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ممخص
ييدؼ ىذا البحث الى تشخيص والتعرؼ عمى خصائص المنظمات المتينة ,واآلليات المطموبة ليا ومدى
توافرىا في الشركات المبحوثة وتحديد مستوياتيا ,ومدى مساىمة ىذه الخصائص مجتمعة في دعـ ابعاد إدارة االزمات
وتعزيزىا في تمؾ الشركات؟ وما النتائج التي يمكف التوصؿ الييا في اطار تطوير تمؾ الخصائص واألبعاد؟
ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت تـ اختيار مجموعة شركات جيياف في مدينة اربيؿ ميداناً لمدراسة ,ومصد ار
لمحصوؿ عمى البيانات التي ُجمعت مف خالؿ االستبانة المصاغة ليذا الغرض والموزعة عمى ثماني شركات تابعة
لممجموعة ,وتـ اختيار عينة البحث مف المديريف فقط والبالغ عددىـ ( )50مدي اًر ,وقد اعتمد البحث لتحقيؽ اىدافو
والتوصؿ الى اجابات لتساؤالتو في جانبيو النظري والعممي عمى المنيج الوصفي التحميمي.
تـ اختبار العالقات والتأثيرات بيف خصائص المنظمة المتينة وابعاد إدارة االزمات باستعماؿ بعض األساليب
اإلحصائية بواسطة برنامج  ،SPSS.v.23وفي ضوء النتائج تـ التوصؿ الى جممة استنتاجات أشرت عمى الدور
الفاعؿ لتمؾ الخصائص التي اعتمدىا البحث في تعزيز ابعاد إدارة االزمات في مجموعة الشركات المبحوثة.
وعمى أساس ذلؾ تـ تقديـ مجموعة مف المقترحات لعؿ أبرزىا اىتماـ متزايد ببعض الخصائص واالبعاد التي
تمت دراستيا مف اجؿ تطوير وتحسيف شركات المجموعة المبحوثة.
الكممات المفتاحية :المتانة ،المنظمة المتينة ,إدارة االزمات.
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Abstract
The study aims to diagnose and identify the characteristics of anti-fragile
organizations, and the mechanisms required for it and availability in the surveyed
companies and determine their levels, and the extent of the contribution of these
characteristics together to support and strengthen the dimensions of the crisis
management in those companies?, and the results can be reached in the framework of
the development of those characteristics and dimensions?.
To answer these questions, Cihan group companies in Erbil were selected, as a
field of study, and a source for the data collected by questionnaire distributed to eight
companies belonging to Cihan group, the study sample was chosen of managers only
totaling (50), the study adopted to achieve its goals and come up with answers with at
the sides of the theoretical and practical to the descriptive analytical approach.
Relations and influences have been tested between characteristics of the antifragile organization and the dimensions of Crisis management using some statistical
methods by SPSS.v.23 program , and in the light of the results has been reached among
the conclusions referred to the active role of those characteristics adopted by the study in
enhancing of the dimensions of the crisis management in the surveyed group companies
.
On the basis of this was to provide a set of proposals , most notably the need
to pay more attention to some of the characteristics and dimensions that have been
studied in order to develop and improve the surveyed companies.
Key words: Anti-fragile Organization, Anti-fragility, Crisis Management.
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المقدمة
طػرأت فػي العػالـ تغيػرات كبيػرة وسػريعة تمثمػت بالعولمػة واالنفتػاح عمػى االخػريف واضػطرابات امنيػة وسياسػية
وحػػروب وصػراعات وازمػػات ماليػػة واقتصػػادية ممػػا انعكػػس بوجػػود تحػػديات حقيقيػػة لممنافسػػة بػػيف منظمػػات االعمػػاؿ
لالستحواذ عمى االسواؽ والحصوؿ عمى أكبر حصة سوقية ،وباتت تمؾ المنظمات تتوجػو ازاء البحػث عػف آليػة مالئمػة
لبقائيػا ونموىػا وتحقيػؽ اىػدافيا االقتصػادية بكفػاءة وفعاليػة ،اوجبػت ىػذه الصػورة عمػى ادارات تمػؾ المنظمػات ومنيػا
المجموعة المبحوثة التركيز عمػى تحميػؿ بيئتيػا الداخميػة والخارجيػة لموقػوؼ عمػى مسػتوى قػد ارتيا الماديػة والبشػرية كونيػا
أىـ المحددات التي تتمتع بيا لتجاوز حالة المنافسة تمؾ مف خالؿ تعزيز الخصائص التي تجعميا مف المنظمات المتينة
القادرة عمى التعامؿ مع ظروؼ الالتأكد واالزمات بفاعمية مف خالؿ امتالؾ ابعاد متكاممة إلدارة االزمات.
ولما كانت المنظمات العراقية تواجو منافسة شديدة في ظروؼ البيئة التي تعمؿ فييا السيما بعد االنفتاح الذي
شيدتو السوؽ العراقية بعد عاـ  ٣٠٠٢ودخوؿ سمع مف مصادر شتى وبأسعار منافسة ,وبعدىا االضطرابات السياسية
واالمنية وتعرض البالد الزمة مالية خانقة بسبب تكاليؼ الحرب والفساد الحكومي واالداري حتـ عمى بعض المنظمات
ومنيا شركات المجموعة المبحوثة – التي لـ تكف بمعزؿ عف ىذا الظرؼ  -البحث عف توجيات وأطر في ممارساتيا
لتجاوز تمؾ المشكالت مف خالؿ تبني خصائص المنظمة المتينة وتعزيز ابعاد ادارة االزمات فييا لتكوف قادرة عمى
الصمود والنمو في االضطرابات والتعامؿ مع االحداث المفاجئة بحرفية.
وعمى ىذا االساس فاف ىذا البحث تمثؿ محاولة بحثية تصب بيذا االتجاه مف خالؿ سعييا الى تحديد دور
المنظمة المتينة في ادارة االزمات وتطبيقيا في مجموعة شركات جيياف في محافظة أربيؿ ,ولغرض االحاطة بالموضوع
فقد قُ ِس َـ البحث الى خمسة مباحث ،تناوؿ األوؿ اإلطار العاـ لمبحث ومنيجيتو ،و يتطرؽ المبحث الثاني الى مفيوـ
المنظمة المتينة وخصائصيا ،وتناوؿ الثالث مفيوـ االزمة وادارة االزمات وأبعادىا ،وتضمف المبحث الرابع االطار
التطبيقي لمبحث ،وأخي اًر استعرض المبحث الخامس استنتاجات البحث ومقترحاتيا.

المبحث األول
اإلطار العام لمبحث ومنيجيتو
يتناوؿ ىذا المبحث االطار العاـ لمبحث ومنيجيتو مف خالؿ المحوريف اآلتييف:
المحور األول :يتضمن الفقرات اآلتية لالطار العام لمبحث:
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اوالً :مشكمة البحث
نحف نعيش في عالـ ننتقؿ فيو نحو اؿ ) )VUCAوىي اختصار لمكممات االتية (Volatility, Uncertainty,
 ) Complexity, and Ambiguityوتعني (التقمب ,الالتاكد ,التعقيد ,الغموض) وأضافت الدراسة الحالية حرؼ اخر
وىو  Sليعبر عف كممة " stressorاالرىاؽ" الناتج عف المرور بالظروؼ الصعبة والمناوئة ومواجيتيا والخروج منيا
بنجاح ,لتصبح  ,VUCASبدال مف عالـ  SCSCاختصار ) )Simplicity, Clarity, Stability, Certaintyوتعني
(البساطة ,الوضوح ,االستقرار ,التأكد).
اف اغمب الشركات التي تالشت سابقاً في البيئة العراقية كانت بسبب االوضاع االمنية واالقتصادية والسياسية ,لذلؾ
نرى العديد مف الشركات قد اصبحت مف الماضي اما الشركات االخرى التي مازالت مستمرة فإنيا اما تعاني مف تدىور
وتسمؾ طريؽ الشركات السابقة او انيا مستمرة وصامدة وتتحسف في ىذه الظروؼ وربما تصبح افضؿ مف ذي قبؿ وىذا
ما نريد التحدث والدراسة حولو ,فكما يقوؿ  " :Carl Saganاالنقراض ىو القاعدة ,البقاء ىو االستثناء".
وبناء عمى ذلؾ يتطمب مف الدراسة الحالية االجابة عمى ما الذي يميز ىذه المنظمات القادرة عمى البقاء عف
ً
غيرىا؟ وما الوسائؿ التي استعممتيا إلدارة ازماتيا حتى استمرت وأصبحت أفضؿ؟ وماذا تمتمؾ مف خصائص لتصبح
منظمة متينة؟ وما الثمف الذي دفعتو لتتمتع بيذه الميزة؟.
ىذه االسئمة تجعمنا نفتش عف الميزة االساسية لممنظمات الصامدة لموصوؿ الى سمة عامة تشترؾ بيا وتفسر
بقائيا لعمنا نستطيع اعتمادىا وتوصية الشركات االخرى بامتالكيا لمبقاء واالستمرار واالزدىار.
فالمنظمات التي انسحبت مف السوؽ ىي منظمات ضعيفة او ىشة  ,Fragileوالمنظمات التي تحاوؿ البقاء عمى
حاليا فقط في الظروؼ الصعبة تسمى المنظمات المرنة او الصمبة ( ,)Resilience or Robustاما المنظمات التي
تبقى وتقاوـ وتستفيد مف الظروؼ المناوئة وتحقؽ مكاسب منيا وتصبح افضؿ مف ذي قبؿ فيي منظمات فريدة تسمى
المنظمات المتينة.Anti-fragile Organization
وشيد العالـ ومنو العراؽ تغييرات كبيرة في ظؿ االضطرابات األمنية والسياسية والصراعات واالزمات المالية
واالقتصادية ،واحتداـ التنافس ،والتطورات التقنية المتسارعة بفعؿ تنامي تأثيرات العولمة وأبعادىا ،وباتت المنظمات
تتوجو ازاء البحث عف آليات مالئمة لبقائيا ونموىا وتحقيؽ أىدافيا بفاعمية ،ومنيا شركات مجموعة جيياف التي وجيت
الدراسة صوبيا التي لـ تكف بمعزؿ عف ىذا الظرؼ لمبحث عف توجيات وأطر في ممارساتيا لتجاوز تمؾ المشكالت
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مف خالؿ تبني خصائص المنظمة المتينة لتعزيز ابعاد ادارة االزمات فييا لكي تكوف قادرة عمى الصمود والنمو في
االضطرابات والتعامؿ مع االحداث المفاجئة بحرفية ،بيدؼ تأطير مشكمة البحث ومف ثـ البحث عف االليات المناسبة
التي تعزز العالقات االيجابية بيف المتغيرات المدروسة مف جية ,وايجاد وسائؿ معالجة صحيحة لمجوانب السمبية
والتخفيؼ مف اثارىا مف جية اخرى ,فقد تمت صياغة التساؤالت البحثية االتية:
 -1ما مدى توفر كؿ خاصية مف خصائص المنظمة المتينة في الشركات المبحوثة؟
 -2ما ىي مستويات خصائص المنظمة المتينة الموجودة في الشركات المبحوثة؟
 -3ما مدى تطبيؽ كؿ بعد مف ابعاد ادارة االزمات في الشركات المبحوثة؟
 -4ىؿ توجد عالقة بيف امتالؾ خواص المنظمة المتينة وبيف وجود ادارة فعالة لالزمات في الشركات المبحوثة؟

ثانياً :أىمية الدراسة :تكمن أىمية الدراسة في المجاالت اآلتية:
 -1تأتي اىمية الدراسة مف الناحية االكاديمية كونيا مف الدراسات النادرة ( وخاصة العربية منيا) إذ ال توجد دراسة عربية
تناولت مفيوـ المتانة الى االف ,وتوجد القميؿ جداً مف الدراسات االجنبية التي تطرقت الى متغيرات الدراسة لذا فأننا
نعتقد اف صفة الحداثة تتوافر في ىذه الدراسة مما يسمح لإلبداع واإلضافة العممية لمموضوع.
 -2اما مف الناحية الميدانية تكمف اىميتيا مف توجيو انظار القائميف عمى الشركة المبحوثة الى متغيرات ىذا البحث ,ما
داـ نشاطيا يرتبط بمدى توفر صفة المتانة وادارة ازمات فعالة لتتمكف مف التكيؼ مع التغيرات المتوالية والمتسارعة وال
سيما في البيئة العراقية مف خالؿ امتالؾ خصائص بناء المتانة التي تؤىميا لذلؾ.
 -3مف الناحية االقتصادية تكمف اىميتيا فيما يتوقع اف يفسر ىذا البحث مف استنتاجات ومقترحات تسيـ في بقاء شركات
المجموعة المبحوثة وديمومتيا وازدىارىا ولصالح القطاع الذي تعمؿ فيو ولالقتصاد بشكؿ عاـ.

ثالثاً :اىداف البحث :من المؤمل ليذا البحث ان يحقق االىداف اال تية:
 -1طرح اطار نظري يعرض متغيرات الدراسة ومفاىيميا وخصائصيا ومؤشرات قياسيا.
 -2تحديد مستوى خصائص المنظمة المتينة التي تممكيا الشركات المبحوثة.
 -3تحديد مدى توفر ادارة ازمات فاعمة لدى الشركات المبحوثة.
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 -4الكشؼ عف العالقة بيف مستوى إدارة االزمات وتأثير خصائص المنظمة المتينة في تحديد ىذا المستوى.
 -5بناء نموذج افتراضي يعبر عف العالقات بيف متغيرات الدراسة واتجاىات تأثيراتيا المختمفة لموصوؿ الى نتائج مف شانيا
اثبات فرضيات البحث او نفييا.
رابعاً :انموذج البحث

المنظمة المتينة

الالمركزٌة

القوة
والتحكم

امتالك
الوفورات

القدرة على
التكٌف
والتغٌٌر

التعلم
واالستفادة
من التعلم

القدرة على
التحسٌن
واإلبداع

التنوع

العالقة

االعتماد
على الخبرة
الواسعة

االنفتاح

التأثير

ادارة االزمات

البعد
التفسٌري

البعد
االقتصادي

البعد
السٌاسً

البعد
االجتماعً

شكل ( )1انموذج البحث المعتمد
المصدر مف إعداد الباحثيف
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خامساً :فرضيات البحث
 -1الفرضية األولى :ىناؾ عالقة معنوية ذات داللة احصائية بيف المنظمة المتينة مجتمعة وادارة األزمات وبيف كؿ خاصية
مف خصائص المنظمة المتينة المتمثمة بالالمركزية ,القوة والتحكـ ,امتالؾ الوفورات ,القدرة عمى التكيؼ والتغيير ,التعمـ
واالستفادة مف التعمـ ,القدرة عمى التحسيف واالبداع ,التنوع ,االنفتاح ,االعتماد عمى الخبرة الواسعة ,تحمؿ المسؤولية وادارة
األزمات مجتمعة.
 -2الفرضية الثانية :ىناؾ تأثير معنوي ذو داللة احصائية لممنظمة المتينة مجتمعة في ادارة األزمات لكؿ خاصية مف
خصائص المنظمة المتينة المتمثمة بالالمركزية ,القوة والتحكـ ,امتالؾ الوفورات ,القدرة عمى التكيؼ والتغيير ,التعمـ
واالستفادة مف التعمـ ,القدرة عمى التحسيف واالبداع ,التنوع ,االنفتاح ,االعتماد عمى الخبرة الواسعة ,تحمؿ المسؤولية في إدارة
االزمات مجتمعة.
 -3الفرضية الثالثة :ىناؾ تبايف مف حيث التأثير لخصائص المنظمة المتينة الممثمة بالالمركزية ,القوة والتحكـ ,امتالؾ
الوفورات ,القدرة عمى التكيؼ والتغيير ,التعمـ واألفادة مف التعمـ ,القدرة عمى التحسيف واالبداع ,التنوع ,االنفتاح ,االعتماد
عمى الخبرة الواسعة ,تحمؿ المسؤولية في إدارة االزمات.
 -4الفرضية الرابعة :ىناؾ تبايف مف حيث التأثير تجاه المنظمة المتينة وادارة األزمات عمى وفؽ الخصائص الشخصية
لممستجيبيف.
سادساً :حدود البحث
 -1الحدود المكانية :طبؽ البحث في مجموعة شركات جيياف في مدينة أربيؿ في كوردستاف العراؽ.
 -2الحدود الزمنية :خالؿ  9أشير تقريباً مف ( 2015/10/1الى .)2016/7/11
 -3الحدود البشرية :تشمؿ افراد عينة البحث مف المديريف في الشركات المبحوثة.
 -4الحدود الموضوعية :سوؼ تقتصر الدراسة الحالية عمى تناوؿ العالقة والتأثير بيف متغيريف رئيسيف ىما دور المنظمة
المتينة وما تتضمنو مف خصائص وتأثيرىا في ادارة االزمات وما تتضمنو مف ابعاد.

المحور الثاني :منيجية البحث :يتناول الفقرات اآلتية:
اوالً :منيج البحث المعتمد:
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المستمدة
يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي التحميمي عف طريؽ دراسة العالقة والتأثير بيف األبعاد الرئيسة لممفاىيـ ،و ُ
بياناتيا مف الشركات المبحوثة ،ومف ثـ وصؼ الظاىرة المدروسة وصفاً كمياً وكيفياً ،عبر جمع البيانات وتصنيفيا وتحميميا
وكشؼ العالقة بيف أبعادىا المختمفة بيدؼ تفسيرىا والوصوؿ إلى استنتاجات تُسيـ في فيـ الواقع وتشخيص أسبابو.
ثانياً :ادوات جمع البيانات:
 -1من الناحية النظرية :تـ استعراض المراجع العممية وما تضمنتيا مف رسائؿ وأطاريح ومؤتمرات ومجالت عممية وتقارير
وبحوث وكتب وورش عمؿ ذات عالقة بموضوع البحث فضالً عف مراسمة الكتاب والمواقع االجنبية وسؤاليـ حوؿ بعض
المفاىيـ.
 -2من الناحية الميدانية:
أ -المقابالت الشخصية الزيارات الميدانية :اغمب المقابالت تحددت مع مدير ادارة مجموعة شركات جيياف في
مقر ادارة مجموعة شركات جيياف في مدينة اربيؿ.
ب -استمارة االستبانة :اعتمدت استمارة االستبانة بوصفيا أداة رئيسة في جمع البيانات ,واشتممت االستبانة عمى
جزئيف وىما:
الجزء األول :معمومات عن االفراد المستجيبين في عينة البحث.
الجزء الثاني :العبارات الخاصة بمتغيري البحث.
وتـ استعماؿ مقياس ليكرت الخماسي والمكوف مف خمس درجات تبدأ بالوزف ) )1ال اتفؽ تماماً وتنتيي بالوزف
( (5اتفؽ تماماً ،وقد تـ قياس الصدؽ الظاىري والشمولي لالستبانة بيدؼ الوقوؼ عمى قدرتيا عمى قياس متغيري البحث
مف خالؿ عرضيا عمى مجموعة مف السادة المحكميف بيدؼ التأكد مف صحة عباراتيا وسالمتيا االستفادة مف مقترحاتيـ
ووجيات نظرىـ حوؿ متغيري البحث وقدرة االستمارة عمى قياسيا ولتصبح جاىزة لمتوزيع.
كما جرى التحقؽ مف ثبات االستبانة باستخداـ مقياس ) (Gronbach Alphaوبمغت قيمة معامؿ الثبات () %90.90
وتشير ىذه النسبة الى قوة ثبات االستمارة المعتمدة.
ثالثاً :األساليب االحصائية المعتمدة:
 .1التك اررات :الستعراض اإلجابات الخاصة بالمستجيبيف.
 .2النسب المئوية :لبياف نسبة اإلجابة عف بعد معيف مف مجموع اإلجابات.
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 .3الوسط الحسابي :لعرض متوسط اإلجابات عف بعد معيف.
 .4االنحراف المعياريُ :يظير درجة تشتت اإلجابات عف وسطيا الحسابي.
البعد
 .5معامل االرتباط  :Coefficient Correlationويستعمؿ لتحديد طبيعة وقوة العالقة بيف األبعاد التفسيرية و ُ
المستجيب.
المعتمد.
المفسرة في ُ
البعد ُ
 .6معامل االنحدار الخطي البسيط :لقياس تأثير األبعاد المستقمة ُ
البعد
 .7معامل االنحدار المتُعدد  :Multiple Regressionلتحديد معنوية تأثير األبعاد والعوامؿ التفسيرية مجتمعة في ُ
المستجيب.
 .8اختبار :Fلمتحقؽ مف معنوية التأثير لمعينة بأكمميا.
 .9اختبار  : tإلظيار فعالية كؿ ُبعد وعامؿ والتحقؽ مف معنوية عالقة التأثير بيف األبعاد.
 .10اختبار  :ANOVA one-wayمف اجؿ اختبار وجود تبايف مف حيث التأثير لخصائص المتغير المستقؿ في ابعاد المتغير
المعتمد.
 .11اختبار كاي تربيع  :الختبار التبايف بيف اجابات المستجيبيف عمى وفؽ خصائصيـ الشخصية.

المبحث الثاني
مفيوم المنظمة المتينة وأىميتيا وخصائصيا
المحور األول :مفيوم المنظمة المتينة وتعريفيا :ويستعرض في الفقرات اآلتية:
اوالً :مفيوم المتانة :ىي الحاالت التي تستفيد مف الصدمات ,وتزدىر وتنمو عندما تتعرض لالضطراب ,العشوائية,
الفوضى ,والضغوط ,وتحب المجازفة ,الخطر ,والالتاكد ,والتي تعني ايضا حب األخطاء ,نوع معيف مف األخطاء ,المتانة
ليا خاصية فريدة بالسماح لنا بالتعامؿ مع المجيوؿ ,لفعؿ اشياء بدوف فيميا وأدائيا بشكؿ جيد ,دعني اكوف اكثر ىجوما:
نحف افضؿ بكثير عند التنفيذ مف كوننا نفكر ,اف تكوف غير ذكي ومتيف خير مف اف تكوف ذكي وىش (Taleb, 2012,
) ،17ويشار الى النظـ الطبيعية والمعقدة التي تبقى صامدة وتمتمؾ جانباً ايجابياً اكبر مف الجانب السمبي في ظروؼ
االضطرابات والعشوائية والصدمات .)(Regan, 2015,3
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يمكف استنتاج تعريؼ اجرائي لممتانة :ىي خاصية لبعض االفراد /النظـ /المنظمات التي تتمتع بكـ ىائؿ مف
الخيارات البديمة والحرية في االداء وتقوية نقاط القوة التي تتمتع بيا وعدـ االعتماد عمى التنبؤ والتخطيط الدقيؽ بشكؿ
كامؿ ,والتحضير ألي حدث مفاجئ ومواجيتو والصمود امامو لمخروج منو بشكؿ افضؿ مف السابؽ ,او في اسوأ الحاالت
الخروج بأقؿ الخسائر الممكنة مقارنة بنظيراتيا.

ثانياً :الفرق بين مفيوم المتانة والمفاىيم االخرى:
وىنا يستعرض الجدوؿ ( )1توضيح الىـ الفروؽ بيف مفيوـ المتانة وبعض المفاىيـ المشابية ليا:
جدول ()1
الفرق بين مفيوم المتانة والمفاىيم المشابية االخرى
الفرق

المفيوم
 -1المرونة

تبقى عمى حاليا اثناء التقمبات واالضطرابات بينما المتانة تصبح افضل

 -2االنياض

يعد احد االشكال الضعيفة لممتانة ومثاال بسيطا عنيا بينما المتانة مفيوم اكثر تعقيدا من حيث االليات والممارسة.

 -3المنظمة السائمة

تعد احدى االليات والوسائل لموصول لممتانة.

 -4المنظمة الرشيقة

المنظمة الرشيقة تعد من المنظمات المرنة لذا المنظمة المتينة اوسع واشمل منيا

 -5االدارة المتخصصة

تحدث بطريقة مخططة وال يمكنيا استيعاب النظام الطبيعي بينما النظام المتين يمكن ان يكون بشكل غير مخطط معتمدا عمى
فمسفة النظام الطبيعي في حب العشوائية والتقمبات في ادارة البيئة.

 -6الفوضى الخالتقة

يتم األفادة من الفوضى عن طريق صنعيا بشكل مخطط ومقصود بينما المتانة تحاول الكسب من الفوضى واألحداث المفاجئة
التي ال يمكن التنبؤ بيا وتجنبيا وعمييا احتوائيا واألفادة منيا.

 -7االدارة باألزمات

تقوم بإثارة االزمات لالستفادة من حالة الفوضى واالضطراب بينما المتانة تحاول الكسب من االحداث المفاجئة التي ال يمكن
التنبؤ بيا وتجنبيا وعمييا احتوائيا واالستفادة منيا.

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى المصادر الواردة في الدراسة
المحور الثاني :المنظمة المتينة واليات بناءىا :وتشتمل عمى:
اوالً :آليات بناء المنظمة المتينة
 -1وىنا يقوؿ(  ) Bendell, 2014, 15اف المفتاح الجوىري لفيـ الية متانة المنظمة يتـ مف خالؿ االخذ بعيف
االعتبار الخصائص العامة المتفؽ عمييا لمنظـ وىي:
أ -لكي ينفذ النظاـ غرضو بشكؿ أمثؿ ,كؿ اجزاء النظاـ يجب اف تكوف حاضرة.
218

المجلة العراقية للعلوم االدارية)

المجلد ()21

العدد ()51

ب -تمؾ االجزاء يجب اف تكوف مرتبة بطريقة معينة لكي ينفذ النظاـ غرضو.
ت -كؿ النظـ لدييا اغراض محددة ضمف نظاـ اكبر.
ث -تحافظ النظـ عمى استقرارىا مف خالؿ التقمبات والتكيؼ.
ج -النظـ لدييا تغذية عكسية.

ثانياً :لماذا نحاول ان نجعل منظماتنا متينة؟
حسب دراسة ( )Weinbaum & Veitas, 2014, 9يقوؿ :أصبح عالمنا أكثر ىشاشة عمى نحو متزايد بسبب
الديناميكيات التي ليا عدد متزايد مف العمميات التضخمية القوية التي تضع قوى كبيرة في أيدي البشر لكف في الوقت نفسو
تعمؿ عمى تضخيـ تأثيرات األخطاء والحوادث ,إنيا تنحدر مف التكنولوجيا الف التكنولوجيا في معناىا العميؽ ىي كؿ ما
يتعمؽ بالتضخيـ (فعؿ الكثير مع القميؿ) ,سوؼ نتفحص عدد مف العوامؿ الرئيسة التي ىي خصائص النظاـ المعقد الحالي
والتي تسبب زيادة ىشاشة المنظمات المعاصر:
 -1االرتباط العالي Hyper-connectivity
 -2االنعكاسية Reflexivity
 -3التغيير المتسارع Accelerating change
إذا وافقنا عمى الفرضية التي تتوقع أف العالـ سوؼ يصبح أكثر ارتباطا ,أكثر انعكاسية ,وأكثر تسارعا ,مثؿ ىذا
العالـ سوؼ يصبح ىش بشكؿ متزايد ,ومف رؤيتنا لموضع الحالي انو يبدوا أف المستقبؿ لمنظـ سوؼ يتطور إلى احد
المسارات الثالث ( :)Veitas & Weinbaum, 2014, 14
المسار األول :يقود انييار نظامي عبر شالؿ مف األحداث العالمية الكارثية مثؿ االنييار االقتصادي ,الصراعات المحمية
المتصاعدة ,انييار األنظمة الحكومية ....الخ.
المسار الثاني :البديؿ القوي ,مف المحتمؿ ليس اقؿ عنفا ,يحاوؿ جمب التقدـ تحت السيطرة ( التخمي عف معظـ المنافع
الضخمة التي يجمبيا).
المسار الثالث :المسار المشرؽ ,يقود إلى الوفرة النظامية واالزدىار ,توسيع الذكاء واالنفتاح لمبشرية التي مازالت آفاؽ
مستحيمة التصور لمنمو والتحوؿ.
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يبدو جميا اف المسار الثالث ىو اليدؼ المنشود لمعظمنا والذي يمثؿ المتانة التي ىي خاصية مرغوبة بما فييا
لممنظمات ,لكف كأي خاصية مرغوبة يجب اف تأتي بثمف ,المتانة المنظمية تجعؿ الق اررات اقؿ بساطة وتجمب منافع بعيدة
المدى لكف عمى حساب الربح المثالي قصير االمد.

المحور الثالث :خصائص المنظمة المتينة
اوالً :خصائص المنظمة المتينة من وجية نظر الكتاب والباحثين:
خصائص المنظمة المتينة حسب ) (Brett & Kate McKay, 2013الذي حاوؿ إيجاد خصائص لممتانة مف حيث دراسة
خصائص اليشاشة والوصوؿ إلى نقيض ليذه الخصائص وىي:
أ -األصغر عادة وبدرجة أكبر مع المتانة Less is usually more with anti-fragility
ب -االستجابة لمتقمب والضغط مبنية في المتانة Responses to variability and stress are built into the
anti-fragile
ت -األشياء المتينة ليا وفورات ضمنيةAnti-fragile things have built-in redundancies
الع ْرؼ يؤدياف عمؿ جيد البتكار المتانة Nature and tradition do a good job of creating
ث -الطبيعة و ُ
anti-fragility
 -1يقوؿ ( :)Forgaci & Van Timmeren, 2014, 10يركز االشخاص الميتميف بالمتانة عمى الحوادث
المستقبمية الغير متوقعة وغير األكيدة ,لذلؾ ىـ ربما يجدوا احتماالت بديمة لمتصميـ و/أو لترتيب بيئتيـ أو حياتيـ
الخاصة ,ونقطة قوة ىذه الطريقة انو يمكنيا اف توحي أو تعزز االستراتيجيات غير المقصودة "Subconscious
" Strategiesوكسب المواجية ,ىذا ىو سبب اف المجتمعات المحمية يمكف أف تستفيد مف الفرص الخاصة
بمنطقة معيشتيـ بشكؿ أكثر فعالية ,التركيز ىو عمى إدخاؿ مبدأ االرتجاؿ أو البديية  ,Improvisationوىنا
خمس عبارات تصؼ االنتقاؿ مف اإلدراؾ إلى الرشد البيئي  Ecological Rationalityيمكف تمييزىا باآلتي
(: )Röling, 2000
أ -التحكم  Controllingب -التكيف  Adaptationت -التعمم Learning
ث -التحسين ( التقدم /اإلبداع) )Improvement (Evolution/Innovation
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ج -التغيير مع التغذية الراجعة Change with Feedback
 -2اما بالنسبة ( )Veitas and Weinbaum, 2014, 18اف الخصائص األساسية التي تميز قابمية الييكؿ
التكيفي الحتواء اإلخفاقات بينما تتوالد النجاحات في النظاـ وىكذا تتحقؽ المتانة:
أ -التنوع  Diversityب -المعيارية او النمذجة  Modularityت -االنفتاح Openness
 -3وحدد  Tony Bendellبعد قيامو بدراسة المنظمات عالية الوثوقية High Reliability ( HROs
 )Organizationsبأف امتالؾ تمؾ المنظمات لمخصائص المدونة أدناه

تعد ضرورية لكي تصبح منظمات

متينة ): (Bendell, 2014, 3
أ -القدرة عمى التعمـ بسرعة في حالة الطوارئ الحتوائيا وتطبيؽ ما تعمموه.
ب -استغراؽ التفكير بأسباب الفشؿ .ب -مقاومة تبسيط التأويالت.
ت -الحساسية لمعمميات .ث -االلتزاـ بالمرونة .ج -احتراـ الخبرة الواسعة.
ثانياً :خصائص المنظمات المتينة التي تعتمد من وجية نظر البحث الحالي:
بعد استعراض وجيات نظر وآراء الكتاب والباحثيف

[Brett & Kate McKay(2013), Forgaci & Van

) [ )Timmeren (2014), Veitas and Weinbaum (2014), Bendell, 2014حوؿ مفيوـ المنظمات المتينة
وخصائصيا ,تعتمد الدراسة الحالية عمى ىذه الخصائص كتوليفة كونيا تتسـ بالشمولية ،وتوفر فضاء متسع لالختبار
والتقييـ ،فضالً عف انيا خصائص تعبر مضامينيا بشكؿ دقيؽ وواضح عف ما تؤوؿ اليو البحث الحالي مف األىداؼ وىي
كاآلتي:
 -1الالمركزية  :Decentralizationلو عدنا الى خاصية االصغر اكثر متانة ,سنجد عند تطبيؽ الالمركزية
سيكوف كؿ فرع ىو كياف اداري مستقؿ نسبيا بحد ذاتو قادر عمى التحرؾ السريع والمفاجئ والسيطرة عمى جميع
مكوناتو بكفاءة.
واليدؼ مف اعتماد الالمركزية االدارية ىو عند حدوث االزمات يستطيع كؿ فرع اتخاذ الق اررات
واإلجراءات الالزمة لمواجية ومعالجة االزمة بأقصى سرعة ممكنة تالئـ البيئة المحيطة ,دوف الرجوع في كؿ
صغيرة وكبيرة لممركز الرئيس مما يوفر الوقت والجيد ويسيـ في صنع ق اررات وحموؿ افضؿ نتيجة الدراية
واإلحاطة الكاممة بما يجري في موقع الحدث الذي ىو مع تماس مباشر مع فروع المنظمات.
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 -2القوة والتحكم  :Power and Controlتسيـ ىذه الخاصية في جعؿ المنظمة اكثر متانة في مواجية األزمات
حيث اف االستجابة الضمنية في االشياء المتينة توفر ليا القوة والتحكـ ذاتيا بشكؿ ضمني فييا لحمايتيا مف
المؤثرات الخارجية ,لذا المنظمة التي تممؾ عوامؿ قوتيا تكوف في مأمف مف الظروؼ الصعبة ,واذا تعرضت
لظروؼ استثنائية ستكوف قادرة عمى االستجابة ليا بشكؿ يؤمف حمايتيا وتجعميا تنتصر عمى القوى الصانعة
لالزمات والعودة بشكؿ قياسي لموضع الطبيعي وربما افضؿ مف السابؽ.
 -3امتالك الوفورات  :Redundancyنجد اف المنظمات التي تتمتع بوفورات اقتصادية واحتياطيات قادرة عمى
مواجية االزمات بشكؿ أفضؿ مما يجعميا مف المنظمات المتينة ,عمى اف يكوف اختيار ىذه الوفورات بشكؿ
استراتيجي وحذر ,وتزداد اىمية الوفورات كمما ازدادت التقمبات وازدادت حدة االزمات حيث ينعدـ توفر الوقت
الكافي لمتزود بالموارد وتصبح االمواؿ عديمة القيمة في ظؿ ندرة الموارد وصعوبة الحصوؿ عمييا ,واف مف
الوفورات ما ىو ماديا يحتاج لحيز وتكاليؼ وجيد لتخزينيا مثؿ الموارد الداخمة في التصنيع بما فييا اآلالت ومنيا
ما ىو غير ممموس ال يحتاج لذلؾ مثؿ الوفورات الناتجة عف زيادة التعمـ والتدريب (المعرفة المكتنزة) حيث تعد
الوفورات المعرفية مف افضؿ انواع الوفرة التي تجعؿ المنظمة متينة.
 -4القدرة عمى التكيف والتغيير  :Ability To Adaptive & Changeتنبع أىمية التكيؼ والتغيير مف الحاجة
المستمرة لتعديؿ األىداؼ وتغييرىا بما يتوافؽ مع متطمبات التجديد ،واف قدرة المنظمة عمى التكيؼ السريع مع
المتطمبات الجديدة واجراء التغييرات المطموبة لمواكبة االحداث تعد الوسيمة االفضؿ لمبقاء واالزدىار وجعميا مف
المنظمات المتينة ,ومف آليات ىذه الخاصية الحرص عمى تكيؼ العامميف مع التغيرات في البيئة المحيطة مف
خالؿ امتالكيـ القدرات والميارات واالستعداد الالزـ إلجراء التغيير لتوجيو المنظمة نحو وضع إداري أفضؿ .
 -5التعمم واالستفادة من التعمم  :Learningتسعى المنظمات الناجحة لتعميـ عاممييا الخبرات والميارات الالزمة
لمواجية الظروؼ الطارئة باستمرار مف خالؿ اشراكيـ في دورات تدريبية وطرائؽ تعمـ جديدة ,وتتابع تجارب
المنظمات الرائدة الستخالص التجارب والدروس منيا واالستفادة منيا في معالجة االحداث المستقبمية وبذلؾ
تصبح اكثر متانة في مواجية االزمات نتيجة التعمـ والخبرة والمعرفة المتراكمة.
 -6القدرة عمى التحسين واإلبداع  :Ability To Innovation & Improvementاف المشكالت الحالية يتطمب
حميا استخداـ طرائؽ جديدة إبداعية ونبذ الطرائؽ واإلجراءات القديمة ،وال يتـ ذلؾ إال بإيجاد األشخاص المبدعيف
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وتوفير الوسائؿ المناسبة التي تساعد عمى إيجاد طرائؽ جديدة وحموؿ إدارية سريعة ( عوض,)208 ,2013 ,
ومف ىنا يعد اإلبداع اإلداري أحد المكونات اإلدارية األساسية الحالية وبالتالي تصبح مف المنظمات المتينة القادرة
عمى تبني افكار واساليب جديدة غير مألوفة في اعماليا.
 -7التنوع  :Diversityالتنوع يكوف عمى محاور عدة منو ما ىو تنويع بأماكف تواجد االستثمارات ,ومنو ما ىو تنويع
باالستثمارات نفسيا (أي انتاج اكثر مف منتج) ,بشكؿ مشابو في حالة االستثمار باألسيـ (وضع امواؿ االستثمار
في اكثر مف سيـ) ,والحاؿ ينطبؽ عمى االستثمار في العمالت (وضع االستثمار في عدة انواع مف العمالت),
كذلؾ ىناؾ التنوع بالموارد البشرية ,سر النجاح ىو استراتيجية استثمار ذكية جدا تقوـ عمى تنويع استثماراتيا كمما
أمكف ,لذلؾ أي فشؿ فردي لو تأثير صغير جدا وغير ميـ بينما النجاح الفردي لو ربح ضخـ ,والربح مف نجاح
واحد يفوؽ عدة مرات مف الخسارة في العديد مف اإلخفاقات ,التأثير الصافي مثؿ ىكذا استراتيجية انو يوجد العديد
مف اإلخفاقات أكثر مف النجاحات ,لكف الربح المتراكـ مف النجاحات اكبر بكثير مف الخسائر المتراكمة مف
اإلخفاقات وبذلؾ يشكؿ التنوع مصدر قوة ومتانة لممنظمات.
 -8االنفتاح  :Opennessويقصد باالنفتاح التنظيمي مدى تأثير المنظمات في بيئتيا ومدى تأثير البيئة في ىذه
المنظمات ,واف االنفتاح يسمح لممنظمات بتبادؿ وجيات النظر المختمفة واالستفادة مف التجارب الناجحة ونقؿ
الخبرات والتجارب ولكف شرط اف يكوف جميع اطراؼ العالقة مفيدة ومستفيدة ,وىنا الذي يحدد مدى متانة المنظمة
ىو قدرتيا عمى االستفادة المثمى مف االنفتاح عمى البيئات المحيطة.
 -9االعتماد عمى الخبرة الواسعة او التخصص الشامل  :Depended on Wide Experienceاف الخبرة
الواسعة والعميقة تعني أف خبرة االفراد العامميف في المنظمة تكوف واسعة أفقيا ومتنوعة وعميقة أي مركزة
وتخصصية (عبمة ,)10 ,2013 ,واف الخبرة الواسعة تعني اف كؿ فرد عامؿ في المنظمة لو الماـ بعمؿ غيره
عمى االقؿ في المستوى الوظيفي نفسو وىذا يجعؿ المنظمة في مأمف في حالة غياب احد االفراد ألي سبب إذ
يقوـ االخر بعممو بالنيابة عنو مع امكانية احالؿ فرد مكاف اخر واتماـ العمؿ واكتشاؼ قدرات وأفكار جديدة اثناء
التدريب وأداء المياـ ومعرفة كؿ فرد عامؿ ما يجيد وما يرغب مف عمؿ في المنظمة.
 -10تحمل المسؤولية  :Bear Responsibilityال يوجد في تاريخ البشرية مناصب لمسمطة مصممة لألشخاص
الذيف ال يتحمموف االخطار الشخصية ,حيث يجب اف يكوف صناع القرار مسئولوف عف افعاليـ لكي يرتبط مصيرىـ
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بمصير المنظمة ,ولقد ابتدع ( )Taleb, 2012, 18عبارة " "Skin in the gameوتعني تحمؿ مسئولية صنع
القرار في العم ؿ ,ويجب اف يكوف العامميف في المنظمة وخصوصا المديريف لدييـ حس المسئولية في تصرفاتيـ
وق ارراتيـ تجاه المنظمة حتى يمكف الوثوؽ بق ارراتيـ في انيا تصب بمصمحة الكياف اإلداري ,فإذا لـ يكف ىناؾ
قوانيف واجراءات تمزـ متخذ القرار ومف يشارؾ فيو بتحمؿ تبعات ق ارراتو سيكوف الوضع ىشا جدا ,ألنيـ سوؼ
يتخذوف ق اررات تصب بمصمحتيـ فقط مستفيديف مف العالوات والمكافآت كونيـ لف يتحمموا خسارة المنظمة.

المبحث الثالث
االزمات وادارة االزمات
المحور األول :مفيوم االزمة والمفاىيم المشابية ليا:
اوالً :مفيوم االزمة وتعريفيا :مف خالؿ استعراض المفاىيـ المختمفة لمكتاب والباحثيف ,نجد مف يعد بأف االزمة
تنصب عمى الناحية السمبية لالزمة فقط وينظر الييا عمى انيا حالة توتر وضغط شديديف ترتقي الى مرحمة طوارئ تتطمب
مجيودا جبا ار لمسيطرة عمى الوضع ،وفي ضوء ىذا المفيوـ يحدد البحث الحالي التعاريؼ االتية لألزمة مف ناحية الخطر
والتيديد.
 االزمة خمؿ يؤثر تأثي ار شديدا في المنظمة كما انو ييدد االفتراضات الرئيسية التي تقوـ عمييا ىذه المنظمة(الحمالوي.)3 ,1995 ,
 موقؼ متأزـ يشكؿ تيديداً ويتطمب رد فعؿ مف متخذ القرار الستعادة مكانتو واستعادة توازف المنظمة (.)Rosen,1998, 18
 تيديد ميـ لمعمميات التي يمكف اف يكوف ليا نتائج سمبية اذا لـ يتـ معالجتيا بشكؿ مالئـ ,واألزمة تولد ثالثتيديدات تتعمؽ ب :أ -السالمة العامة .ب -خسائر مالية .ج -خسارة السمعة (.)Coombs, 2007, 2

وىناؾ مف حدد مفيوـ االزمة كمفيوـ يحمؿ في طياتو الخطر والفرص ,أي كونو سالحا ذو حديف ,فيو حدث سمبي
وخسارة لمف ال يتقف فف لعبة ادارة األزمات ,ومف ناحية اخرى فاف االزمة حدث ايجابي ومكسب لمف يجيد ادارتيا واالستفادة
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مف احداثيا ومعطياتيا لمخروج منتص ار حتى واف كاف انتصاره البقاء عمى قيد الحياة فقط ،وفي ضوء ىذا المفيوـ تحدد
البحث الحالي التعاريؼ االتية لألزمة مف ناحية الفرص والخطر.
 نقطة تحوؿ في حياة المنظمة تؤدي إلى وضع أسوأ أو أفضؿ مما كاف عميو فيي حالة مف عدـ االستقرارتُحدث تغيي ار حاسما يؤدي الى نتائج مرغوب فييا أو غير مرغوب فييا ( . (Fink,1986, 15
 وىي مرحمة حاسمة في تطور االحداث وتحوليا نحو االحسف او األسوأ وبيذا تتضمف االزمة معنييف االوؿ:الخطر ,والثاني :الفرصة.
اما المخاطر فيي التي تمنع المنظمة مف تحقيؽ أىدافيا او الحد مف قدرتيا عمى تحقيؽ اىدافيا التي
تبحث عنيا المنظمة وقد تأتي كفرصة لتمبية او تحقيؽ االىداؼ (الذىبي والعبيدي.)110 ،2002 ،
 األزمة :حالة توتر ونقطة تحوؿ تتطمب قرار ينتج عنو مواقؼ جديدة– سمبية كانت أو ايجابية – تؤثر عمىمختمؼ الكيانات ذات العالقة (الرويمي.)4 ,2011,

وبعد االطالع عمى مجموعة المفاىيـ والتعاريؼ المتعمقة باألزمة يمكننا الوصوؿ الى تعريؼ اجرائي مفاده اف االزمة ىي:
حدث او خبر تـ تضخيمو ألسباب حقيقية او وىمية ,ميمة او غير ميمة ,قد يكوف نتيجة كارثة او مشكمة او حادثة او
ستيدؼ باألزمة ,فيمجأ الذي وقع باألزمة الى
الم َ
خالؼ او نزاع او شائعات او سوء ادارة او قوى مناوئة تحاوؿ النيؿ مف ُ
استعماؿ الوسائؿ المتاحة كافة لديو والخروج بمكاسب او بأقؿ الخسائر الممكنة ,او التصرؼ بسمبية واالستسالـ لالزمة
وجعميا تناؿ منو.
ثانياً :المفاىيم المشابية لمفيوم االزمة والفرق بينيا:
ويستعرض الجدوؿ ( )4اىـ الفروؽ بيف مفيوـ االزمة والمفاىيـ المشابية االخرى:
جدول ()4
الفرق بين مفيوم االزمة والمفاىيم المشابية ليا
المفاىيم المشابية لالزمة
 -1المشكمة

الفرق
اذا لم تعالج ربما تؤدي الى نشوء ازمة ولكنيا ليست ازمة بحد ذاتيا ,والمشكمة يمكن التنبؤ بيا عمى عكس االزمة.
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تقد تسبب الكارثة (طبيعية كانت ام صناعية ) األزمة ,ولكن االزمة اعم وأشمل ,واألزمة يمكن اتخاذ تق اررات لحميا تقبل وأثناء
وتقوعيا ,بينما عادة الكارثة السيما الطبيعية منيا ينحصر التعامل معيا بعد وتقوعيا ,وربما يكون لالزمة محركون ومؤيدون ليا
بينما الكارثة وخاصة الطبيعية ال مؤيد ليا وال يحركيا سوى تقدرة الخالق وتقوى الطبيعة ,وغالبا ما ترتبط الكارثة بالحس القومي
وسبب في ايجاد عوامل إيجابية ,بينما االزمة تسبب نتائج سمبية وربما ايجابية.
ال يكون بنفس تأثير وشدة األزمة ,وىو اكثر وضوحا من حيث اىدافو وأبعاده وأطرافو من األزمة ,ويتسم بطبيعة شبو دائمة بينما

 -3الصراع

االزمة تبدأ وتنتيي بسرعة تاركة وراءىا نتائج وعواتقب.

 -4القوة القاىرة

القوة القاىرة ترتبط بطبيعة تعاتقدية ,بينما االزمة ال ترتبط بطبيعة تعاتقدية.

 -5النزاع

احد االسباب الرئيسية لالزمة ولكنو ليس االزمة بحد ذاتيا.

 -6الحادثة

تقد ينتج عن الحادثة ازمة ولكنيا ال تمثل االزمة وانما ىي فقط احد نتائجيا ,والحادثة ال تتسم باالستمرارية.

 -7الصدمة

احد االعراض االساسية الناجمة عن االزمة.

 -8الضغط

عنصر من عناصر االزمة وتقد يكون مسببا ليا.

 -9االجياد

ىو نتيجة لممرور باألزمة.

-10الطارئ

احدى خصائص االزمة.

-11المأزق

احيانا يمكن وصفيا احد مراحل االزمة وربما يؤدي خطأ ادارة المأزق الى ازمة.

-12الشائعة

يسيل ادراكيا والسيطرة عمييا بشكل اكبر من األزمة ,وربما تؤدي الشائعة الى حدوث ازمة اذا لم تدحض وتقدم الحقائق.

-13البجعات السوداء

الفرق في ان البجعات السوداء يتم تفسيرىا بعد وتقوعيا ,في حين يمكن تفسير االزمة تقبل وأثناء وبعد وتقوعيا ,والبجعات
السوداء دائما ما تكون نادرة ,في حين ان االزمات ربما تكون متكررة.

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى المصادر الواردة في الدراسة
المحور الثاني :مفيوم إدارة االزمات ومراحميا وأبعادىا
اوالً :مفيوم إدارة االزمة وتعريفيا:
فيما يتعمؽ بمفيوـ إدارة االزمة تعددت ووجيات النظر وتبايف االختالؼ مف باحث ألخر والتنوع في اآلراء
واألفكار ,كما ورد عند (ابو قحؼ ) 110 ,1999 ,تقميديا يمكف النظر الى ادارة االزمة بأنيا "مجموعة االستعدادات
والجيود االدارية التي تبذؿ لمواجية او الحد مف الدمار المترتب عمى األزمة" ,واذا نظرنا الى ىذا المفيوـ نجد انو ينظر الى
عممية ادارة االزمة بمنظور سمبي ,إذ اف الجيود واالستعدادات يتـ توجيييا بعد حدوث االزمة بالفعؿ وليس قبميا.
اما حديثا فاف ادارة االزمة تتطمب مف المديريف ضرورة التفكير فيما ال يمكف التفكير فيو ,وكذلؾ توقع ماال يمكف
توقعو .فإدارة االزمة بيذا المنظور تعني" :عممية االعداد والتقدير المنظـ والمنتظـ لممشكالت الداخمية والخارجية التي تيدد
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بدرجة خطيرة سمعة المنظمة ,وربحيتيا او بقاءىا في السوؽ" ,وكما يالحظ ,فاف ىذا المفيوـ يعني ربط ادارة االزمات بصفة
عامة باإلدارة االستراتيجية ,وربطيا بالرقابة االستراتيجية بصفة خاصة.
وفيمػا يتعمػؽ بتعريػؼ إدارة االزمػات يسػتعرض ىػذا البحػث بعػض التعػاريؼ وعمػى وفػؽ وجيػات نظػر وآراء بعػض
الكتاب والباحثيف.
 أنيا تجميع الطاقات المتاحة الداخمية والخارجية وتعبئتيا وتوجيييا لمخروج مف مصيبة أو شدة تقع سواء كاف لإلنسافدخؿ في حدوثيا أو ال دخؿ لو فييا كالحوادث القدرية ويكوف دور اإلنساف في األحداث القدرية التخفيؼ مف آثارىا وتجنب
مناطقيا إف أمكف (ضرار.)4 ,2000,
 العمـ الذي يعنى باألساس في كيفية التغمب عمى األزمات باألدوات العممية واإلدارية المختمفة وتجنب سمبياتيا واالستفادةمف إيجابياتيا (عميوة.)29 ,2003,
 عمـ إدارة توازنات القوى ،ورصد حركتيا واتجاىاتيا ،فيو أيضا عمـ المستقبؿ وعمـ التكيؼ مع المتغيرات وعمـ تحريؾالثوابت ،وىو عمـ وفف تفعيؿ الموارد وتحريؾ التفاعالت وقوى الفعؿ في كافة المجاالت اإلنسانية (الخضيري,2003,
.)112
 مفيوـ شامؿ يعكس رؤية المنظمة ككؿ في االجراءات واألساليب التي تتخذىا في التعامؿ مع األزمات ,بحيث يشارؾفييا كافة التخصصات واألنظمة بالمنظمة (السيد سعيد.)87 , 2006 ,

ثانياً :اوجو االختالف بين مفيوم ادارة االزمات وبعض المفاىيم األخرى:
ويستعرض الجدوؿ ( )6اىـ الفروؽ بيف مفيوـ ادارة االزمات والمفاىيـ االخرى التي تبدوا متعمقة بيا:
جدول ()6
الفرق بين ادارة االزمات والمفاىيم االخرى
المفيوم المشابو إلدارة االزمات
 -1االدارة باألزمات

الفرق
ادارة االزمات تقوم عمى معالجة االزمات التي فرضت عميو لزاماً ,بينما االدارة باألزمات تقوم عمى افتعال االزمة واستخداميا لمتمويو ولتغطية
مشاكل وأزمات اخرة واالستفادة منيا في الحصول عمى مكاسب معينة.

 -2ادارة الصدمات

تيدف ادارة الصدمات المتصاص الصدمة الناتجة عن األزمة ,بينما تيتم ادارة االزمات بمعالجة جوىر األزمة ,فيمكن القول ان ادارة
الصدمات ىي من المراحل المتقدمة في ادارة االزمات تيتم بالغالف الخارجي لالزمة.
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وىي تعني بتوليد حالة من الذىول واالنبيار لمسيطرة عمى الطرف االخر وجعمو تابعا سيالً ,وتشبو الى حد كبير االدارة باألزمات إال انيا ال
ستيدف وىي المراحل االولى لالزمة.
الم َ
تولد ازمة وتكتفي بتوليد صدمة وذىول لمطرف ُ
ادارة المشكالت تيدف لحل المشكالت العادية والروتينية والتي يمكن التنبؤ بحدوثيا في اغمب األحيان ,بينما ادارة االزمات تيدف لحل

 -4ادارة المشكالت

المشكالت الطارئة والمستعصية والتي ترتقي لمستوى االزمة والتي ناد ار ما يمكن التنبؤ بحدوثيا واحتمالية حدوثيا.
 -5ادارة الوتقت

تعد ادارة الوتقت ادارة مكممة إلدارة األزمات ,إذ يتم استخدام ادوات ادارة الوتقت لمسيطرة عمى االزمة بفعالية.

 -6االدارة الموتقفية

االدارة الموتقفية ىي ادارة ساكنة تنشغل مع الحالة التي وصمت الييا المنظمة واستقرت عمييا ومن ثم التعامل معيا يأخذ الشكل العالجي
االصالحي لمخسائر والتكاليف التي نجمت وأدت الى ىذا الموتقف او اصبحت احدى سماتو ,في حين ان ادارة األزمات ىي ادارة حركية ذات
طابع تفاعمي وتقائي وليس عال جيا فقط ,وىي ادارة تكيفية سريعة التأثير في االزمة وفي محيطيا وفي عوامميا ,وفي تأثيرىا المتشابك فيما
يتصل بييكل الكيان االداري الذي حدثت فيو االزمة وتقدرتو عمى االستمرار وممارسة نشاطو االتقتصادي بذات المعدل تقبل حدوث االزمة.

 -7ادارة التوافق

تعد ادارتين مكممتين إذ تيتم ادارة التوافق بإدارة التوافق داخل الكيان االداري وجعل المنظمة متينة لتمكينيا من ادارة االزمات بكفاءة .

 -8ادارة رد الفعل االنعكاسي

ادارة رد الفعل االنعكاسي تعتمد عمى رد الفعل ,إذ تنتظر حدوث شيء خطير لتتعامل معو ,بينما ادارة االزمات ادارة استباتقية تقوم عمى رصد
المؤشرات التي تدل عمى وجود ازمة

 -9ادارة الضغوط

تعد ادارتان مكممتان ,حيث ادارة الضغوط ىي ادارة مكممة إلدارة األزمات والفائدة منيا ىو تقميل وتخفيف الضغوط والتوتر اثناء االزمة
ومعالجة االثار النفسية لألفراد بعد المرور بتجربة االزمة لتقويم السموك وتجنب االثار والتداعيات النفسية.

-10ادارة المخاطر

ادارة المخاطر تقتصر وظيفتيا عمى المراحل التالية إلدارة االزمة من تقياس وتقييم لمخطر ,بينما ادارة االزمات تسعى لمتخطيط والتحميل
والتنظيم ب يدف اكتشاف اشارات االنذار المبكر لمخطر والتيديد ,وان استراتيجيات ادارة االزمات اكثر شمولية وتنوعا من ادارة المخاطر نظرا
لتنوع وجسامة االزمات.

المصدر :مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى المصادر الواردة في الدراسة
خامساً :ابعاد ادارة االزمات:
وجد البحث الحالي عدـ وجود أبعاد محددة إلدارة األزمات ,فيناؾ ابعاد لالزمة نفسيا تناوليا بعض الكتاب ,ولكف
لـ نجد ابعادا خاصة بإدارة األزمات ,إذ اف الكثير مف الدراسات اعتمدت في اختبار دراستيا عمى مراحؿ ادارة االزمات
كأبعاد ليا ,لذلؾ اعتمد ىذا البحث عمى ابعاد ادارة االزمة التي تـ ايجادىا مف جيد وأفكار الباحثيف نابعة مف القراءة
المستفيضة لممصادر فضال عف المراسالت مع الكتاب والباحثيف االجانب:
 -1البعد التفسيري  :Interpretation Dimensionيعني اف ادارة االزمات تمثؿ االدارة التي تقوـ بجمع البيانات
والمعمومات عف مؤشرات االزمة او عف االزمة نفسيا مف اجؿ تحميميا وتنظيميا واعطاء تفسيرات ألسباب وقوعيا
وخصائص االزمة الراىنة ,بمعنى اخر تمثؿ ادارة االزمات االطار العاـ والشامؿ لكيفية البدء في التعامؿ مع األزمات
الذي يقوـ بتفسير أبعاد األزمة وجذورىا وأسبابيا وتأثيرىا(الديممي.)20 ,2008 ,
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 -2البعد االتقتصادي  :Economical Dimensionلكؿ ازمة تكاليؼ معينة يتحمميا الفرد او المنظمة او الدولة ,ودور
ادارة االزمات ىو حصر ىذه التكاليؼ وجعميا اقؿ ما يمكف وتحت السيطرة والحد مف الخسائر االقتصادية الناجمة عف
المرور باألزمة ,ولكف في المقابؿ لكؿ تكمفة ىناؾ منافع او عائدات وكذلؾ بالنسبة لالزمة فعمى الرغـ مف وجود تكمفة
ليا وربما تكوف في بعض االحياف مدمرة ولكف مف لديو القدرة عمى ادارة االزمة بشكؿ موىوب وذكي واالستباقية في
االحساس بخطر قدوميا قادر عمى الحصوؿ عمى مكاسب ومنافع منيا حتى ولو كاف اكثر بقميؿ مف االخريف وفي
اسوا االحواؿ الخروج بدوف خسائر فادحة ,وىنا ندرؾ أف األزمات لف تكوف ضارة إذا وفقت بإدارة سميمة بؿ إنيا
ستشكؿ نقطة تحوؿ إيجابية ومحفزة إلى التقدـ والتطور وىنا تبرز لنا أىمية إدارة األزمات.
 -3البعد السياسي  :Political Dimensionونقصد ىنا قدرة إدارة االزمات عمى التعامؿ مع الظروؼ السياسية
ٍ
كاؼ ألسباب االحداث السياسية واالستعانة بخبراء في ىذا المجاؿ لتوقع
الطارئة بمرونة كافية مف خالؿ ادراؾ
والتعرؼ عمى تطورات االوضاع وكيفية مواجيتيا ووضع خطة طوارئ واستراتيجيات واجراءات خاصة لمواجية
التحديات والتعامؿ بشكؿ سريع ومحكـ مع االحداث السياسية الطارئة والتمكف مف مواجيتيا واالستمرار في النشاط
التي تعمؿ فيو.
 -4البعد االجتماعي او االنساني  :Humanity or Social Dimensionأىـ ما يميز البعد االجتماعي إلدارة
األزمة ىو أنو عندما يتدرج تأثير االزمة حتى يصؿ إلى الفرد العادي لذلؾ كؿ فرد في ىذا المجتمع يصبح أزمة
ويعاني مف أزمات وىنا تكمف الخطورة بأنيا تؤثر في السمطة وتستمر األزمة بالتفاقـ كرد فعؿ طبيعي تبحث فيو ىذه
المجتمعات عف حموؿ لدى قيادتيا السياسية لمخروج مف أزماتيا ,وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممنظمات التي عانت مف
ازمات فالتأثير النفسي في العامميف يولد سموكيات جديدة مرتبطة بمخمفات االزمة وعمى ادارة االزمات في المنظمة
التعامؿ معيا مف اجؿ التخفيؼ مف حدتيا وتالفي اضرارىا وعدـ الظف باف االزمة انتيت بمجرد رجوع المنظمة
لوضعيا الطبيعي ,فاآلثار النفسية في العامميف تستغرؽ وقتا اطوؿ لتجاوز تبعاتيا المادية والمعنوية والنفسية والسموكية
وأحيانا العواقب االخالقية المصاحبة لالزمة.
 -5بعد العالتقات العامة  :Public Relationship Dimensionكيفية تضميف األزمة ,والعواقب التي يمكف اف
تصاغ لصالح اإلدارة ,وتعني االجراءات واألدوار التي يؤدييا مسئولو العالقات العامة عند ادارة االزمات والتخطيط
ليا ,حيث اف اساس وجوىر عمؿ العالقات العامة حسب ( )Huttou,1999يتمثؿ في ادارة العالقات ما بيف المنظمة
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وجماىيرىا األساسية ,والعمؿ عمى دعـ وتوثيؽ تمؾ العالقات برؤى استراتيجية مخطط ليا ,وىو ما يعني ادارة تمؾ
العالقات بيدؼ تحقيؽ صورة ذىنية ايجابية لممنظمة (السيد سعيد.)26 ,2006,
 -6بعد الفرص  :Opportunities Dimensionوتعني ما المداخؿ واإلمكانيات الجديدة التي اصبحت ظاىرة كنتيجة
لألزمة ,اف وجود استعداد مسبؽ وقدرة عمى التعامؿ مع االزمات بكفاءة وسرعة وعقالنية وحداثة ينتج عنو عدد مف
الفرص واإلمكانيات الجديدة وىي تشابو الى حد كبير االثار االيجابية لألزمة.

المبحث الرابع
االطار التطبيقي لمبحث
المحور األول :وصف مجتمع البحث وعينتو
تـ اختيار مجموعة شركات جيياف في اربيؿ كميداف لمبحث والتطبيؽ فيو ووقع االختيار عمى اغمب الشركات التابعة
ليا حيث ضـ مجتمع البحث:
 -1شركة جيياف لمتجارة العامة Cihan General Trading Co
 -2مصرؼ جيياف لالستثمار والتمويؿ االسالمي Cihan Bank for Islamic Investment
 -3شركة جيياف موتورز Cihan Motors
 -4جامعة جيياف Cihan University
 -5الجامعة المبنانية الفرنسية Lebanese French University
 -6مدارس جيياف Cihan Schools
 -7شركة جيياف لمتأميف Cihan Insurance
 -8شركة جيياف لممقاوالت والمشاريع اليندسية Cihan Construction
وتـ انتقاء عينة قصدية مف المديريف فقط المتالكيـ القدرة عمى فيـ مصطمحات البحث وعباراتو واالجابة عمييا بأفضؿ
شكؿ مما يخدـ مصداقية نتائج البحث وكاف عددىـ ( )50مدي اًر ,وتـ توزيع وارجاع ( )50استبانة ,تـ استبعاد واحدة لعدـ
اكماؿ البيانات الالزمة العتمادىا في الدراسة ,واعتماد ( )49استبانة ,واف خصائص ىذه العينة موضحة بالجدوؿ (.)7
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الجدول ()7
وصف خصائص العينة
الجنس
ذكر

انثى
العدد

%

العدد

%

4

8.2

45

91.8

عدد سنوات الخبرة
سنوات5-10

 16سنة فأكثر

سنة11-15

العدد

%

العدد

%

العدد

%

15

30.6

11

22.6

23

46.9

عدد سنوات الخدمة كمدير
سنوات1-5

سنة فأكثر11

سنوات5-10

العدد

%

العدد

%

العدد

%

28

57.1

13

26.5

8

16.3

المؤىل العممي
اعدادية
العد
د
4

دبموم

بكالوريوس

دكتوراه

ماجستير

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

8.2

33

67.3

4

8.2

4

8.2

4

8.2

المحور الثاني :وصف أبعاد البحث وتشخيصيا.
اوالً :اختبار توزيع البيانات:
قبؿ اجراء اختبار البيانات البد مف التأكد اف البيانات ليا توزيع طبيعي اـ ال باستخداـ اختبار Kolmogorov-
 ,Smirnovaويوضح الجدوؿ ( )8نتائج ىذا االختبار:
جدول ()8
اختبار  K-Sلمتوزيع الطبيعي N=49
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Kolmogorov-Smirnova

Sig.

df

Statistic

.077

49

.120

دور المنظمة المتينة في إدارة األزمات

مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى برنامج SPSS.ver.23
وتظير النتائج اف اجابات االسئمة تخضع لمتوزيع الطبيعي ,وىذا يدؿ عمى أف القيـ تتوزع توزيعاً طبيعياً ,وىذا
مؤشر ايجابي عمى صحة النتائج المأخوذة عف ىذه البيانات وقدرتيا اف تعكس الواقع الطبيعي.
ثانياً :وصف خصائص المنظمة المتينة (المتغير المستقل) وابعاد إدارة االزمات (المتغير المعتمد) :يظير الجدوؿ ( )9اف
المستجيبيف أبدوا اتفاقاً بنسبة جيدة لجميع خصائص المنظمة المتينة مما يدؿ عمى اعارتيا أىمية جيدة مف لدف المديريف
في مجموعة الشركات المبحوثة ,وكاف ىناؾ اتفاؽ بنسبة جيدة مف لدف المستجيبيف عف أبعاد إدارة االزمات ايضاً مما يدؿ
عمى ممارستيـ ليذه االبعاد بشكؿ مسبؽ.
جدول ()9
المعدالت العامة لمحاور البحث

المعدالت العامة لممحاور البحث

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معامل االتفاق

معامل االختالف

الوزن النسبي

الالمركزية

3.90

0.98

75%

25%

78%

القوة والتحكم

3.87

0.91

76%

24%

77%

امتالك الوفورات

3.79

0.91

76%

24%

76%

القدرة عمى التكيف والتغيير

3.87

0.94

76%

24%

77%

التعمم واالستفادة من التعمم

3.86

0.92

76%

24%

77%

القدرة عمى التحسين واإلبداع

3.80

1.05

72%

28%

76%

التنوع

3.90

0.97

75%

25%

78%

االنفتاح

3.76

1.01

73%

27%

75%

االعتماد عمى الخبرة الواسعة

3.85

1.04

73%

27%

77%

تحمل المسئولية

3.62

1.10

70%

30%

72%

التفسيري

3.66

1.08

70%

30%

73%

االتقتصادي

3.79

1.01

73%

27%

76%
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السياسي

3.73

1.05

72%

28%

75%

االجتماعي

3.59

1.13

68%

32%

72%

العالتقات العامة

3.56

1.04

71%

29%

71%

الفرص

3.55

1.08

70%

30%

71%

المصدر مف إعداد الباحثيف باالعتماد عمى نتائج برنامج SPSS.ver.23
المحور الثاني :اختبار فرضيات البحث
اوالً :اختبار العالتقة بين متغيري البحث وتحميميا:
 -1اختبار الفرضية الرئيسة االولى والفرضيات المنبثقة عنيا :العالقة بيف المنظمة المتينة مجتمعة وادارة
االزمات في الشركات المبحوثة :يبيف الجدوؿ ( )10وجود عالقة ذات داللة معنوية بيف المنظمة المتينة
وادارة االزمات مجتمعة عمى مستوى الشركات المبحوثة ألف قيمة معامؿ االرتباط بمغت **( ,)0.758وىذا
دليؿ عمى قوة العالقة بيف المتغيريف اذ تشير ىذه النتيجة الى انو كمما زاد وجود خصائص المنظمات المتينة
وبناء عمى ما تقدـ يمكف قبوؿ
مجتمعة كمما تعززت قدرة المجموعة عمى إدارة االزمات التي تواجييا,
ً
الفرضية الرئيسة األولى عمى مستوى الشركات المبحوثة.
الجدول ()10
نتائج العالتقة بين خصائص المنظمة المتينة مجتمعة وادارة االزمات N=49
المتغير المعتمد

المتغير المستقل

المنظمة المتينة

ادارة االزمات

مقدار العالتقة

الداللة االحصائية

القبول او الرفض

**.758

.000

تقبول الفرضية

 .الجدوؿ مف اعداد الباحثاف استنادا الى مخرجات برنامج IBM SPSS Statistics ver. 23
 -2العالتقة بين كل خاصية من خصائص المنظمة المتينة مع ابعاد إدارة االزمات مجتمعةً :يوضح الجدوؿ
( ) 11وجود عالقات قوية بيف كؿ خاصية مف خصائص المنظمة المتينة وابعاد إدارة االزمات مجتمعة عمى
مستوى الشركات المبحوثة حيث بمغت قيـ معامالت االرتباط ليا (,0.568 ,0.734 ,0.585 ,0.459
 )0.708 ,0.677 ,0.657 ,0.517 ,0.693 ,0.668عند مستوى داللة ( ,)0.00مما يدؿ عمى اف
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امتالؾ الشركات المبحوثة لخصائص المنظمة المتينة يعزز مف ابعاد إدارة االزمات وبذلؾ تقبؿ الفرضية
البديمة لجميع الفرضيات الفرعية.
الجدول ()11
طبيعة العالتقات بين كل خاصية من خصائص المنظمة المتينة وابعاد إدارة االزمات N=49
إدارة االزمات

المتغير التابع
المتغير المستقل

مقدار العالتقة

نوع العالتقة

مستوى الداللة

تقبول او رفض الفرضية

خصائص المنظمة المتينة

الالمركزية

**.459

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

القوة والتحكم

**.585

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

امتالك الوفورات

**.734

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

القدرة عمى التكيف والتغيير

**.568

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

التعمم واالستفادة من التعمم

**.668

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

القدرة عمى التحسين واإلبداع

**.693

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

التنوع

**.517

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

االنفتاح

**.657

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

االعتماد عمى الخبرة الواسعة

**.677

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

تحمل المسئولية

**.708

طردية

.000

تقبول الفرضية البديمة

ثانياً :اختبار الفرضية الرئيسة الثانية والفرضيات الفرعية المنبثقة عنيا ومضمونيا ىناك تأثير معنوي ذو داللة احصائية
لممنظمة المتينة مجتمعة في ادارة األزمات:
 -1يتبيف مف الجدوؿ ( )12الخاص بنتائج تحميؿ االنحدار وجود تأثي اًر معنوياً لخصائص المنظمة المتينة مجتمعة
بوصفيا متغي اًر مستقالً في إدارة االزمات لمتغير معتمد ,وبمغت قيمة معامؿ التحديد ( (0.58( )R2وقيمة t
المحسوبة ( (7.977وىي اكبر مف قيمتيا الجدولية ( )2.00عند درجتي حرية ) ) 1,48وبمستوى معنوية
( )0.00اصغر مف( )0.05وقيمة معامؿ  ,(1.018( Betaوىذا يعني اف ( )%58مف االختالفات المفسرة في
ادارة االزمات مجتمعة تعود الى تأثير خصائص المنظمة المتينة مجتمعة ويعود الباقي الى متغيرات غير معتمدة
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في البحث وغير داخمة في انموذج االنحدار أصال ,وىذه النتيجة تشير الى اف إيجاد وتحسيف وتطوير خصائص
المنظمة المتينة مجتمعة يؤدي دو اًر بالغ األىمية في تعزيز ابعاد إدارة االزمات مجتمعةً ,وبذلؾ تقبؿ الفرضية
الرئيسة الثانية عمى مستوى الشركات المبحوثة.
جدول ()12
نتائج تأثير خصائص المنظمة المتينة مجتمعة في ابعاد إدارة االزمات
ادارة االزمات

المتغير المعتمد

المتغير المستقل

المنظمة المتينة

معامل Beta

اختبار t

مستوى المعنوية

مقدار االثر R2

1.018

7.977

0.000

58%

القبول او الرفض

تقبول الفرضية

 -2التأثير لكل خاصية من خصائص المنظمة المتينة في ابعاد إدارة االزمات مجتمعةً:
يبيف مف الجدوؿ ( ) 13وجود تأثير معنوي ذو داللة احصائية لكؿ خاصية مف خصائص المنظمة المتينة في ابعاد إدارة
االزمات مجتمعة ,إذ اف قيـ  tالمحسوبة لجميع الخصائص اكبر مف قيميا الجدولية والبالغة ( )2.00عند درجتي حرية
) )1,48وبمستوى معنوية ( )0.00اصغر مف( )0.05واف قيمة معامؿ التحديد ) (R2لكؿ خاصية يمثؿ االختالفات
المفسرة ألبعاد إدارة االزمات تعود الى ىذه الخاصية والباقي يعود الى متغيرات غير معتمدة في الدراسة وغير داخمة في
نموذج االنحدار.
جدول()13
تأثير كل خاصية من خصائص المنظمة المتينة في ابعاد إدارة االزمات N=49
المتغير التابع

ادارة االزمات

المتغير المستقل
خصائص المنظمة المتينة

معامل Beta

T

مستوى المعنوية

)(R2
معامل التحديد

القبول او الرفض

الالمركزية

0.646

3.542

0.000

0.21

مقبول

القوة والتحكم

0.869

7.928

0.000

0.34

مقبول

امتالك الوفورات

0.874

7.417

0.000

0.54

مقبول

القدرة عمى التكيف والتغيير

0.690

4.734

0.000

0.32

مقبول
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التعمم واألفادة من التعمم

0.841

6.146

0.000

0.45

مقبول

القدرة عمى التحسين واإلبداع

1.2

3.149

0.000

0.48

مقبول

التنوع

1.567

2.771

0.000

0.27

مقبول

االنفتاح

0.730

5.981

0.000

0.43

مقبول

االعتماد عمى الخبرة الواسعة

1.175

2.931

0.000

0.46

مقبول

تحمل المسئولية

1.347

3.913

0.000

0.50

مقبول

المنظمة المتينة

1.018

7.977

0.000

0.575

مقبول

مقدار  tالجدولية عند درجة حرية  ,2.00 = 1, 48وعند مستوى داللة < 0.05
ثالثاً :اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة والفرضيات الفرعية المنبقة عنيا:
ىناؾ تبايف ذو داللة احصائية مف حيث التأثير لخصائص المنظمة المتينة في ادارة األزمات مجتمعة :تبيف مف
الجدوؿ ( )14اف مستوى الداللة ىو ( )0.023اقؿ مف ( ,)0.05واف قيمة  tالمحسوبة ( )2.349اكبر مف قيمة t
الجدولية ( ,) 2وبيذا يتـ قبوؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى انو يوجد عمى األقؿ اثنيف مف المتوسطات غير متساوية,
وىذا يعني اف تأثير خصائص المنظمة المتينة في إدارة االزمات غير متشابية مف حيث التأثير ,إذ انو ىناؾ خصائص
تؤثر بدرجة اكبر مف غيرىا في إدارة االزمات ,وحتى في الخاصية الواحدة ىناؾ عبارة تؤثر بشكؿ اكبر مف غيرىا في إدارة
االزمات.
جدول ()14
التباين من حيث التأثير لخصائص المنظمة المتينة مجتمعة مع ابعاد ادارة االزمات مجتمعة
المتغير المعتمد

ادارة االزمات

المتغير المستقل

المنظمة المتينة

t

الداللة االحصائية

القبول او الرفض

2.349

.023

تقبول الفرضية

مقدار  tالجدولية عند درجة حرية  ,2.00 = 1, 48وعند مستوى داللة < 0.05

 -1التبايف مف حيث التأثير لكؿ خاصية مف خصائص المنظمة المتينة مع ابعاد إدارة االزمات مجتمعةً :ولتحديد ذلؾ تـ إعداد
الجدوؿ ( )15الذي يوضح النتائج عمى مستوى الشركات المبحوثة وعمى النحو االتي:
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جدول ()15
التباين من حيث التأثير لكل خاصية من خصائص المنظمة المتينة مع ابعاد إدارة االزمات مجتمع ًة N=49
المتغير التابع

ادارة االزمات

ANOVA

المتغير المستقل

مقدار ()t

df

المحسوبة
أبعاد المنظمة المتينة

F

sig

مستوى
الداللة

تقبول او رفض الفرضية

الالمركزية

12.50

0.001

2.419

48

.019

تقبول الفرضية البديمة

القوة والتحكم

24.40

0.000

2.428

48

.019

تقبول الفرضية البديمة

امتالك الوفورات

55.01

0.000

1.844

48

.071

تقبل فرضية العدم

القدرة عمى التكيف والتغيير

22.40

0.000

2.269

48

.028

تقبول الفرضية البديمة

التعمم واالفادة منو

37.70

0.000

2.479

48

.017

تقبول الفرضية البديمة

القدرة عمى التحسين واإلبداع

43.30

0.000

1.659

48

.104

تقبل فرضية العدم

التنوع

17.18

0.000

2.307

48

.025

تقبول الفرضية البديمة

االنفتاح

35.77

0.000

1.221

48

.228

تقبل فرضية العدم

االعتماد عمى الخبرة الواسعة

39.83

0.000

2.149

48

.037

تقبول الفرضية البديمة

تحمل المسئولية

47.27

0.000

-.337

48

.738

تقبل فرضية العدم

مقدار  tالجدولية عند درجة حرية  ,2.00 = 1, 48وعند مستوى داللة < 0.05
مقدار تقيمة ( )Fالجدولية عند درجة حرية 2.1240 = 1 ,48

رابعاً :اختبار الفرضية الرئيسة الرابعة :يبيف الجدوؿ ( )16وجود تبايف مف حيث التأثير عمى وفؽ الخصائص
الشخصية لممستجيبيف ,إذ اف جميع الخصائص الشخصية لممستجيبيف تؤثر بشكؿ متفاوت في كيفية ادارتيـ لمشركات مف
ناحية دور المنظمة المتينة في إدارة االزمات حيث اف قيمة كاي تربيع لمجنس بمغ ( )34.306عند مستوى معنوية
( ,)0.00ولسنوات الخبرة بمغت ( )6.163عند مستوى معنوية ( ,)0.046ولعدد سنوات الخبرة كمدير ( )13.265عند
مستوى معنوية ( ,)0.01ولممؤىؿ العممي ( (68.653عند مستوى معنوية (.)0.00
جدول ()16
التباين من حيث التأثير في وفق الخصائص الشخصية لممستجيبين
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المتغيرات الديمغرافية

Chi-Square

Asymp. Sig.

القبول او الرفض

ذكر او انثى

34.306a

0.00

تقبول

سنوات الخبرة

6.163b

0.046

تقبول

عدد سنوات الخبرة كمدير

13.265b

0.01

تقبول

المؤىل العممي

68.653 c

0.00

تقبول

المبحث الخامس
االستنتاجات والمقترحات
يستعرض ىذا المبحث أىـ االستنتاجات والمقترحات التي توصؿ الييا البحث باالعتماد عمى االختبارات العممية
ونتائج التحميؿ اإلحصائي في الجانب العممي وعمى النحو اآلتي:
أوالً :االستنتاجات
 -1افرزت نتائج الوصؼ والتشخيص بوجود اتفاؽ وبانسجاـ جيد جداً لممستجيبيف بأف المنظمة المتينة بخصائصيا كافة تؤدي
الدور الميـ والجوىري في نجاح مجموعة الشركات المبحوثة وتقدميا وتعزيز قدرتيا في مواجية األزمات و إدارتيا بقوة
وفاعمية.
 -2كشفت النتائج بوجود اتفاؽ وبانسجاـ جيد جداً لممستجيبيف بأف إدارة االزمات بأبعادىا كافة تؤدي دور جوىري في حماية
المنظمة مف االزمات واالحداث الطارئة التي تواجييا مستقبالً وتجعميا منظمة متينة قادرة عمى الصمود والنجاح في السوؽ.
 -3استنتجت الدراسة بوجود عالقة معنوية ايجابية قوية بيف متغيري الدراسة عمى المستوييف الكمي والجزئي ,وىذا يدؿ عمى
أىمية وجود خصائص المنظمة المتينة في تكويف وايجاد ابعاد إدارة االزمات في مجموعة الشركات المبحوثة ,واف اقوى
العالقات كانت لخاصية امتالؾ الوفورات حسب رأي المستجيبيف عند التعامؿ مع االزمات وادارتيا.
 -4كشفت نتائج تحم يؿ االنحدار المتعدد وجود تأثير معنوي لخصائص المنظمة المتينة في إدارة االزمات في مجموعة شركات
جيياف ,وىذا يشير الى اف خصائص المنظمة المتينة تقود الى تعزيز ابعاد إدارة االزمات فييا ,وأشارت نتائج التحميؿ
البسيط وجود تأثير معنوي ذو داللة إحصائية عمى المستوى الجزئي أي كؿ خاصية مف خصائص المنظمة المتينة ليا
تأثير معنوي في إدارة االزمات مجتمعة ,واف امتالؾ الوفورات وتحمؿ المسئولية كانتا ليما التأثير األكبر في ابعاد إدارة
االزمات مجتمعةً.
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 -5كشفت نتائج الدراسة وجود تبايف مف حيث التأثير في مستوى التحميؿ الجزئي ,وتبيف بانو ليس ىناؾ تبايف مف حيث التأثير
لكؿ خصائص المنظمة المتينة في إدارة االزمات ,أي ال يوجد تبايف ذو داللة إحصائية لخصائص (امتالؾ الوفورات,
القدرة عمى التحسيف واالبداع ,االنفتاح ,تحمؿ المسئولية) بيف متوسطاتيا في إدارة االزمات مجتمعة ,واف جميع متوسطات
ىذه الخصائص متساوية مما يدؿ اف عبارات ىذه الخصائص ليا التأثير نفسو في إدارة االزمات.
 -6كشفت نتائج اختبار  Chi-squareوجود تبايف مف حيث التأثير لمخصائص الشخصية لممستجيبيف المتمثمة ب (الجنس,
سنوات الخبرة ,عدد سنوات الخبرة كمدير ,المؤىؿ العممي) لممنظمة المتينة في إدارة االزمات.
ثانياً :المقترحات :يقترح البحث المقترحات اآلتية لمميدان المبحوث:
 -1عمى الرغـ مف النتائج اإليجابية عف امتالؾ مجموعة الشركات لخصائص المنظمة المتينة ,اال انو ينصح باالىتماـ اكثر
بخاصية القدرة عمى التحسيف واالبداع عف طريؽ تبني أفكار وأساليب جديدة غير مألوفة وتشجيع ومكافأة العامميف عمى
السموؾ واألفكار اإلبداعية ,ويجب االىتماـ اكثر بخاصية تحمؿ المسؤولية عف طريؽ تشجيع العامميف بالمشاركة في صنع
الق اررات والحرص عمى اقناعيـ وقبوليـ لمق اررات قبؿ اتخاذىا.
 -2اف نتائج الدراسة عف ابعاد إدارة االزمات كانت إيجابية جدا لكف ينصح باالىتماـ بشكؿ اكبر بالبعد االجتماعي في إدارة
االزمات وذلؾ مف خالؿ دراسة تأثير المرور باألزمات في الحالة النفسية لمعامميف ومراقبة تبعاتيا السموكية والمادية والنفسية
واألخالقية عمييـ وتبني أسموب العاطفة اثناء مخاطبتيـ وشحذ ىمميـ.
 -3اف خاصية امتالؾ الوفورات مف الخصائص التي نالت أىمية عالية مف حيث اتفاؽ المستجيبيف عمى وجودىا في مجموعة
الشركات ولكف ننصح بالحرص بشكؿ اكبر عمى االحتفاظ بموارد احتياطية معينة حتى واف كانت كمفة الحصوؿ عمييا
وتخزينيا تفوؽ الكمؼ السائدة في السوؽ.
 -4اف النتائج أظيرت انفتاح مجموعة الشركات المبحوثة عمى السوؽ وعمى المنظمات األخرى ,ولكف تقترح الدراسة الحالية
إدارة الشركات باالنفتاح اكثر ع مى العامميف لدييا وتقبؿ آرائيـ وسماع مقترحاتيـ التي يبدوىا لعميا تصب في مصمحة
الشركات ومحاولة دراستيا واخذ المفيد منيا وترؾ الباقي مع محاولة اقناعيـ بعدـ جدواىا لصالحيـ.
 -5أظيرت النتائج اىتماـ ٍ
عاؿ بخاصية االعتماد عمى الخبرة الواسعة ,ولكف ننصح إدارة مجموعة الشركات باالىتماـ اكثر
بتطبيؽ سياسة التناوب الوظيفي وذلؾ مف خالؿ اتاحة الفرصة لمعامميف لشغؿ مناصب وظيفية مختمفة وذلؾ لتزويد
العامميف بالميارات والخبرات المناسبة.
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 -6عمى الرغـ مف اف النتائج تشير الى امتالؾ مجموعة الشركات المبحوثة لمبعد التفسيري بنسبة عالية ,لكف ننصح إدارات
الشركات باالىتماـ اكثر بو عف طريؽ جمع البيانات والمعمومات التي تنبئ بمؤشرات استباقية عف االزمات والقياـ بتفسيرىا.
 -7اف االىتماـ بالبعد السياسي واضح في نتائج مجموعة الشركات المبحوثة ,ولكف ننصح إدارة المجموعة باالىتماـ اكثر فيو
مف خالؿ وضع استراتيجيات واجراءات خاصة لمواجية االزمات واالحداث السياسية الطارئة في حاؿ وقعت.
 -8تقترح الدراسة الحالية أىمية االىتماـ بشكؿ اكبر ببعد العالقات العامة مف خالؿ زيادة االىتماـ بوسائؿ االتصاؿ بالجماىير
لزيادة الثقة وصنع صورة ذىنية جيدة لدى الزبائف مما يزيد مف فرصة احتواء االضرار اثناء المرور بفترة أزمات بسبب
السمعة الجيدة.
 -9عمى الرغـ مف اىتماـ مجموعة الشركات المبحوثة ببعد الفرص كما بينت النتائج اال انو تقترح الدراسة الحالية أىمية زيادة
اطالع إدارات الشركات عمى تجارب المنظمات األخرى التي استطاعت تحويؿ االزمات الى فرص مفيدة.
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