ اختبار شيفو لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية (36جدوؿ )

 لفاعمية إدارة األزمة تبعًا لمتغير العمر 

المتوسط  سنة فأقؿ 31 سنة 31-37 سنة 11-32 سنة فأكثر 17
 فئات العمر الحسابي

 سنة فأقؿ 31 3.14 - *173 *1671 *1663
 سنة 37-31 3.36 - - - -
 سنة 37-11 3.33 - - - -
 سنة فأكثر 17 3.47 - - - -

 (≥1611α)* ذات داللة إحصائية عمى مستوى 



 ـ 6172( ديسمبر لسنة الرابع الجزء 737مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -146- 

الفروقػػات فػػي تصػػورات المبحػػوثيف لفاعميػػة إدارة األزمػػة تبعػػًا لمتغيػػر : ثانيػػاً 
 .الخبرة

إحصائية لمتغير  ةلادا فروق ؾألزمة أف ىنا( لفاعمية إدارة ا37جدوؿ )يبيف 
( =16111) داللةومستوى  (=76677F) حيث وجدت أفالخبرة في فاعمية إدارة األزمة 

رفض الفرضية مما يقتضي  ،(1611αمعنوية عند مستوى داللة)وىذه النتيجة 
ار شيفو لممقارنات البعدية حيث ويعزز ذلؾ نتائج اختب. العدمية فيما يتعمؽ بيذا المتغير

سنوات أف ىنالؾ مصادر فروؽ بيف متوسطات إجابات المبحوثيف ذوي ( 33) جدوؿيبيف 
( حيث بمغ متوسط الفئة سنوات فأقؿ1)األولى ( ومتوسط الفئة سنة فأكثر 72)الخبرة 
( 3623) ( فقد بمغسنوات فأقؿ1)األولى أما متوسط الفئة  (،3647) (سنة فأكثر72الرابعة )

كمما أنو  وما يفسر ىذه النتيجة. (سنة فأكثر 72)سنوات الخبرة ولصالح المبحوثيف ذوي 
جراءات  زادت خبرات العامميف أصبحوا أكثر تمرسا في العمؿ, وأكثر عمما بسياسات وا 

 لمتعامؿ معيا بفاعمية.األزمة  واستراتيجيات التنبؤ بمؤشرات
قارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية نتائج تحميؿ اختبار شيفو لمم (33جدوؿ )

 لفاعمية إدارة األزمة حسب متغير الخبرة
سنة  72

المتوسط  سنوات فأقؿ 1 سنوات 71-2 سنة 71-77 فأكثر
 الخبرةفئات  الحسابي

 سنوات فأقؿ1 3.23 - - - *1673
 سنوات 2-71 3.31 - - - -
 سنة 77-71 3.37 - - - -
 سنة فأكثر 72 3.47 - - - -

 (≥1611α)ذات داللة إحصائية عمى مستوى * 
الفروقػػات فػػي تصػػورات المبحػػوثيف لفاعميػػة إدارة األزمػػة تبعػػًا لمتغيػػر : ثالثػػاً 

  .المؤىؿ التعميمي
تبعػًا لمتغيػر المؤىػؿ  ( لمفروقػات فػي فاعميػة إدارة األزمػة37جدوؿ )أشارت نتائج 

ؤىػؿ التعميمػي فػي فاعميػة إدارة المفػروؽ ذات داللػو إحصػائية لمتغيػر توجػد أنػو  التعميمػي،
معنويػة وىػذه النتيجػة ( = 16111) ومستوى الداللة (=73632F) حيث وجدت أفاألزمة 

رفػض الفرضػية العدميػة فيمػا يتعمػؽ بيػذا ممػا يقتضػي  ،(1611αعند مسػتوى داللػة )
أف ( 33) جػػدوؿيبػػيف ويعػػزز ذلػػؾ نتػػائج اختبػػار شػػيفو لممقارنػػات البعديػػة حيػػث  المتغيػػر.

الدراسػػات ىنالػؾ مصػادر فػروؽ بػػيف متوسػطات إجابػات المبحػػوثيف ذوي المؤىػؿ التعميمػي )
)ثانويػػػػة عامػػػػة فمػػػػا دوف( حيػػػػث بمػػػػغ متوسػػػػط الفئػػػػة  ( ومتوسػػػػط الفئػػػػة األولػػػػىالعميػػػػا
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 بمػػغ)ثانويػػة عامػػة فمػػا دوف( ف أمػػا متوسػػط الفئػػة األولػػى (،3643) (دراسػػات عميػػا)الرابعػػة
أف ىنالػؾ مصػادر فػروؽ و . دراسػات عميػاالمبحوثيف ذوي المؤىػؿ التعميمػي لصالح ( 3613)

( ومتوسػط ثانويػة عامػة فمػا دوفبيف متوسطات إجابات المبحوثيف ذوي المؤىؿ التعميمػي )
 (ثانويػػة عامػػة فمػػا دوف)األولػػى ( حيػػث بمػػغ متوسػػط الفئػػة دبمػػوـ متوسػػط)الثانيػػة الفئػػة 

لصػػالح المبحػػوثيف ذوي ( 3633) بمػػغ( فمتوسػػط دبمػػـو)الثانيػػةأمػػا متوسػػط الفئػػة  (،3613)
أف ىنالػػػػؾ مصػػػػادر فػػػػروؽ بػػػػيف متوسػػػػطات إجابػػػػات و  دبمػػػػوـ متوسػػػػط، المؤىػػػؿ التعميمػػػػي

الثالثػػػػة ( ومتوسػػػػط الفئػػػػة ثانويػػػػة عامػػػػة فمػػػػا دوفالمبحػػػػوثيف ذوي المؤىػػػػؿ التعميمػػػػي )
وسػط أمػا مت (،3613) (ثانويػة عامػة فمػا دوف)األولػى( حيث بمغ متوسط الفئة بكالوريوس)

 ( ولصػػػػالح المبحػػػػوثيف ذوي المؤىػػػػؿ التعميمػػػػي3633) بمػػػػغ( فبكػػػػالوريوس)الثالثػػػػة الفئػػػػة 
خبراتو ويصبح أكثػر عممػًا وداريػة تزاد  زاد مؤىؿ الموظؼكمما أنو ذلؾ ويفسر . بكالوريوس

 .ومتطمبات التعامؿ مع األزمات إدراكًا لتفاصيؿ العمؿبحيثيات العمؿ ويكوف أكثر 
يؿ اختبار شيفو لممقارنات البعدية بيف المتوسطات الحسابية نتائج تحم (33جدوؿ )

 لفاعمية إدارة األزمة حسب متغير المؤىؿ التعميمي 

دبمـو  بكالوريوس دراسات عميا
 متوسط

ثانوية عامة 
 فما دوف

المتوسط 
 فئات المؤىؿ التعميمي الحسابي

 ثانوية عامة فما دوف 3613 - *1673 1661 *1631
 ـو متوسطدبم 3631 - - - 
 بكالوريوس 3633 - - - 
 دراسات عميا 3643 - - - -

  ذات داللة إحصائية عمى مستوى(1611α≤) 
 

تبعػػًا لمتغيػػر  الفروقػػات فػػي تصػػورات المبحػػوثيف لفاعميػػة إدارة األزمػػة: رابعػػاً 
 المسمى الوظيفي:

 ( لمفروقػػات فػػي فاعميػػة إدارة األزمػػة37وأشػػارت النتػػائج التػػي يعرضػػيا الجػػدوؿ )
الخبػرة فػي فػروؽ ذات داللػو إحصػائية لمتغيػر ال توجػد أنػو  تبعًا لمتغير المسمى الػوظيفي،

وىػػػذه (= 16313)ومسػػػتوى الداللػػػة (=16152F) حيػػػث وجػػػدت أففاعميػػػة إدارة األزمػػػة 
قبػوؿ الفرضػية فيمػا ممػا يقتضػي  ،(1611αغير معنويػة عنػد مسػتوى داللػة )النتيجة 

 المتغير. يتعمؽ بيذا
 مناقشة النتائج:

التفكيػػر اإلسػػتراتيجي لػػدى بعػػاد دلػػت النتػػائج أف تصػػورات أفػػراد عينػػة الدراسػػة أل
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وأف تحديد الميارات المطموبػة . العامميف في شركة االتصاالت السعودية ذات مستوى مرتفع
ديػػد وفػػي المرتبػػة األخيػػرة جػػاء بعػػد تح يمييػػا بعػػد تحديػػد المشػػكمة، احتمػػت المرتبػػة األولػػى،

وتفسػر ىػذه النتيجػة عمػى أف المػديريف فػي شػركة االتصػاالت السػعودية . الحموؿ المقترحة
مكانيػػات إبداعيػػ تسػػاعدىـ عمػػى تخطػػي المشػػكالت التػػي  متمّيػػزة، ةيمتمكػوف قػػدرات عقميػػة وا 

اآلخػػريف عمػػى المشػػاركة الفعالػػة التػػي تعػػزز مػػف تحقيػػؽ  وتشػػجيع تػػواجييـ دونمػػا تػػذمر،
ألىمية التركيز عمى التفكير االسػتراتيجي والػذي  كما قد يعزى ذلؾ. ةاألىداؼ الكمية لممنظم

مف خالؿ وّضػوح توجػو الشػركة المسػتقبمّي  لفاعمية إدارة األزماتإحدى اآلليات اليامة  ُيعد
كػػذلؾ المركػػز الػػذي ترغػػب فػػي الوصػػوؿ إليػػو فػػي تقػػديـ  واألىػػداؼ التػػي تسػػعى لتحقيقيػػا،

التصاالت في نشر ونقؿ المعمومات إلى جميع العػامميف واالعتماد عمى ا الخدمة لممراجعيف،
وتبػادؿ اآلراء  وأىمّيػة تحقيقيػا، واألىػداؼ المرغػوب فييػا، حوؿ ىذه التوجيات المستقبمية،

الناجحػػة ومػػف اجػػؿ ضػػماف وتفسػػر ىػػذه النتيجػػة عمػػى أف المنظمػػات . حػػوؿ الخطػػط البديمػػة
تقتنػع بالقيػاـ  أفد الكفػاءة بمعنػي ال تقػؼ عنػد حػ أفواستمرارىا قوية ومؤثرة يجػب  بقائيا،

والتجديػػد ىػي السػػمات المميػػزة  بػػؿ أف يصػبح التغييػػر والتطػوير ،بأعماليػا بطريقػػة صػحيحة
( 6114 والتقػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع مػػا جػػاءت بػػو دراسػػة)الفواز،. خػػدماتيالألدائيػػا 

يضػػػًا ( والتقػػت أ6117 ( ودراسػػػة )صػػالح ومحمػػد،6111 ودراسػػة )الشػػديفات والحراحشػػة،
( والتػي أشػارت نتائجيػا إلػى 6117 نتائج ىػذه الدراسػة مػع مػا جػاءت بػو دراسػة )الصػفار،

والتقػت أيضػًا نتػائج ىػذه . أىمية التوازف بػيف التفكيػر االسػتراتيجي لتحقيػؽ اإلبػداع اإلداري
وجػود ( والتػي أشػارت نتائجيػا إلػى 6113 الدراسة مع مػا جػاءت بػو دراسػة )ميػا وآخػروف،

)سػواء عمػى مسػتوى المنظمػة أـ عمػى التخطػيط عممية تنفيػذ اسػتراتيجيات  قصور كبير في
 .في المنظمات (الوظيفي المستوى

 
فاعميػػة إدارة األزمػػة لػػدى بعػػاد دلػػت النتػػائج أف تصػػورات أفػػراد عينػػة الدراسػػة ألو 

وأف الفاعميػػة التكنولوجيػػة . العػػامميف فػػي شػػركة االتصػػاالت السػػعودية ذات مسػػتوى مرتفػػع
وجاء في المرتبة الثالثة الفاعميػة  يمييا بعد فاعمية نظاـ االتصاالت، ة األولى،احتمت المرتب
وفي المرتبة األخيرة جاء بعػد  وجاء في المرتبة الرابعة فاعمية نظـ المعمومات، االقتصادية،

وممػػػا يفسػػػر ىػػػذه النتيجػػػة أف شػػػركة االتصػػػاالت السػػػعودية تتعامػػػؿ . الفاعميػػػة التنظيميػػػة
تخػػاذ إجػػراءات وقائيػػة لمحيمولػػة دوف وقوعيػػا وأف التنسػػيؽ الجيػػد بػػيف األزمػػات بفاعميػػة ال 

مديريات وأقساـ وفروع الشركة يساعد عمى تحسيف مستوى الجاىزية لمتعامػؿ مػع األزمػات 
وىػػذه النتيجػػة . لػػدييا وعنػػدىا يصػػبح التعامػػؿ مػػع مراحػػؿ مسػػتويات الجاىزيػػة أكثػػر فاعميػػة

( والتػػي أشػػارت 6116ودراسة)سػػبتي،  (،6115 تتفػػؽ مػػع مػػا جػػاءت بػػو دراسػػة )عريقػػات،
نتائجيػػا إلػػى أف المنظمػػات الصػػناعية تتػػأثر باألزمػػات الخارجيػػة أكثػػر مػػف تأثرىػػا باألزمػػات 

واتفقػت  الداخمية واف شدة تأثير األزمات الخارجية عمى المنظمات الصناعية كػاف متوسػطا،
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نتائجيا إلػى أف تػأثير  ( والتي أشارت6116 ىذه النتيجة مع ما جاءت بو دراسة )العبادلة،
 األزمات في قطاع المياه في األردف كاف مرتفعًا.

%( مػػػف التبػػػايف فػػػي 1265تفسػػػر) التفكيػػػر اإلسػػػتراتيجيأبعػػػاد  أفّ دلػػػت النتػػػائج و 
%( مػػف التبػػايف فػػي 1667كمػػا ُتفسػػر أيضػػًا) (،فاعميػػة إدارة األزمػػة)الكمػػي التػػابعالمتغيػػر 

الفاعميػػػػة %( مػػػػف التبػػػايف فػػػػي ُبعد)3167ًا)ُتفسػػػر أيضػػػػو  (،فاعميػػػة نظػػػػاـ االتصػػػػاالتُبعد)
)الفاعميػػة مػػف التبػػايف فػػي ُبعد %(3367) التفكيػػر اإلسػػتراتيجيأبعػػاد  وفسػػرت (،التنظيميػػة

 وأخيػػراً  االقتصػػادية(،الفاعميػػة %( مػػف التبػػايف فػػي ُبعد)3363ُتفسػػر أيضػػًا)و  التكنولوجيػػة(،
 (،فاعميػة نظػـ المعمومػاتعد)( مػف التبػايف فػي بُ %3266) التفكيػر اإلسػتراتيجيأبعاد فسرت 

االسػػتراتيجي التفكيػػر بضػػرورة وأىمّيػػة  المػػديريفوىػػذا يشػػير إلػػى اعتقػػاد عػػاـ وواسػػع لػػدى 
وقػد يرجػػع . تحسػػيف أداء المنّظمػة ونجاحيػػا وبالتػالي إلػػى نجػاح إدارة األزمػػاتألّنيػا تػؤّدي 

وبػيف ممارسػة ىػذه  االسػتراتيجيالتفكيػر بعػاد السبب إلى العالقة الوثيقة بيف دعػـ اإلدارة أل
العممّية بسبب أىّمية األدوار القيادّية التي ال بد أف تتّبناىا اإلدارات العميا مف حيث الحرص 

وااللتػػزاـ  وبنػػاء ىياكػػؿ وفػػرؽ تنظيّميػػة، عمػػى الػػوعي بمفيػػـو ىندسػػة العمميػػات اإلداريػػة،
مادّيػة والطاقػات ورصد اإلمكانيػات ال بتثقيؼ وتعميـ العامميف في جميع المستويات اإلدارية،

 . البشرّية الالزمة لذلؾ
تحديػػد  تحديػػد المشػػكمة،أف المتغيػػرات الفرعيػػة التاليػػة والمتعمقػػة )دلػػت النتػػائج و 

فاعميػػة إدارة فػػي  التفكيػػر االسػػتراتيجيتػػأثير فػػي  ( ليػػاتحديػػد الحمػػوؿ الميػػارات المطموبػػة،
ف و  ،األزمػػة فػػي شػػركة االتصػػاالت السػػعودية فسػػر مػػا المطموبػػة يمتغيػػر تحديػػد الميػػارات ا 

حيػث يفسػر  تحديػد المشػكمةودخػؿ متغيػر  التبايف في المتغير التابع، مف%( 3167) مقداره
ودخػؿ أخيػرًا  ،%( مف التبايف في المتغيػر التػابع1364) متغير تحديد الميارات المطموبةمع 

 فػي فاعميػةمػف التبػايف %( 1265متغير تحديد الحموؿ حيث فسر مع المتغيريف السػابقيف )
 . متغير تابعإدارة األزمة في شركة االتصاالت السعودية ك

تحديػػد  تحديػػد المشػػكمة،أف المتغيػػرات الفرعيػػة التاليػػة والمتعمقػػة ) النتػػائجدلػػت و 
ف و  ،فاعمية نظاـ االتصاالتفي  تحديد الحموؿ( ليا تأثير الميارات المطموبة، متغير تحديد ا 
ودخػؿ متغيػر  ف التبايف في المتغير التػابع،%( م3366) فسر ما مقدارهالميارات المطموبة ي

%( مػف التبػايف فػي 1762) متغير تحديد الميارات المطموبػةحيث يفسر مع  تحديد المشكمة
ودخػػؿ أخيػػرًا متغيػػر تحديػػد الحمػػوؿ حيػػث فسػػر مػػع المتغيػػريف السػػػابقيف  ،المتغيػػر التػػابع

 . متغير تابعفي فاعمية نظاـ االتصاالت كمف التبايف %( 1667)
تحديػػد  تحديػػد المشػػكمة،أف المتغيػػرات الفرعيػػة التاليػػة والمتعمقػػة )ت النتػػائج دلػػو 
الفاعميػػػة فػػػي تػػػأثيرًا التفكيػػػر اإلسػػػتراتيجي ىػػػي أكثػػر ( تحديػػػد الحمػػػوؿ ،المطموبػػػةالميػػارات 

ف و  ،فاعميػة إدارة األزمػة فػي شػركة االتصػاالت السػعوديةأبعػاد التنظيمية كبعد مػف  متغيػر ا 
ودخػؿ  %( مف التبايف في المتغيػر التػابع،6563) فسر ما مقدارهة يتحديد الميارات المطموب
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%( مػػف 3363) متغيػػر تحديػػد الميػػارات المطموبػػةحيػػث يفسػػر مػػع  تحديػػد المشػػكمةمتغيػػر 
ودخػػؿ أخيػػرًا متغيػػر تحديػػد الحمػػوؿ حيػػث فسػػر مػػع المتغيػػريف  ،التبػػايف فػػي المتغيػػر التػػابع

 . متغير تابعظيمية كفي الفاعمية التنمف التبايف %( 3167السابقيف )
تحديػػػد  تحديػػػد المشػػػكمة،أف المتغيػػػرات الفرعيػػػة التاليػػػة والمتعمقة)دلػػػت النتػػػائج و 

أبعػػاد الفاعميػػة التكنولوجيػػة كبعػػد مػػف تػػأثير فػػي تحديػػد الحمػػوؿ( ليػػا  الميػػارات المطموبػػة،
ف و  ،فػي شػركة االتصػاالت السػعودية األزمةفاعمية إدارة  متغيػر تحديػد الميػارات المطموبػة ا 

 تحديػػد المشػػكمةودخػػؿ متغيػػر  %( مػػف التبػػايف فػػي المتغيػػر التػػابع،3362) فسػػر مػػا مقػػدارهي
 ،%( مف التبػايف فػي المتغيػر التػابع3663) متغير تحديد الميارات المطموبةحيث يفسر مع 

مػف التبػايف %( 3367ودخؿ أخيرًا متغير تحديد الحموؿ حيث فسر مع المتغيريف السػابقيف )
 . متغير تابعك لوجيةالتكنو في الفاعمية 
تحديػػد  تحديػػد المشػػكمة،أف المتغيػػرات الفرعيػػة التاليػػة والمتعمقػػة )دلػػت النتػػائج و 

ف و  ،الفاعميػة االقتصػاديةتػأثير فػي ( ليػا تحديػد الحمػوؿ الميارات المطموبػة، متغيػر تحديػد ا 
يػر ودخػؿ متغ %( مف التبايف في المتغير التػابع،3566) فسر ما مقدارهالميارات المطموبة ي

%( مػف التبػايف فػي 3165) متغير تحديد الميارات المطموبػةحيث يفسر مع  تحديد المشكمة
ودخػػؿ أخيػػرًا متغيػػر تحديػػد الحمػػوؿ حيػػث فسػػر مػػع المتغيػػريف السػػػابقيف  ،المتغيػػر التػػابع

 . متغير تابعفي الفاعمية االقتصادية كمف التبايف %( 3363)
تحديػػد  تحديػػد المشػػكمة،والمتعمقػػة )أف المتغيػػرات الفرعيػػة التاليػػة دلػػت النتػػائج و 

فاعميػة تأثيرًا فػي التفكير اإلستراتيجي ىي أكثر متغيرات تحديد الحموؿ(  الميارات المطموبة،
ف و  ،نظػػـ المعمومػػات %( مػػف 6263) فسػػر مػػا مقػػدارهمتغيػػر تحديػػد الميػػارات المطموبػػة يا 

متغيػػر تحديػػد ع حيػػث يفسػػر مػػ تحديػػد المشػػكمةودخػػؿ متغيػػر  التبػػايف فػػي المتغيػػر التػػابع،
ودخػػؿ أخيػػرًا متغيػػر تحديػػد  ،%( مػػف التبػػايف فػػي المتغيػػر التػػابع3361) الميػػارات المطموبػػة

فاعميػػػة نظػػػـ فػػػي مػػػف التبػػػايف %( 3266الحمػػػوؿ حيػػػث فسػػػر مػػػع المتغيػػػريف السػػػابقيف )
 . متغير تابعك المعمومات
 التفكيػػرأف ىنالػػؾ فػػروؽ ذات داللػػو إحصػػائية لمتغيػػر العمػػر فػػي  النتػػائجدلػػت و 

 سػنة فػأكثر(، 17وكانت الفروؽ لصالح ذوي األعمار ولصالح ذوي األعمار ) اإلستراتيجي،
اإلسػػػتراتيجي وكانػػػت  التفكيػػػروأف ىنالػػػؾ فػػػروؽ ذات داللػػػو إحصػػػائية لمتغيػػػر الخبػػػرة فػػػي 

وأف ىنالػػؾ فػػروؽ ذات  سػػنة فػػأكثر(، 72الفػػروؽ لصػػالح المبحػػوثيف ذوي سػػنوات الخبػػرة)
أنو  ويمكف تفسير ذلؾ عمى. اإلستراتيجي التفكيرؿ العممي في داللو إحصائية لمتغير المؤى

ّف الفػرد الحاصػؿ عمػى  لمامػًا ويكػوف أكثػر عطػاء, وا  كمما زاد عمر الفػرد كػاف أكثػر نضػجًا وا 
وكممػا كػاف المؤىػؿ عاليػًا  المؤىؿ العممي المناسب لموظيفة يكوف أكثر وعيا بجوانب العمػؿ،

أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بػػالخبرة العمميػػة  ي يكػػوف إنجػػازه عاليػػًا،كػػاف فيػػـ الفػػرد لمعمػػؿ عاليػػًا وبالتػػال
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 فكمما زادت خبرة الفرد أصبح أكثر اعتمادًا عمى نفسو بخالؼ المعينيف الجدد.
فاعميػة دلت النتػائج أف ىنالػؾ فػروؽ ذات داللػو إحصػائية لمتغيػر العمػر فػي كما 
 سػنة فػأكثر(، 17مػار )وكانت الفروؽ لصالح ذوي األعمار ولصالح ذوي األع ،إدارة األزمة

وكانػت الفػروؽ  فاعمية إدارة األزمةوأف ىنالؾ فروؽ ذات داللو إحصائية لمتغير الخبرة في 
وأف ىنالػػػؾ فػػػروؽ ذات داللػػػو  سػػػنة فػػػأكثر(، 72لصػػػالح المبحػػػوثيف ذوي سػػػنوات الخبػػػرة)

 وكانػت الفػروؽ لصػالح المبحػوثيف فاعميػة إدارة األزمػةإحصائية لمتغير المؤىؿ العممي في 
 ذوي المؤىؿ العممي دراسات عميا.

 التوصيات:
عمؿ دورات تدريبية لتدريب العامميف بشركة االتصاالت السعودية عمى كيفية اسػتخداـ  16

 التفكير االستراتيجي في إدارة األزمات.

 الػرأي وتبػادؿ لممناقشػة اإلداريػة المسػتويات كافػة في والعامميف المديريف بيف التنسيؽ 26
 والعػػامميف اإلدارة بػػيف المتبادلػػة الثقػػة مػػف منػاخ تنميػػة إلػػى يقػػود وبمػػا التغييػػرات حػوؿ

 .القرارات اتخاذ في العامميف بيف والمشاركة االتجاىات بكافة االتصاؿ ويشجع
ضرورة االىتماـ بإنشاء مراكز معمومات مختصة ومزودة بكوادر فنية عالية الخبرة فػي  36

يجػػاد قنػػوات اتصػػاؿ فعالػػة وجيػػد مجػػاؿ المعمومػػات، ة تتػػدفؽ خالليػػا المعمومػػات إلػػى وا 
شػػركة االتصػػػاالت مراكػػز صػػنع القػػػرار وتكػػوف مرتبطػػػة مػػع مراكػػػز إدارة األزمػػات فػػػي 

 وعمى أف يقـو بإدارتيا خبراء ومختصوف ولدييـ اإلدراؾ لمواجية األزمات. ،السعودية
 ،اإلسػتراتيجي التفكيػربعػاد بنػاًء عمػى الممارسػات المثمػى أل ستراتيجيات شاممة،اوضع  46

ودعػـ فػرؽ  ويسػتثير سػموكيات العػامميف، مف خالؿ توفير المناخ المالئـ الػذي يحفػز،
 .  بما ينعكس بصورة إيجابية عمى تصرفاتيـ ،العمؿ الجماعي

اعتمػػاد مبػػدأ مػػف خػػالؿ  ضػػرورة االبتعػػاد عػػف العشػػوائية فػػي التعامػػؿ مػػع األزمػػات، 56
ات لألحػػداث التخطػػيط المسػػبؽ لمػػا يجػػب عممػػو وكيػػؼ يجػػب عممػػو وبنػػاء سػػيناريوى

وتعزيػػز التنسػػيؽ بػػيف كافػػة جيػػود الوحػػدات . المحتممػػة والتػػدرب عمػػى كيفيػػة معالجتيػػا
اإلدارية األمر الذي يؤدي إلى تكامميا ووحػداتيا ويمنػع االزدواجيػة والتكػرار ويزيػد مػف 

 . مستوى الجاىزية في مواجية األزمات
ميف عمػى كيفيػة اسػتخداـ عقد دورات تدريبية لمواجية األزمات المتوقعة وتػدريب العػام 66

ومتابعة الدراسات واألبحاث فػي ىػذا المجػاؿ لزيػادة . التكنولوجيا الحديثة في مواجيتيا
 وعي العامميف باألساليب الوقائية والعالجية في مواجية األزمات.

 المقترحات:
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 إجراء دراسة أخرى عف عالقة التفكير االستراتيجي ببعض المتغيرات. .1
 مبات اإلدارية لمتعامؿ مع األزمات.إجراء دراسة عف المتط .2
إجػػػراء دراسػػػة عػػػف معوقػػػات التفكيػػػر االسػػػتراتيجي لػػػدى المػػػديريف العػػػامميف بشػػػركة  .3

 االتصاالت السعودية وكيفية التغمب عمييا.

إجراء دراسة تقدـ تصورًا مقترحػًا لكيفيػة تطبيػؽ التفكيػر االسػتراتيجي إلدارة األزمػات  .4
 بشركة االتصاالت السعودية.

 
 
 
 
 
 
 
 :عالمراج

في األزمات"، شئوف  والعربي: "دور المجتمع المدني (6116)محمد سعد أبو عامود، 
 ( ، تصدر عف األمانة العامة لجامعة الدوؿ العربية، القاىرة.771عربية، ع)

 الحكومية المؤسسات في األزمات إدارة ( سمات6113) مصباح صبحي وساـ ،إسميـ

رسالة ماجستير غير منشورة  غزة، في اليةالم وزارة عمى ميدانية دراسة -الفمسطينية
 فمسطيف. الجامعة اإلسالمية غزة،

"إدارة األزمات بيف دراسة ميدانية لمدى  (،6111) مأموف، عاصـ والدقامسو، األعرجي،
توفر عناصر نظاـ إدارة األزمات مف وجية نظر العامميف في الوظائؼ اإلشرافية في 

-333ص ،              3العدد  35المجمد  ة،اإلدارة العام أمانة عماف الكبرى "،
355. 

الفػاروؽ  خالػد(، دار )ترجمػة العػاوي، التخطيط االستراتيجي الناجح،: (6116جوف ) آالف،
 . القاىرة: لمنشر والتوزيع
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 بيروت. ،دار العمـ لممالييف ،المورد (،7541) ،منير ،البعمبكي
 الدار العالمية.اإلدارة ومبادئ اإلدارة العامة, (, أصوؿ 6114التيامي, حسيف, )

 تطبيقية دراسة:البيئية والكوارث األزمات إدارة" (:6177)عيسى العزيز عبد خالد الجريوي،

 أـ جامعة اإلسالمي، العالـ ودراسات بحوث معيد ،"السعودية العربية المممكة عمى

 .السوداف درماف، أـ اإلسالمية، درماف

طػػػيط االسػػػتراتيجي عمػػػى التغييػػػر ممارسػػػة التخأثػػػر  (6114وليػػػد بػػػف إبػػػراىيـ ) الجينػػػي،
رسػػالة  التنظيمػػي فػػي الػػدوائر الحكوميػػة بمدينػػة تبػػوؾ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية،

 األردف. جامعة مؤتة، ماجستير غير منشوره،
 الػدفاع لتطػوير إداري كمػدخؿ االسػتراتيجي ( "التخطػيط6114جمػوي بػف محمػد) الحربػي، 

 الممػؾ جامعػة سػالة ماجسػتير غيػر منشػوره،ر  السػعودية، ، العربيػة المػدني بالمممكػة

 السعودية سعود،
عػػالـ : أربػػد ،مػػدخؿ اسػػتراتيجي: إدارة المػػوارد البشػػرية ،(6112) ،عػػادؿ صػػالح، حرحػػوش،

 .  األردف الكتب الحديث وجدارا لمكتاب العالمي،
 في مديريات الحكومية الثانوية المدارس في المدرسية ( "األزمات6171غساف ) الحمو،

  اإلنسانية(، )العمـو لألبحاث النجاح جامعة مجمة فمسطيف، الغربية في الضفة شماؿ
 .626 -663ص ص  (،7( العدد)63) مجمد
 األردنية، التعاونية المنظمة الحالة دراسة منظور مف األزمة إدارة( 6113) نضاؿ الحوامدة،
 ة،والقانوني االقتصادية العمـو مجمة دمشؽ، جامعة تحميمية، وصفية دراسة
 .751-715ص ص  (،7العدد ) (،75المجمد)

: "المفاىيـ النظرية إلدارة األزمات"، محاضرة ضمف دورة (7552)جماؿ الديف حولش، 
(، أكاديمية ناصر العسكرية )كمية الدفاع الوطني(، القاىرة، 74أزمات وتفاوض رقـ )

 /.67/77 – 76/71الفترة مف 
 في وأثرىا اإلدارية المعمومات نظـ فاعمية (،6113) محي الديف، والقطب، شاكر، الخشالي،

المجمة األردنية في إدارة  األردنية، الصناعية الشركات في ميدانية دراسة: األزمات إدارة
 (.7العدد ) (،3المجمد ) األعماؿ،
حػػػوادث والطػػػػوارئ فػػػػي ، إدارة األزمػػػات فػػػػي ال(6117) رضػػػػا السػػػػيد محسػػػف، الخضػػػيري،

 لقاىرة.ا التوثيؽ العممي، ،الشركات
العدد  مجمة العالـ الرقمي، التفكير االستراتيجي مفيـو وأىداؼ، (،6113) طارؽ، راشد،

 يونيو. 2األحد  ،36
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دراسة حالة الخطوط  العوامؿ المؤثرة في إدارة األزمات، (،6117عبد الغفور) الزواىرة،
 ألردف،ا جامعة آؿ البيت، رسالة ماجستير غير منشورة، الجوية)الممكية األردنية(،

 .54-31ص ص 
، سالـ،  مجمة الحوار المتمدف، ،التفكير االستراتيجي وآفاؽ المستقبؿ البعيد (،6114) أكـر

 .71/3/6114الموافؽ  ،6667العدد 
تقدير التالـؤ بيف األنماط الشخصية لمتخذي القرار  (،7551) ،سموى أميف ،السامرائي

آلراء عينة مف المدراء في حؿ دراسة تحميمية : وخصائص نظاـ المعومات اإلدارية
 غير منشورة،رسالة دكتوراه  ،المشاكؿ في شركات القطاع الصناعي العراقي المختمط

 بغداد.. كمية اإلدارة واالقتصاد
 عمى وآثارىا وانعكاساتيا وأسبابيا العالمية المالية األزمات (،6115) سعود، السبيعي،

 الدورة الثالثة، آلفاؽ االستثمار، الدوليى ورقة مقدمة لمممتق الكويت، بدولة االستثمار
 أبريؿ. 64-63الموافؽ 

دار  نظـ المعمومات،استراتيجيات إدارة األزمات والكوارث دور  (،6112) سيد، السعيد،
 القاىرة. ،العمـو
 "التفكيػر والتخطػيط االسػتراتيجي فػي مؤسسػات التعمػيـ العػالي"، (،6112) خالػد، السمطاف،

 .6112 مارس،75-73 ى اإلداري الرابع لمجمعية السعودية لإلدارة،ورقة مقدمة لمممتق
 .: دار غريبإدارة الموارد البشرية اإلستراتيجية, القاىرة ،(6117) السممي, عمي،
( درجػػػة ممارسػػػة التخطػػػيط االسػػػتراتيجي وأثرىػػػا فػػػي الفاعميػػػة 6114ماجػػػد ) الشػػػحادات،

رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر  ردنيػػػة،الماليػػػة األ  التنظيميػػػة لػػػدى العػػػامميف فػػػي المؤّسسػػػات
 األردف. جامعة مؤتة، منشوره،
درجة ممارسة أنماط التفكير االستراتيجي  (،6111) محمد، والحراحشة، يحيى، الشديفات،

مجمة جامعة أـ القرى  لدى القادة التربوييف في وزارة التربية والتعميـ في األردف،
 (،6عدد) (،73السابع عشر مجمد) المجمد لمعمـو التربوية واالجتماعية واإلنسانية،

 .743-733ص ص  يوليو،
 المبنانية، المصرية الدار ،"المكتبات في والكوارث األزمات دارةإ 2002)) أمينة صادؽ،

 .مصر القاىرة،

تشخيص أنماط التفكير االستراتيجي لدى اإلدارة  ،(6117) طارؽ، ومحمد، عادؿ، صالح،
المجمة العربية  ات المساىمة الخاصة ػ العراؽ،العميا والوظيفية لدى عينة مف الشرك

 يونيو )حزيراف(. ،(6عدد) (67مد)مج لإلدارة،
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أساليب التوازف بيف التفكير االستراتيجي والتكتيكي وأثرىا عمى  (،6117) عدناف، الصفار،
/نيساف، (،12العدد ) مجمة النبأ، اإلبداع اإلداري،  .627-632ص ص  محـر

 وجية مف ألدارتيا المقترحة والبدائؿ أالزمات ( " واقع6114حسيف) محمد توفيؽ الطيراوي،

رسالة ماجستير غير منشورة  فمسطيف، في والمدنية األمنية قادة المؤسستيف نظر
 فمسطيف. الجامعة اإلسالمية غزة،

 عماف. ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،البحث العممي الحديث (،7543) ،أحمد جماؿ ،ظاىر
رسػالة ماجسػتير غيػر  معوقػات إدارة األزمػات فػي قطػاع الميػاه، (،6116، )حمػدأ العبادلة،

 كمية الدراسات العميا جامعة مؤتة منشورة،
 مؤسسػة شػباب الجامعػة، ،ارة األزمات في المنشػآت التجاريػةإد (،6113صالح، ) عباس،

 . اإلسكندرية
ورقة  عماؿ،دور التمكيف في إدارة األزمات في منظمات األ (،6115) أحمد، عريقات،

تداعيات األزمة : عمؿ مقدمة إلى المؤتمر العممي الدولي السابع تحت عنواف
جامعة  كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية، االقتصادية العالمية عمى منظمات األعماؿ،

 األردف. الزرقاء الخاصة،
 

 ممؤتمرل مقدـ بحث ،"األزمة أدارة عمى االستراتيجي التخطيط أثر (6115) نجـ العزاوي،

 تداعيات"بعنواف اإلدارية والعموـ االقتصاد الخاصة،كمية الزرقاء بجامعة السابع العممي

 الفترة في"اآلفاؽ -الفرص -التحديات-األعماؿ منظمات عمى العالمية االقتصادية األزمة

  .77/1 – 3  مف
 القاىرة.  ايتراؾ لمنشر والتوزيع، ،إدارة األزمات في المستشفيات (،6117السيد) عميوة،
األزمات  إدارة في المعمومات ونظـ المعمومات تقنية دور (،6111) اهلل، عبد العمار،

أكاديمية نايؼ العربية  المدني، لمدفاع العامة المديرية عمى تطبيقية دراسة: والكوارث
 الرياض. لمعموـ األمنية،

العامة  تالمؤسسا التخطيط االستراتيجي في ،(6111) ،كرمو ماجد عباس الغزالي،
, غير منشورة رسالة ماجستير يا،دراسة ميدانية مف وجية نظر اإلدارة العم: األردنية

 .جامعة اليرموؾ, األردف العامة، كمية االقتصاد والعموـ اإلدارية, قسـ اإلدارة
 لمدراسات مركز المستقبؿ ،نموذجاً  اإلداري الفساد: تاألزما حؿ (،6114) عمي، فارس،

 .المتحدة المممكة والبحوث،
 القاىرة. دار اإلسالمية، ،خروج مف المأزؽ فف إدارة األزماتال (،6117محمد، ) فتحي،
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التخطػػيط اإلسػػتراتيجي بحسػػب مػػدركات القيػػادات اإلداريػػة  ( "6115فيػػد يوسػػؼ) الفضػػالة،
 الكويػت، مجمػس النشػر العممػي، "لسياسة توظيػؼ المػواطنيف بالقطاع الخاص وداللتو

 651لة الرسا - 65الحولية 
 مديرات المعوقات( لدى-الممارسات-)األنماط: اإلستراتيجي التفكير (،6114) نجوى، الفواز،

كمية  رسالة ماجستير غير منشورة، جدة، بمدينة الحكومية العاـ التعميـ مدارس
 مكة المكرمة. جامعة أـ القرى، التربية،
 ارىػا عمػى المػزيج التسػويقي،( "إدارة األزمات المصرفية وأث6114أيمف سميماف ) القطاونة،

 .سوريا: دمشؽجامعة  غير منشورة، دكتوراهرسالة 
دارة (،6113) جواىر، قناديمي،  المعرفة في منظمات األعماؿ، التفكير اإلستراتيجي وا 

 مكة المكرمة. منشورات جامعة أـ القرى،
 الخصائص: التفكير االستراتيجي في المنظمات العامة (،6112) عامر، الكبيسي،

 لمجمعية السعودية لإلدارة، ورقة مقدَّمة لمممتقى اإلداري الرابع والمبررات والمعوقات،
 مارس. 66 -67الموافؽ  ،الخبر جامعة نايؼ العربية لمعموـ األمنية،

صحيفة  ،القيادة والتفكير اإلستراتيجي الطريؽ الى المستقبؿ ،(6112) موسى ،الكثيري
 .73326العدد ،ـ6112فبراير  63 الموافؽػ ى7363المحـر  64االثنيف  ،الرياض

 ،مكتبة المؤيد ،نظرية المعرفة بيف القرآف والفمسفة (،7556 ،راجح عبد الحميد ،الكردي
 الرياض,

 القاىرة. ،7ط  الدار الجامعية، إدارة األزمات، (،6112) أحمد، ماىر،
 ورقػة لػى المسػتقبؿ،الطريػؽ إ القيادة والتفكيػر االسػتراتيجي، (،6112) معصومة، المبارؾ،

 السعودية: الجمعية السعودية لإلدارة مقدمة إلى الممتقى اإلداري الرابع،
األزمة اإلدارية في المنظمة التعاونية األردنية واستراتيجيات أبعاد  (،6116سالـ) المعايطة،

رسالة دكتوراه غير  دراسة ميدانية تحميمية، ،7553-7542التعامؿ معيا خالؿ الفترة 
 .711-31ص جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، ة،منشور 
 ،6ع مجمػػػػػػة الػػػػػػدفاع، "التفكيػػػػػػر االسػػػػػػتراتيجي"، (،6112عيسػػػػػػى بػػػػػػف عمػػػػػػي ) المػػػػػػال،
(3/71/6112 :)www.al-defaa.com/detail.asp?innewsitemid=86823 

 معيػػد اإلدارة العامػػة، سػػقوط ونيػػوض التخطػػيط االسػػتراتيجي، (،7551) ري،ىنػػ منتزبػػرج،
 . أحمد( الحمود، )ترجمة،. السعودية: 7العدد  الخامس والثالثوف، المجمد

http://www.al-defaa.com/detail.asp?innewsitemid=86823
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اإلدارة اإلستراتيجية وأثرىا في رفع  ،(6113) ،سوما وسميطيف، بساـ، وزاىر، عمي، ميا،
نظمات الصناعية العامة في الساحؿ دراسة ميدانية عمى الم: أداء منظمات األعماؿ

العمـو االقتصادية سمسمة  مجمة جامعة تشريف لمدراسات والبحوث العممية، السوري،
 .671ص  – 745ص  ،(7العدد ) (،65المجمد ) والقانونية

 عماف. دار زىراف، االستراتيجية والحموؿ،: مبادئ إدارة األزمات (،6111) ماجد، اليدمي،
مركز تطوير األداء  التفكير والتخطيط االستراتيجي، (،6113) غني،محمد عبد ال ىالؿ،

 القاىرة. الكتاب الرابع عشر، سمسمة ميارات تطوير األداء، والتنمية،
 لدى اإلستراتيجي( )التخطيط ممارسة واقع ،(6115) ،إبراىيـ واألشقر، رشدي، وادي،

 اإلسالمية، الجامعة مجمة غزة، قطاع في الحكومية المحمية غير المنظمات مديري
 يونيو. 712 ص 677 ص ،(6)العدد ،(73) المجمد اإلنسانية، الدراسات سمسمة
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