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 شكر وعرفان

والُظلَـم، ومبـدع اللـوح الحمد هللا الملك األعظم، َحضـیر الموجـودات بعـد العـدم، وخـالق األنـوار 

والصالة والسـالم  األحق بالشكر والثناءفهو حمدًا كثیرًا على نعمه ما تأخر منها وما تقدم،  والقلم،

  .) وعلى آله وأصحابه أجمعیننبینا محمد ( خلقهعلى اشرف 

قــدم بجزیــل شــكري وامتنــاني لمــن غمرنــي بفــیض فــإن فــروض العرفــان واألمانــة تــدعوني أن أت

 الــدكتورالفاضــل االســتاذ  يأســتاذاألثــر فــي مســیرتي البحثیــة  ســن ُخلقــه، ممــا كــان لــه، وحُ ئــهعطا

، فكــان دراســةهــذه ال بقبــول اإلشــراف علــى إعــداد علــيَّ  تفضــل الــذي ثــائر احمــد ســعدون الســمان

والسـالمة والعمـر  بالتقـدم والعطـاء الـدائممنـي أصـدق الـدعوات  ، لـهملهماً و  اً موجهمحاورًا و و  اً مشرف

  المدید.

عـــــالء عبـــــد للســـــید رئـــــیس قســـــم إدارة األعمـــــال االســـــتاذ المســـــاعد الـــــدكتور  وأتقـــــدم بالشـــــكر

الــــــذین رافقــــــوني فــــــي یســــــیة فــــــي قســــــم إدارة األعمــــــال ألعضــــــاء الهیئــــــة التدر و  الســــــالم الیمــــــاني

آالء االســـــتاذ المســـــاعد الـــــدكتورة  وأخـــــص مـــــنهم بالـــــذكر یرتي العلمیـــــة وكـــــانوا خیـــــر داعمـــــینمســــ

ـــــد الموجـــــود العـــــاني ـــــد وفـــــي قســـــم نظـــــم المعلومـــــات االســـــتاذ المســـــاعد الـــــدكتور  عب ـــــي عب عل

المســــــاندة والداعمــــــة لطلبــــــة الدراســــــات  وجیهــــــاتهم العلمیــــــة القیمــــــة ومــــــواقفهملت الشــــــاهر الفتــــــاح

ـــــدكتور  ـــــا، كمـــــا اخـــــص االخ ال ـــــدي العلی ـــــد ضـــــحوي العبی ـــــدكتور حســـــین عبی وعـــــد غـــــانم وال

ـــــدي  ـــــدیوي الحدی ـــــذینب ـــــى اإل الل جـــــازة الدراســـــیة فجـــــزاهم اهللا ســـــاندوني فـــــي ســـــبیل حصـــــولي عل

  عنا خیر الجزاء.

لجنة المناقشة الموقرین لقبولهم قراءة  وأعضاءً  اً رئیس شكري لألساتذة األفاضلب تقدموأ       

المحكمین الستمارة االستبانة لما قدموه من ٕالى السادة الخبراء و  وتحملهم عناء مناقشتها الرسالة

  .مالحظات قیمة في توجیه الباحث

والمساعدة في إكمال  ةلهم الفضل بالمؤازر جمیع أصدقائي لمن كان والشكر موصول الى 

لدعمهم ومساندتهم لي في تذلیل  الجبوريمحمد إبراهیم  م.هذا الجهد البحثي وأخص منهم 

  .جامعة الموصل منتسبي كافة ٕالىو لى زمالء الدراسة الشكر والتقدیر إوكذلك  الصعاب،

ـــــمى آیـأســـــــــــــــــــدم بـقــــــتامًا أتـخــــ ـــــرفان إلـات الوفــــاء والعـــــ  سى معــــروفهم  والــــديـى مــــن ال ینـــــــــــــــــــــــ

وأقربـائي وأخـص مـنهم بالـذكر العـم  وأخـواتي ووالـدتي وٕاخـوتيحفظـه اهللا  خلف العطا اهللاز ـــــــــعزیـال

ــد اهللال نجــمالعمیــد الــركن المتقاعــد  ــارق  عب لــدعمهم  جمیعــًا) حفظهــم اهللا( وعائلتــه الكریمــةابــو ب

  .دراستي فترة اثناء ومساندتهم لي

نصیحة أسهمت  وأمشورة  وألكل من لم ُیتح لي ذكر أسمائهم ممن أسهموا بجهد  وأستمیح العذر

  ، فجزاهم اهللا عني خیر الجزاء.دراسةال في إنجاز

 احث ــالب                                                                              



 أ 

 المستخلص

البــــداع، المخــــاطرة، التفــــرد، المبــــادأة) متغیــــرًا ا(اســــتراتیجیات الریــــادة  الحالیــــة الدراســــة تناولـــت

ســـتمر) متغیـــرًا وســـیطًا، مســـتقًال، والمنظمـــات الذكیـــة (فهـــم البیئـــة، الرؤیـــة االســـتراتیجیة، الـــتعلم الم

 التغذیــة العكســیة) متغیــرًا تابعــًا.نــذار، االســتعداد، االحتــواء، اســتعادة النشــاط، وادارة األزمــات (اإل

وكــان هــدف الدراســة التعــرف علــى دور اســتراتیجیات الریــادة فــي ادارة االزمــات مــن خــالل الــدور 

الوســیط المنظمــات الذكیــة، ولتحقیــق هــذا الهــدف قــام الباحــث بتطــویر اســتبانة خاصــة بنــاًء علــى 

مثـل فـي نـدرة تی نظـري مـن بعـدین، بعـد وانطلقـت الدراسـةدراسات حدیثة تناولت متغیرات الدراسـة، 

مثل في عدم ی وبعد میداني، في الدراسات السابقة متغیرات الدراسة مجتمعةالتي تناولت  الدراسات

وتمثل مجتمع الدراسة بجامعة الموصل المتكون الدراسة في جامعة الموصل من قبل،  تطبیق هذه

القیـــادات العلیـــا وتمثلـــت وحـــدة التحلیـــل ب ،عینـــة للدراســـة كلیـــة) 18( وتـــم اختیـــار ،كلیـــة )24مـــن(

 ) فـردا،8365مـن اصـل مجتمـع الدراسـة البـالغ () استمارة 350(، وتم توزیعجامعةالوالوسطى في 

اسـتمارة صـالحة ) 298( وتم استرجاع  )،Morgan( على جداولاعتمادا  وتم تحدید حجم العینة

 واســـتخدمت المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي،واعتمـــدت الدراســـة  ،%)85أي بنســـبة اســـتجابة( للتحلیـــل

وساط الحسابیة واالنحرافات ة كالتكرارات والنسب المئویة واألعددًا من االسالیب االحصائی دراسةال

ـــار الفرضـــیاتالمعیاریـــة  ـــم االعتمـــاد علـــى نمذجـــة المعـــادالت البنائیـــة فـــي اختب ـــد، وت توصـــلت  وق

ایجـابي غیـر مباشـر السـتراتیجیات الریـادة فـي وجـود اثـر همهـا: أالنتائج الدراسة الى مجموعة من 

، واختتمـــــت الدراســـــة بجملـــــة مـــــن ادارة االزمـــــات مـــــن خـــــالل المتغیـــــر الوســـــیط المنظمـــــات الذكیـــــة

فضــًال  ،التوصــیات والمقترحــات التــي تســهم فــي توضــیح العالقــات بــین متغیــرات الدراســة وابعادهــا

  عن اقتراح عدد من الدراسات والبحوث المستقبلیة.

  زمات.جیات الریادة، المنظمات الذكیة، إدارة األ: استراتیت المفتاحیةالكلما
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  المقدمة

 وأالسیاســـیة  وأســـواًء االقتصــادیة  فــي جمیـــع المجــاالتیشــهد العــالم الیـــوم تغیــرات متســـارعة 

ــ ونتیجــة لهــذه التغیــرات ،لوجیــةو التكن ى المنظمــات تبعــًا لمــدى كــان هنــاك اثــار ســلبیة وایجابیــة عل

ومـن هنـا بـرزت العدیـد مـن الموضـوعات ذات العالقـة بـإدارة  ،هذه التغیـراتمع وتكیفها  استجابتها

دارة إالمنظمــــات الذكیــــة، اســــتراتیجیات الریــــادة، هــــا ومن ،البعیــــد دىالمنظمــــات وتمیزهــــا علــــى المــــ

زمــات التــي تظهـــر مواجهـــة األللتكیــف والتغییـــر كنقطــة اساســیة ل زمــات، حیــث ظهـــرت الحاجــةاأل

یواجــه المنظمــات فــي ظــل بیئــة وألن التحــدي االكبــر الــذي ، للتغیــرات المتســارعة فــي البیئــة نتیجــة

مضطربة یتمثل بمجموعـة االزمـات التـي تختلـف فـي حجمهـا وطبیعتهـا ونوعهـا، فـأن ذلـك یتطلـب 

 .من المنظمات اتباع المنهج العلمي إلدارة تلك االزمات

بــداع فــي كاإل لــى تبنــي اســتراتیجیات الریــادةإعمــال دفــع العدیــد مــن منظمــات األ يالــذ االمــر 

وتبنــي المخــاطرة مــن خــالل اتخــاذ القــرارات الشــجاعة  ،تقــدیم االفكــار الجدیــدة وتشــجیعها ودعمهــا

 خــالل خــرین، والمبــادأة مــنل تقــدیم الخــدمات المتمیــزة عــن اآلوالتفــرد مــن خــال ،القتنــاص الفــرص

لمنظمـــات لتعزیـــز بنـــاء ا ةساســـیأ تدواأاجئـــة، بوصـــفها االســـتعداد الـــدائم لكـــل انـــواع التغیـــرات المف

ن أتطــویر فــي المنظمــات المختلفــة حیــث الذكیــة كمفهــوم معاصــر یؤكــد علــى عملیــات البحــث وال

 اً مفهــوم المنظمــات الذكیــة ظهــر كاســتجابة لالضــطرابات التــي تعتــري البیئــة، حیــث تتضــمن تكیفــ

   .مع البیئة من خالل التخطیط والمراجعة السنویة اً مستمر 

المهتمـة ونظرًا لنـدرة الدراسـات  ،الموصل میدانًا لهذه الدراسةوبناًء على هذا تم اختیار جامعة 

ناولــت فقــد ت  ،زمــات فــي حــدود اطــالع الباحــثدارة األإ جیات الریــادة والمنظمــات الذكیــة و باســتراتی

جیات الریــادة والمنظمــات الذكیــة علــى دراســات فــي مجــال (اســتراتی عتمــادباالالدراســة اطــارا شــمولیًا 

 ،ثـــر بـــین اســـتراتیجیات الریـــادةء اطـــار فكـــري ومیـــداني للعالقـــة واألل بنـــازمـــات) مـــن خـــالدارة األإ و 

  .زماتدارة األإ و   ،والمنظمات الذكیة

 ،العالقــة بــین متغیــرات الدراســة ةوانســجامًا مــع مــا تقــدم تــم بنــاء مخطــط افتراضــي حــدد طبیعــ 

المعـادالت  اسلوب نمذجـة عتمادة، وثمان فرضیات فرعیة، وتم اسبعة فرضیات رئیس منه وانبثقت

  .ضیات) الختبار هذه الفر AMOSبرنامج ( البنائیة من خال

مباحـــث  ةثالثـــول ربعـــة فصـــول رئیســـة، تضـــمن الفصـــل األعلـــى أوتنقســـم الدراســـة الحالیـــة  

 ةمـا الفصـل الثـاني فقـد شـمل ثالثـأدراسـة)، (الدراسات السابقة، منهجیة الدراسـة، وصـف مجتمـع ال

الثالث ثالث مباحث تتضمن كل مباحث ایضًا تمثل بالجانب النظري للدراسة، بینما یضم الفصل 

ـــار نمـــاهاوتشخیصـــ وصـــف متغیـــرات الدراســـةمـــن ( مـــا أذج الدراســـة، واختبـــار الفرضـــیات)، ، اختب

  م االستنتاجات والمقترحات التي تتناسب مع طبیعة الدراسة.أهى الفصل الرابع تبنَ 
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  الفصل األول

  العلمية  تهاومنهجي احلالية، بالدراسة الصلة املرجعية ذاتالدراسات 

ذات  المرجعیـــةبعـــض الدراســـات الضـــوء علـــى هـــذا الفصـــل  یتضـــمنهاالمعلومـــات التـــي  تســـلط  

كمـا یحتـوي هـذا  ،السـابقة عـن الدراسـات هـا، وما یمیز فادة منهالإل الصلة بمتغیرات الدراسة الحالیة

ووصف ها االفتراضي وصیاغة فرضیاتها، ومخططوأهمیتها وأهدافها الدراسة  ةمشكلالفصل على 

المتبعــة فــي  االســالیب االحصــائیة الطرائــقوالمعلومــات وتحدیـد البیانــات  التــي جمعــت بهــا الطریقـة

عـن ذلـك و ، المبحـوثین واألفـرادوصـف مجتمـع الدراسـة مـا تضـمن ، هـانتائج تحلیلها والوصول الـى

  : )1( لتي یتضمنها الشكلا مباحثال طریق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  المصدر: من اعداد الباحث

  )1(الشكل 

  ولخارطة طریق مباحث وفقرات الفصل اال  

 الفصل االول: الدراسات المرجعیة و منھجیة الدراسة

المبحث الثالث: وصف مجتمع  المبحث الثاني: منھجیة الدراسة  المبحث االول: الدراسات السابقة
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 املبحث االول

  بعض الدراسات املرجعية ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية

والمنظمـات  الریادة یاتـوضوع استراتیجـة بمـذا المبحث الدراسات المرجعیـة ذات الصلـتناول هـی

م النتــائج ـعلــى اهــ جـل التعــرفأمــن ة وقــات مختلفـــأالتـــي اجریـــت فـي بیـــئات و زمـــات دارة األإ ـیة و الذكـ

ـــــلت   الحالیــــة عــــداد مخـــــطط الدراســـــةإیـــــة االستـــــفادة منـــــها فــــي ـلیـــــها تـــــلك الدراســـــات بغإالتــــي توصـ

  .ووضع الحلول الناجعة لها هاـتـیص مشكلـوتشخ

ه دراســـة تناولــت استراتیجیـــات ـد اطـالعـــك الدراســـات لـــم یجــد الباحـــث علــى حـــتـلــومــن خــالل 

زمــات، بـل هنــاك دراســات تناولـت كــل دارة األإ مــؤثرًا فـي المنظمـات الذكـــیة و  الریــادة بوصــفها عــامالً 

      .ناـرده وفیما یلي بعض الدراسـات التي تناولـت المتغـیرات المتعلقة بدراستـمتغیر بمف

  استراتیجیات الریادةاوًال: 

  الدراسات العربیة  . 1

  2015 فرعون واخرون: 1.1

 )2015،فرعون واخرون(

  عنوان الدراسة
صیاغة استراتیجیة ریادة االعمال لتطویر انموذج المنظمات الذكیة: بحث 

  كورك)-اسیاسیل- تطبیقي في شركات االتصاالت المتنقلة في العراق(زین

  هدف الدراسة
الهدف الرئیس للدراسة هو التحقق من العالقة والتأثیر بین استراتیجیات ریـادة ان 

  . االعمال، وتطویر انموذج المنظمات الذكیة

عینة واسلوب 

  الدراسة

حـــددت عینـــة الدراســـة تتمثـــل مجتمـــع الدراســـة بشـــركات زیـــن واسیاســـیل وكـــورك و 

ـــــ( ــــم اســــتخدام االســــتبانة كــــأداة لجمــــع البیانــــات وجــــرى اختبارهــــا 308بـ ) فــــردًا وت

    . AMOSباستخدام اسلوب نمذجة المعادلة البنائیة من خالل برنامج 

أهم 

  االستنتاجات

تــــولي شــــركات االتصــــاالت المتنقلــــة اهتمــــام كبیــــر باســــتراتیجیة ریــــادة االعمــــال، 

بوصــفها وســـائل مهمـــة لنقــل المهـــارات والمعرفـــة التـــي تعــزز مـــن تطـــویر انمـــوذج 

  المنظمة الذكیة. 

أهم 

  التوصیات 

ـــادة االعمـــال بشـــكل فاعـــل ووضـــع الخطـــط  ضـــرورة تبنـــي اســـلوب اســـتراتیجیة ری

لتفعیــل دور اســتراتیجیة ریــادة االعمــال فــي تطــویر المنظمــات والبــرامج المســتقبلیة 

    الذكیة.
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  2018 ندراسة السلطاني واخرب :2.1

 )2018(السلطاني واخرون، 

  عنوان الدراسة
 استراتیجیة ریادة االعمال وانعكاساتها على المرتكزات الفلسفیة للفاعلیة المنظمیة

  بحث استطالعي تحلیلي آلراء عینة من االطباء في مستشفى الحلة التعلیمي 

  هدف الدراسة
مــــال فــــي تحقیــــق الفاعلیــــة عبیــــان تــــأثیر اســــتراتیجیة ریــــادة األ لــــىإهــــدفت الدراســــة 

  .التنظیمیة

عینة واسلوب 

  الدراسة

االطباء تیرت عینة قصدیة من ـة واخـمع الدراسـلیمي مجتـلة التعـتمثلت مستشفى الح

وتحلیلهـا مـن  آرائهـمطالع ـجرى استـ ) طبیباً 50لة التعلیمي قوامها(ـفي مستشفى الح

ـــــیانات  كــــأداةبانة خــــالل االســــت ـــــحلیل الب ــــامج ـوقــــد تمــــلجـــــمع وت ت االســــتعانة بالبرن

  لمعالجة البیانات. SPSSحصائي اإل

أهم 

  االستنتاجات

 معــــنویة بـــین المــــتغیرین مـــن ةود عالقـــة تـــأثیر وارتبـــاط ذات داللـــبینـــت النــــتائج وجـــ

بــــعاد استراتیجــــیة ریــــادة االعمــــال والــــفاعلیة المنــــظمیة فــــي مستشــــفى أخـــالل جمــــیع 

  الحـلة التعـلیمي.

أهم 

  التوصیات 

 المـــنظمیة علـــى الصـــعید النظـــري ان تـــعزز المـــنظمة المبـــحوثة مفـــهوم الفـاعلـــیة .1

  والتطبیقي لدى العاملین فیها.

  المنظمة نحو االبداع وتبني المخاطر لعموم تشكیالتها.. توجه 2

  . اعتماد التقنیات الحدیثة للمنافسة الهجومیة.3

  

    الدراسات االجنبیة.2

 Esmaeil et.al 2010دراسة  1.2:

)Esmaeil et al.,2010( 

  عنوان الدراسة
Cultural Entrepreneurship Strategies in Iran 

االعمال الثقافیة في ایراناستراتیجیات ریادة   

  هدف الدراسة

هـدفت الدراسـة لتحدیــد عوامـل اســتراتیجیات الریـادة فـي المنظمــات المبحوثـة وتحدیــد 

العوامل األكثر تأثیرا في تنفیذ استراتیجیات الریادة الثقافیة، فضًال عن تقدیم نموذج 

  لتقییم استراتیجیات ریادة األعمال في المنظمات المبحوثة.

واسلوب عینة 

  الدراسة

) 2000استخدمت الدراسة المنهج الوصـفي التحلیلـي، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن (

ـــة الدراســـة مـــن ( ـــة فـــي جمیـــع انحـــاء ایـــران، وتكونـــت عین ) 40مؤسســـة ثقافیـــة وفنی

مؤسسة من اجمالي مجتمع الدراسـة وتـم جمـع البیانـات بإسـتخدام اسـتمارة االسـتبانة 
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وتحلیـل  (SPSS)بإسـتخدام البرنـامج لیل البیانـات ) استمارة، وتم تح2000وبواقع (

(Shannon Entropy).  

أهم 

  االستنتاجات

ترتیـب العوامـل الداخلیـة لیـه الدراسـة وجـود فـرق كبیـر بـین متوسـط إأهم ما توصلت 

ـــى تعـــّزز مـــواطن القـــوة  ـــة، ففـــي الظـــروف المثل ـــة للمنظمـــات الثقافیـــة والفنی والخارجی

لعوامـل تنفیـذ وتعالج نقاط الضعف وكذلك وجود اختالفًا كبیرًا في الترتیب المتوسط 

  استراتیجیة الریادة الثقافیة.

أهم 

  التوصیات 

أوصــت الدراســة بضــرورة قیــام المــدیرین التنفیــذیین للمؤسســات الثقافیــة والفنیــة بمزیــد 

الداخلیــة لتحســین األداء األمثــل ومحاولــة تحویــل و مــن االهتمــام بالعوامــل الخارجیــة 

التهدیــدات إلــى فــرص، فضــًال عــن خلــق بیئــة مناســبة لتطبیــق اســتراتیجیات الریــادة، 

ــــــة و  ــــــع المــــــوارد (المالی ــــــوفیر جمی ــــــذ هــــــذه مــــــع ت البشــــــریة والمعــــــدات) الالزمــــــة لتنفی

 االستراتیجیات.

 Gelard & Ghazi 2014دراسة  :2.2

)Gelard & Ghazi, 2014( 

  عنوان الدراسة
Strategic Entrepreneurship Element From Theory to Practice 

  عنصر الریادة االستراتیجیة من النظریة الى التطبیق

  هدف الدراسة
عــــمال االســـتراتیجیة وكـــذلك ریادة األبعـــاد المختلفـــة لــــاألتهــــدف الدراســـة الـــى تحدیـــد 

  یـران.إالستراتیجیة للشركات الناشئة في التعرف على ابعاد ریادة االعمال ا

عینــة واســلوب 

  الدراسة

ذ ـذ العینـــات علـــى اخــــوتســـتند طریقـــة اخـــ التطبیقـــي نهجـالمـــى ـة علــــمدت الدراســــاعتـــ

تم اسـتخدام االسـتبانة كـأداة لجمـع البیانـات تكونـت عینـة الدراسـة  الحكمیة،نات ـالعی

) اسـتبانة مـن هـؤالء 60یران وتم الـرد علـى (إفي عمال ) من كبار رواد األ73من (

  .SPSSصائي ـامج االحـالرواد، وتم تحلیل البیانات باستخدام البرن

أهم 

  االستنتاجات

ا الدراســة ان العوامــل المــؤثرة علــى ریــادة ـلیهــإتــي توصــلت لنتاجات اـم االستـــمــن اهــ

 ،فــي الشــركات الناشــئة فــي ایــران تتكــون مــن: عقلیــة االبتكــاراالعمــال االســتراتیجیة 

ام المتــــــزامن لریــــــادة االعمــــــال ـع، واالهتمـــــــوادارة المشاریــــــ، ئة رؤوس االمــــــوالـوتعبــــــ

  االدارة والنمو والربحیة.  ستراتیجیةوا

أهم 

  التوصیات 

وازالـة  ،ةـضرورة اهتمـام السـلطات الحكومیـة بقضـیة الملكیـة الفكریــالدراسة بوصت أ

 ألصــــحابكــــومي حالســــیما مســــألة التمویــــل الو مال، ـعــــترض األـالحــــواجز التــــي تعــــ

الشركات الناشئة یمكن ان تزید من تحفیز رواد االعمال وتقلیل المخـاطر الموجـودة 

  .في طریق االستراتیجیة انشطة تنظیم المشاریع
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  ةالمنظمات الذكیثانیًا: 

  الدراسات العربیة .1

  2017 غنیمدراسة  :1.1

 )2017(غنیم، 

  عنوان الدراسة
ة ـ: دراسةـظمة الذكیـة في تعزیز بناء المنـات االداریـظم المعلومـخدام نـاثر است

  زةـیة بقطاع غـى الكلیات التقنـیة علـمیدان

  هدف الدراسة

لى التعـرف على مدى تأثــیر نظــم المعلومــات االداریــة علـى تعــزیز إهدفـت الدراسـة 

بنــــاء المــــنظمات الذكــــیة مـــن وجــــهة نظــــر العــــاملین فــــي الوظــــائف اإلشــــرافیة لــــدى 

  الكلیـات التـقنیة في قطـاع غـزة.

عینة واسلوب 

  الدراسة

ـــخدمت الدراســـاستــ ـــة المن ـــواستخدمــیلي ـهج الوصــفي التحل ة ـأداة رئیســـبانة كـــت االست

ــــفـــي جمـــ ملین فـــي ـفًا مـــن العـــا) موظـــ87ن (ـة مــــینة الدراســــكونت عــــات وتــــع البیان

امل ـصر الشـــخدام اســلوب الحـــیة وتــم استـــات تقنـــمس كلیـــفــي خــ اإلشــرافیةالوظــائف 

  دراسة.ـفي ال

أهم 

  االستنتاجات

ومات ـم المعلــمـوارد نظـین ـیة بــة احصائــة ذات داللــردیة قویــباط طـة ارتـود عالقـوج

لوماتیة، ـیة، المـوارد المعـــوارد البرمجــادیة، المــوارد المـــریة، المــوارد البشــاالداریـة (المـ

ـــــبكات) وتعـــــمــــوارد الشــــ ـــــنظمة الذكـــــاء المـــــزیز بن ـــــعادها (فهـــــیة واب ـــــم الب ة ـیئة، الرؤی

ات ـي) فــي الكلیـــماعــاء الجـة، والذكـــات الذكیـــمر، العملیـــعلم المستـــراتیجیة، التـــاالستــ

  زة.ـاع غـیة بقطـالتقن

أهم 

  التوصیات 

حـدث أیر ـة وتوفــداریـات اإلـالمعلومـنــظم ات ـونــاءة مكـع كفــي رفــات فــتمرار الكلیـاس

ار ـورات واختیـــبة التطـــالعمــل فــي الكلیــات ومواكــ إلتمــامالزمة ـدات الـــهزة والمعـــجــاأل

ز ـعمل فــي مراكـــللــات ـلوجیا المعلومـــجال تكنـــن فــي مـــن والمختصیـــاملین المؤهلیـــالعــ

خدامها ـكن استـلة یمـیة شامـزم برمجـخدام حـضا استـیأیات و ـمعلومات هذه الكلالم ـنظ

  مر.ـكل مستـدیثها بشـمل تحـع العـیات مـشاط في الكلـثر من نـكأفي 
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  2017راضي وحسین2.1: 

 )2017راضي وحسین، (

  عنوان الدراسة
في التحول الى منظمات ذكیة: دراسة تحلیلیة آلراء دور ابعاد التعلم التنظیمي 

  عینة من رؤساء االقسام في بعض جامعات الفرات االوسط 

  هدف الدراسة
الهدف الرئیس لهذه الدراسة یتمثل بتعریف الدور الـذي تلعبـه ابعـاد الـتعلم التنظیمـي 

  في المنظمة الذكیة. 

عینة واسلوب 

  الدراسة

مـن رؤسـاء االقسـام فـي قصـدیة والتـي ضـمت مجموعـة واستخدمت الدراسة العینـة ال

مختلــف الكلیــات فــي جامعــات الفــرات االوســط، وقــد بلــغ عــدد االســتمارات الموزعــة 

ــة 150) اســتمارة مــن مجمــوع (116( )، واســتخدمت الدراســة اســلوب نمذجــة المعادل

  . AMOSالبنائیة من خالل برنامج 

أهم 

  االستنتاجات

یعد التعلم التنظیمي من المتغیرات الرئیسـة التـي تناولتهـا البحـوث فـي مجـال االدارة 

االســـــتراتیجیة ونظریـــــة المنظمـــــة، لمـــــا لهـــــا مـــــن دور حیـــــوي فـــــي نجـــــاح المنظمـــــة، 

   واصبحت قدرة المنظمة على تحقیق المیزة التنافسیة تعتمد على طاقتها في التعلم.

أهم 

  التوصیات 

في الكلیـات الـى دورات تدریبیـة مكثفـة فـي الـتعلم التنظیمـي اخضاع جمیع العاملین 

  .لغرض زیادة معرفتهم بالعناصر والمكونات االساسیة للتعلم التنظیمي

 

 الدراسات االجنبیة .2

 AL-Kasasbeh et.al 2016 دراسة 1.2:

)et al.,2016 AL-Kasasbeh( 

  عنوان الدراسة

Smart Organization Characteristics and its Impact on Social 
and Environmental Performance: An Empirical Study on 

Jordan Phosphate Mines Company 

خصائص المنظمة الذكیة وتأثیرها على األداء االجتماعي والبیئي: دراسة تطبیقیة 

 على شركة مناجم الفوسفات األردنیة

  هدف الدراسة
خصـائص التنظـیم الـذكي (رؤیـة اسـتراتیجیة تهدف الدراسة الـى التعـرف علـى تـأثیر 

  داء االجتماعي والبیئي.دارة، ونظام حوافز داعمة) على األواضحة، وثقافة الج

عینة واسلوب 

  الدراسة

ورؤســاء االدارات فــي مقــر شــركة منـــاجم  یريتكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع مـــد

 كــأداة) عضــوًا ، واســتخدمت االســتبانة 130الفوســفات االردنیــة والتــي تتــألف مــن (

  %) من مجتمع الدراسة.47) استبانة اي (61لجمع البیانات وتم استرجاع (
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أهم 

  االستنتاجات

علــــى  لواضــــحة وثقافــــة الجــــدارةال یوجـــد اي تــــأثیر احصــــائي للرؤیــــة االســـتراتیجیة ا

داء االجتمـــاعي واالداء البیئـــي لشـــركة منـــاجم الفوســـفات االردنیـــة. وهنـــاك تـــأثیر األ

ـــاجم  احصـــائي لنظـــام الحـــوافز الداعمـــة علـــى االداء االجتمـــاعي والبیئـــي لشـــركة من

  الفوسفات االردنیة.

أهم 

  التوصیات 

ردنیــة بــإیالء المزیــد مــن االهتمــام لحمایــة البیئــة ینصــح شــركة منــاجم الفوســفات األ

جـراء المزیـد مـن الدراسـات حـول إ و  ،في التنمیة االجتماعیة المسـتدامةوتعزیز دورها 

ــــرات خصــــائص المنظمــــة الذكیــــة واالداء ــــي فــــي مؤسســــات  متغی االجتمــــاعي والبیئ

  ن. ردُ خرى في االعمال األُ األ

  

 Taboli & Bahmanyari  2017دراسة  :2.2

)Taboli & Bahmanyari, 2017( 

  عنوان الدراسة

Organizational intelligence and agility in Shiraz University of 
Medical Sciences 

  الذكاء التنظیمي وخفة الحركة في جامعة شیراز للعلوم الطبیة

  هدف الدراسة
ة في الحركة التنظیمیلى دراسة العـالقة بـین الذكاء التنظیمي وخفة إ :تهدف الدراسة

  .جامعة شیرزاد للعلوم الطبیة

عینة واسلوب 

  الدراسة

ـــوم 1200یتـــكون مجتـــمع الـــدراسة مـــن ( ) مـوظـــف یعملـــون فــي جامعـــة شـــیرزاد للعل

% ) وتم اسـتخدام استبانة 95) بمستوى ثقة ( 296الطبـیة، تم تحدیـد حجم العـینة (

)، 2003ألبریشــــت (بنــــدًا طورتــــه  36كـــــأداة لـــــقیاس الــــذكاء التنظیمــــي مكــــون مـــــن 

) مادة وتم تحلیل البیانـات 30ه الباحث مع (وضع التنظیمیة حركةال خفةواستبیان ل

  .SPSSباستخدام برنامج 

أهم 

  االستنتاجات

النتائج أظهرت القیـم التي تم الحصول علیها لجمیع المتغیرات وجود عالقة إیجابیة 

  كبیرة بین الذكاء التنظیمي وخفة الحركة.

أهم 

  التوصیات 

توصـــي الدراســــة بــــأن یتخــــذ مســـؤولو الجامعــــة تــــدابیر إلدراج دورات االســــتخبارات  

التنظیمیــــة فــــي بــــرامج التــــدریب أثنــــاء الخدمــــة لتعزیــــز خفــــة الحركــــة فــــي الجامعــــة، 

  وتحسین عملیة تقدیم الخدمات وسرعتها.
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  ادارة االزمات ثالثًا:

  الدراسات العربیة .1

  2016 ردایدةدراسة  :1.1

 )2016(ردایدة، 

  عنوان الدراسة
زمات: دراسة تطبیقیة في المستشفیات دارة األإاثر خصائص المنظمة الذكیة في 

  الخاصة بمدینة عمان

  هدف الدراسة
ـــى بیـــان إهـــدفت الدراســـة  زمـــات فـــي ة األدار إثـــر خصـــائص المنظمـــة الذكیـــة فـــي أل

  المستشفیات الخاصة بمدینة عمان.

عینة واسلوب 

  الدراسة

) 40دراســة والبــالغ عــددها() مستشــفى مــن مجتمــع ال33(مــن تكونــت عینــة الدراســة 

ورؤســـاء  المـــدیرین، وتكونـــت وحـــدة التحلیـــل مـــن ینـــة عمـــانفـــي مد ةهلیـــأمستشـــفى 

) فــــردًا، واســــتخدمت الدراســــة المــــنهج 314داریــــین وعــــددهم (قســــام والمشــــرفین اإلاأل

برزهـــــا تحلیـــــل أحصــــائیة ســـــالیب اإلي التحلیلـــــي مــــن خـــــالل العدیـــــد مــــن األالوصــــف

  الختبار فرضیات الدراسة. االنحدار

أهم 

  االستنتاجات

كیة بأبعادها  في مراحـل ادارة ثر ذي داللة احصائیة لخصائص المنظمة الذأوجود 

  .)α ≥0,05(زمات في المستشفیات الخاصة بمدینة عمان عند مستوى داللة األ

أهم 

  التوصیات 

حـــاالت عـــدم التأكـــد البیئـــي االهتمـــام مـــن قبـــل المستشـــفیات محـــل الدراســـة بتحدیـــد 

ـــــة واألالمتعلقـــــة بقر  ـــــة، والتواصـــــاراتهـــــا تجـــــاه الحـــــاالت الطارئ ل مـــــع زمـــــات المحتمل

دارات المستشفیات محل الدراسة بتوفیر الدعم المادي إالمختصین لمعالجتها، وقیام 

  زمات المحتملة.عن التشخیص والتخطیط لمعالجة األ المناسب للفریق المسؤول

  

  2018 الشبليدراسة  :2.1

 )2018(الشبلي، 

  عنوان الدراسة
یة على قطاع ـة میدانـ: دراساتـزمدارة األإى ـنلوجیا المعلومات علـثر قدرات تكأ

  ةـالبنوك التجاریة االردنی

  هدف الدراسة
ى ادارة ثـــــر قــــدرات تكنولوجیــــا المعلومـــــات علـــــأى التعــــرف علــــى لـــــإهــــدفت الدراســــة 

  ردنیـة.األ ات في البنوك التجاریةزمـاأل

، و المــدیرینیة (ـوالرقابــ اإلشــرافیةف ـراد فــي الوظائــــــافة االفـة كـــل مجتمــع الدراســـشمــعینة واسلوب 
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بانة ـوتـــم تطـــویر استـــ اً نیـــارد اً تجاریـــ اً ) بنكـــ13سام) فـــي (ـاء االقــــالمســـاعدین، ورؤســـ  الدراسة

وتـــم اســـتخدام اســـلوب  ثة تناولـــت موضـــوع الدراســـةـات حدیــــاســـعلـــى در  خاصـــة بنـــاءً 

اعتمـدت الدراسـة الخاصـة بهـذه الدراسـة و المسح الشامل في الحصول على البیانات 

  .ر مصداقیة وموثوقیة اداة الدراسةسالیب االحصائیة الختباعلى مجموعة من األ

أهم 

  االستنتاجات

ــــد مــــستوى داللــــة ( يثــــر ایــــجابي ذأوجــــود  ) لقــــدرات α<0.05داللــــة احصائیــــة عن

(قـــدرة البنیـــة التـــحتیة لتكـــنولوجیا المعلومـــات، وقـــدرة  بأبعادهــاتكنولوجیـــا المعلومـــات 

دارة إ) علـى ســتباقیة لتكــنولوجیا المعلومـاتالتـمدد لتـكنولوجـیا المعلومـات، والقـدرة اال

ـــشاف االزمـــ(استكــبأبعادهازمــات األ تعادة ـســة، اـتواء االزمـــة، احـــعداد لالزمـــة، االست

  علم من االزمة).ـوازن، والتـشاط والتـالن

أهم 

  التوصیات 

ك مـن خـالل االنفتـاح علـى ـات وذلــزمـاأل بإدارةبحاث المتعلقة جیع الدراسات واألـتش

ـــ ــــمختلـــف البحـــوث العل وانشـــاء  ،ختلفةـصات المــــن فـــي التخصــــمیة وتشـــجیع الباحثی

ثمار تكنولوجیـــا ـوحســـن استـــ ،اتـزمـــدارة األإة متخصصـــة فـــي ـبحـــاث علمیـــأراكز ـمـــ

وتحدیـد  ،ال ادارة المعلومـاتـورة فـي مجــواعتماد منظومة اتصـالیة متطـ ،المعلومات

  ات.ـزمدارة األإات ـعام بمخاطر وتحدیـة الراي الـب لتوعیـافضل االسالی

  

  الدراسات االجنبیة .2

 Mwaiwa & Odiyo 2015دراسة  :1.2

 )Mwaiwa & Odiyo, 2015(  18الدراسة 

  عنوان الدراسة

The Strategic Effect of Crisis Management on Business 
Continuity Management in Corporate Organizations: A 

Case of Equitol Bank Kenya 

 منظماتیة االعمال في الالتأثیر االستراتیجي إلدارة االزمات على ادارة استمرار 

: حالة من بنك اكیتول كینیاالمؤسسیة  

  هدف الدراسة

في المنظمـات التجاریـة زمات دارة األإاستراتیجیات  علىلى التعرف إتهدف الدراسة 

داء في األدارة استمراریة العمل و إزمات على دارة األإثر استراتیجیات أوالكشف عن 

  المنظمة.

عینة واسلوب 

  الدراسة

فــــــي بنــــــك  Waperformedو  الدراســــــة علــــــى تصــــــمیم دراســــــة الحالــــــة اعتمــــــدت

Equitol60) موظف تم اختیار عینة تكونت مـن (200( . شمل مجتمع الدراسة (

دوات أوكانــت  ،خــذ العینــات العشــوائیة الطبقیــةأ مـن مجتمــع الدراســة باســتخدام تقنیــة
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 جمــع البیانــات باســتخدام االســتبیان وتحلیــل الوثــائق، وتــم ترمیــز البیانــات وتحلیلهــا

  .باستخدام الطرق النوعیة والكمیة

أهم 

  الستنتاجاتا

داء دارة استمراریة العمل واألإت على زمادارة األإداللة الستراتیجیة  اانه یوجد اثر ذ

  للمنظمة.

أهم 

  التوصیات 

ـــدى المـــوظفین بخطـــط اســـتمراریة العمـــل وهیاكـــل  اوصـــت بضـــرورة معرفـــة ســـابقة ل

  زمة.االتصاالت المناسبة عند حدوث اال وبرامج

  

 Ghareb 2018  دراسة :2.2

)Ghareb,2018( 

  عنوان الدراسة

Information Technology Roles in Crisis Management: A Case 
Study in Kurdistan Region Government 

راسة حالة في حكومة اقلیم : دزماتدارة األإومات في وجیا المعلادوار تكنول

نستادكر    

  هدف الدراسة

هدفت الدراسة الى بیان دور تكنولوجیا المعلومـات فـي ادارة االزمـات، وكـذلك كیـف 

تســتطیع المنظمــات اســتغالل التقنیــات الحدیثــة كــإدارة عالقــات الزبــائن االلكترونیــة، 

  زمات بمراحلها المختلفة. دارة األإتخطیط موارد المؤسسة للتعامل مع ونظم 

عینة واسلوب 

  الدراسة

المـنهج النـوعي فـي تحلیـل تمت هذه الدراسة في اقلیم كردستان، وقـد اعتمـدت علـى 

  حاالت الدراسات.عدد من 

أهم 

  االستنتاجات

ــــد  ــــى دعــــم بینــــت مــــدى ق ــــا المعلومــــات عل زمــــات فــــي مراحلهــــا دارة األإرة تكنولوجی

  المختلفة.

أهم 

  التوصیات 

التنســـیق، والتعـــاون، والتنظـــیم، : تیـــةلمعلومـــات تعـــزز االجـــراءات االان تكنولوجیـــا ا

تمییــــــز المعلومــــــات ومشــــــاركتها، اطــــــار للمراســــــالت ونشــــــر المعلومــــــات وجمعهــــــا، 

  المساعدة في الرقابة.

  

  ومجاالت االفادة واالختالف فیها بقةمناقشة الدراسات السا

بعد المراجعة العلمیة للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالیة، بـرزت العدیـد        

مــن الجوانــب المهمــة  التــي أســهمت فــي إثــراء االطــار الفكــري والفلســفي للدراســة الحالیــة، ومّكنــت 

تعراض الباحث من وضع تصورات وُأطر الدراسة الحالیة فـي جانبیهـا النظـري والمیـداني، وبعـد اسـ

  أبرز الدراسات العربیة واألجنبیة یمكن أن نؤشر اآلتي:
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یجابیة ك العدید من الخصائص والمزایا اإلهنا :ت االستفادة من الدراسات السابقةمجاالاوًال: 

السابقة لبعض الباحثین والتي اسهمت  الطالع على الدراساتاالتي تم االستفادة منها من خالل 

  الحالیة من الجانب النظري والمیداني على حد سواء:في تقدیم الدعم للدراسة 

نكبوتیـــة االطـــالع علـــى بعـــض االطـــاریح والرســـائل والمجـــالت والـــدوریات ومواقـــع الشـــبكة الع .1

 للباحث االطالع علیها من قبل. (االنترنت) التي لم یتسنَ 

الـذي االستدالل على بعض المنهجیات المعتمدة في تلك الدراسات، وتسلسل فقراتهـا بالشـكل  .2

 الدراسة الحالیة. وفرضیات هدافأهمیة و أتاح للباحث صیاغة وبناء منهجیة و ا

تحدیــد ابعــاد ومتغیــرات  فضــًال عــنلدراســة الحالیــة لدورهــا الفاعــل فــي بنــاء االطــار النظــري  .3

مــــن خــــالل االطــــالع علــــى انــــواع المراجــــع العربیــــة واالجنبیــــة فــــي مجــــال متغیــــرات  الدراســــة

 .الدراسة

ات والتي سهلت على لیها كل دراسة من هذه الدراسإهم النتائج التي توصلت أعلى  االطالع .4

بعـــاد التـــي تـــم تناولهـــا فـــي هـــذه الدراســـات فضـــال عـــن التطـــرق والبحـــث فـــي الباحـــث جمـــع األ

 الجوانب التي لن یتم تناولها.

التعرف على الوسائل االحصائیة المالئمة لتحلیل بیانات الدراسـة الحالیـة مـن خـالل التعـرف  .5

علــى الطــرق االحصــائیة المســتخدمة فــي تحلیــل بیانــات الدراســات الســابقة، وتحدیــد المالئمــة 

 منها وجدوى استخدامها في اختبار فرضیات الدراسة.

  اسة الحالیة عن الدراسات السابقةما یمیز الدر ثانیًا: 

العـالي ال وهـو قطـاع التعلـیم أهم القطاعات الضروریة أفي واحدة من  تم تطبیق هذه الدراسة .1

 هم مراكز البناء في المجتمع.أمن  تمثل واحدةً  تيالبحث العلمي (جامعة الموصل) والو 

في الدراسة الحالیة وتناول القلیـل منهـا متغیـرین  اً واحد اً تناولت معظم الدراسات السابقة متغیر  .2

دراســـة تضـــمنت  ةیـــأولـــم یلحـــظ الباحـــث فـــي حـــدود اطالعـــه  ،الدراســـة الحالیـــةمتغیـــرات مـــن 

 المتغیرات الثالثة مجتمعة.
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  املبحث الثاني

  منهجية الدراسة

یهـــدف هـــذا المبحـــث لتســـلیط الضـــوء علـــى المنهجیـــة العلمیـــة للدراســـة عـــن طریـــق توضـــیح 

وحدودها ومصادر جمع البیانـات واألسـالیب  ،واهمیتها واهدافها وصیاغة فرضیاتها ،مشكلة الدراسة

   في جمعها وتحلیلهـا وكاآلتي: المستخدمةواالدوات 

  : مشكلة الدراسةاوالً 

كن زمات كثیرة ومتنوعـة تهـدد اسـتقرار عملهـا فـي امـاأعمال حول العالم تواجه منظمات األ

لـى إیـؤدي  الـذيمـا التـأثر السـلبي إ :مرین ال ثالث لهمـا همـاأمام أتواجدها، وهنا ستكون المنظمة 

زمـات األتلك مواجهة و أ، جانب المنظمات المتأخرة الخاسرة لىإو توقف العمل والوقوف أالتأخر 

عن تلك  لیست ببعیدةوالتغلب علیها وربما االستفادة من هذه االزمات، لذا فان الجامعة المبحوثة 

والمالیـــة  االقتصـــادیة زمـــاتالجامعـــات العراقیـــة فهـــي تواجـــه األ المشـــكلة التـــي تعـــاني منهـــا اغلـــب

البـد مـن اتبـاع االلیـات التـي  وفـي ضـوء تلـك المشـكلة  ،یتعرض لها البلـدالسیاسیة التي و  واالداریة

مقدمـة فـي وجـاءت  تمكن من بناء جامعـة ذكیـة قـادرة علـى حـل ازماتهـا ومنـع حـدوثها بالمسـتقبل،

فـي تعزیـز بنـاء المنظمـات الذكیـة وجعلهـا كبیـر  نأشـلما لها مـن هذه االلیات استراتیجیات الریادة 

زمــات المســتقبلیة واالســتعداد لهــا وتجنبهــا توقــع حــدوث األالزمــات الحالیــة و قــادرة علــى  مواجهــة ا

، ومـــن هـــذا جـــل الوصـــول لحلـــول ناجعـــةأوائهـــا وربمـــا االســـتفادة منهـــا ومـــن وتقلیـــل اضـــرارها واحت

  تیة: أثارت التساؤالت اآل المنطلق فان الدراسة الحالیة

 اتیجیات الریادیة؟حول االستر المعالم هل لدى الجامعة المبحوثة فكرة واضحة  -1

 حول المنظمات الذكیة؟ اً عالی اً ادراكهل تمتلك الجامعة المبحوثة  -2

 زمات؟تمام الجامعة المبحوثة بإدارة األما هو مدى اه -3

دارة إ و  یات الریادیــــة والمنظمــــات الذكیــــةهــــل توجــــد عالقــــة ارتبــــاط معنویــــة بــــین اســــتراتیج -4

 زمات؟األ

دارة إ الذكیــــة فــــيثــــر معنویــــة بــــین اســــتراتیجیات الریادیــــة والمنظمــــات أهــــل توجــــد عالقــــة  -5

 زمات؟األ

  

  تأخذ جانبین مهمین:  الدراسةهمیة أ: ثانیاً 

همیة الدراسة من اهمیة المیدان المبحوث المتمثل بجامعة الموصـل أتنبثق االهمیة المیدانیة:  .1

لمــا لهــا مــن دور فاعــل فــي خدمــة وبنــاء المجتمــع، فالمجتمعــات المتطــورة تعتمــد بالدرجــة االســاس 
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علــى الجامعــات ومــا تنتجــه مــن كــوادر مختلفــة مــن اطبــاء ومهندســین واكــادیمیین وعلــى مختلــف 

 ىحــــدإجامعـــة الموصـــل  د، كمـــا تعــــوالمجتمـــع الحضــــارةلبنـــاء  اً التخصصـــات التـــي تعتبــــر اساســـ

تهـا زمات والظروف البیئیة التـي واجهاأل ةشاخصة على الرغم من كثر الصروح العلمیة التي بقیت 

ـــى التكیـــف مـــع الظـــروف ولكـــي ترتقـــي الجامعـــة بأدائهـــا  ـــد ان تكـــون قـــادرة عل تجـــاه المجتمـــع الب

یم مـن خـالل القـدرة علـى متطلبـات جـودة التعلـالمحیطة وان تواكب الركب العالمي للتعلـیم وتحقـق 

زمــات وعــدم التــأثر بهــا، ونظــرا لكثــرة االزمــات التــي تتعــرض لهــا مــدینتنا بشــكل خــاص مواجهــة األ

ان تعمل على مواجهة هذه االزمات واحتواء اضرارها صبح لزاما على الجامعة أشكل عام وبلدنا ب

الریـادة واسـتخدامها فـي تعزیـز بنـاء المنظمـات وربما االسـتفادة منهـا مـن خـالل تبنـي اسـتراتیجیات 

 .الذكیة

ــة األ األ .2 ــة:همی  مرجعــا یمكــن البــاحثین هــالیتمثهمیــة االكادیمیــة لهــذه الدراســة بتكمــن األ كادیمی

ـــة  ـــة  زمـــاتاأل دارةإوالمنظمـــات االســـتفادة مـــن اســـهاماتها فـــي كیفی ـــاء منظمـــات ذكی مـــن خـــالل بن

اول  –ع الباحـث الِطـافـي حـدود  –تعـّد الدراسـة الحالیـة  كما باالعتماد على استراتیجیات الریادة،

م یطلـع الباحـث علـى دراسـة تناولـت ذ لـدراسة تجمع بین المتغیرات الرئیسة الثالث التـي تناولتهـا ا

و الـوطن العربـي علـى أذلك بـالقطر علـى نحـٍو خـاص هذه المتغیرات الثالث مجتمعة، سواء كان 

 .لرفد المكتبة العربیة وٕاثرائها اً متواضع اً فهي تمثل جهد من ثمنحٍو عام، و 

 

   ثالثًا: اهداف الدراسة

للدراسة هو تسلیط الضوء على االسـتراتیجیات الریادیـة والمنظمـات الذكیـة  ن الهدف الرئیسإ

  تیة:ا الهدف نؤشر االهداف الفرعیة اآلوادارة االزمات في جامعة الموصل، ومن هذ

والمبــادئ االساســیة لبنــاء المنظمــة الذكیــة ومراحــل  ةالریــاد تاســتراتیجیبعــاد اا التعــرف علــى -1

 .وكیفیة ادارتها الجامعة المبحوثة ادارة االزمات التي تواجهها

فـي الجامعـة المنظمـات الذكیـة ثـر بـین اسـتراتیجیات الریـادة و العالقـة واألالتعرف على طبیعة  -2

 المبحوثة.

ــــة واالثــــر بــــین المنظمــــة طبیعــــة العال التعــــرف علــــى -3 ــــة و ق فــــي الجامعــــة زمــــات دارة األإ الذكی

 المبحوثة.

لجامعـة افـي  زمـاتدارة األإ و  والمنظمات الذكیة ثر بین استراتیجیات الریادةتحلیل العالقة واأل -4

 .المبحوثة
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حصـائي بـین متغیـرات الدراسـة ات المبنیة على نتائج التحلیل اإلالخروج بجملة من االستنتاج -5

تقدیم مجموعـة مـن التوصـیات التـي و ، االفتراضي للبحثمعنویة االنموذج والخاصة باختبار 

اقتـراح دراسـات و ، ازماتهـا بكفـاءة إلدارةة وتؤهلها بإمكانها ان تعزز من اداء الجامعة المبحوث

  في المستقبل. ونالباحث بإجرائهامستقبلیة یقوم 
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  الفرضي لدراسةا مخططرابعًا: 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عالقة ارتباط                   عالقة اثر                   

  ) 2المصدر: من اعداد الباحث               الشكل (

  مخطط الدراسة الفرضي         

H0.4 

 المتغیر الوسیط

 المنظمات الذكیة 

 فھم البیئة التعلم المستمر

 الرؤیة االستراتیجیة

H0.3 H0.5 

H0.6 

H0.7 

المتغیر المستقل 

 استراتیجیات الریادة

 االبداع

 المخاطرة

 التفرد

 المبادأة

 المتغیر التابع

 ادارة االزمات 

 االنذار

 االحتواء

 االستعداد

 استعادة النشاط

 التعلم

H0.1 

H0.2 

H0.1.1 

H0.1.2 

H0.1.3 

H0.1.4 

H0.2.1 

H0.2.2 

H0.2.3 

H0.2.4 
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  فرضیات الدراسةخامسًا: 

اعتمــدت الدراســة الفرضــیات الرئیســة  هــدافها،أًا مــع مخطــط الدراســة واتســاقًا مــع انســجام 

  تیة:والفرعیة اآل

 :(فرضیات االرتباط) الفرضیة الرئیسة االولى  . أ

H0.1جمـاالً إ زماتدارة األإ و  جماالً إ توجد عالقة ارتباط معنوي بین استراتیجیات الریادة : ال 

  ).α ≥0.05(عند مستوى داللة 

  تیة:لفرضیة نؤشر الفرضیات الفرعیة اآلومن هذه ا 

:H0.1.1  عنــد مســتوى داللــة  زمــاتدارة األإ االبــداع و  اســتراتیجیةال توجــد عالقــة ارتبــاط بــین

)0.05≤ α(.  

H0.1.2:  عنـد مسـتوى داللــة  زمـاتدارة األإ و  المخـاطرة اســتراتیجیةال توجـد عالقـة ارتبـاط بـین

)0.05≤ α(.  

H0.1.3 عنـــد مســـتوى داللـــة  زمـــاتدارة األإ و   تفـــردال اســـتراتیجیة: ال توجــد عالقـــة ارتبـــاط بـــین

)0.05≤ α(.  

H0.1.4 :عنــد مســتوى داللــة  زمــاتدارة األإ و  بــادأةالماســتراتیجیة  ال توجــد عالقــة ارتبــاط بــین

)0.05≤ α(.  

 الفرضیة الرئیسة الثانیة (فرضیات االثر):   . ب

  :H0.2 ـــادة أال توجـــد عالقـــة ـــد جمـــاًال إ زمـــاتدارة األإفـــي جمـــاًال إ ثـــر الســـتراتیجیات الری عن

  .)α ≥0.05(مستوى داللة 

  :تیةذه الفرضیة نؤشر الفرضیات اآلومن ه 

:H0.2.1  عنــــد مســــتوى داللــــة  زمــــاتدارة األإبــــداع فــــي اإل ســــتراتیجیةثــــر الأال توجــــد عالقــــة

)0.05≤ α(.  

:H0.2.2  عنـــد مســـتوى داللـــة  زمـــاتدارة األإ المخـــاطرة فـــيالســـتراتیجیة ثـــر أال توجـــد عالقـــة

)0.05≤ α(.  

:H0.2.3  ــــة  زمــــاتدارة األإفــــي   تفــــردالالســــتراتیجیة  ثــــرأال توجــــد عالقــــة عنــــد مســــتوى دالل

)0.05≤ α(.  
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:H0.2.4ــــة  زمــــاتدارة األإفــــي  بــــادأةالمالســــتراتیجیة  ثــــرأتوجــــد عالقــــة  ال ــــد مســــتوى دالل عن

)0.05≤ α(.  

 : الرئیسة الثالثةالفرضیة   . ت

:H0.3 المنظمــات الذكیــة و جمــاالً إ اســتراتیجیات الریــادة معنــوي بــین ال توجــد عالقــة ارتبــاط 

  ).α ≥0.05(عند مستوى داللة جماًال إ

  الفرضیة الرئیسة الرابعة:  . ث

 :H0.4جمـاالً إ والمنظمـات الذكیـةجمـاًال إثر معنوي بـین اسـتراتیجیات الریـادة ال توجد عالقة أ 

  ).α ≥0.05(عند مستوى داللة 

 :خامسةالفرضیة الرئیسة ال  . ج

:H0.5 عند جماًال إ زماتدارة األوإ  جماالً إ معنوي بین المنظمات الذكیة ارتباط ال توجد عالقة

  ).α ≥0.05(مستوى داللة 

 :سادسةالفرضیة الرئیسة ال  . ح

H0.6عنـد مسـتوى جم�االً إ زمـاتدارة األإوجم�االً عالقة اثر ب�ین المنظم�ات الذكی�ة إ : ال توجد

  ).α ≥0.05(داللة 

 :الفرضیة الرئیسیة السابعة  . خ

H0.7 : بوجـود المنظمـات  زمـاتدارة األوإ ثر معنوي بین استراتیجیات الریادة جد عالقة أال تو

  ).α ≥0.05(عند مستوى داللة الذكیة كمتغیر وسیط 

  حدود الدراسة: اً دسسا

  تي:حدود الدراسة الحالیة تمثلت باآل ان     

 ) جانبًا میدانیًا للدراسة الحالیة.جامعة الموصلتم اختیار (الحدود المكانیة:  -1

ولغایــــة  1/2/2019مــــن  دة الزمنیــــة إلعــــداد الرســــالة للمــــدةامتــــدت المــــالحــــدود الزمانیــــة:  -2

 مدة اكمال الدراسة. 1/12/2019

 .زماتدارة األإالحدود الموضوعیة: استراتیجیات الریادة، المنظمات الذكیة،  -3

) 298تضــمنت الحــدود البشــریة األفــراد المســتجیبین والــذین بلــغ عــددهم (الحــدود البشــریة:  -4

القیادات االداریـة و الكـادر التدریسـي وشملت عینة الدراسة ، في جامعة الموصل مستجیباً 

 .ومساعدیه قسام والعمداء ورئیس الجامعةرؤساء األمدراء الشعب و و 
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ج المـــنه ألنـــهاعتمـــدت الدراســة الحالیـــة علـــى المـــنهج الوصــفي التحلیلـــي  :: مـــنهج الدراســـةســـابعاً 

  كثر تناسبا مع الدراسة الحالیة.األ

 : أسالیب جمع البیاناتاً ثامن

فقــــد اعتمــــد ، الضــــروریةوالمعلومــــات  ،لتحقیــــق أهــــداف الدراســــة والحصــــول علــــى البیانــــات

  هما: جانبین والتي یمكن تقسیمها على بحثیة متعددة سالیبأالباحث على 

    الجانب النظري -أ

جنبیـة األعربیـة و المراجـع ال علـى مجموعـة مـنالنظـري  هاجانب اعتمدت الدراسة الحالیة في

 (االنترنت).الجامعیة، فضًال عن مواقع  والرسائل واألطاریحتمثلت بالكتب والمجالت العلمیة 

  میدانيالجانب ال - ب

تتطلـب اختیـار أدوات  الدراسـةمیـدان  عـن الضـروریةعملیة جمع البیانات والمعلومـات  نإ

 كـأداةاستمارة االستبانة  على الباحثاعتمد فقد واقعیة، و  نتائج دقیقة الى لوصولل مالئمةوطرائق 

فــي تصــمیمها علــى  االســتبانةاد الدراســة، وقــد اشــتملت ـوقیــاس أبعــ الالزمــة رئیســة لجمــع البیانــات

  ن هما: محورین رئیسی

، التحصــیل العمــرألفــراد المبحــوثین وتضــمنت (الجــنس، اعــن  شخصــیة: معلومــات ولاأل  المحــور

  سنوات الخدمة). عدد الدراسي، 

)، بمــا 2ملحــق ( الدراســة،ســتمارة االســتبانة قیـاس أبعــاد ال تضــمن المحـور الثــاني: المحــور الثــاني

) 350( بعــــدد المســــتجیبینینســـجم مــــع منهجیـــة الدراســــة، إذ قـــام الباحــــث بتوزیـــع االســــتبانة علـــى 

) اســـتمارة صـــالحة للتحلیـــل 298كلیـــات فـــي جامعـــة الموصـــل وتـــم اســـترجاع ( )18(فـــي  مســـتجیبا

قسـام ورؤسـاء األداریـة والوحدات اإلمدراء الشعب   وشملت عینة الدراسة%، 85 وبنسبة استجابة 

بهدف الوصول إلى  الخماسياستخدام مقیاس لیكرت تم وقد ، هدیَ ومساع والعمداء ورئیس الجامعة

عــداد فقــرات إ أبعــاد الدراســة والمصــادر المعتمــدة فــي) 1ویعــرض الجــدول (، إجابــات تتســم بالدقــة

  االستبانة.
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  ) 1الجدول (

  أبعاد الدراسة والمصادر المعتمدة في اعداد فقرات االستبانة

المتغیرات 

 الرئیسیة
 مصادر القیاس المتغیرات الفرعیة األبعاد الفرعیة

استراتیجیات 

 الریادة

السلطاني وعلوان، ()، 3013(الصباغ،  INN5)  -INN1(   االبداع
).2012(الطویل واخرون،  )،2018  )RT5-RT1( المخاطرة 

 )UQ5-UQ1(  التفرد

 )PRO5-PRO1(  المبادأة

المنظمات 

  الذكیة

)، 2018(ابو علبة،  )،2017(فرحان،    ) UE5-UE1(  فهم البیئة
  .)2016(ردایدة، )، 2017(غنیم، 

 )STV5-STV1(  الرؤیة االستراتیجیة

 )CL5-CL1(  التعلم المستمر

  ادارة االزمات

)، 2018(الشبلي،  )،2011(الجنابي،  )(PRE5-PRE1 االنذار
.)2009)، (ابو عمر، 2016(ردایدة،   

 )PP5-PP1(       االستعداد 

  )CONT5-CONT1( االحتواء

 )REC5-REC1( استعادة النشاط

 )FB5-FB1( التعلم

  المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على االدبیات السابقة

 اتهـاـاختبارات صدق االسـتبانة وثب: تاسعا

متطلبــات الدراســة الحالیــة امــر  یغنــيبمــا االســتبانة فقــرات أكد مــن صــیاغة ـالتــعملیــة ن إ

التــي تــم االســتبانة مــر تــم إخضــاع اســتمارة ذا األـجــل تحقیــق هــأمــن و نتــائج دقیقــة،  لبلــوغضــروري 

علـى و  وبعـده ،توزیعهـا عـدد مـن االختبـارات قبـلل آنفـاً لیهـا إار ـلى المصادر المشإباالستناد  اعدادها

  النحو اآلتي: 

  ا ـاختبار استمارة االستبانة قبل توزیعه -أ

علـى قیـاس  االسـتبانةقـدرة فقـرات هـو بالصـدق الظـاهري  ن المقصودإ :اهريـقیاس الصدق الظ .1

مـن الخبـراء والمختصـین  عـدد علىاستمارة االستبانة  رضعب فقد قام الباحث الظاهـرة قید الدراسة،

وقــد تـــم  ،مــن الدقــة فـــي تصــمیمها، ،ل مســتوىـفضـــألــى إالوصــول  بغیــةالعلــوم االداریــــة فــي مجــال 

وبمــا  الحالیــة الدراســة أبعــادعلــى قیــاس  االســتبانةحــول قــدرة م ـمالحظاتهــتــدوین م و ـاســتطالع آرائهــ

مناقشة المالحظات وٕاجراء تمت بعد ذلك و  ،ودقتها من الناحیة العلمیة هافقرات في وضوحالن ـیضم

بصـیغتها  االسـتبانةفقراتهـا لتخـرج  ـلىالالزمـین عـالحـذف و اإلضـافة مـن  بشـأنها الالزمة التعدیالت

 .) یبین قائمة بأسماء المحكمین3والملحق ( ،غلبیة من المحكمیناألرأي  بذلك النهائیة مكتسبة
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طریق إلقاء عـدد مـن األسـئلة  عناالستبانة استمارة شمولیة : تم اختبار قیاس قیاس الشمولیة  .2

 مدى شمولیة متغیرات االستبانة. عنعلى السادة المحكمین 

  وذلك عن طریق: -االستبانة بعد توزیعها: ختبارا -ب

كثـر أمـن یعـد ) Alpha Cronbachان تحلیـل الثبـات بطریقـة كرونبـاخ ألفـا (: قیـاس الثبـات  .1

اذ تم اختبار ثبات االستبانة حسـب  ،في التعرف على ثبات االستبانة شیوعاً سالیب اإلحصائیة األ

اسـتمارة تحتـوي علـى ) 298(العینـة الكلیـة للدراسـة والتـي بلغـت  مسـتوىمعامل كرونبـاخ ألفـا علـى 

) فقـرة لكـل اسـتمارة، إذ تبـین أن قیمـة معامـل كرونبـاخ ألفـا مرتفعـة وموجبـة اإلشـارة وهـذا یــدل 60(

علـــى المســـتوى  %)98(قیمـــة معامـــل كرونبـــاخ ألفـــا مـــا معدلـــه بلغـــت علـــى ثبـــات االســـتبانة، فقـــد 

 معاملن ارتفاع أفي الدراسات اإلداریة، كما  جیدة مقبولة و  ةوتعد هذه النسباإلجمالي للمتغیرات، 

ة وال یوجــد متغیــر یؤكــد ان جمیــع المتغیــرات كانــت ضــروری جمــالياإلعلــى المســتوى ألفــا  كرونبــاخ

 ضافته.إغیر ضروري تمت 

االســـتبانة امـــر  اســـتمارة الـــداخلي لفقـــرات االتســـاق مـــن ة التحقـــقن عملیـــإ: االتســـاق الداخلــــي  .2

اسـتخدمت الدراسـة  ، لـذلكالالزمـةعلى جمع البیانـات  ،وقدرتهافي نجاح االستبانة  وأساس ير ضرو 

ـــة برنـــامج ( ـــى تحلیـــل  )Amosالحالی یعـــد مـــن افضـــل الوســـائل  (Amos)حیـــث ان االعتمـــاد عل

الختبار العالقة بین متغیرات الدراسة الحالیة وذلك من خـالل المؤشـرات التـي یقـدمها هـذا التحلیـل 

مــن  صــدق المقـــاییس  ) الــذي یســتخدم للتأكــدConfirmatory Factor Analysisومنهــا: (

، المعتمــدة فــي صــدق البنــاءات النظریــة للمتغیــرات ودقتهــا میــدانیُا والعالقــة بــین متغیــرات الدراســة

ـــــــاین ( ـــــــل التب ـــــــرات) ANOVAوتحلی ـــــــین المتغی ـــــــاین ب ـــــــاس التب ــــــــدم هـــــــذا التحلـــــــــیل  ،لقی   كمـــــــا یقـ

)Chi Squareــــذي یقــــیس االتســــاق او التجــــانس ) Parameter Estimateوكــــذلك ( ،) ال

بـــین  )CFAالهیكلـــي النـــاتج عـــن مخرجـــات تحلیـــل ( ) لتقیـــیم االنمـــوذجLatent Variablesو(

فـــي تحقیـــق اهـــداف الدراســـة الحالیـــة وســـنذكرها خـــرى ممكـــن ان تســـتخدم االمؤشـــرات الالمتغیـــرات و 

   .الجانب المیداني

  اإلحصائيتحلیل الأسالیب  : عاشرا

الدراســــة واختبــــار صــــحة  بهــــدف الحصــــول علــــى مؤشــــرات دقیقــــة وواقعیــــة تخــــدم أهــــداف

اســـتخدام ، إذ تـــم ة مـــن الوســـائل واألدوات اإلحصـــائیةمجموعـــ فرضـــیاتها فقـــد اعتمـــد الباحـــث علـــى

ـــــالبرنــــامج اإلحصائ وتمثل����ت ھ����ذه فــــي التحلیــــل، ) AMOS( االحصــــائیة لبرمجــــةوا ،)SPSSي (ـ

  االحصائیة بالنقاط االتیة: الوسائل

لوصـف متغیـرات الدراسـة  واالنحرافـات المعیاریـة وسـاط الحسـابیةالتكرارات والنسب المئویـة واأل  . أ

 وتشخیصـها.

 وكما هو موضح أدناه : الدراسة، ختبار فرضیاتالدوات من األعدد  استخدام  . ب

 .لفاأ كرونباخ معامل .1

2. SPSS.  

 . AMOS نمذجة المعادالت البنائیة باستخدام برنامج .3
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  املبحث الثالث

  وصف جمتمع الدراسة واألفراد املبحوثني

 الحالیـة دراسةـذي طبقـت فیـه الــتسـلیط الضـوء علـى المیـدان الـسوف یـتم هذا المبحث  في

اختیــار المیــدان المناســب مــن أبــرز عومــل إنجــاح الدراســة هــو ن أذ إووصــف األفــراد المبحــوثین، 

تم تقسـیم قد و  ،ات الخاصة بها،ـات والمعلومـللحصول على البیان ساساأل، كونه یمثل المصدر لها

  -تیة:لى الفقرات اآلإث المبحهذا 

  اوًال: وصف مجتمع الدراسة

 امرٌ  إذ إن تحدید میدان الدراسةالموصل مجاًال تطبیقیًا للدراسة،  جامعة تم اختیار

في استمارة  ومهمةً  لتحقیق الصدق والثبات والموضوعیة والتي تعد شروطًا الزمةً  ضروريٌ 

الدراسة  إلجراء هدفاً  الجامعة المبحوثةلذلك وضع الباحث  .التي تخص العینة المبحـوثة، ،االستبانة

واللقاء للجامعة المبحوثة بزیارة میدانیة صولیة قام الباحث الموافقات األ وبعد استحصال ،المیدانیة

المقابالت قد أجریت همیتها و أو  هاهدافأو فكرة الدراسة ومحتواها  لعرض ببعض المسؤولین فیها

  استمـارة االستبانة على األفراد المبحوثین.وتوزیع  الشخصیة

 وصف مجتمع الدراسة (جامعة الموصل) .1

جامعة الموصل هي إحدى الجامعات الحكومیة التابعة : عن الجامعةریخیة أمقدمة ت  -أ 

)، وتقع 1967نیسان  1لوزارة التعلیم العالي والبحث العملي العراقیة، تم تأسیسها في (

) 8365) كلیة، یبلغ عدد كادرها الكلي (24الجامعة ( في محافظة نینوى، إذ تضم هذه

 )1() موظفًا إداریًا وفنیًا.4084) تدریسیًا و (4281وبواقع (

ة ونشرها، ـم، وٕانتاج المعرفـالریادة في مجاالت التعلیم والتعلو  تحقیق التمیز :الجامعة رؤیة  -ب 

 )2(.المیةـوالعربیة والع ات العراقیةـدم بین الجامعـع، للوصول إلى مركز متقـموخدمة المجت

ف التخصصات، وعلى ـدمة للتعلیم العالي في مختلـبرامج متق توفیر :رسالة الجامعة  - ج 

ي ـهمون فن أكثر كفاءة یسـدف إلى تأهیل خریجیـالمستویات كافة، وفق معاییر عالیة، ته

فضًال عن االلتزام  ،اعیًا وتراعي خصوصیاتهـًا واقتصادیًا واجتمـتنمیة المجتمع معرفی

واإلبداع الفكري، ودعم  ،زة للتعلمـوٕایجاد بیئة محف ة،ـالقیم الروحیة واألخالقیة والمهنیـب

ة ـل للتقنیة، وتوفیر الحریـة، والتوظیف األمثـان، والحفاظ على البیئـوق اإلنسـحق

                                                           

 2019/ 4 / 8رئیس قسم التخطیط في رئاسة جامعة الموصل بتاریخ  السیدمقابلة مع  1)(

  www.uomosul.edu.iqالموقع االلكتروني لجامعة الموصل على االنترنیت  )2(
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المعرفة، وتقدیم مع ـتسهم في بناء مجت ،داعیةـو إنتاج بحوث إبـاألكادیمیة، والسعي نح

 .)1( وى أداء مؤسسات المجتمعـارات الفنیة لرفع مستـاالستش

  )2( أهداف الجامعة  -د 

ـــ .1 ـــة علمی ـــاً ـإعـــداد الكـــوادر المؤهل ـــة ـوفقـــًا لمواصفـــ ،االت المعرفـــةـفـــي مختلـــف مجـــ ًا ومهنی ات عالی

 .الجودة

رامج ـذات الصلة ببراء البحوث ـوم النظریة والتطبیقیة، وتشجیع إجـتعزیز البحث العلمي في العل .2

  .م البحوث المستقبلیةـالتنمیة، فضًال عن دع

ات ـوى الدراســات االولیــة والعلیــا، وفــق المستحدثـــعلــى مستــ ،ج الدراســیةـالتطــویر المســتمر للمناهــ .3

 .ة والتقنیة المعاصرةـالمعرفیة والمنهجی

ور ـوالشعــ ،روح التعــاون ةـة لــدى الشــباب الجــامعي وتنمیـــم الدینیــة واألخالقیــة والوطنیـــتعزیــز القیــ .4

 .ن الطلبةـوالوعي البیئي بی ،بالمسؤولیة

م ـالمباشـــر مـــع مؤسســـاته، وتقدیـــو ة المجتمـــع عـــن طریـــق التفاعـــل المســـتمر ـالمشـــاركة فـــي خدمـــ .5

 .رامج التعلیم المستمرـاالستشارات العلمیة، وتعزیز ب

والتفاعل اإلیجابي مـع  ،میةة والعالـوالمؤسسات األكادیمیة اإلقلیمی ،تدعیم الصالت مع الجامعات .6

 .ا وخبراتها العلمیة الناجحةـتجاربه

ف دورات طرائـــق ـعــن طریـــق تكثیــ ،دریس فــي الجامعـــةـوى أداء أعضـــاء هیئــة التــــاالرتقــاء بمستــ .7

 .ویمـدریس وورش القیاس والتقـالت

 .الیـموظفین وتدریسیین وٕادارات ع مناسبیة بین منتسبي الجامعة ـنشر ثقافة الجودة المح .8

  المیدان المبحوث  مبررات اختیار. 2

ن االختیـار المناسـب لمجتمـع إ، إذ التي تمیزه عن غیره إن لكل مجتمع مالمحه الخاصة به      

 ةر الفـــرضیات، فقــد تــم اختیــار جامعــصــحة النتـــائج واختبــادقــة و الدراســة یســهم وبشــكل كبیــر فــي 

  للدراسة الحالیة للمبررات اآلتیة: اً میدانالموصل 

 . ة المبحوثةانسجام طبیعة الدراسة الحالیة واهدافها مع واقع الجامع .1

في البناء الفكري والمعرفي واالجتمـاعي  ةالمبحوث ر االستراتیجي الذي تلعبه الجامعةأهمیة الدو  .2

 والثقافي.

قیـق الریـادة والتوجـه نحـو والتـي تسـهم فـي تح الموصـلمكانات الكبیرة التي تتمتع بهـا جامعـة اإل .3

 لى منظمة ذكیة.إ التحول

                                                           
 

 www.uomosul.edu.iqالموقع االلكتروني لجامعة الموصل على االنترنیت ) 2( )1(
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العمــل التنظیمــي واألطــر االداریــة  بهمــا إذالجامعــة المبحوثــة خاصــیتا الثبــات واالســتقرار تتمتــع  .4

فـــي بلـــوغ مســـتویات تضـــاهي مصـــاف الجامعـــات  ةالمســـتقرة بالشـــكل الـــذي یـــدعم غایـــة الجامعـــ

 العالمیة.

  ًا: وصف األفراد المبحوثیننیثا

لـى إجـل الوصـول أاسـة علیهـا یعـد امـرًا ضـروریًا مـن جل الدر أن اختیار العینة المناسبة من إ

فــراد المبحــوثین ن وصــف االإذ إلمشــكلة او الظــاهرة قیــد الدراســة، لتــي تعكــس حقیقــة اادق النتــائج أ

) یظهـر بعـض 2(إلجــراء الدراسـة والجـدولمـتهم ءیـر مـن الـدالئل التـي تعكـس مـدى مالیعطي الكث

  تي:وكاآل المبحوثةفراد عینة البحث في الجامعة أئص خصا

  ) 2الجدول (

  وصف األفراد المبحوثین

 الجنس

 أنثى ذكر

 النسبة المئویة العدد النسبة المئویة العدد

193  65 105 35 

  الفئات العمریة

  فأكثر 55  45-54  35-44  25-34

  النسبة %  العدد  النسبة %  العدد  النسبة %  العدد  النسبة %  العدد

35  12  130  44  85  28  48  16  

  التحصیل الدراسي

  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم عالي  بكالوریوس

  النسبة %  العدد  النسبة %  العدد  النسبة %  العدد  النسبة %  العدد

67  22  20  7  82  28  129  43  

  سنوات الخدمة

  فأكثر 31  21-30  11-20  1-10

  النسبة %  العدد  النسبة %  العدد  النسبة %  العدد  النسبة %  العدد

53  18  148  50  37  12  60  20  

   n = 298                      داد الباحث                        ـالمصدر: الجدول من اع
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  ) ما یأتي:2یتضح من الجدول (

من المجمـوع الكلي لألفراد المبحوثین إذ بلغت األكبر : یشكل الذكور النسبة الجنس .1

 .%) لإلناث35( فـراد العینة المبحوثة مقابلأ%) من مجموع 65(

فراد عینة أ%) وهى النسبة األكبر من 44) بلغت (44- 35نسبة الفئة العمریة (العمر:  .2

فراد العینة تلیها الفئة أ%) من مجموع 28ذ بلغت (إ) 54- 45البحث تلیها الفئة العمریة (

اذ بلغت  )34- 25() واخیرًا جاءت الفئة العمریـة %16والبالغة ( )فأكثر 55(العمریة 

التي %) مما یؤشر امتالك جامعة الموصل لنسبة عالیة من الفئات العمریة المتمیزة 12(

 .تمتلك الخبرة في العمل والقدرة على النهوض بمستوى الجامعة

إذ  الدكتوراهارتفاع نسبة األفراد المبحوثین الذین یحملون شهادة التحصیل الدراسي:  .3

نسبة األفراد الذین یحملـون شهادة  %) من اجمالي افـراد العینة، ثم تلیها43شكلت (

%) من مجموع أفراد العینة، ثم تلتها نسبة األفراد الذین یحملون 28إذ بغلت ( الماجستیر

%)، وفي ضوء هذه 7%) ثم الدبلوم العالي بنسبة (22شهادة البكالوریوس وشكلت (

العلیا بلغت  النسب نالحظ ان النسبة الكلیة لألفراد المبحوثین الذین یحملون الشهادات

 یدل على ارتفاع مستـوى الوعي الثقافي لـدى المستجیبین. ،%) وهذا مؤشر جید78(

) 10فراد العینة المبحوثة ممن لدیهم خدمة أقل من (أن نسبة إعدد سنوات الخدمة:  .4

) سنوات قد 10%)، أما األفراد الذین لدیهم سنوات خدمة أكثر من (18سنوات بلغت (

مما یدل على ارتفاع مستوى الخبرة لدى األفراد المبحوثین، %)، 82بلغت بالمجمل (

  .وهذا مؤشر إیجابي یسهم في إعطاء إجابات دقیقة نتیجة الخبرة المتراكمة في العـمل
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  الفصل الثاني

  اجلانب النظري للدراسة 
  

مباح��ث تض��منت متغی��رات الدراس��ة یس��تھدف الباح��ث م��ن خاللھ��ا عل��ى  ةیق��دم ھ��ذا الفص��ل ثالث��
  )3توضیح الجذور المعرفیة لمتغیرات الدراسة، الشكل (

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: من اعداد الباحث 

  ) 3الشكل (

  لثانيخارطة طریق مباحث وفقرات الفصل ا

 الفصل الثاني : الجانب النظري

 المبحث الثاني: المنظمات الذكیة  الریادة المبحث االول: استراتیجیات المبحث الثالث: ادارة االزمات

 مفھوم األزمة

مفھوم المنظمة 

 الذكیة 

مفھوم الذكاء 

 التنظیمي

 أسباب األزمة

مفاھیم مشابھة 

 لألزمة

 مفھوم الذكاء

معوقات إدارة 

 األزمات

متطلبات إدارة 

 األزمات

مراحل إدارة 

 األزمات

استراتیجیات إدارة 

 األزمات 

 إدارة األزمات

مبادئ المنظمة 

 الذكیة 

الفرق بین المنظمة 

الذكیة والمنظمات 

 األخرى

اھمیة المنظمات 

 الذكیة

 أبعاد المنظمة الذكیة

خصائص المنظمة 

 الذكیة

 مفھوم ونشأة الریادة

عوامل نجاح 

 المنظمة الریادیة

خصائص المنظمة 

 الریادیة

المفھوم الفلسفي 

 الستراتیجیات الریادة

أھمیة المنظمات 

 الریادیة

 أھمیة الریادة

 مفھوم الریادي

 خصائص الریادي

 المنظمات الریادیة 

 استراتیجیات الریادة

الفرق بین الریادي 

وبعض المصطلحات 

أبعاد استراتیجیات 

 الریادة
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   ولاملبحث اال

  عمالاأل ريادة اسرتاتيجيات 

  المقدمة:

بشـكل عـام،  لـوجي و والتكن فـي الفكـر االداري كبیـراً تطورًا شهدت منظمات االعمال الحدیثة 

ادى الـــى تـــراكم المعرفـــة والخبـــرة العملیـــة الواســـعة علـــى  ممـــا  والفكـــر االســـتراتیجي بشـــكل خـــاص،

الریـــــادة باتـــــت مـــــن  نإذ إالتـــــي تبحـــــث عـــــن الریـــــادة، مســـــتوى الجامعـــــات والمؤسســـــات التعلیمیـــــة 

مـن المنظمـات الریادیـة حیـث زاد  لى ظهور الكثیـرإوهذا ما ادى  ،الموضوعات المهمة والمعاصرة

زیــادة حــدة  فضــًال عــنبشــكل خــاص،  التعلــیمطــاع االهتمــام بالریــادة فــي المنظمــات بشــكل عــام وق

دركــت العدیــد مــن المنظمــات ان الســبیل الوحیــد لتحقیــق المیــزة أوزیــادة المخــاطر، المنافســة الدولیــة 

ر هـــو التنافســـیة وضـــمان اســـتقرارها واســـتمراریة نموهـــا فـــي ظـــل البیئـــة المتغیـــرة والمتطـــورة باســـتمرا

والنظــر الــى المســتقبل برؤیــة اســتراتیجیة معمقــة لبنــاء تجربــة جدیــدة  تحقیــق الریــادة االســتراتیجیة،

حـــث عـــن مـــا یمیزهـــا عـــن المنافســـین ذا تســـعى المنظمـــات التـــي تبلـــتشـــهد حضـــورًا بـــین منافســـیها، 

 باإلبـداعاسـتخدام اسـتراتیجیات الریـادة المتمثلـة فـي ظـروف المنافسـة الشـدیدة الـى  السیماخرین اآل

 ســـتراتیجیاتاالســـتراتیجیات هـــي االتعتبـــر هـــذه  اذ ،والمبـــادأةة والتفـــرد خـــذ بالمخـــاطر واالبتكـــار واأل

ـــ ـــة  والناجحـــة والســـبیل ىالمثل ـــة التعلیمی  ،بخاصـــةلنجـــاح المنظمـــات بشـــكل عـــام والمنظمـــات الذكی

والریــادي والصــفات والخصــائص  مهــاالتــاریخي للریــادة ومفهو  وســنناقش فــي هــذا المبحــث التطــور

  .ت الریادة واستراتیجیا

  مفهومالو  نشأةال :اوالً 

یعد مصطلح الریادة من المصطلحات التي استخدمت في العدید من المجاالت ومن اهمهـا 

) مــن 1734-1680) فــي الســنوات (Richard Cantillonالمجــاالت االقتصــادیة حیــث كــان (

ول المفكـرین االقتصـادیین فـي تحدیـد صـاحب المشـروع بصـفته وكـیًال یشـتري أالقرن السابع عشر 

یتســم بالمخـــاطرة وذلـــك طــار ســـلوك إمعینـــة لضــمها الـــى منـــتج جدیــد فـــي  بأســعاروســائل االنتـــاج 

  ).3، 2007(صالح، رباحللبحث عن األ

 ) في القرن الثامن عشر مـن خـالل اسـتخدامه لمفهـوم الریـادةAdam Smithوتكلم العالم (

لـى إتـم تجاهلهـا  تحقیـق التنمیـة االقتصـادیة ولكـنسالیب اساسیة فـي أبشكله الفعلي وذلك باعتماد 

 واخر القرن التاسـع عشـرأمستوى التجریبي بدأ هذا المفهوم حد كبیر من الناحیة النظریة، وعلى ال

االعمـــال  عمـــال واالقتصـــاد وفـــيصـــبح هنـــاك تجـــدد عمیـــق فـــي األأوائـــل القـــرن العشـــرین حتـــى أو 

  ).Luck,2009, 10خیرة من القرن العشرین (ربعة األالیابانیة في العقود األ
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لـى إكالحاجـة  1961فـي عـام   McClellandوفي علم النفس فقد اكتشف من قبـل العـالم 

ــم االجتمــاع فقــد تــم  .نجــاز والرغبــة فــي تحمــل المســؤولیة وفــي تحمــل المخــاطراإل وفــي مجــال عل

ان  )Majidov,2007, 8(وبـین   Weberمـن قبـل العـالم  1905اسـتخدام هـذا المصـطلح عـام 

والسیاســـیة  ول ظهـــور لمفهـــوم الریـــادة فـــي المجـــاالت االقتصـــادیة واالجتماعیـــةأشـــهد  1475عـــام 

االصــــــلي نــــــه لــــــم یســــــتخدم بشــــــكله الحــــــالي وانمــــــا اســــــتخدم بلفظــــــه أذ إوكــــــان ذلــــــك فــــــي انكلتــــــرا 

Entreprennoure   داریة.استخدم في المجاالت العسكریة واإلوالذي  

مـن  ن كلمـة الریـادة مشـتقةأ )23، 2010،آخـرونشار (العاني و أصل كلمة الریادة فقد أما أ

وفــي اللغــة العربیــة تعَهــد   Takes Underكلمتــین التینیتــین ویقصــد بهمــا فــي اللغــة االنكلیزیــة 

  الشيء أو راده وطلبه.

خیـرة، ) تغیـر ثـالث مـرات خـالل العقـود األEntrepreneurالترجمة العربیـة لمصـطلح ( ان

فقــد كانــت (مــنظم) لكــون علمــاء االقتصــاد األوائــل ركــزوا علــى مهــارة الریــادي فــي "التنظــیم" وفــي 

اقامـــة عمـــل شـــركة. ثـــم (مقـــاول) والســـبب هـــو ان فئـــة المقـــاولین كانـــت الفئـــة التـــي أظهـــرت أعلـــى 

ن االسـتعدادات أدرك العلمـاء ألـى (ریـادة) فقـد إات تحولت یة. ومن ثم في التسعیناستعدادات ریادی

موا شـــركات قــاأمــن الشــباب والشــابات الــذین  اً الریادیــة غیــر محصــورة فــي المقــاولین، بــل ان كثیـــر 

و متاجر االغذیة والمالبس أنترنت تجارة الهواتف المحمولة وخدمة األو ألتقدیم خدمات الحاسوب 

لــى شــركات كبیــرة وعمالقــة، لــذلك تــم إقصــیرة  مــدةوغیرهــا، اقــاموا شــركات صــغیرة وحولوهــا خــالل 

  ).22، 2008تغییر الترجمة العربیة مرة اخرى الى ریادة (برنوطي،

دبیات اتفقت على ان الریادة هي تأسیس اعمـال جدیـدة، كمـا ان مصـطلح ان اغلب األكما 

ق من االدب الفرنسي في القرن الثامن عشر ثم راج استخدام هذا المصطلح في االدب الریادة اشت

  ).4، 2010االنكلیزي (العبادي والسوداني،

 ) بمفهــوم االســتحداثEntrepreneurshipن مصــطلح الریــادة (ااقتــر  لــىهم إبعضــویشــیر 

وان ، وفـي األالعشـرینفـي بـدایات القـرن عمـال الیابانیـة انتشر على نطاق واسـع فـي عـالم األ الذي

عمال تعني السـبق فـي میـدان مـا مـن خـالل  االقـدام في مجال األ السیماصبحت الریادة و أ األخیرة

  ).3، 2007الشجاعة والتصمیم والنجاح وتحمل الخطر وتحقیق التمیز (صالح،

 اً شــافیة العســكریة لیكــون مرادفــكمــا اســتعمل مفهــوم الریــادة فــي البدایــة فــي الحمــالت االستك

عمـــال هـــذا المفهـــوم مســـتخدما فـــي مجـــال األ الخطـــر وتحمـــل المخـــاطر والصـــعاب، وبقـــي ىلمعنـــ

االنتاج لمختلف المنتجات واعادة تغلیفها ثـم تسـویقها بسـعر و واالقتصاد لیعبر عن عملیات الشراء 

  ).178، 2015غیر مؤكد وغیر قابل للتنبؤ (حیاة و امال،
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ة التــي لــم یجمــع یعــد مفهــوم الریــادة مــن المفــاهیم االداریــللریــادة ف المفهــوم العــاممــا مــن حیــث أ   

ضــعوا لهــا تعریفــًا قاطعــًا علــى الــرغم مــن وجــود تقــارب كبیــر فــي محتــوى هــذه و علیهــا البــاحثون و 

  التعاریف.

تیـان ا العملیة التي یـتم مـن خاللهـا اإل) بأنهHisrich & Peters,2002,10حیث عرفها (

  تخصیص المال والوقت والجهد وتحمل المخاطر.بقیمة مضافة وشيء جدید من خالل 

وال   بأنها التفـرد واالعتمـاد علـى التنـوع واالخـتالف والتوافـق والطـرق الجدیـدة همبعض شارأو 

وانمــا هــي الوصــول الــى االداء  خــرونتعتمــد علــى النمــاذج والعــادات الســائدة التــي یعتمــد علیهــا اآل

  ).6، 2006والطرق المعمول بها (النجار والعلي،

همیة لإلعمال والمنظمـات علـى ن الریادة مفهوم بالغ األألى إخر هم اآلعضب اشارفي حین 

یـــة مهـــا وقـــد كـــان هـــذا المفهـــوم ســـابقا متجســـدًا فـــي القـــدرات المنظماحجأاخـــتالف اســـالیب عملهـــا و 

ن وهـــم افـــراد یتمتعـــون بقابلیـــات وقـــدرات تحمـــل المخـــاطر وقبـــول و واالســـتثماریة مـــا یـــدعى المقـــاول

ـــادة ا المجازفـــة   فكـــاربداعیـــة وتولیـــد األدارة اإللفـــرص والتخطـــیط العلمـــي الســـلیم واإلالمحســـوبة وری

  .)34، 2009(الغالبي،

یركــز  والعمــل الــذيان الریــادة هــي طریقــة للتحلیــل والتفكیــر  )Lynch,2006,742(شــار أو 

 دات االفــراد اوعمــال مــن وجهــة نظــر عامــة وشــاملة تحركهــا قیــاعلــى تحدیــد واســتغالل فــرص األ

كما عرفت على انها القدرة على تبني شیئًا ذا قیمة من ال شيء، وایضًا القدرة ، المجامیع الصغیرة

خـذ باالعتبـار مـوارد وذلـك ضـمن رؤیـة محـددة مـع األعلى اقتناص الفرص بناًء على المصـادر وال

  ).21، 2009(السكارنة، تقدیر المخاطر

اكــد علــى ان الریــادة انشــاء شــيء جدیــد ذي قیمــة شخصــیة  فقــد )271، 2013(محمــد،امــا 

واجتماعیة، وهي القدرة على تحمل المخاطر المدروسة ازاء تحقیـق الرضـا الشخصـي واالسـتقاللیة 

اتجــاه تحقیــق المنفعـــة االجتماعیــة، والقــدرة علـــى المبــادرة بتنفیـــذ عمــل جدیــد والبراعـــة فــي االنتبـــاه 

  مصادر الموارد. كتشافاو للفرص 

داء المتفــوق لــى األإویــؤدي نیــة وســلوك الفائــدة آتتضــمن فرصــة الریــادة  بــأن آخــرونار وأشــ

قـل نجاحـًا فـي تطـویر أیـة فعالـة فـي تمییـز الفـرص ولكنهـا والقوي وتكـون الشـركات الصـغیرة التجار 

المزایا التنافسیة المطلوبة لتخصیص القیمة من هذه الفرص و بعكس الشركات الكبیرة التـي تكـون 

االحیــان فعالـــة فـــي تأســیس المزایـــا التنافســـیة ولكــن قـــادرة علـــى تمییــز الفـــرص الجدیـــدة  فــي اغلـــب

  ).262، 2018(الصباغ والطویل،

رد عـن طریـق االبتكـارات وتنمیـة ذن الریادة هي تلك العملیات التي تركز علـى التمیـز والتفـإ

جدیدة ولیس العادات المعتادة سواق وادخال تكنلوجیا متطورة من خالل االعتماد على النماذج الاأل
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نافسة سواء غزو االسواق ومواجهة المكجل الحصول على المنتجات والخدمات بطرق مبدعة أمن 

  ).4، 2017و قائمة (زغمار،أعن طریق منظمة جدیدة 

  ومن خالل التعاریف یمكن ان نلخص بعض االفكار التي لها عالقة بمفهوم الریادة:

 ة.لیس هناك مفهوم محدد للریاد .1

 لیس هناك نموذج شامل یمكن من خالله تأطیر مكونات الریادة. .2

مــع التأكیــد علــى  و القــادةأفــراد المــدیرین مــن األ اً ان الریــادة یمكــن ان تحلــل وتختبــر باعتبارهــا نوعــ .3

 ثقل من القیادة.أالتركیز على وزن الشخص بمعاییر  نإنتائج الریادة ف

الخصـــائص او الســـمات  عـــن طریـــقالـــرواد  خـــاللمـــن معظـــم التعریفـــات وصـــفت الریـــادة مباشـــرة  .4

 من خالل الفعالیات او النشاطات.و مباشرة الغیر المهنیة او 

هذه المصطلحات غالبا ما نجدها بداع والتغییر، ات مثل عدم التأكد، المخاطرة، اإلهناك مصطلح .5

 في معیدي الریادة.

التفكیــر والتحلیــل والعمــل  علــى بأنهــا القــدرة العالیــةتعــرف الریــادة  نفــإ واتســاقًا مــع مــا تقــدم

 ئاً او تبنـي شـی ،احـةتنیـة واسـتثمارها وفـق المـوارد المكز على اكتشاف واسـتغالل الفـرص اآلالتي تر 

الـذي یتمیـز مـن خـالل السـلوك سـواق، تیان بشيء جدید ینافس فـي األإلا وأ ،ذا قیمة من ال شيء

تكنلوجیـا جدیـدة واالبتكـارات والتنمیـة  عـن طریـق تبنـيوذلـك بـداع والمخـاطرة، بالتفرد و التمیـز واإل

نتـاج والتسـویق والخـدمات إلواالعتماد على النماذج الجدیدة ولیسـت العـادات القدیمـة المعتـادة فـي ا

  خذ بالمخاطرة.شدیدة مع األبطرق مبدعة ومنافسة 

  همیة الریادةأ :ثانیاً 

تعد ریادة االعمال ذات اهمیة حقیقة اذ وجدت كضـرورة للبحـث عـن االسـالیب الجدیـدة مـن 

اجل تحقیق النجاح واالسـتقرار للمنظمـات، ومـن بـین اهـم المجـاالت التـي تظهـر فیهـا اهمیـة ریـادة 

  ) :Shah & Bhutta,2013, 79تي (االعمال اآل

االبتكـار فــي بیئـة العمــل، وكـذلك نموهــا، تعــزز مـن قیمــة  إذعنصــرًا حیویـًا للمنظمــة الناجحـة،  دتعـ .1

وتقـدیم الفرصــة للعـاملین لالســتفادة مـن مهــاراتهم االبداعیـة وصــیاغة ثقافتهـا التــي تقـوي مــن ادائهــا 

 في السوق.

خرى في بیئة تنافسیة، وذلك ت مخاطر وتهدیدات من المنظمات األمن المتوقع ان تواجه المنظما .2

 نها.لوجود كلف عالیة في التعامل فیما بی

تســـلط الضـــوء علـــى الفجـــوة المعرفیـــة فـــي الفكـــر االداري مـــن خـــالل العالقـــة بـــین مفهـــومین ریـــادة  .3

 االعمال والمنافسة من حیث االبتكار في المنظمات.

لمجتمعـات المعاصـرة لمـا تحدثـه همیة الریـادة فـي ااعن  وافقد تكلم )28، 2010،آخرون(العاني و  اما

  یجابیة تتمثل باالتي:إثار آمن 
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وان  هـــــم الخصـــــائص الممیـــــزة للریـــــادة، خاصـــــةً أبـــــداع مـــــن ذ یعـــــد اإلإداث التغییـــــر والتحـــــول، حـــــأ .1

 نشطة الریادیة.كوكیل للتغییر من خالل ممارسة األالمنظمات الریادیة تعمل 

 یجاد العدید من المشروعات التي تعد مهمة لتطویر وتنمیة االقتصاد.إ .2

 جل تحقیق النمو االقتصادي.أهمیة على المدى الطویل من ایجاد فرص العمل ذات األ .3

خرین لالستجابة بشكل ن دخول منافسین جدد یحفز اآلإذ إالكفاءة من خالل زیادة التنافس، زیادة  .4

 كفوء وفعال.

احـــداث التغییـــر فـــي هیكـــل الســـوق والعمـــل مـــن خـــالل زیـــادة تبنـــي االبـــداع التنظیمـــي والتكنلوجیـــا  .5

 الحدیثة.

ــ اً ال ابتكــار جــذري یتــرك اثــر دخــإاحتمالیــة  .6 فــي االقتصــاد بشــكل كامــل نتیجــة البــدء بإنشــاء  اً ایجابی

 الشركات الجدیدة.

 ، وابداعًا اقتصادیًا.جدیدةً  اً ن المشروعات الجدیدة تقدم افكار إذ إنوع الكبیر في الجودة والنوعیة، الت .7

ة وتتمثـل مسـتوى المنظمـهمیة كبیرة تتعـدى أعمال ن لریادة االأ )4، 2017(زغمار، شارتأكما   

  :تيباآل

 لیة تغییر وتطویر وتجدید استراتیجي.آالنشاط الریادي  .1

فضـل للمـوارد المتاحـة للوصـول الـى اذ القـرار المتعلـق باالسـتعمال األتعد احد مدخالت عملیـة اتخـ .2

 طرائق جدیدة للعملیات.

ــــد نمــــط ساســــیات اإلأمل تســــتع .3 ــــه تحدی ــــذي یــــتم فی ــــت ال ــــادي اذ یتحــــدى ســــلوك الدارة فــــي الوق الری

 البیروقراطیة ویشجع االبداع.

تكون مسؤولة عن تحفیز وتشجیع االبداع عن طریق اقتناص الفـرص الجدیـدة وتنفیـذها واسـتغالل  .4

 واكتساب الموارد إلنتاج سلع وخدمات جدیدة.

 مجموعة من المواقف التي تعزز قدرتها على تبني المخاطرة. تتضمن ریادة المنظمة .5

یجـابي علـى االقتصـاد والمجتمـع حیـث تسـاعد علـى اسـتقرارها مـن خـالل إثـر أذات  ریادة االعمـال .6

  ما تقدمه من خدمات ومنتجات.

   مفهوم الریادي: ثالثاً 

مــن لــه  عمـال یأخــذ جــدًال واسـعًا نظــرًا لتعــدد المفـاهیم الموضــوعة األ ي فــيریــادالان مفهـوم 

  تي:المتعلقة بالریادي اآلم التعاریف هأفكرین، وهیئات ومنظمات، ومن بین قبل عدة م

ن ) بــأنهم االشــخاص الــذین یعملــو Hitt et al.,2007,523مــن قبــل  ( حیــث تــم تعریفــه

من المنظمة، والذین یقومـون بالبحـث عـن الفرصـة الریادیـة، ثـم یسـتخدمون  اً جزءبشكل مستقل او 

االبداع الذي یتضمن المخاطر لغرض تعقب واكتشاف واستغالل الفرص، وغالبًا ما یعد الریادیون 

حـدث بالصـدفة، بأنهم االشخاص الذین یحصلون علـى االئتمـان المصـرفي لتحقیـق االشـیاء التـي ت
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لـى الـذین یعملـون علـى إوصـوًال و من المدراء التنفیذیین  اً ء المنظمة، بدءنحاأویتواجدون في جمیع 

  انتاج سلع وخدمات المنظمة.

نــه الشــخص الــذي یســتطیع أعــرف الریــادي علــى   Merriam Websterوحسـب قــاموس 

في حین تـم تعریـف الریـادي مـن قبـل ، )25، 2008عمال (السكارنة،في األ تنظیم وادارة المخاطر

)Don & Donald,2001,4( ة واغتنامهـــا بأنـــه ذلـــك الشـــخص الـــذي یســـتطیع تمییـــز الفرصـــ

ص خــر هــو الشــخص الــذي یمتلــك خصــائآبتعبیــر  ال یســتطیعون ذلــك خــرونواســتغاللها بینمــا اآل

أنــه یمكــن تحدیــد الریــادیین بــانهم ب )Luke,2005,20(شــار أو ، نــادرة وغیــر متــوفرة لــدى االخــرین

ــذین یحــددون الفــرص لخلــقأ یــنجم عنهــا  قیمــة، وذلــك لتحســین الكفــاءة االقتصــادیة والتــي ولئــك ال

، یتضـمن ذلـك التغییـر وبشـكل جـوهري عالقـة تـأثیر اعيٌ واجتمـ اقتصاديٌ  وعلى نحو حتمي تغییرٌ 

دراك تلــك القیمــة بأشــكال مختلفــة مثــل الرضـــا إریــادیین والمجتمــع، حیــث باإلمكـــان متبادلــة بــین ال

نـه أفقـد وصـف الریـادي ب )Baron,2008,328(مـا أ، العمـالالداخلي والمالي واالسـتقالل ونمـو ا

  .عمال من خالل تأسیس مشاریع جدیدةالشخص الذي یمیز وینقل فرصًا جدیدة لأل

دارة إ نه الشخص الذي یستطیع تنظیم و أخر للریادي حیث عرف على آ اً ن هناك تعریفأكما 

  ).164، 2017(الذیابات،رباح جل تحقیق األأعمال مع تبني المخاطرة من األ

لعملیــة نــه الشـخص الـذي یمتلــك قـدرة فائقـة علــى االدارة، والـذي یـدیر اأكمـا عـرف الریـادي ب

نتاج فیها ویشـرف علـى مجمـل هـذه العملیـة بالكامـل، وعلیـه ان یكـون االنتاجیة وینظم عناصر اإل

نتاجیـة، وتنبـع قـدرة الریـادي في العملیة اإل شراف بوصفه حجر زاویةٍ على الربط والتوجیه واإل اً قادر 

من روح الوالء للعمل التي تتضمن معرفة دقیقة ببیئة النشاط االقتصادي والسرعة في اتخاذ القرار 

لـــدى الریـــادي علـــى ادارة  المتمیـــزةوابقـــاء العیـــون مفتوحـــة علـــى كـــل المتغیـــرات، فضـــًال عـــن القـــدرة 

  ).Halim & Razak,2014, 22(المشروع 

یبتكر عمًال  يبأنه ذلك الشخص الذ  )Scarborough,et.al,2009, 21(شار أفي حین 

ــدًا فــي مواجهــة عــدم التأكــد و الخطــر، ویهــدف الــى تحقیــق االربــاح والنمــو مــن خــالل تمییــز  جدی

) فقـد Marcus,2005, 194امـا (، الفرصـة وتجمیـع اسـتغالل المـوارد الضـروریة لتحقیـق الفرصـة

  لشخص الذي یكتشف الفرص ویستغلها.هو ذلك ا اكد على ان الریادي بأنه

كما عرف الریادي بأنه الفرد الذي یبدع ویبتكر ویتحمل المخاطر والذي یبحـث عـن الجدیـد 

  ).Krans & Curtis,2000,46ویسلك طرق غیر عادیة لتوزیع الخدمة وایجاد اسواق جدیدة (

لمبــادأة والمبــادرة وفـي ضــوء هـذا یمكــن تعریـف الریــادي بانـه الشــخص الـذي یأخــذ مـن روح ا

یعـزز الفعـل الریـادي ویهـدف الـى تـوفیر لـه،  بداع والتفرد واالستقاللیة سلوكًا ریادیًا والمخاطرة واإل

وتحدیــد واســتغالل الفــرص لتــدعیم المركــز التنافســي للمنظمــة مــن بــین المنظمــات الریادیــة القائمــة 

  ).272، 2013والناشئة وذلك لتحقیق المیزة التنافسیة المستدامة (محمد،
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نـه ذلـك الشـخص الـذي یجیـد اسـتغالل الفـرص ألى ما تقـدم عـرف الباحـث الریـادي بوبناًء ع

 انشـــاء التجدیـــد والتغییــر، مـــن خــالل ویســعى دائمـــا الــىدارة، ولدیــة قـــدرة عالیــة علـــى اإل، المتاحــة

ولدیـــه روح المخـــاطرة مـــن خـــالل اقتنـــاص الفـــرص واســـتثمارها  ، اعمـــال جدیـــدة ومبتكـــرة اســـواق و

  .ع لمواقف الصعبة واتخاذ القراراتولدیه القدرة على التعامل م، بداع ویمتاز بالتفرد و المبادأةواإل

  رابعًا: خصائص الریادي

فالریـادي هـو شـخص  ،ان ریادة االعمال تتطلب روحًا خاصة وذهنیـة عالیـة قبـل كـل شـيء

بالرغم من  لنجاح الحتميومؤمن باجريء ومبادر یرید ان یشق طریقه بیده، وهو بطبیعته متفائل، 

االخطــار التــي تســبب الفشــل، ویمتلــك طاقــة وقــوة دافعــة تمكنــه مــن تخطــي الصــعوبات التــي تعیــق 

ــــادرات هــــم اشــــخاص یشــــعرون بالراحــــة لفكــــرة  ــــة مــــن المب ــــك النوعی ــــه، واصــــحاب تل تحقیــــق اهداف

فــي المجتمــع مــن خــالل المبــادرات الخاصــة وعملهــم الشــاق  ســهاماســتحداثهم لمشــروع جدیــد، واال

وتعرف  وابداعاتهم، لذا فان الریادیین یمتلكون خصائص ممكن ان تكون فریدة ولهم ادوار مهمة، 

نهـا القـدرات والسـمات الشخصـیة التـي یمتلكهـا الریـادي ویحتاجهـا أب باختصـار الخصائص الریادیة

اح فــي مشــروعه، داریــة التــي تمكنــه مــن النجــالســلوكیة واإلوهــي المهــارات إلدارة مشــروعه  بنجــاح 

  ):74، 2011تي (اسماعیل،خصائص الریادي وعلى النحو اآلوسیتم تناول اهم 

 الخصائص الشخصیة. .1

 الخصائص السلوكیة. .2

 الخصائص االداریة. .3

 & Don Harvey(شـــــار أكمـــــا تیـــــة وتشـــــمل الجوانـــــب اآل: الخصـــــائص الشخصـــــیة .1

Donald,2000,4( :  

هم ما یمیز الریادي هو المیل نحو المخاطرة، لذلك نجـد ان أن إ: االستعداد والمیل نحو المخاطرة  .أ 

 الشركات الصغیرة التي یمتلكها شخص واحد تكون اكثر میُال للمخاطرة من الشركات الكبیرة.

لثقـة الل اومسـتعدین لمقابلـة التحـدیات، ومـن خـ: ان الریـادیین یملكـون الثقـة بـالنفس الثقة بـالنفس  .ب 

ـــالنفس یســـتطیع الریـــادي ـــ ب بـــأنواع المشـــاكل  ه عمـــًال ناجحـــًا، ولدیـــه احســـاس عـــالٍ ان یجعـــل عمل

 خرین.والتعامل معها بطریقة افضل من اآلالمختلفة ولدیه القدرة على ترتیب هذه المشاكل 

ــدفاع للعمــل  .ج  خــرین وان هــذا االنــدفاع والحمــاس اآلعلــى مــن أ: ان الریــادي لدیــه انــدفاع للعمــل االن

 یأخذ شكل العناد والرغبة في العمل الشاق والصعب.

: ان ســر نجــاح الریــادي هــو التزامــه بواجباتــه التــي یرســمها لنفســه، مــن خــالل تركیــزه علــى االلتــزام  .د 

 االهداف التي وضعها لنفسه وعدم تخلیه عنها.
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مـا  ةٍ حلـحتمـال انـه مـن الممكـن ان یفشـل فـي مر یكون الریادي اكثـر تفـاؤًال مـن غیـره مـع ا :التفاؤل  .ه 

من مراحل الحیاة، وهذا امر ال یمكن تفادیه، ولكن یجب التعلم من ذلـك الفشـل مـن اجـل اسـتمرار 

 النجاح.

السـلوكیة الجوانـب  تشمل) الخصائص التي 74، 2011شار (اسماعیل،أ: الخصائص السلوكیة   .2

  :تياالكهي 

تكـوین وبنـاء العالقـات بـین علـى نسانیة التي تركز المهارات اإل : وهي نوع منالمهارات التفاعلیة  - أ

إلیجــاد بیئــة عمــل تفاعلیــة  نتاجیــة والســعيالعملیــة اإلنشــطة و دارة والعــاملین والمشــرفین علــى األاإل

لــى التقــدیر واالحتــرام والمشــاركة فــي حــل المشــكالت وتنمیــة االبــداع واقامــة قنــوات اتصــال إتســتند 

 داء.جواء لتحسین األتوفر األ فعالة وهذه المهارات

: وهــي تنمیــة المهــارات التكاملیــة بــین العــاملین اذ تصــبح الشــركة وكأنهــا خلیــة المهــارات التكاملیــة  - ب

 عمل متكاملة وتضمن انسانیة االعمال بین الفعالیات وبین االقسام.

  :)Peggy & Charles,2000,14(كما اشار  تیة وتشمل الجوانب اآل :الخصائص االداریة .3

م وتتمثل بمهارات التعامـل االنسـاني والتركیـز علـى انسـانیة العـاملین وظـروفه :المهارات االنسانیة  .أ 

نســانیة لـذات فضــًال عــن احتــرام المشــاعر اإلجــواء التقــدیر واحتــرام اأاالنسـانیة واالجتماعیــة وتهیئــة 

خــالل بنــاء بیئــة عمــل تركــز علــى الجانــب الســلوكي مــن والكیفیــة التــي یــتم فیهــا اســتثمار الطاقــات 

 داء والتمیز.وانعكاس ذلك على األ واالنساني

: یتطلــب مــن الریــادي امــتالك مجموعــة مــن المهــارات الفكریــة الخاصــة وامــتالك المهــارات الفكریــة  .ب 

طر وع الصغیر وكیفیة ارتكازه على األُ المعارف والجوانب العلمیة والتخطیطیة والرؤیا إلدارة المشر 

هــداف علــى اســاس لســیاقات والــنظم وصــیاغة األتحدیــد اوالمفــاهیم العلمیــة والمعرفیــة والقــدرة علــى 

 العقالنیة .

: تـــرتبط المهـــارات التحلیلیـــة مـــع المهـــارات الفكریـــة وتهـــتم المهـــارات التحلیلیـــة المهـــارات التحلیلیـــة  .ج 

وع وتهـتم هـذه المهـارات بتحلیـل بتفسیر العالقات بین العوامـل والمتغیـرات المـؤثرة علـى اداء المشـر 

ة والضـعف للبیئـة الداخلیـة والفـرص والتهدیـدات فـي البیئـة الخارجیـة، سباب وتحدید عناصر القو األ

 كما تركز هذه المهارات على تحدید السلوكیات الخاصة بالمنافسین وتصوراتهم المستقبلیة.

ـــة  .د  عرفـــة طبیعـــة العالقـــات بـــین المراحـــل االنتاجیـــة مدائیـــة و : وتتمثـــل بالمهـــارات األالمهـــارات الفنی

بتصـمیم المنـتج عمال الفنیـة خاصـة فیمـا یتعلـق داء األأت التصمیمیة للسلع ومعرفة كیفیة والمهارا

جـــزاء التشـــغیلیة ومعرفـــة كیفیـــة تركیـــب األوكـــل مـــا یـــرتبط بالجوانـــب الفنیـــة و  هِئـــوكیفیـــة تحســـین ادا

وصیانة بعـض المعـدات، وهـذه المهـارات تكـون ذات تـأثیر كبیـر فـي بعـض المشـاریع ذات الطـابع 

 ثاث وغیرها.لنجارة وصناعة األاالفني ك
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  بین الریادي وبعض المصطلحات المشابهة: الفرق خامساً 

في القرن التاسع عشر تم الفصل بین الریادي وبین مالك رأس المـال، حیـث ان المختـرعین 

لم یملكوا المال الكافي لتمویـل اختراعـاتهم لـذلك حصـلوا علیهـا مـن مصـادر مختلفـة، ولكـنهم قـاموا 

نـه لـم یكـن مـن السـهل أال إمـوال، أفهم ریـادیون ولیسـوا اصـحاب رؤوس  ، لذلكسلع جدیدةبابتكار 

ـــــین االداري، (العبـــــادي  ن مـــــن مهـــــام الریـــــادي االدارة ایضـــــاً وذلـــــك أل  الفصـــــل بـــــین الریـــــادي وب

  ).17، 2010،آخرونو 

وجه اخـتالف وتشـابه مـا بـین الریـادي والمـدیر والقائـد ویمكـن توضـیحه أویالحظ وجود عدة 

  تي:خال الجدول اآلن م

  ) 3( جدولال

  مقارنة بین رواد االعمال والقادة والمدیرین

  القائد  المدیر  رائد االعمال

  یقود  یدیر  یستمتع بالعمل

  یبتكر  یدیر  یبتكر

  یطور الوضع الراهن  یحافظ على الوضع الراهن  وضعًا جدیداً  وجدی

  االفرادیركز على   یركز على نظم العمل  یركز على اعمال الشركة

  یوحي بالثقة  یعتمد على الرقابة والسیطرة  یكون فریق عمل

  ینظر الى المستقبل  ال یرى اال المشكالت  یدرك وجود فرص

  یسأل (ماذا) و(لماذا)  یسأل (كیف) و(متى )  یسأل (كیف) و(متى )

  جل الطویلیفكر في األ  جل القصیریركز على األ  جل القصیریركز على األ

شیاء بالطریقة یؤدي األ  شیاء الصائبةیقوم بأداء األ

  الصحیحة

  شیاءیستخدم تأثیره في اداء األ

)،" ابعاد التوجه الریادي ودورها في تحقیق فاعلیة القرارات االستراتیجیة في 2017زغمار، سلمى،(: المصدر

وس للمصبرات ــ قطاع الصناعات الغذائیة الجزائریة : دراسة حالة مؤسسة عمر للعجائن ــ قالمةــ مؤسسة ناق

  باتنةــ"، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي ــ ام البواقي.

  المنظمات الریادیة: سادساً 

ـــدانأ ـــد مـــن البل ـــة محركـــًا اقتصـــادیًا للعدی ـــدیها مـــن  ، صـــبحت المنظمـــات الریادی نظـــرَا لمـــا ل

ن أكمـــــا  ،الثـــــروة والرفـــــع مـــــن النمـــــو االقتصـــــادي واالجتمـــــاعيفـــــي خلـــــق  دوار مهمـــــة أصـــــفات و 

ت فــي بدایــة انطالقهــا و خــرى ســواء أكانــة تختلــف عــن غیرهــا مــن المنظمــات األُ المنظمــات الریادیــ

ف الموضـوعة مـن قبـل الكتـاب والبـاحثین ی، اختلفـت التعـار في مراحل متقدمة من النمـو أوتكوینها 
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هـدافها والجـدول ألها لكنها لم تختلف في مضمونها و في شكالتي توضح مفهوم المنظمات الریادیة 

  .هم التعاریف المتداولة من قبلهمأیوضح  اآلتي

  )4(جدول ال

  مفهوم المنظمات الریادیة من وجهة نظر عدد من الباحثین 

 ت
  لتعریفا الصفحة السنة الباحث

1 Davidsson 2000  15  

جدیدة، وتقسم تعمل على ایجاد مخاطر جدیدة وتنفیذ تكنلوجیا 

الى نوعین من المنظمات: منظمات ترتبط باالبتكار والنمو، 

ومنظمات ترتبط بالمخرجات، وهي الربحیة والقیمة المضافة 

 ألعضاء المنظمة.

2  
 

Birley & 
Muzyka 2000  194  

تلـك المنظمـات التـي تســتطیع االسـتفادة مـن الفـرص دون النظــر 

الل ســـت فلســـفتها مـــن خـــالـــى المـــوارد المتاحـــة ویمكـــن توضـــیح 

تي: اقتنـــــاص الفـــــرص، التوجـــــه ابعـــــاد مرتبطـــــة بهـــــا وهـــــي كـــــاآل

االستراتیجي، االلتـزام بـالموارد واسـتغاللها والرقابـة علیهـا وتنظـیم 

 االدارة، وفلسفة الحوافز.

3 Baum et.al  2001 14  

المنظمــات التــي تنــتج عــن االبتكــار، ســواء اكانــت طرائــق انتــاج 

لمنتجات جدیدة ام اسواق جدیدة ام نمـاذج جدیدة ام سواء كانت 

اعمال جدیدة، وان االبتكـار یـأتي مـن الحاجـات الجدیـدة للزبـائن 

والـــــذي ینـــــتج عنـــــه قیمـــــة مضـــــافة للزبـــــائن تســـــاعد فـــــي اشـــــباع 

  حاجاتهم.

4 Criffin  2005 305 

المنظمـــــات التـــــي لـــــدیها القـــــدرة علـــــى عملیـــــة تنظـــــیم المخـــــاطرة 

الخســائر فیهــا، واشــار الــى الــدور الجدیــدة، وتخطیطهــا، وتقلیــل 

ـــــة فـــــي االقتصـــــاد  ـــــه المنظمـــــات الریادی االقتصـــــادي الـــــذي تؤدی

ـــــة الفشـــــل والنجـــــاح فـــــي هـــــذه المنظمـــــات  ـــــومي، وان احتمالی الق

 متساویة.

5 
Roux & 
Couppey 2007 60 

ان المنظمـــة الریادیـــة هـــي التـــي تقـــوم بعملیـــة التجدیـــد التنظیمـــي 

 التجدید االستراتیجي واالبداع.: اممتمیزان هوالتي لها بعدان 

6 Lassen 2007 109 

وصــف المنظمــة الریادیــة بانهــا تلــك المنظمــة التــي تمتلــك القــدرة 

نقـــل  ومـــن ثـــمعلـــى االكتشـــاف واالســـتغالل المتواصـــل للفـــرص، 

 المنظمة كلیًا او جزئیًا الى حالة كینونة جدیدة.

7 

  

  حیاة وامال
2015 181 

وقوة في النمو االقتصادي فتكَون المنظمات التي تعمل بإیجابیة 

لى زیادة الدخل إت ما بین االبتكار والسوق وتؤدي العالقا

الوطني من خالل ایجاد فرص العمل وتقدیم تكنلوجیا حدیثة 

  لطرح منتجات وخدمات باألسواق.
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8 

Iheme et.al  

2018 2 

المنظمات التي تمتلك االمكانیات والقدرات لتطویر الخدمات 

دارة عملیات االبتكار إ تنظیم و  الجدیدة، فضًال عنوالمنتجات 

دارتها، والربط بین االبتكار والتحدیث ودورها في تحقیق إ و 

  المیزة التنافسیة للمنظمات.

  المصدر: اعداد الباحث

 هـــدف مـــع یتناســـب بمـــا للمنظمـــات الریادیـــة مفهــوم وضـــع ُیمكـــن ِذكـــره تقـــدم مـــا ضـــوء وفــي

تكـــون رائـــدة فـــي مجالهـــا مـــن خـــالل تمیزهـــا عـــن بـــاقي  تلـــك المنظمـــة التـــي بأنهـــا الحالیـــة الدراســـة

 بغضمتواصل بشكل  لفرصاكتشاف واستغالل اتمتلك القدرة على  ألنهاالمنظمات االخرى وذلك 

 تمتلــك االمكانیــات والقــدرات لتطـــویر الخــدمات والمنتجــات الجدیـــدة و النظــر الــى المــوارد المتاحـــة

یمیزهــا عــن بمــا  عملیــات االبتكــار والــربط بــین االبتكــار والتحــدیثنظــیم ولــدیها القــدرة فــي ادارة وت

  .نفسه المجال المنظمات االخرى في 

  اهمیة المنظمات الریادیة سابعًا: 

ـــاالتي  ـــًا و فعـــاًال فـــي المجتمـــع وهـــذا الـــدور یـــتلخص ب تـــؤدي المنظمـــات الریادیـــة دورًا حیوی

)Hisirich & Peters, 2002,199:(  

 بقوة وفاعلیة بالنمو االقتصادي. همتس .1

 فضل الخدمات وانتاج افضل السلع لألفراد والمجتمع.ألوجیا في تقدیم و توظف التكن .2

والســوق الــذي تعمــل فیــه  فــي تكامــل العالقــة مــا بــین االبــداع واالبتكــار مــن جهــة اً مهمــ اً تــؤدي دور  .3

 عمال من جهة اخرى.منظمات األ

 و التسویق.أنتاج و اإلأسواء للعملیات ألعمال ابتكار اسالیب جدیدة ومداخل جدیدة ل .4

 تقدم المنظمات الریادیة التكنلوجیا الحدیثة لتقدیم الخدمات والمنتجات في االسواق. .5

 عمال فریدة وممیزة من نوعها ألنها تخرج عن اطار القوالب التقلیدیة.أتقدیم نماذج  .6

وقیمــة الشــركة  للزبــائنبالنســبة  وضــع الخطــط والتصــرفات المســتقبلیة التــي مــن شــأنها زیــادة قیمــة .7

 بالنسبة للمساهمین والمستثمرین.

یــة وزیــادة القــدرة علــى تحقیــق الرضــا والربحیــة للعــاملین لــدیها ممــا یــؤدي الــى رفــع مســتوى االنتاج .8

 یجاد اسواق جدیدة لهذه المنظمات.إ المنافسة و 

لـــوعي االســـتراتیجي ایجـــاد فـــرص العمـــل للعدیـــد مـــن المـــواطنین وخریجـــي الجامعـــات الـــذین لـــدیهم ا .9

 واالبتكار واالبداع والمخاطرة واالستقاللیة في العمل مما یؤدي الى زیادة الدخل القومي.

والعاملین والموظفین والمسـتثمرین  الزبائنتقوم المنظمات الریادیة بتوسیع دائرة العالقات لدیها مع  .10

 النتائج لهم جمیعًا.فضل أمن خالل اتباع استراتیجیات تحقق وتفهم رغباتهم وحاجاتهم 
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  نجاح المنظمة الریادیة معاییر: ثامناً 

  ):38، 2012تي (الخفاف،كاآلو ــــاح المنظمة الریادیة ة لنجنـــــــاك خمــس معایـــیر رئیسه     

علــى الكفــاءات المحوریــة، والتــي تشــمل المهــارات المعرفیــة والقــدرات التــي تملكهــا  التركیــز االســاس .1

 یمكــن تقلیــدها بســهولة، المنظمــة وتؤدیهــا اداًء متمیــزًا وافضــل مــن غیرهــا وتمنحهــا میــزة تنافســیة ال

 طویر واالعالن والتسویق.تمن المنافسین مثل مهارات البحث وال الزبائنجل اجتذاب أوذلك من 

من خالل البحث عن الفرص الجدیدة واحداث التوافق بین البیئتین الداخلیة والخارجیة  المرونة .2

للمنظمة، مع االخذ بعین االعتبار الزیادة في العوائد والنتائج التي یمكن الحصول علیها من نفس 

 بداعیًا.إو أتخدمة اذا طورت تطویرًا مناسبًا المسالموارد 

مات اخرى من خالل تمییز قوة التحالفات والبحث عن مزایا بناء عالقات وصداقات ودیة مع منظ .3

 و كفاءات محوریة جدیدة.أ قدراتو 

 السرعة والقدرة على العمل في الوقت المناسب للتمكن من التقدم وان تبقى سباقة على منافسیها. .4

وتمكنها من انتشار ثقافة مریحة فیها روح الدعابة واالبتكار تتمیز من خالل المنظمات الریادیة  .5

 فراد بالحریة في التعبیر عن انفسهم.ن طرائق واسالیب جدیدة، ویشعر األالبحث ع

 اعد فـــي نجـــاح المنظمـــة الریادیـــة ن هنـــاك عـــددًا مـــن العوامـــل التـــي تســـأ بعضـــهمفـــي حـــین اشـــار 

  .)23، 2008كاالتي (السكارنة،و 

ـــى الرؤیـــة الریادیـــة. 1 ـــذي تســـعى المنظمـــة ال ـــة : وهـــي التوقعـــات ال تحقیقهـــا، وان الفرصـــة البیئی

والنماذج المتعـددة مـن المنافسـین تـؤثر فـي هـذه الرؤیـة، وكـذلك المخرجـات والمسـؤولیات المرتبطـة 

ي المنظمة التي تسـاعد یجاد نوع من الثقافة فإل نظرتها لهذه الرؤیة، فضًال عن باإلدارة العلیا حو 

وان الرؤیــة الذكیــة هــي التــي للمنافســة،  ة وضــع الطــرق المالئمــةالمشــاركة فــي كیفیــ علــى العــاملین

 تدفع العاملین لكیفیة التعامل ومواجهة التحدیات التي تواجه المنظمة.

ــدة المنظمــة. 2 ــرق المخــاطرة الجدی ن فریــق المخــاطرة الجدیــد یمكــن ان یظهــر مــن إ :اســالیب ف

فــرق المخــاطرة خــالل االبتكــارات التــي فــي العملیــات والمنــتج والســوق، وتوجــد عــدة مزایــا مرتبطــة ب

الجدیدة والتي تأتي من رقابة ذاتیـة للسـلوك ولـدیهم مـن الخبـرة والمعرفـة التـي تسـاعد فـي االسـتفادة 

خر ویكـون مسـتوى االداء لـدیهم اآل همبعضوابتكاراتهم للعمل مع  من مهاراتهم ومعرفتهم ومواهبهم

 مرتفعًا والقدرة على المشاركة في حل المشكالت.

ــةالتعــویض كعنصــر . 3 هم فــي دفــع ویض لــه مــؤثرات ایجابیــة مســاعدة تســن التعــإ: مهــم للدافعی

انــواع  ةجهــود العــاملین وفــرق العمــل فــي تحســین مســتوى االنتاجیــة، وان التعــویض یكــون فــي ثالثــ

العوائــد والخــدمات، والنــوع الثالــث كو غیــر مباشــر أجــر والحــوافز مثــل األ اً ســواء اكــان الــدفع مباشــر 

  السوق وفرص التعلم.مرتبط بالضمان وتحدیات 
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  ة یخصائص المنظمة الریاد: تاسعاً 

ــاة و   ) ان مــن بــین اهــم الخصــائص التــي تمیــز المنظمــة 181، 2015مــال،آاشــارت كــل مــن (حی

  :تيكاآل دیة عن باقي المنظماتالریا

 بداع واالبتكار.اإل .1

 التفرد واالستقالل في العمل. .2

 تحمل المخاطر. .3

 التحدي.القدرة على تحقیق التنافسیة و  .4

 المبادرة. .5

  

نـــه مـــن الممكـــن تحدیـــد أ )Hildenbrand & Hennon,2008,484ویـــرى كـــل مـــن (

  :خدم الریادة االستراتیجیة كاالتيخصائص المنظمات التي تست

سـس علمیـة وسـلیمة یلتـزم أاسـتراتیجیة مدروسـة وموضـوعة علـى  تعمل المنظمة على ضـوء خطـة .1

 على الصعید المحلي والعالمي. اً عالی اً تنافسی بها من قبل جمیع العاملین، وتحقق مستوىً 

سـلوك الریـادي، الو یبسـط هـذا الهیكـل یسـهل  اذتتبنى المنظمات الریادیة هیكًال تنظیمیًا عضـویًا،  .2

ـــل مـــن معیقـــات البیروقراطیـــة التـــي تمنـــع االبتكـــار، ویتـــیح للمنظمـــة  ألنـــه یحـــرك االتصـــاالت ویقل

 االستجابة السریعة لمتطلبات السوق.

المنظمات اكثر اهتمامًا باإلقدام علـى اقامـة المشـاریع الریادیـة وتتحـرك سـریعًا للقیـام بالعمـل  تكون .3

 المطلوب.

ارادنــا ان  اواالبتكــار والریــادة، فــأذ لإلبــداعفــراد فــي المنظمــات الریادیــة هــم المصــدر الحقیقــي ن األإ .4

لریــادیین العـاملین فــي نزیـد مـن امكانیــات المنظمـة الریادیــة یجـب ان نعضــد مـن جــودة وامكانیـات ا

 محیطها.

تـــنجح المنظمـــات الریادیـــة بدرجـــة كبیـــرة فـــي اســـتخدام شـــبكات العالقـــات للحصـــول علـــى البیانـــات  .5

 والمعلومات الالزمة عن االسواق.

ودة فـي تقترب المنظمات الریادیة مـن عمالئهـا، وذلـك مـن خـالل تمیـز مـا تقـدم لهـم مـن حیـث الجـ .6

 .ونمع ما یقدمه المنافس ةً النوعیة والخدمة، مقارن

تتبنــى المنظمــة العــاملین الریــادیین ذوي المواهــب القیادیــة االبتكاریــة، وتشــجع المبــادرة الشخصــیة  .7

 وقبول المخاطرة.

ساســــیة للمنظمــــة، وخاصــــة تلــــك التــــي تــــؤثر فــــي جــــودة الرؤیــــة األ والســــیماً حــــرص علــــى القــــیم ال .8

 المخرجات.
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ة لهیكـل عتمد المرونة والبساطة كسمة رئیسغالبًا ما تداریین، حیث تنظیم بسیط وعدد قلیل من اإل .9

 المنظمة والنظم التابعة له.

تـربط بـین االبتكـار  تعتمد المنظمة الریادیة االبداع واالبتكار لخلق منتجات وخدمات جدیدة، كمـا  .10

 جل تحقیق المیزة التنافسیة للمنظمات.أوالتحدیث من 

  

  استراتیجیات الریادة انواع شرًا: اع

  ادة مفهوم استراتیجیات الری

إلعطاء  ستراتیجیةالاشارة الى مفهوم جیات الریادة ال بد من اإلقبل الدخول في مفهوم استراتی

  صورة كاملة عن المفهوم.

ظهر مصطلح االستراتیجیة في البدایة فـي المجـال العسـكري، حیـث جـاءت االسـتراتیجیة مـن 

) وتعنــي القیــادة Ageinالجــیش، والجــزء الثــاني القیــادة () والتــي تعنــي Stratosالكلمـة االغریقیــة (

و مــــن الجنــــرال او مــــن القیــــادة (الغــــالبي أوتعنــــي القائــــد المنتخــــب  Strategosفأصــــبحت الكلمــــة 

  ).24، 2005) و (الدوري،30، 2007وادریس،

و وضع الخطط وادارة العملیات أو علم الحرب أس المورد االستراتیجیة بأنها فن ویعرف قامو 

  ).916، 2005حربیة (المورد، ال

لعســكري الــى المجــال االقتصــادي وفــي مراحــل الحقــة انتقــل مفهــوم االســتراتیجیة مــن المجــال ا

بأنهـــا خطـــط للنظـــر والتعامـــل مـــع مســـتقبل المنظمـــة البعیـــد  )Newmanداري، حیـــث عرفهـــا (واإل

  . )129، 2007 المدى (أیوب و علوان،

حـداث والطرائـق ) بأنها مجموعـة مـن األ Thompson, et al.,2001, 15في حین عرفها (

  هداف المنظمة.أدارة لتحقیق التي تستخدمها اإل

االستراتیجیة بأنها تلك القرارات التي تهـتم بعالقـة المنظمـة تعرف عطوف ما من وجهة نظر أ

العلیــا  تتســم ظــروف اتخــاذ القــرار بحالــة مــن عــدم التأكــد، ویتحــدد دور االدارةإذ  بالبیئــة الخارجیــة،

  ).671، 2016في المؤسسة بضرورة تحقیق التكیف مع تلك المتغیرات (عطوف،

هـداف والخطـط والسیاسـات االسـتراتیجیة هـي عملیـة تحدیـد األ ومن وجهة نظر الحسیني فـان

  ).15، 2000المناسبة للظروف البیئیة التي تعمل في اطارها المنظمة (الحسیني،

جل تحقیق االمتیازات من أنظمة على المدى البعید من دف المنها اتجاه وهأكما عرفت على 

 Hitt(خالل مراعاة الموارد المتاحة والتغییرات البیئیة لتلبیـة رغبـات وتوقعـات اصـحاب المصـالح 

et al.,2001, 481.(  
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كما تعرف االستراتیجیة بأنها خطط وانشطة المنظمـة التـي یـتم وضـعها بطریقـة تضـمن خلـق 

هدافها وبین هذه الرسالة والبیئة التـي تعمـل فیهـا المنظمـة أمن التطابق بین رسالة المنظمة و  درجة

  ).82، 2010بصورة فعالة وكفاءة عالیة (مرعي،

ها ودعائمهــا المختلفــة صــان اســتراتیجیة الریــادة تركــز علــى الریــادة مــن حیــث اهــدافها وخصائ

  .)151، 2011خصاونة،لتفرد (هداف المرجوة والحفاظ على الدیمومة والتحقیق األ

جـل تحقیـق أاه المنظمة على المـدى البعیـد مـن هدف واتجفتعرف بأنها استراتیجیة الریادة  ماا

صــحاب أالبیئیــة لتلبــي رغبــات وتوقعــات االمتیــازات مــن خــالل مراعــاة المــوارد المتاحــة والتغییــرات 

ها ودعائمهـــا هـــدافأخصائصـــها و كـــز علـــى الریـــادة مـــن حیـــث ن اســـتراتیجیة الریـــادة تر إ المصـــالح، و 

یضًا الموارد والتغیرات البیئیـة ألریادي على المدى البعید ویراعي ن یراعیها اأالمختلفة، التي یجب 

  ).673، 2016على دیمومته وتفرده (عطوف، ظهدافه المرجوة والحفاأفة لتحقیق المختل

بداعیــــة، الفكریــــة واإلیجــــاد التوجهــــات إلــــى إعمــــال بمنظورهــــا االســــتراتیجي تهــــدف ریــــادة األو 

ابعاد و مفاهیم ومضـامین  وتفعیلها على مستوى المنظمات، وقد ازداد االهتمام بكل ما تحمله من

هــات الریادیــة المعاصــرة یجــاد المــداخل والتحــدیات التــي تواجــه المنظمــات ذات التوجإلــى إوصــوًال 

 ).284، 2018،آخروندامتها (السلطاني و إ تیجیة و هداف االسترالتحقیق األ

  ف الستراتیجیات الریادة من وجهة نظر الكتاب والباحثین یونستعرض بعض التعار 

نتهیـــة تهـــدف للحفـــاظ علـــى بـــو حســـین بأنهـــا عملیـــة مســـتمرة غیـــر مأحیـــث عرفهـــا النصـــیري و 

جــل تعزیــز قـدرتها علــى التعامــل مــع التغییــرات البیئیــة المحیطــة أل مالئــم، مــن وبشــك یــاً لالمنظمـة ك

  ).183، 2017وابو حسین، صیريالنبها (

اء ) ان اســـتراتیجیة الریـــادة هـــي ســـعي المنظمـــة لـــألدIreland et al.,2003,54ویشــیر (

ذن هــــي إاالســــتراتیجیة بشــــكل متوافــــق،  ةنشــــطنــــي للریــــادة واألالمتفــــوق مــــن خــــالل االســــتعمال اآل

  الموازنة المستمرة  بین الفرص وسلوك العمل الجاد.

بمفهــوم اخــر حیــث وصــفها بأنهــا العملیــة االســتراتیجیة التــي  )Kuratko,2014, 5(وجــاء 

تســاعد علــى تحقیــق الرؤیــة الواضــحة للمنظمــات وهــي مفتــاح لتحقیــق قیمــة عالیــة ومطلوبــة علــى 

  المدى البعید.

حیــث وصــفوها بأنهــا العملیــة التــي تقــوم اخــر الســتراتیجیات الریــادة  اً مفهومــ وهنــاك مــن یــرى

واالسـتجابة للتحـوالت والتغیـرات البیئیـة، وفـي الوقـت نفسـه ایجـاد المیـزة بتحدیـد واسـتغالل الفـرص، 

  ). 284، 2018،آخرونظة علیها (السلطاني و التنافسیة والمحاف

عمـال هـي التكامـل ة األان اسـتراتیجیة ریـاد )Kavousy et al.,2010,230فـي حـین یـرى(

دة وجهات النظر لتصمیم وتطبیق الریـا كذلكو الفرصة والعمل الجاد للمیزة، بین العمل الموجه نح
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 اً عمـــال الریادیــــة مــــع االســــتراتیجیة یعــــد ضــــرورین تكامــــل األإذ إالتـــي تخلــــق التفاعــــل التنظیمــــي، 

  للمنظمات المتفاعلة وبما یزید من ثروتها.

الدارة عرفهـــا بأنهـــا العملیـــة التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا تقـــاطع ا إذ  Keuperومـــن وجهـــة نظـــر 

 ,.Keuper et al(عمـال لتشـكل حقـًال جدیـدًا وهـو اسـتراتیجیة الریـادة دة األاالسـتراتیجیة مـع ریـا

2006,390.(  

بـداع واالبتكـار والتمیـز یجیات التـي تسـاعد المنظمـة علـى اإلوعرفت ایضًا بانهـا تلـك االسـترات

اتخــاذ القــرارات، وتحمــل المســؤولیة خــذ المخــاطرة والمبــادأة، وكــذلك تشــجع االفــراد العــاملین علــى أو 

)Awang et al.,2011, 81(.  

یـد أال وهـو اسـتراتیجیات على وفق ما تقدم نسـتنتج تركیـز البـاحثین نحـو بنـاء حقـل علمـي جد

عمــال لتحقیــق المیــزة التنافســیة و التغیــرات التكنلوجیــة فــي العصــر الحــالي و كیفیــة تــأثیر ریــادة األ

  ).284، 2018،آخرونلتفاعل التنظیمي (السلطاني و ذلك على ا

ســـــبق نالحـــــظ ان هــــذه االســـــتراتیجیات تـــــرتبط بعـــــدد مــــن المفـــــاهیم (النصـــــیري و ابـــــو وممــــا 

  ) :183، 2017حسین،

مثـــل للفـــرص فـــي ســـوق العمـــل وایجـــاد مـــوارد جدیـــدة والتكامـــل مـــا بـــین تلـــك المـــوارد االســـتغالل األ .1

 والزبائن والسوق.

 بداع داخل المنظمة وخارجها.االبتكار واإل .2

 .لوجیا وحاجات الزبائنو سواق والتكنترتبط بالصناعة، و هیكلة االاجراء التغییرات السریعة التي  .3

 سواق.لتوسع في المیزة التنافسیة في األااللتزام بالتطور وا .4

 القدرة على تحقیق النمو واستمراریة البقاء على المدى البعید. .5

  استراتیجیات الریادةابعاد عشر:  حادي

نالحـظ هنـاك تشـابه كبیـر فـي  ةاستراتیجیات الریـاددبیات التي تناولت بعد االطالع على األ

ـــاالســـتراتیجیات ولكـــن بعـــض الكُ  فمـــنهم مـــن اضـــاف اب اختلفـــوا فـــي بعـــض هـــذه االســـتراتیجیات َت

ضـــافیة ومـــنهم مـــن قلـــص عـــدد هـــذه االســـتراتیجیات وذلـــك حســـب وضـــع المنظمـــة إاســـتراتیجیات 

خـرى، وســوف نتطــرق المنظمــات األُ ة معینــة قــد ال تالئـم وظروفهـا فاالســتراتیجیة التـي تالئــم منظمـ

  :اآلتيكتاب والباحثین في الجدول الى هذه االستراتیجیات حسب وجهة نظر ال
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  ) 5الجدول (

  آراء الكتاب والباحثین حول ابعاد استراتیجیات الریادة

  االســتراتیجیــــــات                 
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(Lumpkin and Dess,1996) *      *  *    

(Hitt et al. 2001) *    *  *  *    

(Keuper et al.,2006) *    *  *  *    

    *  *  *  *  *  )2008(السكارنه، 

(Hildenbrand,2008) *    *  *  *    

    *  *  *    *  )2011(محمد وفتحي،

    *  *  *  *  *  )2012،آخرون(الطویل و 

    *  *  *    *  )2013(محمد ، 

  *  *  *      *  )2015، آخرون(فرعون و 

    *  *  *  *    )2017حسین، (النصیري و ابو

(Kitsios,2018) *    *  *  *    

(Iheme et al.,2018) *    *  *  *    

  *  *  *    *  *  )2018(الصباغ و الطویل، 

  *  *  *      *  )2018 ،آخرون(السلطاني و 

  3  14  14  10  4  13  المجموع

  %21  %100  %100  %71  %28  %93  النسبیةهمیة األ

  ق المصادر المشار إلیها. ـالمصدر: إعداد الباحث وف

  

 نــه یترتــبإعــاله فأفــي الجــدول  وناب والبــاحثتَــبعــاد التــي تناولهــا الكُ وبعــد االطــالع علــى األ

جــل جعــل جامعــة أســتراتیجیات الریــادة المناســبة مــن مــاهي اال اآلتــيعلینــا االجابــة علــى الســؤال 

قیـاس مـدى تحقیـق  نـه سـیتمإف؟ ولإلجابة على ذلـك الموصل ترتقي في مصاف المنظمات الذكیة 

وق والتـي سـوف نتناولهـا فمـا فـ  % 50علـى نسـبة أي أاتیجیات الریادیة التي حصـلت علـى االستر 
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جــة صــبحت تلــك االســتراتیجیات متدر أت حیــث علــى مــن بــین المعــدالســاس المعــدل األأبنــاء علــى 

  : تيعلى وهي كاآلحسب النسبة األ

 :Strategy Proactivenessو االستباقیة أالمبادأة استراتیجیة  .1

طـوي علـى رغبـة االدارة العلیـا هم خصائص المنظمة الریادیة والتي تنأتعتبر االستباقیة من 

باع حاجاتهم ورغباتهم وفق ما ول من یستجیب الحتیاجات الزبائن واشأن تكون المنظمة هي أفي 

  ).125، 2015، آخرون(فرعون و  فضل وجدیدأهو 

لى امكانیـة التصـرف بسـرعة مـن اجـل االسـتفادة القصـوى مـن إاذ تسعى المنظمات الریادیة 

لذا تمیل المنظمـة الـى تحمـل  ، خرین إلنجاز المهامخرى وعدم انتظار اآلأمنظمة  ةالسوق قبل أی

 & Osunmuyiwa( االســـواق الجدیـــدة فـــي ظـــروف عـــدم التأكـــد المخـــاطرة فـــي دخولهـــا الـــى

Ahlborg, 2019, 150.(   

المبــادأة تراقــب االتجاهــات وتحــاول معرفــة المتطلبــات المســتقبلیة  وأفالمنظمــات االســتباقیة 

الناشــئة التــي یمكــن ان تقــود الــى  تكاللطلــب وادراك المشــاللزبــائن الحــالیین وتوقــع التغیــرات فــي 

  ).Kitsios, 2018, 3036فرص (

ان االســتباقیة هــي القــدرة علــى اخــذ  )Caruana & Morris,2000,16وضــح (بینمــا 

مخاطرة عالیة بدرجة اكبر من البیئة المحیطة بالمنظمة والمتفاعلة معها، لذا تعد االستباقیة فاعلة 

اجحــة جــدًا فــي خلــق المیــزة التنافســیة، ألنهــا تضــع المنافســین فــي موضــع االســتجابة للمبــادرات الن

  ول الداخلین الى االسواق الجدیدة. أمنافع التي تحصل علیها حتى تكون للمنظمات االستباقیة وال

تغالل فــرص یقصــد بهــذه االســتراتیجیة اتخــاذ المبــادرة اعتمــادًا علــى التخمــین والتوقــع واســكمــا 

 .)Lumpkin & Dess,1996,146سواق الجدیدة والناشئة (جدیدة والمشاركة في األ

مكانیــة علــى تقــدیم عــروض جدیــدة فــي تیجیة فــي مــنح المنظمــة القــدرة واإلهــذه االســتراوتســاعد 

  ).53، 2011االسواق تتفوق من خاللها على المنافسین (محمد وفتحي،

ـــى االدارة فـــي كـــذلك و  ـــذها بشـــكل مناســـب وســـلیم وان عل ـــر بالخطـــة وتنفی تعنـــي المبـــادأة التفكی

  ).Awang et al.,2011, 85( واالبتكاراملین فیها على المبادأة المنظمة تشجیع الع

ان المبـــادأة هــي عملیـــة المشـــاركة فـــي  )184، 2017(النصــیري وابـــو حســـین،شـــار أفــي حـــین 

المســتجدات والتغییــرات، ومراقبــة البیئــة المحیطــة واالنتبــاه لهــا، وقــدرة المنظمــة علــى االســتمراریة، 

وتحقیــق المنــافع مــن خــالل التغییــرات التــي یمكــن ان تطــرأ، ویــرتبط ســلوك المبــادأة مــع العدیــد مــن 

لفـرص التـي تتعلـق بتقـدیم منتجـات جدیـدة ونـادرة المفاهیم المرتبطـة بقـدرة المنظمـة علـى اسـتغالل ا

   .ومختلفة عن بقیة المنافسین في الوقت والمكان المناسب
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خـــذ مخـــاطرة عالیـــة أ) هـــي القـــدرة علـــى Proactivenessعلـــى ان المبـــادأة ( همبعضـــویشـــیر 

اســــیة عناصــــر اس ةبدرجــــة اكبــــر مــــن الظــــروف البیئیــــة المحیطــــة بالمنظمــــة، وهــــي تتضــــمن ثالثــــ

  :)265، 2018والطویل،(الصباغ 

 و عدم مالحقة المنافسین باإلبداع.أمالحقة   .أ 

 المفاضلة بین المحاوالت الحقیقیة في النمو واالبداع والتطویر.  .ب 

 معهم. قامة التحالفات االستراتیجیةإ لمحاولة التعاون مع المنافسین من اجل احتوائهم من خال  .ج 

تأسیســًا علــى ذلــك تعــد االســتباقیة بعــدًا مــن اســتراتیجیة ریــادة االعمــال الداخلیــة، وذلــك مــن 

  ).287، 2018،آخرون(السلطاني و  في سوق المنافسة مع المنظمات االخرىاجل الدخول بقوة 

ـــأثر االســـتباقیة مـــن المواقـــف االســـتراتیجیة ـــى اســـتعداد المنظمـــة و  ،وبشـــكل عـــام تت تشـــیر ال

، لهــا بمثابــة المحــرك االولهــي وقــت ممكــن و  أســرعالتطــورات الجدیــدة فــي  اكتشــافعلــى ها وقــدرت

  وبالتـــــــــالي فـــــــــان المنظمـــــــــة ال تنتظـــــــــر التطـــــــــورات واالتجاهـــــــــات الجدیـــــــــدة ومـــــــــن ثـــــــــم التصـــــــــدي 

ـــــؤدي أي االســـــتباقیة لهـــــا، مثـــــل هـــــذا الســـــلوك    تحقیـــــق المزایـــــا التنافســـــیة ى لـــــإالمنظمـــــات بقـــــد ی

ـــــــى اســـــــتعداد الكتشـــــــاف وانشـــــــاء و  ـــــــي صـــــــناعتهم او المنظمـــــــة لهـــــــم عل ـــــــدة ف ـــــــذ اشـــــــیاء جدی   تنفی

)Alipour et al.,2013, 142.(  

االنشطة یمكن القول بأن استراتیجیة المبادأة هي استراتیجیة فعالة تعزز  واتساقًا مع ما تقدم

ذلك من خـالل قـدرة هم في دعم موقعها التنافسي بین المنظمات القائمة و الریادیة في المنظمة وتس

ن خـالل مبادراتهـا فـي الـدخول و البیئـة المحیطـة مـأمـور فـي السـوق خذ بزمـام األُ األ المنظمة على

  مر الذي یمیزها عن المنافسین.و خدمات جدیدة، األأو تقدیم منتجات جدید أسواق جدیدة أالى 

 : Riskــ Taking Strategy المخاطرة  مراعاةاستراتیجیة  .2

اســـتراتیجیة تبنـــي المخـــاطر مـــن العناصـــر الجوهریـــة الســـتراتیجیات ریـــادة االعمـــال، اذ ال  دتعـــ

یمكـــن البـــدء باألعمـــال والمشـــاریع مـــن دون تحمـــل المنظمـــات الریادیـــة قـــدرًا معینـــًا مـــن الخطـــر و 

  المخـــــــــاطر التـــــــــي تطـــــــــرق الیهـــــــــا  إلدارةفضـــــــــل الطرائـــــــــق أن إ تأثیراتـــــــــه الحالیـــــــــة والمســـــــــتقبلیة، و 

)Dess et al.,2008, 28(  بوصــفها عواقــب محتملــة مــع وضــع الســیناریوهات المحتملــة لهــا

  عمال الجدیدة.مخاطر الریادة عند تقییم فرص األ مدخالت إلدارة باعتبارها

) انـــه ال یمكـــن تحدیـــد ســـلوك معـــین لعملیـــة تبنـــي 286، 2018، آخـــرونواشـــار (الســـلطاني و 

للمشاریع الجدیدة، فكلمـا كانـت المخـاطر اقـل یكـون المخاطر ما بین الریادیین والمنظمات بالنسبة 

یمیــل العامــل نحــو الریــادة ویصــبح ریادیــًا، وأن تبنــي ، وكلمــا زادت المخــاطر اً عادیــ اً العامــل شخصــ

ـــدأ المغـــامرة والمخرجـــات والعائـــد  تالمخـــاطر تكـــون ذا ـــى مب عالقـــة باتخـــاذ القـــرارات، والمبنیـــة عل

  المتوقع منها.
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خــذ المخــاطر هــي ألعالقــة بــین الریــادة واســتراتیجیة بــأن ا )Petrakis, 2007, 279( ویــرى

وان كالهمـا یرتبطـان  السـیماخر منهما یعتبر جزء ال یتجزأ عن اآل اً ن كل جزءإذ إ ،عالقة تبادلیة

بقصــر الوقــت ارتباطــًا كبیــرًا،  كمــا ینبغــي علــى رجــال االعمــال اخــذ طبیعــة المخــاطر عنــد القیــام 

فضـــًال عـــن ضـــرورة اســـتثمار واعتمـــاد  ،اقـــل تـــأثیرًا فـــي االجـــل البعیـــدالتـــي تكـــون باتخـــاذ القـــرارات 

  عناصر القوى في الشركة من اجل العمل على تقلیل االثار السلبیة لتلك االخطار.

وفــي رأي اخــر حــول اســتراتیجیة اخــذ المخــاطرة حیــث تنطــوي علــى ان یقــوم الریــادي بالمجازفــة 

خــذ بعــین االعتبــار المخــاطر التــي تحــیط فــي مــن خــالل طــرح منتجــات جدیــدة فــي االســواق مــع اال

  ).183، 2017حالة عدم التأكد وامكانیة التعرض للخسارة (النصیري وابو حسین، 

ان المیل للمخاطرة یرتبط بطبیعة االشـخاص والمنظمـات ومـدى Bostjan,2003,11) (ویرى 

وان االفــراد و  الســیما ،العوائــد المتوقعــة مــن هــذه المخــاطر، وعنــدها البــد مــن ادراك هــذه المخــاطر

یـــتم قـــراءة وتحلیـــل كافـــة الظـــروف  اذ ،المنظمـــات جـــزء مـــن هـــذا المجتمـــع والبیئـــة المحیطـــة بهـــم

ات العالقــــة بالمیــــل نحــــو والمتغیــــرات المحیطــــة بالبیئــــة الخارجیــــة، واالعتمــــاد علــــى المعلومــــات ذ

بأنهــا القــدرة علــى  خــذ المخــاطرةأاســتراتیجیة  )210، 2009(مبــارك،  حــین عــرف فــي .المخــاطرة

حســاب المخــاطر الممكـــن حــدوثها والمواجهـــة النفســیة واالقتصــادیة ومـــن ثــم اتخـــاذ القــرار المالئـــم 

   .للتغلب علیها

مخــاطر یجــب ان تكــون مــن خــذ الأن أ ىعلــ )264، 2018(الصــباغ والطویــل،واتفــق كــل مــن 

الحدیثــة خصوصــًا ساســیة ألي اســتراتیجیة تفكــر المنظمــة فــي وضــعها، فالصــناعات العناصــر األ

القائمــة علــى التكنلوجیــا الحدیثــة تحفهــا مخــاطر كثیــرة، وان اهــم عنصــر فــي عملیــة ادارة المخــاطر 

هو السالسة والمرونة، فالمنظمات التي تدخل انشطتها في نطـاق الصـناعات الحدیثـة تتعامـل مـع 

  بیئة غامضة ومجهولة.

من سلوك المنظمات الریادیة التي تكون فیها النتائج  اً كما تعتبر استراتیجیة اخذ المخاطرة جزء

ــــــــــــــــر مؤكــــــــــــــــدة، وهــــــــــــــــذه المخــــــــــــــــاطر تأخــــــــــــــــذ اشــــــــــــــــكاًال متعــــــــــــــــددة منهــــــــــــــــا   :  المســــــــــــــــتقبلیة غی

  ومخـــــــــاطر االعمـــــــــال  ،والمخـــــــــاطر الشخصـــــــــیة ،والنفســـــــــیةالمخـــــــــاطر المالیـــــــــة،  واالجتماعیـــــــــة، 

)Pachulia & Henderson,2009, 17(.  

خـذ المخـاطر تعنـي اسـتغالل أبـأن اسـتراتیجیة  )Hisrich & Peters, 2002, 18(كـد أكمـا 

  الفرص المحسوبة عند انشاء وادارة مشروع ما.

هــا انــواع مــن المخــاطر التــي یمكــن ان تواجه ةثالثــ )Dess et al.,2008,434(وقــد حــدد 

  كاالتي:و  لألعمالالمنظمات الریادیة 
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وتعني المغامرة في المجهول من غیر معرفـة احتمالیـة النجـاح  :Business Riskمخاطر العمل   .أ 

مجربـة او اسـتخدام تكنلوجیـا لـم یـتم اسـتخدامها الغیـر المخاطرة بالدخول الى االسواق  وترتبط هذه

 سابقًا.

: وذلــك مــن خــالل اقتــراض المنظمــة بشــكل كبیــر او االلتــزام Financial Riskالمخــاطر المالیــة   .ب 

 جل النمو والمنافسة في االسواق.أن مواردها من تخدام مقدار كبیر مباس

التــي یقــوم بهــا المــدراء المخــاطر مــن خــالل تبنــي  Personality Risk: ةالمخــاطر الشخصــی  .ج 

اتیجي الذي یتخذونه، ، من خالل اتخاذهم موقف یعتبرونه جیدًا في نشاط االتجاه االستر یونالتنفیذ

الذین یستخدمون مخـاطرة الوقـوف للتـأثیر علـى مجـرى المنظمـة الكلـي وقـراراتهم یمكـن  ونفالتنفیذی

 ان یكون لها تطبیقات مهمة على وظائفهم.

ویالحظ ان المنظمات تسعى لتقویـة موقعهـا التنافسـي فـي السـوق مـن خـالل تبنـي المخـاطرة مـن 

  ):286، 2018، آخرونام اسلوبین هما (السلطاني و خالل استخد

عــن عوامــل المخــاطرة وتقییمهــا لتقلیــل حالــة عــدم التأكــد رغــم ان كــل االعمــال الجدیــدة لهــا البحــث   .أ 

 مخاطرة.

اســتخدام التقنیــات التــي تعمــل فــي مجــاالت اخــرى والتــي تطبقهــا بــاقي المنظمــات بنجــاح، بحیــث   .ب 

ذ یوصــف الریــادي بأنــه صــانع القــرار العقالنــي الــذي یتحمــل إ، المنافســة فــي االســواق مــنتمكنهــا 

حـــدى المؤشـــرات إى التعامـــل مـــع مخـــاطر االعمـــال تعـــد خـــاطر، وذلـــك ألن قـــدرة الریـــادیین علـــالم

 ساسیة على نوعیتهم .األ

ان اســـتراتیجیة اخـــذ المخـــاطرة تنطـــوي علـــى قیـــام المنظمـــة الرائـــدة بأخـــذ  توافقـــًا مـــع مـــا تقـــدم

و قیــام أبــائن لــى الز إو تقــدیم فكــرة خدمــة جدیــدة أخــالل تقــدیم منتــوج جدیــد لألســواق  المخــاطرة مــن

و مواقــف یعتبرونهــا ایجابیــة لالتجــاه ألمخــاطرة مــن خــالل اتخــاذ القــرارات الشــخص الریــادي بأخــذ ا

تقـدیم  االستراتیجي وتؤثر على مجرى المنظمة الكلي، فـي حالـة مـن عـدم التأكـد والغمـوض  فمـثالً 

تكـون قفـزة لنجـاح  قـداو ، فكرة لخدمة جدیدة  هذه الفكـرة قـد ال تالقـي القبـول لـدى الزبـائن والمجتمـع

وقــع المنظمــة الرائــدة والریــادي وبــذلك تعتبــر اســتراتیجیة اخــذ المخــاطرة لهــا دور مهــم فــي تعزیــز الم

   هم بدرجة مهمة في تحقیق المیزة التنافسیة ونجاحها االستراتیجي.الریادي المتقدم للمنظمة وتس

 : Innovation Strategy بداعاإلاستراتیجیة  .3

نشـأه و بـدأه أو ابتدعـه أي أفـي اللغـة العربیـة مـن بـدع الشـيء  االبداعصل مصطلح أیأتي 

فكـار واالشـیاء والسـلوك، وفـي اللغـة االنكلیزیـة فـأن ، وكلمة بدیع تعني الجدیـد مـن األبدعاً ابدعه أو 

وتعنــي یجــدد، وجــاء فــي معجــم العلــوم    Innovareجــاءت مــن الالتینیــة   Innovationكلمــة 

شـــكال یختلـــف نوعیـــًا عـــن اال اً جدیـــد ئاً و شـــیأو فكـــرة أ اَ بـــداع تعنـــي ســـلوكاالجتماعیـــة ان كلمـــة اال

) اي Innovation, Creativityن باللغة االنكلیزیة بـین مصـطلحي (و الموجودة، وال یمیز الباحث
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ــــــداع واالبتكــــــار اإل ــــــاحثأب ــــــة و مــــــا الب ــــــداع مرادفــــــًا فن فــــــي اللغــــــة العربی یســــــتخدمون مصــــــطلح االب

  ).263، 2018والطویل،(الصباغ لالبتكار

و تمـت أق فكـرة تـم تطویرهـا داخـل المنظمـة یعرف على انـه تطبیـ فهوما االبداع كمفهوم أ

م أم البـــرامج أم العملیـــة أالنظـــام  أمالوســـیلة  أملخـــارج ســـواء كانـــت تتعلـــق بـــالمنتج اســـتعارتها مـــن ا

  ).Ireland et al., 2006, 14(الخدمة والتي هي فكرة جدیدة 

ل الریـادیون التغیـر مـن خلـق خدمـة قـد یسـتغ انه الوسیلة التي من خاللهـاكما یعرف على 

عمال جدیدة، لذلك الرغبة في االبداع هي السمة االكثر تمیزًا والتي تصف الشخص او أو فرص أ

  .)Kropp & Shoham, 2008, 105المنظمة الریادیة (

إلیجــــاد الحلــــول  لــــى الجهــــود المبذولــــة مــــن قبــــل العــــاملین فــــي المنظمــــةإویشــــیر االبــــداع 

االســتثنائیة او الفــرص الجدیــدة، لــذلك یعــد االبــداع بمثابــة اتجاهــات الریــادي نحــو االبــداع ورغبتــه 

  و تحســـــــــــین العملیـــــــــــات التكنلوجیـــــــــــة أن االبتكـــــــــــار فـــــــــــي المنتجـــــــــــات الجدیـــــــــــدة فیـــــــــــه، ویتضـــــــــــم

)Dess et al.,2008, 465.(  

وبــــذلك بــــداع یعــــد قلــــب الریــــادة ن اإلإ) 288، 2018،آخــــرونوبحســــب رأي (الســــلطاني و 

ســیة ألعمــالهم، یحــرص الریــادیون علــى ایجــاد الطرائــق االبداعیــة واســتخدامها لتعزیــز القــدرة التناف

كثر نموذجیة في التوجه الریـادي مـن اجـل وتعد البعد االساس الذي تكشف من خالله الصفات األ

  ة.تلبیة كًال من الهدف االستراتیجي لألعمال والمتطلبات البیئی

انهـا مدركــة  االبداعیـة تعـرف علـى أن )Osman et al.,2015, 597(فـي حـین اشـار 

و تعــرف بأنهــا ایدلوجیــة العمــل التــي یــتم اعتناقهــا مــن خــالل االفكــار الجدیــدة أكالثقافــة المنظمیــة، 

  والتجارب التي تنتج عنها تطویر المنتجات الجدیدة والعملیات التكنلوجیة. 

فكـار ألى التعاطي مع إان االبداع یعرف بأنه المیل  )273، 2013(محمد،في حین یرى 

ونشاطات وتجارب خالقة من خالل التمیز بین المنتوجات وعملیات جدیـدة واقتحـام االسـواق بثقـة 

  عالیة.

ان االبداع یعرف بأنه العملیة التي یمكـن مـن خاللهـا  )6، 2012،الطویل وآخرونواشار(

للمنظمــة ان تســتخدم مواردهــا لتقــدیم منتجــات جدیــدة او اســتخدام عملیــات جدیــدة إلشــباع حاجــات 

  ورغبات الزبائن.

ء كما تم تعریف االبداع بوصفه اعادة تشكیل او اعـادة عمـل االفكـار الجدیـدة لتـأتي بشـي

و فكــرة جدیــدة وتطبیقهــا، وان االبــداع هــو الجــزء ألمشــكلة مــا،  تــامجدیــد، ویــتم التوصــل الــى حــل 

  .)89، 2008الملموس المرتبط بالتنفیذ او التحول من الفكرة الى المنتج (السكارنة،

ـــــ124، 2015،آخـــــرونوذكـــــر (فرعـــــون و  ـــــاك ثالث ـــــداع تمارســـــه انـــــواع مـــــن اإل ة) ان هن ب

  المنظمات الریادیة وهي كاالتي:
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 و عملیة جدیدة.أنشاط البتكار و تطویر منتج جدید : وهو االبتكار  .أ 

بــداع، فاالبتكــار یجلــب االشــیاء الجدیــدة ار واإل: وهــو ایجــاد منــتج جدیــد مــن عملیــة االبتكــاالبــداع  .ب 

 الجدیدة لالستعمال. االشیاء للوجود، بینما االبداع یجلب

 : وهي عملیة تبني االبداعیة التي یستخدمها االفراد في عملهم.التقلید  .ج 

االبـداع قلـب الریـادة ویحـرص  داق كل البـاحثین فـي الریـادة، یعـوبحسب اتف اتساقًا مع ما تقدم

الریادیون على ایجاد الطرائق االبداعیـة واسـتخدامها لتعزیـز القـدرة التنافسـیة ألعمـالهم، لهـذا یمكـن 

وقعهـــا القـــول ان اســـتراتیجیة االبـــداع تســـهم فـــي المحافظـــة علـــى مكانـــة المنظمـــة وتعزیـــز فعلهـــا وم

تحقیق المیزة التنافسیة واستدامتها التي تثمر في النهایة العدید من  من ثمو الریادي بین المتنافسین 

تطــــویر االفكــــار االبتكاریــــة التــــي تعكــــس  Innovationوبعبــــارة اخــــرى یعتبــــر االبــــداع  االربــــاح.

هم ر كمـا یسـر الخطـوة االولـى لالبتكـاالحاجات المدركة وتستجیب للفرص فـي المنظمـة، وهـو یعتبـ

یســاعد فــي تحســین عملیــة صــنع القــرارات مــن خــالل و  فــي نجــاح المنظمــة علــى المــدى الطویــل،

  العصف الذهني كأحد االسالیب المستخدمة.

  

  

  

  

 : Uniqueness Strategy التفرداستراتیجیة  .4

هناك من یطلق على هذه االستراتیجیة باسـتراتیجیة التمیـز حیـث یقصـد بـالتفرد او التمیـز بتلـك 

خــــرى، وتكــــون هــــذه مــــع المنتجــــات األُ  ةً میــــزة التــــي تعرضــــها الشــــركة مقارنــــالمنتجــــات الفریــــدة والم

االســتراتیجیة مثالیــة عنــدما تكــون الشــركة قــادرة علــى الحصــول علــى افضــل االســعار نتیجــة التفــرد 

للوصـول سواق والتي تفوق التكلفـة التـي تحملتهـا الشـركة الذین تتمتع بهما منتجاتها في األوالتمیز 

  ).264، 2018(الصباغ والطویل،الى هذا التمیز

خرى من خالل قدرتها ل تمیزها عن المنظمات األُ یأتي مفهوم التفرد بالنسبة للمنظمة من خالو 

حقیقیــًا فضــل للزبــائن والعــاملین المســاهمین، وهــذ التفــرد یمكــن ان یكــون ن تكــون الخیــار األأعلــى 

منـتج او الخدمـة، وقـد یكـون هـذا التفـرد قابـل لـإلدراك لواء لللقیاس سـ عندما تتوافر خصائص قابالً 

  ).Lie et al., 2004, 60من خالل العالمة التجاریة والجودة وقیم المنظمة والخبرة التسویقیة (
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بـأن الشـركات التـي تتبنـى هـذه االسـتراتیجیة تكـون بحاجـة الـى  )Daft, 2003, 171(واشـار 

هـذه االسـتراتیجیة ان تقلـل لقدرات تسویقیة عالیـة جـدًا والـى سـمعة جیـدة تتمتـع بهـا القیـادة، ویمكـن 

ـــائن لعالمـــة الشـــركة كـــان مـــن مســـتوى التنـــافس والصـــراع مـــع المنافســـین اذا  ـــاك والء لـــدى الزب هن

  .التجاریة

تكـون قـادرة علـى اشـباع حاجـات ورغبـات بأن الشركات المتمیزة  )253، 2005(الدوري، واكد 

خـالل هـذا التمیـز تفـرض الشــركة  الزبـون وجذبـه مـن خـالل تقـدیم منتجـات فریـدة لهــذا الزبـون ومـن

  سعار التي تناسبها فضًال عن تنمیة والء الزبون لعالمتها. األ

رائــق جدیــدة ســواء أكانــت ادخــال ط) التفــرد بأنــه 184، 2017النصــیري وابــو حســین،ویعــرف (

دارة التنظـــیم إو فـــي أو الخدمـــة أم طریقـــة جدیـــدة فـــي تقـــدیم المنـــتج أم منتجـــات جدیـــدة أتكنلوجیـــة 

ول فـــي ، ویكـــون األیمكــن تعریـــف التفـــرد انــه فریـــد مـــن النــوع وجدیـــد فـــي شــاكلته علیـــهو  ،اوهیكلتهــ

  .سواقاأل

تقدیم  فيالتركیز على قدرة الشركة  إلىبأن استراتیجیة التفرد تستند  )Li, 2012, 375(ویؤكد 

قیمــة متفــردة ومتمیــزة للزبــائن عبــر صــیغ مختلفــة منهــا خدمــة الزبــون والجــودة المتمیــزة واالعالنــات 

یجیة یتوقــف علــى نحــو وان نجــاح هــذه االســترات ،المــؤثرة والعالقــات الوطیــدة مــع المــوردین وغیرهــا

لـدفع  اً یكـون مسـتعد مـن ثـممنـه متمیـزًا و لزبـون لخصـائص المنتـوج والتـي تجعـل یم اعلى تقی اساس

   .سعار المرتفعةاأل

التـي  فعـال المتمیـزةنشـطة واألیجیة التفرد او التمیز مجموعة األتعني استرات تقدمما  عمتساقًا ا

النجـــاح لـــى الریادیـــة مـــن خـــالل التمیـــز بـــاإلدراك الفـــائق لعوامـــل إتعـــزز قـــدرة المنظمـــة للوصـــول 

خـرى یمكــن القــول أُ دة، الثقافــة التنظیمیـة)، بعبــارة االسـتراتیجیة : (المــوارد، الهیكـل التنظیمــي، الجـو 

خدمات متفـردة  وأالمنظمة الرائدة بتقدیم منتجات  و التفرد تنطوي على قیامأن استراتیجیة التمیز أ

  بالشركات المنافسة. ةً في االداء مقارن
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  املبحث الثاني

  يةـت الذكاــمـاملنظ

 :تمهید

بیعــة الحركیــة المتســارعة عمــال الیــوم والطالمتســارعة التــي شــهدتها منظمــات األن التغییــرات إ  

لــوجي، والشــفافیة و عمــال العالمیــة، و دینامیكیــات الســوق، واالنفجــار المعرفــي والتقــدم التكنلبیئــة األ

لیــات عمــل المنظمــات آیــد مــن المنظمــات بإعــادة النظــر فــي العد حتمــت علــىواالنفتــاح العــالمي، 

فــــة بوصــــفها المــــورد المعاصــــرة، مــــن خــــالل البحــــث عــــن خصــــائص ذكیــــة لتكــــون موجهــــة بالمعر 

  ).7، 2017هم في تكوین المنظمة الذكیة (راضي وحسین،االستراتیجي األ

همیـة التعامـل مـع التحـدیات ، مـن خـالل ادراكهـا بأ وامتالكها قدرات تجعلها قادرة على مواجهـة

 بمـا افراد متعلمین،  لتكون اكثر قدرة على التحكم بمصیرها، والمسـاهمة فـي تحقیـق قیمـة للمنظمـة

  ). Filos & Banahan,2001,1یضمن لها النجاح الریادي والتمیز االستراتیجي (

دارة المنظمـــات ومـــا یصـــاحبه مـــن منافســـة شـــدیدة بـــین إلـــوجي الكبیـــر فـــي و ونظـــرا للتقـــدم التكن

، لــــذلك ســــعت المنظمــــات منــــذ Appleو  HUAWEI كمــــا هــــو الحــــال فــــي شــــركتيالمنظمــــات 

سـین عملیاتهـا التشـغیلیة، منتصف السبعینات من القرن العشـرین علـى التصـرف بـذكاء، وذلـك لتح

ام اسـالیب وطـرق وانظمـة غیـر ذلك قامت المنظمات باسـتخدلهدافها المنشودة، واستجابة أوتحقیق 

المقارنــة المرجعیــة. وذلــك اعــادة الهندســة، ادارة الجــودة الشــاملة، و  ،تقلیدیــة منهــا: الــتعلم التنظیمــي

  ).24، 2017عمالها وانشطتها بطرق فعالة لتحقیق الجودة المنشودة (غنیم،ألتنفیذ 

، وهـــذا یمـــنح االفـــراد ن الـــتعلم التنظیمـــي یعطـــي المنظمـــة امكانیـــة تشـــخیص وفهـــم البیئـــةإفـــ الـــذ

العاملین في المنظمة قابلیة العمل مع بیئة متغیرة ومعقدة، ألنها تمثل مرشدا لهم من خالل الـتعلم 

ة التنظیمــي، وتــوفر بیئــة عمــل اكثــر تفــاعال وانســجاما ومحفــزة للــتعلم. ان االهتمــام بالمنظمــة الذكیــ

هـم أن اء المتمیـز لعاملیهـا، وهـذا مـهدافها مـن خـالل تحقیـق االدأازداد مع حاجة المنظمة لتحقیق 

  ).Aghaei et.al,2012,59(ِسباب لتحقیق المنظمة الذكیة األ

المنظمـــة الذكیـــة هـــي منظمـــة القـــرن الحـــادي والعشـــرین الـــذي یتســـم بـــالتغییر المتســـارع و  دوتعـــ

التقــدم التكنلــوجي  وعظــم التحــدیات وتولیــد المعرفــة  والبــدائل واالهتمــام بالعنصــر البشــري ومنحــه 

الثقـــة وتمكینـــه وتحفیـــزه علـــى الـــتعلم واالبـــداع والمشـــاركة فـــي صـــیاغة الرؤیـــة وبلـــورة االســـتراتیجیة  

صــول التــي ال یمكــن التفــریط بهــا والتــي لهــم الیــد فــي حــد األأتخــاذ القــرار، فالعنصــر البشــري هــو وا

  ).27، 2018بناء المنظمة المتألقة وجعلها ذكیة (ابو علبة، 

التنظیمـــي وتعریـــف المنظمـــة الذكیـــة وف نتنـــاول تعریـــف الـــذكاء والـــذكاء وفـــي هـــذا المبحـــث ســـ

  .خرى المبادئ واالبعاد والخصائصألوالفرق بین المنظمة الذكیة والمنظمات ا
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  : مفهوم الذكاءوالً أ

  لى مفهوم الذكاء.إشارة مفهوم المنظمة الذكیة البد من اإلقبل الدخول في 

یشــمل فــي نطاقــه الواســع جمیــع  اذهــم مــا یمتــاز بــه الجــنس البشــري هــو الــذكاء االنســاني، أن إ

العملیــــات الذهنیــــة كــــالعواطف والنبــــوغ واالبتكــــار، وهــــذا یعكــــس قــــدرة االنســــان علــــى الــــتالؤم مــــع 

المتغیــرات التــي یتفاعــل معهــا، وكلمــا زادت قــدرة االنســان علــى هــذا الــتالؤم كلمــا كــان اكثــر ذكــاًء 

  ).24، 2017(غنیم،

هو قدرة الفـرد علـى التفكیـر المنطقـي والعقالنـي، الى ان الذكاء  )66، 2016واشار  (الربابعة،

والقــدرة علــى الفهــم والتحلیــل و التكیــف مــع المواقــف والظــروف البیئیــة المختلفــة، والتصــرف حیالهــا 

ن الـذكاء ألـى إ )132، 2013،آخـرونشـار (الطـائي و أفي حـین ، بما یحقق اهدافه بكفاءة وفاعلیة

  وضاع الجدیة المتغیرة.التعامل مع األو أو الفهم أالقدرة على المعرفة  هو

و مجموعـة مـن القـدرات أدراك الحقیقـة إ حث الذكاء بأنه القدرة على فهم و البا یستنتجومما سبق 

هـــا والتـــي تمكـــن الشـــخص مـــن هالعقلیـــة التـــي یســـتخدمها االنســـان مـــع مختلـــف المواقـــف التـــي یواج

  التفكیر المنطقي لحل المشكالت وتحقیق االهداف بشكل فعال.

  : مفهوم الذكاء التنظیميثانیاً 

ــذكاء التنظیمــي مــوردًا معرفیــًا، فهــو یعــ  أیــاً مــن القــدرات الفائقــة التــي تكســب المنظمــة  دیعــد  ال

 المرونـة والتنـوع والتكامـل والتـداؤب ها،كانـت هویتهـا و فلسـفتها وكیفیـة ادارتهـا وقیادتهـا وخصائصـ

  ).25، 2017في نظمها، ومهامها وانشطتها المعاصرة في تكوین النتائج (غنیم،

ان الــذكاء التنظیمــي هــو عبــارة عــن ذكــاء متعــدد المســتویات التنظیمیــة  خــرهم اآلبعضــواشــار 

، واكـد علـى ان الـذكاء التنظیمـي هـو یؤدي الى تحقیق المنظمة الذكیـةویعتبر عنصرًا مهما ألنـه 

ت التنظیمیــة الــى المعرفــة والمهــارة والخبــرة الكافیــة التــي تــؤهلهم الــى اتخــاذ مــدى امــتالك المســتویا

  ).7، 2014القرارات الصائبة التي تتعلق بمستقبل المنظمة ووجودها (الجبوري،

ـــة  خـــرهم اآلبعضـــویؤكـــد  ـــات العقلی ـــي تـــوقظ العملی ـــه المقـــدرة الت ـــى ان الـــذكاء التنظیمـــي بان عل

قـوة الفطنـة، ومعرفـة خبایـا و جودة الـرأي، الـذهن المتوقـد، و للمنظمة، وذلك من خالل سرعة الفهم 

وظواهرهـــا مـــن جهـــة، واالســـتعداد العـــالي للمحافظـــة علـــى المعلومـــات والمعرفـــة المفیـــدة و  مـــوراألُ 

خــرى، وذلــك مــن أهــا لالســتعمال تحــت أي ظــرف مــن جهــة تحــدیثها، والعمــل علــى تــدویرها وتهیئت

ت للتكیــف مـع ظــروف البیئــة بمختلــف والمشـكالت، واتخــاذ القــرارازمــات جـل مواجهــة المواقــف واألأ

، 2010،آخرونهداف المرسومة (صالح و التطویر والتغییر، وتحقیق األحداث عملیات إ شكالها، و أ

104.(  

نــه أن الــذكاء التنظیمــي بألــى إ یــرىفقــد  )Marjani & Soheilipour,2012, 153امــا (

ذكـاء السیاسـات الموضـوعة، وهـو یعكـس سـبل  فضًال عـنیة االدارة الكاملة لقطاع االعمال التجار 
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التعزیـــز المتبـــادل لتلقـــي المعرفـــة الضـــمنیة والصـــریحة ویعمـــل علـــى زیـــادة التفاعـــل العـــام للمنظمـــة 

  بهدف تحقیق النتائج المحددة بزمن محدد.

ان مفهوم الذكاء التنظیمي  هو عبارة عن قـدرة المنظمـة علـى تعبئـة كـل قواهـا  من یرى وهناك

العقلیة المتوافرة لـدیها، والتركیـز علـى قـدرة العقـل لتحقیـق المهمـة، ویعـد مؤشـرا لقیـاس ادارة ازمـات 

  ):17، 2015تیة (العواملة، اح ویتضمن هذا المعنى الجوانب اآلاالعمال بنج

بحیـث یمكـن القـادة مـن رسـم شـمولیة مفهـوم الـذكاء المنظمـي  يأ): Extensiveness( الشمولیة .1

طــار مــألوف لإلشــارة الــى المداولــة و المحادثــة إداخــل وجــه االفتراضــیة لنجــاح المنظمــة جمیــع األ

 قدمیة.لتقییم وحق األوا

والحالة  الیومي وحیاة المنظمات. فالخیال): ینبغي التعامل بواقعیة مع العمل Realism( الواقعیة .2

 مد.األ لجمعي ومقدار فرص النجاح بعیدالمثالیة یعتمدان على التوقعات للسلوك ا

ــــــد مــــــن): Perspective( المنظــــــور .3 ــــــي توجــــــه نحوهــــــا  ال ب ــــــد النقطــــــة الت ــــــواع االفعــــــال أتحدی ن

 واالستراتیجیات والممارسات التي تعرض الفرص إلنجاز الحالة المنشودة.

نمــــاذج الســــلوك الفعلــــي ومنظومــــات القــــیم، والمعتقــــدات، مراعــــاة ): Homogeneity( التجــــانس .4

فـــــي العالقـــــات الجمعیـــــة التـــــي تتفـــــرد بهـــــا المنظمـــــة عـــــن بـــــاقي والتقالیـــــد، والمحظـــــورات والحشـــــد 

 المنظومات.

عــرض البــرامج التــي تحــدث تقــدما وتحســنا ممكنــًا، بتطبیــق  یتطلــب): Development( التطــویر .5

ذكي وجهـود متقنـة مجتهـدة للحصـول علـى ممارسـات صـحیحة فـي مكانهـا، ویلتـزم القـادة بتحسـین 

 درجات الذكاء المنظمي.

امتالك المستویات  :للذكاء التنظیمي اً اجرائی اً اریف السابقة وضع الباحث تعریفومن خالل التع

التنظیمیة للمعرفة والمهارة العقلیة والخبرة الكافیة والقدرة التنظیمیة التي تمكنهم من االستشعار 

للتغیرات الواقعة في العمل واالستجابة لها بأسرع وقت ممكن وذلك من خالل استغالل مواردها 

التي تعمل بها المنظمة وهو مالیة والبشریة والتفاعل مع الفرص التي یتم استشعارها في البیئة ال

  المنظمة الذكیة. ظهورلى إو یؤدي أیقود 

  

  : مفهوم المنظمة الذكیةثالثاً 

كــون المنظمــة الذكیــة مــن اجــراءات تت اذتختلــف المنظمــة الذكیــة عــن غیرهــا مــن المنظمــات،  

نشـــــطة المنظمـــــة المختلفـــــة، وطبیعـــــة أالعـــــاملین والتنفیـــــذ والرقابـــــة لكـــــل عمـــــال تتعلـــــق بأنشـــــطة و أو 

  االجراءات المتبعة إلنجاز االعمال، لذلك نجد ان هناك عدة مفاهیم للمنظمة الذكیة.

   :ةهم التعاریف التي وردت في المنظمات الذكیأتي یبن والجدول اآل
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  )6(جدول ال

  الكتاب والباحثینمن وجهة نظر عدد  الذكیة اتالمنظم مفاهیم 

  لتعریفا الصفحة السنة الباحث ت

1 Azma et al. 2012 95  

رات في تحلیل تركیبة مجموعة واسعة من االمكانیات والمها

جـــل تســـهیل التواصـــل فـــي اشـــكال المنظمـــة أالمنظمـــة مـــن 

الجدیدة ومستوى الدعم الخارجي والـداخلي لهـا. او المنظمـة 

لتنسـیق العمـل ائهـا انح القادرة على توزیع المعرفة في جمیع

  قصى لقیمة التعلم التنظیمي.الذي یمثل الحد األ

2  
 

Kayman & 
Ercetin  

2014  24  

اكــد علــى الیــات البحــث والتطــویر فــي المنظمــات المختلفـــة 

منظمــة ثــم وذلــك مــن خــالل تطــویر االفــراد االذكیــاء داخــل ال

ان المعرفـــــــة المســـــــبقة بالبیئـــــــة  اذ، یـــــــاً كلتطـــــــویر المنظمـــــــة 

ارات والقیـــام باألنشـــطة المحیطـــة هـــي االســـاس التخـــاذ القـــر 

 هداف.لتحقیق األ

3 
Lazarevic & 

Lukic 
2015  257  

وهي تلـك المنظمـة التـي تعمـل علـى خلـق القیمـة مـن خـالل 

، واســــتخدام جمیـــــع المـــــوارد البحــــث والتطـــــویر االســـــتراتیجي

المناســــبة عــــن االســــواق ، وجمــــع وتحلیــــل المعرفــــة المتاحــــة

باســتخدام والمنافســین، وذلــك  الزبــائنوالمنتجــات والمــوردین و 

ء ، لتصـبح افضـل واسـرع واكثـر ذكـاالتقنیات الحدیثة بنجـاح

 ة.وصرامة في جمیع االنشطة الرئیس

 16 2016 ردایدة 4

مفهــــوم المنظمــــة الذكیــــة مفهومــــًا جدیــــدًا فــــي  شــــارت انأ

الــــــى نــــــوع معــــــین مــــــن داري المعاصــــــر، ویشــــــیر فكــــــر اإلال

المنظمات التي تشجع على التعلم، فهذه المنظمات كمفهـوم 

ي تـــــدار بهـــــا حـــــدیث یـــــدعو الـــــى التغییـــــر فـــــي الطریقـــــة التـــــ

خــذ باالعتبــار مضــامین كــل مــن منظمــات االعمــال مــع األ

 التعلم والتدریب والتطویر والتنمیة.

5 
Ghalichani, 

Hakkak  
2016 414 

ــــــــي تســــــــتثمر المواهــــــــب  ــــــــا المنظمــــــــة الت البشــــــــریة وتكنلوجی

المعلومـــات مـــن خـــالل منظومـــة قـــیم مؤسســـیة تعتمـــد علـــى 

 االحترام واالبداع والشفافیة.
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المنظمـــة التـــي تمتلـــك القـــدرات المعرفیـــة والبشـــریة المتمیـــزة، 

ولــدیها امكانیـــة التكیـــف مـــع البیئـــة الخارجیـــة، والتعامـــل مـــع 

ـــة، وتســـتخدم ادارة المعرفـــة وادارة  االزمـــات والمشـــاكل بمرون

الجـــودة الشـــاملة، وتتخـــذ القـــرارات االســـتراتیجیة فـــي الوقـــت 

 المناسب والتي تؤدي الى تحقیق اهدافها بكفاءة وفاعلیة.

 33 2017 حجاج 7

د یذهب الى عدة جوانب أن مصطلح المنظمة الذكیة قاشار 

، فمنهم من یقول ان المنظمة الذكیة هي همبعضفي اذهان 

عالیة المستوى ومنهم من یشیر الى ذكاء  استخدام تكنلوجیا

ـــراد العـــاملین فـــي المنظمـــة النـــاتج عـــن عملیـــات الـــتعلم  االف

 والتدریب ، والرأیان یتمیزان بالصحة.

8 El Talla et al.   2017 8 

تلــك المنظمــات التــي ظهــرت كمفهــوم معاصــر والتــي تؤكــد 

علــى عملیــات البحــث والتطــویر فــي المنظمــات المختلفــة ثــم 

ـــــاً كلذا المفهـــــوم  لیشـــــمل تطـــــور المنظمـــــة یتـــــدرج هـــــاخـــــذ   ی

للضــرورة التــي اكتســبتها مــن داخــل المنظمــات لــذلك تطــور 

 یمثل المنظمة الذكیة. هذا حتى اصبح شامالً 

 29 2018 علبة بوأ 9

تلـــك المنظمـــة التـــي تتخـــذ القـــرارات االســـتراتیجیة المناســـبة، 

وتنفیـــذها بشـــك مالئـــم، مـــن اجـــل انتـــاج افضـــل الفـــرص فـــي 

تولیـــــد القیمـــــة لتبقـــــى عالیـــــة االداء، ولهـــــا امكانیـــــة التطـــــور 

 والتكیف والتجدید والسیطرة على التغیرات البیئیة.

 211 2018 سماعیلإ حمد و أ 10

اكــدت علــى  اذ، اً معاصــر  اً اداریــ تعــد المنظمــة الذكیــة مــدخالً 

عملیـــات البحـــث والتطـــویر والتحســـین المســـتمر، مـــن خـــالل 

ل المنظمــــة ومــــن ثــــم تطــــویر تطــــویر االفــــراد االذكیــــاء داخــــ

 .یاً كلالمنظمة 

11  
Ghorbani et 

al.  
2019  2  

تلـــك المنظمـــات التـــي تســـتخدم االســـتراتیجیات بعیـــدة المـــدى 

 .مكانة مستدامة على المدى الطویل بهدف تحقیق

  اعداد الباحثالمصدر: من 

برز الجوانب المشتركة لمفهوم ألى إشارة اإلوبعد عرض المفاهیم للمنظمات الذكیة البد من 

  :تیةلتي لخصها الباحث بالنقاط اآلالمنظمة الذكیة ا
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 داري المعاصر.لذكیة هو مفهوم جدید في الفكر اإلن مفهوم المنظمة اإ .1

 تشجع التعلم .لى نوع معین من المنظمات التي إیشیر هذا المفهوم  .2

 لى المنظمات التي تمتلك موارد بشریة متمیزة وتكنلوجیا متطورة.إیشیر  .3

ة الخارجیة یلى المنظمات التي لدیها القدرة على التكیف بمرونة عالیة مع التغیرات البیئإیشیر  .4

 ومواجهة االزمات.

تراتیجیة في الوقت یشیر الى المنظمات التي تستخدم ادارة الجودة الشاملة وتتخذ القرارات االس .5

 المناسب لتحقیق اهدافها بكفاءة وفاعلیة.

یشیر الى المنظمات التي تركز على استخدام تكنلوجیا عالیة وامتالك افراد اذكیاء من خالل  .6

 التعلم والتدریب والتطویر المستمر.

وتأسیسا على ما تقدم عرف الباحث المنظمة الذكیة بانها هي تلك المنظمات التي تركز   

لى استثمار الموارد البشریة المتمیزة وتكنلوجیا المعلومات المتطورة من خالل البحث والتطویر ع

المستمر والتي تمكنها من التكیف مع التغیرات البیئیة المستمرة ومواجهة االزمات المفاجئة 

دافها بمرونة عالیة واتخاذ القرارات االستراتیجیة المناسبة في الوقت المناسب من اجل تحقیق اه

  بكفاءة وفاعلیة ومرونة عالیة.

  : مبادئ المنظمة الذكیة ابعاً ر

تقــوم المنظمــات فــي الوقــت الحاضــر ببــذل طاقــات كبیــرة لكــي تصــبح ذكیــة، فهــذه المنظمــات     

الذكیــة تتصــف بصــفة النجــاح والتــي تركــز وتــروج الــى تحقیــق المعرفــة، ولهــا القــدرة للوصــول الــى 

تتـوزع هـذه المبـادئ  ،ة تسعة مبـادئ أساسـیة تجعلهـا ذكیـةللمنظمات الذكیمستوى النجاح والتمیز، 

الى ثالث مجموعات اساسیة والتـي اذا تـم تطبیقهـا تـؤدي الـى تحقیـق االهـداف التـي تسـعى الیهـا، 

 Matheson(تيى فهـم البیئـة التفاعلیـة معهـا كـاآلوالتي تساعد على تعبئة الموارد التي تعمـل علـ

& Matheson ,2001, 49( :  

  (Achieving Purpose) بلوغ الغایات .1

وصــول الــى الغایــات التــي ان بنــاء المنظمــة یعتمــد اساســا علــى وضــع االهــداف للمنظمــة وال     

جلها، والتي یتفـق علیهـا جمیـع مؤسسـیها، وان أي منظمـة البـد ان تسـعى الـى تحقیـق أانشئت من 

د مـــن وجـــود غایـــات اساســـیة هـــداف البـــومخطـــط لهـــا، ولتحقیـــق تلـــك األ اهـــداف واضـــحة ومحـــددة

هـــــدف المنظمـــــة وهـــــي كـــــاآلتي ااســـــس تتبـــــع لتحقیـــــق  ةواســـــس تتبعهـــــا المنظمـــــات، وهنـــــاك ثالثـــــ

 ) :  35، 2017(الحجاج،

 . (Value Creation) ثقافة خلق القیمة  .أ 

 .(Creating Alternatives)خلق البدائل  .ب 

 .(Continual Learning)التعلم المستمر  .ج 
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عنــدما تضــع المنظمــة خططهــا االســتراتیجیة واهــدافها فإنهــا تولــد القیمــة بشــكل ال ارادي لكــي تقــوم 

بدیلـة. وهـذا  طتلك القیم المراد الوصول الیها. وعنـد وضـع تلـك الخطـط سـیكون هنـاك خطـ بتكوین

 یتم من خالل التعلم المستمر للموظفین.

  (Mobilize Resources)مناقلة الموارد   .2

اتخــاذ القــرارات االســتراتیجیة المهمــة وتمكــین االفــراد العــاملین وتــدفق المعلومــات  یــةهــي عمل   

الخاصـــة بتـــوفیر المـــوارد المختلفـــة مـــن البیئـــة الخارجیـــة ومناقلتهـــا وتوظیفهـــا لصـــالح المنظمـــة فـــي 

  ) :12، 2017اسس (راضي وحسین،  ةتحقیق االهداف. ویتم ذلك من خالل ثالث

 (Disciplinary Decision- Making) الصارمة اتخاذ القرارات االنضباطیة  - أ

غالبـا مــا یكــون هنــاك صــعوبة فــي التمییــز بــین الفرصــة او الحاجــة الــى القــرار االســتراتیجي،     

القــــرار  فــــي التعــــرف علــــى الحاجــــة ال تخــــاذ قــــرارات  يســــاعد عملیــــات المنظمــــة الذكیــــة متخــــذوت

اســتراتیجیة، قبــل ان تختــرقهم االحــداث، فالمنظمــة الذكیــة تطبــق العملیــات الدقیقــة والمنظمــة التــي 

تجــاه جـــودة الصــائبة ، والتــي تــنعكس منافعهــا  تحــدد الخطــوات الضــروریة للوصــول الــى القـــرارات

التزامــــــــات عالیــــــــة نحــــــــو القــــــــرار النهــــــــائي  المــــــــدخالت ألنهــــــــا تتضــــــــمن اناســــــــًا مناســــــــبین لــــــــدیهم

  ).864، 2012(العبادي،

لغایــات أي ان االفــراد هــم وهنــا یــأتي دور المــوارد البشــریة فــي تحقیــق االهــداف المرجــوة وبلــوغ ا 

فها مـن خـالل التصـرف بمـوارد المنظمـة فمـن واجبـات اهدان عن نجاح المنظمة وتحقیق و المسؤول

االنضباطیة الصارمة التـي تخـدم مصـلحة المنظمـة وتسـاعد المـوارد الموارد البشریة اتخاذ القرارات 

البشــریة فــي اتخــاذ القــرار المناســب فــي الوقــت المناســب، اذ ان المنظمــة تــدرس الوضــع الكلــي أي 

ن االشــخاص المــوكلین باتخــاذ إذ إة ویــنعكس ذلــك علــى جــودة المــدخالت البیئــة الداخلیــة والخارجیــ

 & Lazarevic ان یكونوا ذو كفاءة عالیة والتزام وخبـرة عالیـة مثل تلك القرارات المصیریة یجب

Lukic,2015,259)(. 

  (Empowering Employees) :   تمكین الموظفین   -  ب

التمكــین مــن المفــاهیم التــي ظهــرت فــي اواخــر الثمانینــات، والقــت رواجــًا فــي التســعینات مــن  دیعــ

القرن العشرین ویشیر الى منح العاملین ما یكفي من القوة والسلطة والمـوارد وحریـة العمـل لجعلهـم 

  ).  10، 2015افراد قادرین على خدمة المنظمة بفاعلیة (معراج،

ى المشــــاركة  فــــي اتخــــاذ القــــرارات مــــن اجــــل تحقیــــق االهــــداف تشــــجع المنظمــــة الذكیــــة علــــ     

المنظمیة، وفهـم المطلـوب وجعـل التخویـل اكثـر فاعلیـة، فالسـلطة والقیـادة البیروقراطیـة بطیئـة جـدا 

وغیر مجدیة في التنافس العالمي سریع التحـرك، اذ یعـاني متخـذو القـرارات مـن تلـك الهیاكـل التـي 

هم، وباتجاه اخر فان التخویـل الـذي یفتقـد الـى الفهـم والـى االهـداف تبعد الناس الموهوبین وال تجذب

 ). 864، 2012(العبادي، ىالمشتركة سیؤدي الى نتائج عشوائیة والى الفوض
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تمكــــین المــــوظفین مــــن اساســــیات المنظمــــة الذكیــــة أي یــــتم تمكــــین المــــوظفین التخــــاذ  دو یعــــ   

بصـــورة ســـریعة عنـــد حصـــول اذ القـــرارات القـــرارات المناســـبة واعطـــائهم الحریـــة فـــي التصـــرف باتخـــ

 . )(Lazarevic & Lukic,2015,259 تغییرات في البیئة

   (Open Information Flow)تدفق المعلومات المفتوح  . ج

فــي اغلــب االحیــان ال یمكــن االخبــار مقــدما عــن أي المعلومــات تكــون اكثــر اهمیــة والمفیــدة     

تخلــق تــدفق معلومــات مفتــوح وغیــر مقیــد لكــل  وغیــر المفیــدة، حیــث ان المنظمــة الذكیــة هــي التــي

المستویات من الناحیة العملیـة ، حیـث تفسـح المجـال لكـل شـخص فـي الحصـول علـى المعلومـات 

 ). 134 ، 2013،آخرون(الطائي و 

و من خالل تزوید المعلومات  الالزمة للموظفین بشكل مسـتمر، والتـي تسـاعد فـي تحقیـق اهـداف 

ت، ولیس فقط المعلومات والمعرفة وانما ایضا الخبرات العلمیة فیمـا المنظمة، وفي جمیع المستویا

المحاولـــة للوصـــول الـــى ا لرفـــع مـــن مســـتوى اداء المنظمـــة  و بـــین المـــوارد البشـــریة، حیـــث یـــتم نقلهـــ

أي ان المنظمــة الذكیــة تمتلــك نظــام مفتــوح مــن المعلومــات المســتمدة مــن البیئــة  .ةاهــداف المنظمــ

رفة لصنع الخدمـة او السـلعة التـي تهـدف المنظمـة الـى الوصـول لهـا وتحول تلك المصادر الى مع

  . )(Lazarevic & Lukic,2015,259 )864، 2012(العبادي،

  (Understanding of the Environment) فهم البیئة. 3

ان عمـــل المنظمـــات فـــي البیئـــات الداخلیـــة والخارجیـــة یتطلـــب منهـــا الـــوعي الكامـــل وادراك تلـــك   

البیئات بسلبیاتها إیجابیاتها، ومخاطرها وفرصها، ونقاط ضعفها وقوتها، لذلك فان البیئة المحیطـة 

المنظمـة  بالمنظمة بیئة كثیرة التغییر ملیئة بالمفاجئات والغموض، ان مجال البیئة التي تعمـل بهـا

غـــــامض ویحتـــــوي علـــــى مخـــــاطر عدیـــــدة، ولتحدیـــــد تلـــــك المخـــــاطر یجـــــب فهـــــم االتـــــي (الغـــــالبي 

 ): 227، 2007وادریس،

 (System Thinking)التفكیر النظمي    .أ 

ویقصــد بــه ذلــك المجــال الــذ یتعلــق بفهــم االعتمــاد المتبــادل والتعقیــد ودور التغذیــة الراجعــة فــي    

النظمــي الــى كشــف هــذه العالقــات البینیــة المتشــابكة ویســاعد فــي تطــویر النظــام، ویــدعو التفكیــر 

توسعة حدود النماذج العقلیة لمستخدمیه ویحسن قدراتهم على تولید االدلة والتعلم منها، كما یحفز 

 .)(Lazarevic & Lukic,2015,259 )24، 2016نحو التغییر الفعال (ردایدة،

  ):Lazarevic&Lukic,2015, 258وهناك خمس مناهج لتفكیر النظم(

     Dynamic  thinking       التفكیر المرن  .1

  Forest  thinkingالتفكیر الحرج  .2

  Operation  thinkingتفكیر العملیات  .3

   System –as- Cause thinkingتفكیر السبب كنظام  .4
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   Loop thinkingالتفكیر الحلقي  .5

  (Embracing Uncertainty)استیعاب حالت عدم التأكد   .ب 

ویقصد بها ادراك االفراد فـي المنظمـة وفهمهـم لهـذه الحـاالت ومصـادرها وكیفیـة العمـل علـى     

تجنبهـــا واخـــذها بعـــین االعتبـــار عنـــد صـــناعة القـــرارات وقیاســـها وادارة المخـــاطر المرتبطـــة بهـــا او 

 ).23، 2016المتوقعة منها وكیفیة ادارتها(ردایدة،

ان الخطر شيء ال مفر منه عند االقـدام علـى شـيء جدیـد او غیـر مـألوف العمـل بـه مـن كما   

قبل، لذلك نجد العدید مـن االسـباب التـي ادت الـى اتخـاذ القـرارات متعـددة الجوانـب فـي االدارة فـي 

ظل ظروف صعبة وعدم توفر المعلومات بشكل كامـل وواضـح لمتخـذي القـرار، هـذه كلهـا اسـباب 

  دم التأكــــــــد فــــــــي المنظمـــــــــة. فعنــــــــد تولیــــــــد االبتكـــــــــار یتولــــــــد عــــــــدم التأكـــــــــد ادت الــــــــى حالــــــــة عـــــــــ

  والمخـــــــاطر،  حیــــــــث ان المخـــــــاطر تقتــــــــرن باالبتكــــــــار وبالتـــــــالي تولیــــــــد عـــــــدم التأكــــــــد، وعنــــــــدها 

  یـــتم تولیـــد المـــوارد القیمـــة مثـــل الوقـــت والمـــال لمحاولـــة الـــتخلص او التقلیـــل مـــن حالـــة عـــدم التأكـــد

(Lazarevic&Lukic,2015, 258).  

 (Strategic Perspective)نظور االستراتیجي الم  .ج 

ویتمیــز بالدقــة وهــو اســاس فكــري یتمتــع برؤیــة مســتقبلیة وتنبــؤ بالمســتقبل مــن قبــل الخبــراء     

االلتزام بالمعاییر المناسبة لوضع واتخاذ االستراتیجیات المناسبة للمنظمـة، بعبـارة و العالیة واالتقان 

اخرى ان المدراء التنفیذیین والعاملین الذین یتخذون المنظور االستراتیجي یحاولون جاهدین اثبات 

القیمــة المضــافة لتظهــر مــن خــالل الكلمــة والفعــل، وانهــم ووظــائفهم قــادرون علــى التفكیــر والعمــل 

  شــــــــــــــــكل اســــــــــــــــتراتیجي وان هــــــــــــــــذه القــــــــــــــــدرة یمكــــــــــــــــن ان تحــــــــــــــــدث فرقــــــــــــــــا الــــــــــــــــى المنظمــــــــــــــــة ب

 .)(Lazarevic & Lukic,2015,259 )134، 2013، آخرون(الطائي و 

  )Matheson & Matheson ,2001, 50(والشكل االتي یوضح مبادئ المنظمة الذكیة
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Source: Matheson, David & Matheson, James E.(2001),"Smart Organizations  
Perform Better", Industrial Research Institute, Inc.Research – Technology 
Management, Vol.44, P:50. 

  )4الشكل (

  مبادئ المنظمة الذكیة 

) ان المبادئ االساسیة للمنظمات Finkelstein& Jackson,2005, 2في حین اشار (

الذكیة تختلف بإضافة مجموعة اساسیة رابعة الى المبادئ التي قام بها الباحثون باستعراضها 

  اعاله وهذه المجموعة هي :

 . Collective Intelligenceالذكاء الجماعي  .1

 . Strategic Teamالفریق االستراتیجي  .2

 .Lightness and Agilityالخفة والرشاقة  .3

 .Choose  a  Distinguishedاختیار المتمیزین  .4

  

Intelligence 

Organization 

 خلق البدائل

Achieve Purpose  

 انجاز الغرض
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  : الفرق بین المنظمات الذكیة والمنظمات االخرىخامساً 

 المنظمة الذكیة والمنظمة المتعلمة: .1

النظام المؤسسي خطوة حضاریة في طریق االزدهار والتطور، وفي ظل مـا یشـهده العـالم  دیع

من تغییرات كبیرة وسریعة وشرسة، كل هذا دفع المنظمات إلعـادة التفكیـر فـي كیفیـة اداء عملهـا، 

ان الكثیـــر مـــن البـــاحثین اكـــدوا علـــى ضـــرورة ان تقـــوم المنظمـــات  )16، 2013(عجـــیالت، یـــرىو 

اســتمرار وان تتــوافر لــدیها القــدرة علــى اجــراء التغییــرات المســتمرة، وان تحــافظ علــى بتجدیــد نفســها ب

االدراك للغایات والتوجیهات، ووصفت هذه المنظمات التي تسعى للتكیف والتجدیـد والسـعي للبقـاء 

بدایــًة ســمیت بالمنظمــات ذاتیــة التقیــیم مــرورًا بالمنظمــات المتعلمــة ومــن ثــم وصــوًال الــى المنظمــات 

  یة والتي ترتبط باألبداع في عالم یسوده التعقید والغموض.الذك

المنظمــة المتعلمــة هــي منظمــة القــرن الحــادي والعشــرین الــذي یتســم بســرعة التغیــرات  دتعــكمــا 

والتعقید وكثرة التحدیات، وهي منظمـة متمكنـة مـن اكتسـاب المعرفـة وتسـعى الـى تطـویر المهـارات 

عـــن رؤیـــة مســـتقبلیة بتركیزهـــا علـــى ان المنظمـــة هـــي نشـــاط المعـــززة لفهـــم وادراك ادارتهـــا، وتعبـــر 

اجتمـــاعي وانهـــا تبنـــي العالقـــات التعاونیـــة مـــن اجـــل تقویـــة الخبـــرة المعرفـــة والقـــدرات واالمكانیـــات 

  ).16، 2010واسالیب االنجاز (النسور،

المنظمة المتعلمة على انها المنظمة التي تلبي جمیع الشروط التي تمیزهـا وهناك من یرى ان 

ن المنظمــات التقلیدیــة مــن حیــث تمكــین العــاملین فیهــا وتشــجیعهم علــى الــتعلم المســتمر والحــوار عــ

بـــین افـــراد المجتمـــع، وتبنـــي اســـتراتیجیات المشـــاركة، واتاحـــة الفرصـــة لتبـــادل المعلومـــات والمعرفـــة 

افها والثقافــة التنظیمیــة، والقــدرة علــى التكیــف مــع التغییــرات البیئیــة المســتمرة مــن اجــل تحقیــق اهــد

  ).17، 2018(السهلي، 

ان المنظمة المتعلمة هي التي تـدار بشـكل مـنظم وواع مـن خـالل التركیـز علـى ویرى البعض 

التعلم كعنصر جوهري في اهدافها وقیمها وعملیاتها الیومیة، ویدور مفهوم المنظمة المتعلمة حول 

عة الـــى جمیـــع االقســـام قـــدرة المنظمـــة علـــى ان تـــتعلم وان تكتســـب الخبـــرة والمعرفـــة وتحولهـــا بســـر 

والمســتویات االداریــة، وتبنــي روح التفاعــل والتعــاون والمشــاركة فــي العمــل، ومــن اجــل تحقیــق ذلــك 

ــــتعلم والمشــــاركة  ــــة ال ــــة امــــام عملی ــــق التنظیمی ــــات والعوائ ــــع العقب ــــة جمی ــــى المنظمــــة ازال   یجــــب عل

  ).30، 2018(ابو علبة،

  ):20، 2018ن اربع صور(السهلي،ومن منظور اشمل فان مفهوم المنظمة المتعلمة تتضم

هـــذه : یركـــز علـــى تخـــزین الخبـــرة والمعرفـــة فـــي ذاكـــرة المنظمـــة، ومـــن ثـــم تطبیـــق المفهـــوم القـــدیم  .أ 

  .المعرفة في المستویات االخرى

 : یركز هذا المفهوم على تعلم العاملین في مواقع العمل.مفهوم التعلم في العمل  .ب 

 المناخ المناسب لتسهیل عملیة التعلم للعاملین.: یرى ان المنظمة توفر مفهوم مناخ التعلم  .ج 
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لتركیبیـة، ویصـبح الـتعلم : وهي المنظمة التي یدخل التعلم في كینونتها وبنیتها امفهوم بنیة التعلم  .د 

 ألعضائها سمة اساسیة. المستمر

تأسیســـًا علـــى مـــا ســــبق یمكـــن القـــول ان التحـــول الــــى المنظمـــة المتعلمـــة، یســـاعد منظمــــات 

فرص دائمة للتعلم، وتشجیع الحوار وطرح االسئلة، وتشـجیع المشـاركة والـتعلم  االعمال على خلق

ء انظمــة إلكســاب واقتســام الــتعلم مــن خــالل فــرق العمــل، وتمكــین االفــراد نحــو رؤیــة جماعیــة، وبنــا

التحام المنظمة مع البیئة، وتوفیر نظم القیادة االستراتیجیة للتعلم، بمـا یـنعكس ایجابـًا علـى جـودة و 

  ).148، 2018ت (حمد وحماد،الخدما

: ) بمــا یلــيBakhshian & Hamidi, 2011, 418فقــد حــددها ( امــا المنظمــة الذكیــة

االبــداع، واالبتكـــار، ومواجهـــة المخــاطر، والســـیطرة و االســـتقاللیة و تحقیــق الطموحـــات، والـــدوافع 

  المستقبلیة.وتمثل قدرة المنظمة على منح الحوافز لإلفراد، وتقسیم العمل والرؤیة 

فالمنظمـــة الذكیـــة قـــادرة علـــى االتیـــان بكـــل جدیـــد باســـتمرار وقـــادرة علـــى الـــتعلم بســـرعة والتنبـــؤ 

تحقیــق التــوازن بـین الــتعلم والكفــاءة، أي ان ابعادهــا  علـى بـالتغیرات فــي بیئــة االعمـال، وهــي قــادرة

ع التغییـــرات البیئیـــة والكفـــاءة، كمـــا انهـــا تتوقـــ تتمثـــل بالقـــدرة علـــى الـــتعلم وتجدیـــد نفســـها باســـتمرار

السریعة وتتعلم بسرعة وتتفوق على المنافسین في عملیة التعلم، وتستند االفكار التي تسـتند علیهـا 

المنظمــة الذكیــة علــى افكــار المنظمــة المتعلمــة، ولكــن المنظمــة الذكیــة ذهبــت ابعــد مــن ذلــك حیــث 

  ).31، 2018بة،اعتمدت على استخدام الذكاء العاطفي والروحي في المنظمات (ابو عل

ان المنظمــة الذكیــة ظهــرت فــي ظــل مصــطلح اخــر وهــو المنظمــة المتعلمــة، فقــد  ویــرى الــبعض

اصــبح التغییـــر جـــزء فـــي حیــاة العمـــل الیـــومي للمنظمـــات ولــیس لدیـــه اســـتثناءات، فاإلنجـــاز الـــذي 

 یربحـــك الیـــوم قـــد یجعلـــك مـــن الخاســـرین غـــدًا، فالمنظمـــات الذكیـــة ال تبیـــع المنتجـــات، وانمـــا تبیـــع

المعرفــة، والمعلومــات التــي لــدى االفــراد العــاملین فیهــا، ومــن هنــا لــن تبقــى علــى قیــد الحیــاة ســوى 

المنظمــات التــي تتمتــع بالمرونــة، والمنظمــات التــي تتمتــع بالــذكاء، ولــدیها ســرعة فائقــة لالســتجابة 

حیحین للتغیرات والظروف التي یصـعب التنبـؤ بهـا، والتـي تقـدم منتجاتهـا فـي المكـان والزمـان الصـ

  ).6، 2012،عثمان(

ان المنظمـة الذكیـة هـي منظمـة متعلمـة تطبـق المبـدأ التجریبـي، أي انهـا تـتعلم  وهناك من یـرى

ـــتعلم، ونقـــل  ـــدیها حـــب االســـتطالع وال مـــن تجاربهـــا الســـابقة ومـــن تجـــارب المنظمـــات االخـــرى، ول

المعرفــة، كمــا انهــا منظمــات متمیــزة وهنــا یشــیر مفهــوم التمیــز علــى مســتوى المنظمــة الــى بعــدین 

  ): 100، 2009هامین وهما (ابو نصر،

ان تكــون غایـــة المنظمـــة فـــي الســـعي الـــى تحقیـــق التمیـــز، هـــو الوصـــول الـــى نتـــائج غیـــر مســـبوقة   .أ 

 وتحقیق التفوق على المنظمات االخرى، وعلى نفسها بمنطق التعلم.



63 

كل ما تعتمده المنظمة من انظمة وفعالیات، وما یصـدر عنهـا مـن اعمـال وقـرارات یتمیـز بـالجودة   .ب 

ل لالنحراف والخطأ، وان یتم تنفیذ االعمال بالطرق الصـحیحة مـن اول مـرة الكاملة، وال یوجد مجا

 یتم تنفیذها.

والبعـــدان الســـابقان همـــا وجهـــان لعملـــة واحـــدة و یكمـــل احـــدهما االخـــر، وان امـــتالك المنظمـــة 

  لمقومات التمیز هو الطریق الوحید لبقاء المنظمات واستمرارها في عالم الیوم.

یوجــد فــرق جــوهري بــین المنظمــة الذكیــة والمتعلمــة، رغــم اخــتالف  انــه ال ویــرى الباحــث     

ة یــــرون بعــــض االختالفــــات فــــي المفهــــوم، ووحــــدة الهــــدف، اال ان بعــــض البــــاحثین وعلمــــاء االدار 

: مثل تمیز المنظمة الذكیة باإلبداع واالبتكار، واستخدام الذكاء العاطفي، والذكاء الروحـي، الفروع

لمبـدأ التجریبــي، أي االســتفادة مــن التجـارب الســابقة لهــا وللمنظمــات وان المنظمـات الذكیــة تطبــق ا

االخرى، وتعتمد على نقل الخبرة والمعرفة بین االفراد العاملین، وتعتبر المنظمة الذكیة هي مرحلة 

  متقدمة من المنظمة المتعلمة.

نــه یمكــن : اتفــق كــل مــن ابــو علبــة وغنــیم و الطــائي ا. المنظمــة الذكیــة والمنظمــة التقلیدیــة2

) و 33، 2018توضیح الفرق بین المنظمات الذكیة والتقلیدیة من خالل الجدول االتي (ابو علبة،

  ):135، 2013،آخرونو  ) و (الطائي30، 2017(غنیم،

 

  ) 7( جدولال

  الفرق بین المنظمات الذكیة والتقلیدیة

  ت
  المنظمة التقلیدیة

Traditional 
Organization 

  المنظمة الذكیة

Smart Organization 

عملیــــــــات التــــــــدریب علــــــــى المهــــــــارات   .1

  التقنیة والفنیة لإلفراد.

  عملیات التدریب تهتم بتطویر االفراد العاملین.

االعتمــــاد علــــى المركزیــــة فــــي الهیكــــل   .2

  التنظیمي.

ــــــــــة فــــــــــي الهیكــــــــــل  ــــــــــى الالمركزی االعتمــــــــــاد عل

  التنظیمي.

  الداخلیة والخارجیة.االهتمام بالبیئة   االهتمام بالبیئة الداخلیة.  .3

  تعامل االدارة مع االفراد كإنسان له حقوق.  لةآتعامل اإلدارة مع االفراد ك  .4

عدم التخصص في الوظائف والتقسیم   .5

  بشكل دقیق.

  التخصیص وتقسیم العمل بشكل دقیق.

المكافــــآت تمــــنح لألفــــراد علــــى اســــاس   .6

  المساهمات غیر العادلة. 

علـى اسـاس المسـاهمات المكافآت تمنح لألفـراد 

  العادلة.
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االداء منخفض لتوفر بیئـة عمـل غیـر   .7

  مناسبة.

  االداء مرتفع وذلك لتوفر بیئة عمل مناسبة.

التركیــز علــى الجانــب االقتصــادي أي   .8

  تحقیق االرباح.

تركیـــــــز االهتمـــــــام علـــــــى الجانـــــــب االقتصـــــــادي 

  والبیئي واالجتماعي.

التكنلوجیـــة بطـــئ االســـتجابة للتغیـــرات   .9

  المتسارعة في بیئة االعمال.

سرعة االستجابة للتغیرات التكنلوجیة المتسارعة 

  في بیئة االعمال.

ــــــــي المنظمــــــــة   .10 ــــــــة ف ــــــــرد مغلق حیــــــــاة الف

  التقلیدیة.

  حیاة الفرد منفتحة في المنظمة الذكیة.

ـــــإلدارة   .11 عملیـــــات المراقبـــــة والتخطـــــیط ل

  العلیا فقط.

ــــات المراقبــــة والتخطــــیط  بمشــــاركة االفــــراد عملی

  العاملین.

  تمتلك نظرة بعیدة االمد.  تمتلك نظرة قصیر االمد.   .12

)،" دور ادارة المواهب في بناء المنظمة الذكیة لدى المنشآت الصناعیة 2018ابوعلبة، تامر محمد،(: لمصادرا

  . 33، ص: الفلسطینیة"، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة، الجامعة االسالمیة بغزة، فلسطین

)،" اثر استخدام نظم المعلومات االداریة في تعزیز بناء المنظمة الذكیة : دراسة 2017غنیم، رمزي محمد، (

  .30،ص:میدانیة على الكلیات التقنیة بقطاع غزة"، رسالة ماجستیر، كلیة التجارة الجامعة االسالمیة ،غزة

)،"صیاغة االستراتیجیة المستدامة 2013،(و هادي، قیصر علي الطائي، یوسف حجیم، والصائغ، محمد جبار

"، اء في شركة زین العراق لالتصاالتللشركة في بناء المنظمات الذكیة : دراسة استطالعیة لآلراء عینة من المدر 

  .135، ص:مجلة الغري للعلوم االقتصادیة و االداریة، جامعة الكوفة، العدد السادس والعشرین

  

  اهمیة المنظمات الذكیة :سادساً 

)  (Porterعنـدما حـدد  1980برزت اهمیة المنظمة الذكیة في االوساط االكادیمیـة سـنة         

ومن وجهة النظر البشریة فأن القوة العقلیة المتمثلة . والمنظمات التنافسیة ةاهمیة المنظمات الذكی

الناحیـة  ، امـا مـنربالذكاء مهمة جدًا في ممارسة االعمال وتؤدي هذه القوة الى عمل جماعي كبی

الفیزیائیة فأن فقدان الذكاء او القوة العقلیة حسب هذا التحلیل یؤدي الى (االنتروبیا) والمقصود به 

عملیة التزامن بین الطاقة العقلیة والطاقة المخرجة هي  ان كل الكون حسب نظرة الفیزیائیون، اذآت

القــوى العقلیــة  لتــزامن بــیننتیجــة لعملیــات ا فــي عمــل المنظمــةمتمیــزة الطریــق المــؤدي الــى نتیجــة 

والعمـــل الجمـــاعي نتیجـــة التعـــاون، وقـــد عرفـــت المنظمـــة الذكیـــة ( بأنهـــا القـــدرة علـــى اســـتخدام كـــل 

  ). 133، 2013،آخرونطاقتها العقلیة وتركیز تلك القوة الذهنیة على القیام بمهامها) (الطائي و 

هــــتم باســــتثمار العقــــول علــــى ان المنظمــــات الذكیــــة هــــي المنظمــــات التــــي تواكــــد الــــبعض        

الموجــودة فیهــا، وتكنلوجیــا المعلومــات المتــوافرة لــدیها، مــن خــالل نظــام قــیم یعتمــد علــى الشــفافیة 



65 

واالفصاح المعلوماتي وینبذ الهیاكل الهرمیة والمراكز الوظیفیة كمبادئ اساسیة له، وبذلك فان كل 

ع خبـــرات، وتعـــدد مهـــارات مـــا یوجـــد فـــي المنظمـــات الذكیـــة هـــو تحدیـــد مســـؤولیات ومهمـــات، وتنـــو 

الشخص الواحد. لذا اكدت معظم الدراسات على اهمیة المنظمـة الذكیـة المتفوقـة فـي االعمـال فـي 

حــاالت ممیــزة والعملیــات الهیكلیــة، وانتقــدت بعــض الدراســات التــي اجریــت علــى بعــض المنظمــات 

معرفــة فــي خلــق بســبب تجاهــل المصــادر البشــریة الذكیــة التــي تتفاعــل بشــكل متبــادل مــن خــالل ال

) عـــن المنظمـــة الذكیـــة بصـــیغة Skandiaمجموعـــة مـــن المنظمـــات الذكیـــة، وقـــد عبـــرت شـــركة (

لوجیــا و معادلـة حیـث اعتبـرت ان المنظمـة الذكیـة هــي عبـارة عـن مجموعـة رأس المـال الفكـري وتكن

  : القیم كما موضحة على النحو االتيالمعلومات و 

  لوجیا المعلومات + القیم و المنظمة الذكیة = رأس المال الفكري + تكن

  ).127، 2015،آخرون(فرعون و 

ان اهمیة المنظمة الذكیة تأتي من تعـاظم التطـور المـادي والمعرفـي والمعنـوي  البعض یرىو 

الــذي یســتوجب ان تتمتــع بــه المنظمــة بالــذكاء والفطنــة التــي تؤهلهــا وتجعلهــا قــادرة علــى المنافســة 

  ).30، 2018والبقاء والتكیف مع التغیرات في البیئة المحیطة (ابو علبة،

الـى ان اهمیـة المنظمـة الذكیـة  Mohammadi & Babae,2015, 218)(فیمـا اشـار         

تعود الـى الكیفیـة التـي یـتم فیهـا ادارة المعرفـة مـن خـالل تولیـد المعرفـة وتخزینهـا ونشـرها وتوزیعهـا 

على االفراد العاملین، علمًا ان المعرفة هي مصدر من مصـادر الثـروة واسـاس التنـافس فـي البیئـة 

  المعاصرة. 

كمــا ان اهمیــة المنظمــة الذكیــة ترجــع الــى تحقیــق مســتویات عالیــة مــن االداء نتیجــة التطــویر      

والتحسین المسـتمر والتـدریب المتواصـل لألفـراد، ومـن ثـم المسـاهمة فـي اسـتغالل الفـرص فـي بیئـة 

  ).   20، 2016االعمال (ردایدة،

كیــة یســتلزم بالدرجــة االســاس ویســتخلص مــن الطروحــات الســابقة ان تطــویر المنظمــات الذ      

توافر العقول الذكیة، التي لها القدرة على استثمار باقي الموارد. وتسخیرها من اجل تحقیق التمیـز 

لمنظماتهم، الن تلك العقول تمتاز بإمكانیة التأقلم مع الظروف المتغیرة. وان االهمیـة الكبیـرة لهـذا 

  الساســـــــیة التـــــــي تواجـــــــه المنظمـــــــات. النـــــــوع مـــــــن المنظمـــــــات جـــــــاء نتیجـــــــة لســـــــد االحتیاجـــــــات ا

ـــــــي  ـــــــین المنظمـــــــات التـــــــي بقـــــــت واســـــــتمرت بالعمـــــــل، والمنظمـــــــات الت   ونظـــــــرًا للفـــــــروق الكبیـــــــرة ب

  فشـــــلت فـــــي عملهـــــا، وهـــــذا نـــــاتج عـــــن المســـــتوى االساســـــي والمهـــــم فـــــي العمـــــل للمنظمـــــة الذكیـــــة 

(Finkelstein & Jackson,2005,6) .  
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  ابعاد المنظمة الذكیة  :سابعاً 

االدبیات السابقة تباین واختالف واضح في وجهات نظر الباحثین في تحدید  ابعاد تظهر 

المنظمة الذكیة او خصائصها او مبادئها وذلك باختالف الباحثین وآرائهم وباختالف االهداف 

التي یسعون الى الوصول الیها من دراستهم. وسوف نتطرق الى هذه االبعاد في الجدول التالي 

  لكتاب والباحثین.حسب وجهة نظر ا

  )8الجدول (

  المنظمة الذكیة لكتاب والباحثین حول ابعادوجهات نظر ا

  

  األبعـــــــاد        
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Matheson & 
Matheson,2001  *  *  *                      

Finkelstein& 
Jackson,2005  *  *  *      *                

        *  *  *  *  *  *  *        2013، وآخرون الطائي

Abbaspour 
et.al,2015       *  *    *  *  *  *      *  

    *  *    *            *      2015،آخرونفرعون و 

              *      *  *      2016ردایدة ، 

Al-kasasbeh 
et.al,2016       *                *  *  

        *  *  *  *    *  *        2017راضي وحسین ،

              *      *  *      2018احمد واسماعیل ،

                *      *  *  *  2018ابو علبة ،

  2  2  1  3  4  3  5  3  3  6  6  3  3  المجموع
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  ق المصادر المشار إلیها. ـالمصدر: إعداد الباحث وف

علینـا وبعد االطـالع علـى ابعـاد التـي تناولهـا الكتـاب والبـاحثون فـي الجـدول اعـاله فأنـه یترتـب 

: كیف یمكننا بناء منظمـة ذكیـة وجعـل جامعـة الموصـل منظمـة ذكیـة؟ االجابة على السؤال التالي

ولإلجابـة علــى ذلــك فأنــه ســیتم قیــاس مــدى تحقــق ابعــاد المنظمــة الذكیــة التــي حصــلت علــى اعلــى 
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% والتــي ســوف نتناولهــا بنــاء علــى اســاس المعــدل 50نســبة والتــي حصــلت علــى نســبة اكثــر مــن 

  بعاد متدرجة حسب النسبة االعلى وهي كاالتي:االعلى من بین المعدالت حیث اصبحت تلك اال

  Understanding of the Environmentفهم البیئة  .1

اختلفــت اراء الكتــاب والبــاحثین فــي تحدیــد مفهــوم البیئــة فكــل باحــث تناولهــا مــن زاویــة معینــة، 

ضـایا وذلك وفقًا لتوجهاتهم الفكریة، وقد اسفرت الدراسات عن وجود تنوع وتعدد فیها، فضًال عن ق

تنظیریة كثیرة وصلت الى دراسة وتحلیل البیئة على اسـاس قیاسـات واختبـارات علمیـة، وذلـك وفقـًا 

، 2015،آخــــرونلــــوجي، الحجــــم، االبــــداع، الثقافــــة، التغییــــر التنظیمــــي (فرعــــون و و الرتباطهــــا التكن

152 .( 

كــد ســمة تأ الـ لــان المنظمــة تتعامــل مــع بیئــة غامضــة ومعقــدة فــي الغالــب، وا وهنــاك مــن یــرى

غالبة فیها، وتسعى المنظمـة جاهـدة مـن اجـل فهـم البیئـة التـي تعمـل بهـا، وهـذا یعنـي ان المنظمـة 

، 2016تسعى إلدراك التعقید وعدم التأكد من اجل تسهیل اتخاذ القرارات الفعالة والصائبة (ردایدة،

23.(  

عملیة التي یتم مـن ان فهم البیئة یتم من خالل عملیة المسح البیئي وهي ال ویر البعض االخر

رئیسـیین خاللها مراقبة وتقییم وتوزیع المعلومات من البیئتین الخارجیة والداخلیة وتوزیعها لألفـراد ال

ان المنظمـــة تســـتخدم هـــذه االداة لتجنـــب المفاجـــآت علـــى المســـتوى  ىفـــي المنظمـــة، كمـــا اشـــار الـــ

االستراتیجي، ولضمان عافیتها على االمد البعید، كما اضاف ان فهم البیئة یتضمن قیام المنظمة 

ـــأدراك وتقیـــیم المعلومـــات مـــن البیئـــة الخارجیـــة والداخلیـــة واالفـــراد الرئیســـیین فـــي المنظمـــة (ابـــو  ب

  ).44، 2018علبة،

انـــه یمكـــن للمنظمــة الذكیـــة ان تفهـــم البیئــة مـــن خـــالل تطبیقهــا مجموعـــة مـــن ن یــرى وهنــاك مـــ

  ):Matheson & Matheson,2001, 51الوظائف الهامة (

: وتعنــي ادراك االفــراد فــي المنظمــة Embracing Uncertaintyاســتیعاب حــالت عــدم التأكــد   .أ 

عــین االعتبــار فــي صــناعة لهــذه الحــالت وفهمهــا ومصــادرها والعمــل علــى كیفیــة تجنبهــا واخــذها ب

 ).Lazarević & Lukic,2015,258واتخاذ القرارات (

: Outside-Inside Strategic Perspectiveالمنظـور االسـتراتیجي مـن الخـارج الـى الـداخل   .ب 

وهذا یعني ان تبدأ المنظمة عند اتخاذ القرارات االستراتیجیة المهمـة بفهـم البیئـة الخارجیـة ومـن ثـم 

ذلك داخلیًا، حیث تبدأ عملیة التفكیر من خالل عملیة التقیـیم ایـن نحـن ومـن ثـم تعمل على نتائج 

التفكیــر تــدریجیًا فــي ایــن نحــن ذاهبــون وذلــك مــن خــالل تقیــیم الموقــف الحــالي لهــا مــن خــالل فهــم 

البیئة الخارجیة الواسعة، ومـن ثـم تعمـل المنظمـة داخلیـًا وبشـكل تراكمـي علـى نتـائج ذلـك، وتـدرس 

   تأكـــد علیهـــا بمـــا یحقـــق مصـــالحها مـــن اجـــل تحدیـــد الموقـــف المســـتقبلي المرغـــوب بـــهتـــأثیر عـــدم ال

)Matheson & Matheson,2001,51.( 
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تستخدم المنظمة الذكیة التفكیر النظمي او النظامي لفهـم System Thinking: التفكیر النظمي   .ج 

تعقـــد المواقـــف التطبیقـــات طویلـــة االجـــل لقراراتهـــا، فاســـتخدام النمـــاذج البســـیطة غیـــر مجـــدي مـــع 

االســتراتیجیة المهمــة، كمــا یوصــف ایضــًا بانــه  ذلــك  المجــال الــذي یتعلــق بفهــم االعتمــاد المتبــادل 

والتعقیـــد ودور التغذیـــة العكســـیة فـــي تطـــویر النظـــام، والتفكیـــر النظمـــي یســـاعد علـــى كشـــف هـــذه 

ه ویحسن قـدراتهم العالقات البینیة والمتشابكة و یساعد في توسعة حدود النماذج العقلیة لمستخدمی

 ). 864، 2012على تولید االدلة والتعلم منها، كما یحفز نحو التغییر الفعال(العبادي،

تشـیر فهـم البیئـة الـى كیفیـة التعامـل مـع البیئـة المعقـدة والغامضـة وذلـك   مما سبق الخالصة    

توزیـع المعلومـات من خالل عملیة المسح البیئي وهي العملیة التي یتم من خاللهـا مراقبـة وتقیـیم و 

مــن البیئتــین الخارجیــة والداخلیــة وتوزیعهــا لألفــراد الرئیســیین فــي المنظمــة وهــذا یعنــي ان المنظمــة 

  تسعى إلدراك التعقید وعدم التأكد من اجل تسهیل اتخاذ القرارات الفعالة والصائبة.

  Strategic Visionالرؤیة االستراتیجیة  .2

مــن اجــل تحقیــق رســالتها علــى  المســار الــذي تتبنــاه المنظمــةالرؤیــة االســتراتیجیة تعنــي تحدیــد    

  المـــــــــــدى القصـــــــــــیر والطویـــــــــــل وذلـــــــــــك فـــــــــــي ظـــــــــــل الظـــــــــــروف البیئیـــــــــــة المحیطـــــــــــة والمنافســـــــــــة، 

  وتتطلــــــــب كــــــــل منظمــــــــة وجــــــــود فكــــــــرة ومفهــــــــوم، مبــــــــدأ تنظیمــــــــي او تعریــــــــف لماهیــــــــة مهامهــــــــا

 )Boudlaie et.al,2014,101.( 

الرؤیــة االســتراتیجیة بأنهــا احــدى الخطــوات  فقــد عــد )137، 2013، آخــرون(الطــائي و امــا    

المهمـــة والمرتكـــزة  فـــي عمـــل االدارة االســـتراتیجیة، والتـــي تعـــد مرحلـــة اساســـیة مـــن مراحـــل االدارة 

ثاقبــة  االسـتراتیجیة، وان القـدرة علـى تشـكیل وتطـویر هـذه الرؤیـة تحتـاج الـى افـراد یمتلكـون بصـیرة

ف االســـتراتیجیة تقـــوم بتحدیـــد التغییـــرات المطلوبـــة نحـــو المســـتقبل مـــن ذوي الخبـــرات،  وان االهـــدا

لتحریــك المنظمــة نحــو رؤیتهــا، كمــا تعــرف بأنهــا التصــور الــذي یســبق عمــل المنظمــة والتــي تبنــى 

  على اساسها خطوات العمل.

) فقـد اشـار انـه یجـب ان تـوفر الرؤیـة االسـتراتیجیة وضـوح El Talla et al.,2017, 8أمـا (

  المنظمة الى تحقیقه. الغرض او الهدف التي تسعى

فقــد اشــارت بــان الرؤیــة االســتراتیجیة هــي بمثابــة تولیــد البــدائل  )22، 2016امــا (الردایــدة،   

االســتراتیجیة أي قیــام المنظمــة بتولیــد طــرق جدیــدة لإلجــراء واختیــار مــن بینهــا مــا یلبــي احتیاجهــا، 

الحــالي والمرغــوب، وهــذا یعنــي قیــام  كمــا یمكــن اعتبارهــا اداة لتقلــیص الفــارق بــین االداء المنظمــي

بتطویر طرق عمل جدیدة لتختـار منهـا مـا یلبـي حاجاتهـا، ومـن اجـل تحدیـد البـدائل االسـتراتیجیة، 

فیجب التنبؤ بالنتائج المتوقعـة فـي حالـة عـدم حـدوث أي تغیـر فـي االسـتراتیجیة الحالیـة وذلـك مـع 

فـي ظـل التغییـرات البیئیـة المحیطـة والمـوارد االخذ بالنتائج المتوقعة ألهـداف المنظمـة والتـي تتخـذ 

  المتاحة للمنظمة.  
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الرؤیة االستراتیجیة  مـن الخطـوات المهمـة فـي االدارة االسـتراتیجیة  دتع مما سبق الخالصة      

و تعنــي المســار الــذي تتبنــاه المنظمــة مــن اجــل تحقیــق االهــداف التــي تســعة الیهــا وذلــك فــي ظــل 

حتاج الى افراد مـن ذوي الخبـرات الـذین یمتلكـون البصـیرة الثاقبـة نحـو الظروف البیئیة المحیطة وت

المســتقبل وهــي تصــور یســبق عمــل المنظمــة وتبنــى علــى اساســها خطــوات العمــل ویجــب ان تــوفر 

 هذه الرؤیة وضوح الهدف التي تسعى المنظمة الى تحقیقه.

 Continuous  Learningالتعلم المستمر .3

الدائم او التعلم مدى الحیـاة، ویشـیر الـى العملیـة المسـتمرة الكتسـاب ویسمى ایضًا بالتعلم      

الخبــرات والمعــارف الجدیــدة والتــي مــن خاللهــا یــتم تغییــر ســلوك االفــراد، واســتخدام هــذه الخبــرات 

للموائمـــة بــــین المنظمــــة وبیئتهــــا، كمـــا ان الــــتعلم المســــتمر مــــدخل لزیـــادة قــــدرات ومعــــارف االفــــراد 

 .)212، 2018یل،العاملین (احمد واسماع

) ان عملیة التعلم المستمر لیست فقط شرطا ضروریًا للتوظیف 37، 2014(ابوعفش،یرى و    

وانما ضرورة حتمیة للعمل في منظمات االعمال المعاصرة، ویعود سبب االهتمام بالتعلم المستمر 

  الى التغیرات المتسارعة في بیئة االعمال.

هذا الرأي حیث اشارت بان التعلم المستمر هو العملیة  ) فقد اتفقت مع19، 2016اما (ردایدة،

التي یتم من خاللها اكتساب المعرفة بشكل مستمر من خالل التجربة و التي تقود تغییر السلوك، 

واســتعمال تلــك المعرفــة بمــا یــؤدي الــى تحقیــق التوافــق بــین المنظمــة وبیئتهــا، ومواجهــة التغییــرات 

  دیمغرافیة او سیاسیة او تقدم تقني، او في سوق المنافسة.البیئیة سواء كانت هذه التغیرات 

   مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن المبـــــــــــــررات الرئیســـــــــــــیة للـــــــــــــتعلم المســـــــــــــتمر واوجزهـــــــــــــا بـــــــــــــاالتي وهنـــــــــــــاك

)Baker & Sinkula, 2002, 11:(  

 التحول في االهمیة النسبیة لعوامل االنتاج من رأس المال المادي الى رأس المال الفكري.  .أ 

 ئة االعمال الدولیة وسرعة التغییر في البیئة المحیطة بالمنظمات.ارتفاع حدة المنافسة في بی  .ب 

 التطور الفكري في وصف المعرفة كمصدر اساس لتحقیق المیزة التنافسیة.  .ج 

التطـورات التقنیـة الهائلـة وبخاصـة فــي مجـال الحاسـوب خلقـت انظمــة جدیـدة لإلنتـاج وهـذا یتطلــب   .د 

 القدرة على التكیف.ان یكون العاملین متعلمین ولدیهم معرفة وخبرة و 

 زیادة االسواق العالمیة التي تطلب من المنظمة مرونة اكبر في منتجاتها وقوة عمل متعلمة.  .ه 

الــدور الحــرج للعــاملین فــي المنظمــات كــأفراد وكفریــق فــي تفســیر المواقــف واالســتجابة الســریعة لهــا   .و 

 من خالل تطبیق المعرفة والمساعدة في اجراء تحسینات اخرى في المنظمة.

التطــور الفكــري واالداري نحــو منظمــات الــتعلم واعطــاء العــاملین دورًا فــي عملیــة اتخــاذ القــرار بــدًال   .ز 

 من االداء الموجه من قبل االدارة.
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ان عملیة التعلم المستمر هي عملیة مستمرة في حیاة المنظمات حیث یـتم  اتساقًا مع ما سبق

ـــرات مـــن خـــالل ـــدة والخب ـــدریب المســـتمر والتجـــارب التـــي  مـــن خاللهـــا اكتســـاب المعـــارف الجدی الت

تواجههـــا المنظمـــة واالســـتفادة مـــن تجـــارب المنظمـــات االخـــرى وتوزیـــع هـــذه المعرفـــة علـــى االفـــراد 

العـــاملین مـــن اجـــل تغییـــر الســـلوك وتولیـــد القیمـــة وذلـــك لتحقیـــق التوافـــق والموائمـــة بـــین المنظمـــة 

  والتغییرات البیئیة المتسارعة.

  ة خصائص المنظمة الذكی :ثامناً 

تسعى المنظمات في الوقت الحاضر بأن تكون منظمات ذكیة، فهذه المنظمات تتصف   

بصفة النجاح التي تروج وتركز على المعرفة واالفراد ولها القدرة على الوصول الى مستوى عالي 

  ).134، 2013،وآخرون من القدرات (الطائي

 ان المنظمــــــــــــــات الذكیــــــــــــــة تمتــــــــــــــاز بمجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن الخصــــــــــــــائص وهــــــــــــــي وقــــــــــــــد ذكــــــــــــــر

  :  (Bakhshian et.al,2011,418) كاالتي

: هو القدرة على خلق افكار جدیدة من نوعها وهذه االفكار قد تؤدي الى Innovation االبداع .1

 تحقیق منتجات او خدمات جدیدة وهو القوة الكامنة الى االبتكار.

كن السیطرة : ویقصد بها االستفادة من المخاطر المعتدلة التي یمTaking risk اتخاذ المخاطر .2

علیها من خالل المحاوالت الشخصیة لإلفراد، في عملیات المواجهة الى المخاطر التي یمكن 

 ایجاد حلول لها من قبل االفراد.

هي العملیات المستقلة التي تحاول المنظمة الوصول الیها والتي  :Independence االستقالل .3

العمل لتحقیق احالمهم وبالتالي حریة  تعد القوة الدافعة الى رجال االعمال في عملیة تفعیل

 .الریادة في االعمال

منظمات االعمال الذكیة تقدم على التشجیع في منح الحـوافز المادیـة والمعنویـة  Motive: الدافع .4

 من اجل تحقیق الدافع لدى االفراد العاملین.

بشكل فعال : حیث یتم تحدید المسؤولیات في المنظمات Division of Labor تقسیم العمل .5

وذلك من اجل اطالق المواهب لدى االفراد العاملین من خالل التخصص باإلعمال المنسب 

 الیهم.

: المنظمات الذكیة ترسم رؤیة مستقبلیة واضحة من خالل  Future Vision الرؤیة المستقبلیة .6

 تحلیل البیئة الخارجیة وتضع بموجبها الخطط المستقبلیة.

   اهــــــــــم خصــــــــــائص المنظمــــــــــة الذكیــــــــــة تكمــــــــــن فــــــــــي االتــــــــــيامــــــــــا ابــــــــــو علبــــــــــة فقــــــــــد اشــــــــــار ان 

  ):35، 2018(ابو علبة،

 االهتمام بالعاملین وتدریبهم وتطویرهم واعتبارهم من اصول المنظمة. .1

 التنبؤ العالي وادراك المعلومات في البیئة الخارجیة. .2

 امكانیة عالیة على االستجابة والتعاطي مع معلومات البیئة الخارجیة. .3

 خاصیة اساسیة في المنظمة الذكیة.االستدامة هي  .4
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 التمیز واالبداع واالتیان بكل جدید. .5

 تطبیق مبادئ ادارة الجودة الشاملة. .6

 امتالك استراتیجیة ورؤیة مستقبلیة واضحة. .7

المنظمة الذكیة هي منظمة متعلمة تطبق المبدأ التجریبي، اي انها تتعلم من تجاربها السابقة ومن  .8

 وتمتلك حب االستطالع والتعلم ونقل المعرفة.تجارب المنظمات االخرى 

 تكرس مبدأ العمل الفرقي والجماعي. .9

  )  الى ان المنظمة الذكیة تتوفر فیها ثالث خصائص رئیسیة وهي:28، 2017في حین اشار(غنیم،

: والتي تساعد على صیاغة عالقات االفراد العاملین داخل المنظمة وخارجها، Culture الثقافة .1

 وتعاملهم مع بعضهم البعض. وطریقة عملهم

: وذلك من خالل قیام المنظمة بتوظیف جمیع المهارات والمعارف Abilities القدرات .2

 واالمكانات المتوافرة لدیها لتقدم المنتجات والخدمات الى زبائنها.

: حیث ترتبط المنظمة بمجموعة صناعاتها من خالل عالقات داخلیة Correlations االرتباطات .3

 ) و خارجیة (الموردین والزبائن والشركات).(العاملین

ان المنظمة حتى تكون ذكیة یجب ان تمتاز ) Nasabi & Safarpour,2009,349(وقد اشار 

  بالخصائص االتیة:

 اسلوب منظم لحل االزمات التي تواجهها المنظمة. .1

 التعلم من التجارب التي تمر بها المنظمة نفسها. .2

 االخرى.التعلم من تجارب المنظمات  .3

 نقل المعرفة. .4

 تطبیق المبدأ التجریبي. .5

  فیرى ان خصائص المنظمة الذكیة هي االتي:  )Pinchot,2012,29(اما 

 مشاركة العاملین بالمعلومات عن اهداف المنظمة واستراتیجیاتها. .1

 تعزیز فرق العمل لتحمل المخاطر ومعالجة المشاكل وتنمیة روح التعاون. .2

 مستمرة للعاملین.وجود نظم تدریب وتعلم  .3

 تمكین العاملین لتحفیزهم على االبداع واالبتكار والمقترحات. .4

 المساواة بین العاملین في الحوافز والتعویضات العادلة. .5

  ) یبـــــــــــــــــین اهـــــــــــــــــم خصـــــــــــــــــائص المنظمـــــــــــــــــة الذكیـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن وجهـــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــر 5والشـــــــــــــــــكل (

)Stefanescu & Popa, 2009,718:(  
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Source: Ştefanescu, Camelia & POPA, Laura, (2009), Development of Management Based on 
Knowledge in the Intelligent Organization, Review of International Comparative 
Management,718. 
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  خصائص المنظمة الذكیة

  الخصائص تمكن في االتي:والخالصة مما سبق ان المنظمة الذكیة تتصف بعدد من 

 امتالك الرؤیة الواضحة. .1

 التمكین والمشاركة. .2

 القدرة على التكیف مع التغیرات البیئیة. .3

 اهتمام عالي بالتدریب والتطویر المستمر. .4

 االهتمام بفرق العمل. .5

 االهتمام العالي بالعاملین من اصحاب المعرفة والخبرة وتنمیتها. .6

 وافز.نظام عادل لألجور والمكافآت والح .7

 االهتمام بعالقات العمل الداخلیة والخارجیة. .8
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  املبحث الثالث

  ادارة االزمات

الخطــورة  مــنالعدیــد مــن االزمــات المتكــررة والمتنوعــة وبــدرجات متفاوتــة  یعــیش عالمنــا الیــوم

للمنظمات في انحاء العالم،  اً و خسائر كبیرة تشكل تهدید اً تسبب هذه االزمات اضرار اذ واالهمیة، 

یجب على المنظمة ان  الذ ،ة في طریق تطور المنظمات وتنمیتهازمات عقبات رئیسهذه األ تعدو 

  .)Endsley et.al, 2015, 3919(دارتهاإ و  زماتاألتكون قادرة على مواجهة هذه 

زمــة حالــة مالزمــة لإلنســـان فــي كــل مكــان وزمــان فهـــي تحــدث فــي البلــدان المتطـــورة األ دتعــ

التي یعیشـها العـالم زمات األ نأال إالتأثیر، الطبیعة و  االختالف فيوالنامیة على حد سواء ، مع 

ذي جعل العالم كقریة صغیرة بحیث كثر تأثیرا وضررا وذلك بحكم العولمة والتطور التقني الأالیوم 

صبح أخرى، حتى أُ حیان على بلدان غلب األأما ستلقي بضاللها في  ن حصول أي ازمة في بلدأ

 .زمةأكثر من أحد تتصارع فیه تأثیرات مكان الواالزمان وال

زمــة قــد تكــون خارجیــة او فــي أیــة لحظــة وبشــكل مفــاجئ  هــذه األیمكــن ان تحــدث األزمــة     

اجـــل القضـــاء علیهـــا أو و الدولـــة ویجـــب التعامـــل معهـــا مـــن أو المنظمـــات أخلیـــة  تهـــدد األفـــراد دا

االجتماعیـة واالقتصـادیة واالسـتفادة منهـا و ثارها السـلبیة و تأثیراتهـا النفسـیة والسیاسـیة آالتقلیل من 

  ).Vichova el.at,2017, 949( قدر المستطاع لتحقیق مكاسب

ات والتحلـــــي ــــــــــــــــــــــدارتـــــه، لـــــذلك تشـــــكل ادارة االزمإدارة مـــــا یصـــــعب إهـــــي  زمـــــاتاألدارة إن إ

ـــادارت مــن بالصــفات والخصــائص التــي تمكــن المنظمــة ـــها وتبنیهــا  كخـــــــــ        اســتراتیجي مهــم یارـــــــــــــــــــــ

(Tajuddin et.al,2015, 81).  

  تیة:سم المبحث الحالي إلى الخطوات اآلساس ینقوعلى هذا األ     

   زمةمفهوم األ : والً أ

ى القحط والشدة، اما في المنجد في المعجم الوسیط بمعنزمة تعرف األ من الناحیة اللغویة

    .)13، 2015عیاد،صل الكلمة مشتق من زأم، زؤوما أي مات سریعا(أن إف

 بـه التنبـؤ یمكن ال حدث ، اذ تعرف بانهااالزمةمفهوم  الكتاب والباحثینالكثیر من تناول 

   .)66,2008،الدلیمي( ومالكها المنظمة یهدد متوقع وغیر

 تمثـل ومعقد مستقر وغیر طبیعي غیر وضع بانها )Hamidovic,2014,1( عرفها كما

  . للحادثة مرادفة غیر وهي لوجودها و ولسمعتها للمنظمة االستراتیجیة لألهداف تهدید

 غیـــر ألوضـــاع نتیجـــة یحـــدث مفـــاجئ خلــل هـــي زمـــةاأل بـــأن) 13، 2016، جمیـــل(ویبــین

 متوقـع غیـر وأ خطـرا تهدیـدا وأ، ألخـرى حالـة مـن الحتمـي االنتقـال یعلـن انفصـام تتضـمن مستقرة

 عملیـــة مـــن تحـــد والتـــي الـــدول وأ المنظمـــات وأ فـــراداأل ممتلكـــات وأ معتقـــدات وأ هـــدافأ وأ لقـــیم
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نهــا حــدث یعطــل المســار التنظیمــي فــي وقــت ومكــان محــددین القــرار. وتعــرف كــذلك علــى أ اتخــاذ

)Sarkar&Osiyevskyy,2017,2غیـر متوقـع یـؤثر فـي المنظمـة نهـا حـدث ). وتعرف أیضا بأ

ـــي تمـــر فیـــه وتتكـــون مـــن عـــدة مراحـــل منهـــا النمـــو یـــؤدي إ ـــى اضـــطراب ولهـــا مـــدى زمن والشـــدة ل

  ).7، 2018(حمش، هدافواالنحسار وتعوق تحقیق األ

انهــا وضــع غیــر طبیعــي وغیــر قابــل للتعقیــد یمثــل  )Abad et al.,2018,880( ویبــین

ـــــــــــًدا لألهـــــــــــداف االســـــــــــتراتیجیة أو الســـــــــــمعة أو وجـــــــــــود المنظمـــــــــــة   ، ویوضـــــــــــح كـــــــــــل مـــــــــــن تهدی

)Paraskevas & Quek ,2019,420( و القـیم أساسـیة للمنظمـة بانها تهدید خطیـر للهیاكـل األ

والمعــاییر الخاصــة بالمنظمــة والضــغط علیهــا فــي ظــروف غیــر مؤكــدة للغایــة ممــا یســتلزم اتخــاذ 

   .ت حازمة بذلكاقرار 

 خارجیـةو داخلیـة أ و حادثـةأنهـا حـدث أ الـىتوصل الباحـث ومن خالل التعاریف السـابقة 

وتشـكل  همعـراض تهـدد وجـودأبشـكل مفـاجئ او قـد تكـون لهـا  و الدولـةاألفراد أو المنظمـة أتواجه 

  جل مواجهة هذا التحدي.أتستدعي اتخاذ قرارات سریعة من  اً تحدی

  لمفاهیم المشابهة لمفهوم االزمة : بعض اثانیاً 

معــه، وذلــك التســاع المفهــوم وتعــدد زمــة وتتشــابك مفهــوم األ هنــاك مفــاهیم عدیــدة تتشــابه مــع

زمـة والتخطـیط مـن خاطئـة فیمـا یتعلـق بفهـم طبیعـة األ طرافه، هذا التشابك یؤدي الـى اسـتنتاجاتأ

جل توضیح المفهوم بشكل أالنتیجة معالجات غیر سلیمة، ومن جل التعامل معها وتقلیل اثارها وبأ

  زمـــــةتتقـــــاطع مـــــع مفهـــــوم األالتـــــي تتشـــــابه و كبـــــر وجـــــب علینـــــا الوقـــــوف علـــــى بعـــــض المفـــــاهیم أ

  ).14، 2015(عیاد،

 Problemالمشكلة  .1

حول بین الفرد والهدف الذي یسـعى إلـى تحقیقـه،  وتعـرف بأنهـا  حالـة نها عائق یتعرف بأ

وائـــق والصـــعوبات التـــي تحـــول بـــین و عـــدم الرضـــا تظهـــر كنتیجـــة لوجـــود بعـــض العمـــن التـــوتر أ

 ).15، 2009لیها(عبدالعال،األهداف والوصول إ

زمــة بحــد ذاتهــا، ه المشــكلة ربمــا تــؤدي الــى ظهــور األزمــة، ولكنهــا لیســت أاذا لــم تعــالج هــذ

  ).  80، 2016والمشكلة یمكن التنبؤ بها عكس االزمة التي ربما تحدث بشكل مفاجئ(الساجي،

   Conflict الصراع .2

بدایـــة أن المشـــكلة تكـــون فـــي زمـــة ولكنـــه ال یشـــبه المشـــكلة، حیـــث هـــو مرحلـــة مـــن مراحـــل األ    

األزمة، والصراع هو مرحلة متأخرة من األزمة أو أحد النتائج المترتبة علـى حـدوث األزمـة، وربمـا 

  ). 35، 2014زمة هي ناتج صراعات اهملت حتى وصل االنفجار (غنیمة،تكون األ
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أو و عـــدم تـــوازن شـــيء یـــؤدي الـــى تعـــرض هیكـــل النظـــام إلـــى خلـــل أ حـــدوث والصـــراع كـــذلك    

لــــى درجــــة تحــــدي االفتراضــــات االساســــیة التــــي یقــــوم علیهــــا النظــــام یصــــل إاضــــطراب و لكــــن ال 

  ). 13، 2018(حمش،

وشدتها، وهو اكثر وضوحا من حیث أبعاده وأهدافـه وأطرافـه  زمةوال یكون الصراع بنفس تأثیر األ

هــا عواقــب یعــد الصــراع حالــة مســتمرة بینمــا األزمــة تبــدأ وتنتهــي بســرعة تاركــًة وراءزمــة، و مــن األ

  ).Semercioz el.at, 2015, 150ج (ونتائ

 Disputeالنزاع  .3

نازعــة، طــراف المتازعــة قائمــة علــى الالتعــایش بــین األطــراف المتنحالــة مــن التفاعــل بــین األ    

و التناقض في المصالح واالهداف، وهناك عدة مصادر للنـزاع منهـا وهي حالة من عدم التطابق أ

و معنویــة ذات قیمــة منهــا: الهویــة واالیدلوجیــة طبیعیــة ، أافیــة أو مــوارد مصــادر مادیــة: رقعــة جغر 

  ).13، 2018(حمش، وغیرها

قــرب المفــاهیم لمفهــوم الصــراع، ولكــن النــزاع اخــف وطــأة مــن مفهــوم ویعــد مفهــوم النــزاع مــن أ 

الصــــراع، حیــــث ان النــــزاع مــــن الممكــــن ان یحـــــل اذا مــــا حــــدث تفــــاهم بــــین وجهــــات التعـــــارض 

الغایـة منـه  وارد الغیر او تحقیـق الهـدف، امـا الصـراع فیكـون عـادةواالختالف او الحصول على م

التغلـب علـى الطــرف اآلخـر والقضــاء علیـه نهائیــا، وهـو أحـد األســباب الرئیسـة لألزمــة ولكنـه لــیس 

  ).81، 2016زمة (الساجي،األ

  Disasterالكارثة  .4

مر المسبب للغـم الشـدید، وفـي ألالكارثة باللغة العربیة من كرث بمعنى غم، والكارث هو ا

نهــا حــدث یســبب دمــارا كبیــرا ومعانــاة عمیقــة وســوء حــظ عظــیم تعــرف الكارثــة بأ Oxfordقــاموس 

  ).2015,14(عیاد،

أو عاصـفة. أي حـادث  و زلـزالوالكارثة هـي كـل مـا یحـدث مـن هـدم او حریـق أو سـیل أ 

، 2018والعامــة (حمــش،و الممتلكــات الخاصــة مــن شــأنه أن یلحــق ضــرر، ویهــدد حیــاة االنســان أ

). وهي مـن اكثـر المفـاهیم تشـابها مـع االزمـة ویمكـن التفریـق بـین الكارثـة واالزمـة بـأن الكارثـة 13

ـــأثیر  ـــى المجتمـــع فهـــي مـــن صـــنع الطبیعـــة، امـــا االزمـــة فتأثیرهـــا یقتصـــر علـــى  اً شـــدید اً تـــؤثر ت عل

تتخطـى  ة وضـخمةالمنظمات فهي فـي الغالـب مـن صـنع االنسـان، تحتـاج الكارثـة الـى جهـود كبیـر 

خمة ولكنها تحتـاج إمكانیـات دوات والمعدات الضزمة ال تحتاج األقدرة االفراد والمؤسسات، أما األ

  .)80، 2016(الساجي، مكانیات الحیاة العادیةمن األشخاص تفوق إ

    Accidentالحادثة  .5

ثـــره فـــور ل ســـریع وانقضـــى أمـــر مفـــاجئ عنیـــف وقـــوي حـــدث بشـــكعرفـــت الحادثـــة بأنهـــا: أ

نمــا تكــون فقــط نــاتج عنــه، والعالقــة بــین االزمــة وقــد نجــم عنــه أزمــة لكنهــا ال تمثلــه فعــال وإ انتهائــه 
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حد نتائـجها لكنها ال تمثلها فعال ولكن تكون أن تنجم عن الحادثة و والحادثة هو أن األزمة ممكن أ

نهـا خلـل أیضـا بأ ) وتعـرف16، 2015)(عیـاد،81 2016،والحادثة ال تتسم باالستمراریة (الساجي

  ).   13، 2018یؤثر مادیا على النظام بأكمله (حمش،

بانهـا شـاملة لجمیـع المفـاهیم السـابقة التـي یتقـاطع من وجهة نظـر الباحـث  زمـةوتعتبر األ

معهــا ولكنــه اشــمل منهــا، حیــث ان كــل مفهــوم  مــن المفــاهیم اعــاله یمثــل احــد مراحــل االزمــة منــذ 

  بدایتها والى نهایتها. 

  : اسباب االزمةثالثاً 

هنــاك عــدة اســباب تــؤدي الــى نشــوء االزمــة فقــد تحــدث نتیجــة خلــل او ضــعف فــي البنیــة 

  التنظیمیــــــة واالداریــــــة للمنظمــــــات، وقــــــد تظهــــــر بعــــــض المؤشــــــرات التــــــي تــــــدل علــــــى احتمالیـــــــة 

ــــــوع االزمــــــة، وهــــــذ ــــــوري مــــــن أجــــــل إدارة األزمــــــة وفهــــــم أوق ــــــب العمــــــل الجــــــاد والف   ســــــبابها ا یتطل

(Moghadam, et al,2016,91).  

هناك العدید من العوامـل التـي تسـبب االزمـة، او هـي نتیجـة عـدم  أن وهناك من اشار الى

  .)Benaben,2016, 354(الترابط بین المنظمة وبیئتها الخارجیة والداخلیة 

ن العوامــل التــي زمــة ســبب، وهنــاك العدیــد مــإلــى ان لكــل أ خــرهم اآلبعضــفــي حــین اشــار 

ا: الفقــر والتخلــف، واالمــراض والبطالــة، والفــتن الطائفیــة والعرقیــة، زمــات منهــتــؤدي الــى نشــوء األ

ـــدرة المـــوارد، والكـــوارث الطبیعیـــة والصـــناعیة، وكـــذلك  دارة النزاعـــات وعـــدم االســـتقرار وســـوء اإلون

  ). Bakos,2018, 528وغیرها من العوامل (

ى نشـوء االزمـة من كل ما تقدم نستنتج ان هناك الكثیر من العوامل واالسباب التي تؤدي الـ

سباب تتعلق بطبیعة المنظمة وهي االسباب الداخلیة مثل (االسـباب التنظیمیـة، ها یعود إلى أبعض

واالسباب التكنلوجیة). وهناك اسباب اخـرى خارجـة عـن نطـاق المنظمـة منهـا:  واالسباب االداریة،

فــي مضــمونها فشــل  االســباب السیاســیة، واالقتصــادیة، والثقافیــة وغیرهــا. وبشــكل عــام تعــد االزمــة

اداري لمتخذ القرار نتیجة حدوث خلل قد یكون بسبب قلة الخبرة او عدم االهتمام بالمؤشرات التي 

تشیر الى حدوث االزمة، ومن الضروري جدا التعرف على اسباب االزمة وذلك مـن اجـل التعامـل 

التــي اتفــق علیهــا  معهــا بالشــكل المناســب واتخــاذ القــرار الفاعــل والســریع، ومــن اهــم هــذه االســباب

  :اغلب الكتاب والباحثین هي

 سوء الفهم واالدراك .1

االدراك مرحلـــة اســـتیعاب المعلومـــات التـــي تـــم الحصـــول علیهـــا، والحكـــم التقـــدیري علـــى یعـــد 

االمــور المعروضــة وعــن طریــق االدراك یــتم تكــوین الســلوك تجــاه الموقــف، فــإذا كــان االدراك غیــر 

نه یؤدي زمة، واذا استمر سوء الفهم واإلدراك فإتجاه االفإنه یؤدي الى عدم سالمة الموقف سلیم، 

زمــة، ویمثــل ســوء ســوف یصــنع ضــغطا مولــدًا النفجــار األالــى الســلوك الخــاطئ تجــاه االزمــة وهــذا 
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اصـــدار القـــرارات، ونقـــص ســـباب نشـــوء االزمـــة، وینشـــأ عـــادة مـــن خـــالل التســـرع فـــي الفهـــم أحـــد أ

األزمـــة نتیجـــة قلـــة هـــذه و نتیجـــة الخطـــأ فـــي فهـــم واســـتقبال المعلومـــات المتاحـــة عـــن المعلومـــات أ

 ).84، 2016و تداخلها مع بعضها(الساجي، المعلومات أ

 التقویمسوء التقدیر و  .2

سـباب حـدوث االزمـات فـي كـل المجـاالت، خاصـًة فـي المجـاالت یعد سوء التقدیر من أهـم أ

قــدیر مــن ء التقــدیر وتقییمــه للخصــم وینشــأ ســوء التیكــون احــد االطــراف  ضــحیة ســو  اذالعســكریة، 

 ): 17، 2018) (حمش،19، 2009ساسیین هما(عبد العال،خالل جانبین أ

و اعطائهــا قیمــة مبــالغ فیهــا نتیجــة الثقــة فــي الثقــة نتیجــة الشــك بالمعلومــات أاالفــراط و المغــاالة   .أ 

  الزائدة بالنفس. 

 :خر والتقلیل من شأنه نتیجةً سوء تقدیر الطرف اآل  .ب 

 حشد الطاقات وتجمیعها واعدادها جیدا لتدمیر الطرف االخر. )1

تحقیق عنصر المفاجئـة حتـى تصـل الـى درجـة الصـدمة وهـذا یفقـد الطـرف االخـر توازنـه واخـتالل  )2

تفكیره وعدم قدرته على اتخاذ قرار وشل حركته المضادة وحصرها في اطار العشوائیة واالرتجالیـة 

 الخطیرة.المدمرة، وهنا تحدث االزمة 

 سوء االدارة .3

و عــــــدم وجـــــــود انظمــــــة للعملیـــــــات االداریـــــــة واالســـــــتبداد اإلداري أ تنــــــتج بســـــــبب العشــــــوائیة

  ).51، 2011(محمد،

علمیـــة أو وجـــود انظمـــة  مبــادئ أي مـــع تتنـــافى التـــي والمزاجیــة األهـــواء مـــن مجموعـــة وهــي

لالزمــات  اً ة ال یكــون مصــدر دار للعملیــات االداریــة أو العشــوائیة أو االســتبداد، ان هــذا النــوع مــن اإل

دارة العشـوائیة تجهـل مبـادئ ًا لتدمیر الكیان االداري، هـذه اإلقوی لها بل یكون ایضا عامالً  اً ومسبب

، فیطلــق علیهــا مجــازا ادارة تمــد علــى التوجهــات الشخصــیة للمــدیریناالدارة وتشــجع االنحــراف، وتع

ي تتنـافى مـع المبـادئ العلمیـة، وتتصـف ولكنها لیست ادارة بل مجموعـة مـن االمزجـة واالهـواء التـ

 ):10، 2018،آخرون(الحدراوي و  هذه االدارة بالصفات االتیة

 همیته للعمل االداري.ال تعترف بالتخطیط وأ  .أ 

 ال تحترم الهیكل التنظیمي.  .ب 

 ال توجد رقابة ومتابعة وقائیة وعالجیة علمیة.  .ج 

 تعارض المصالح واالهداف .4

هتمامـــات ألطـــراف الصـــراع وكـــذلك الشخصـــیات والمیـــول واالوذلـــك نتیجـــة االختالفـــات فـــي 

 اً هـــداف ووســـائل تحقیقهـــا، فعنـــدما تتعـــارض االهـــداف بـــین االطـــراف المختلفـــة یكـــون ذلـــك ســـبباأل

لحــدوث االزمــة، حیــث یعمــل كــل طــرف مــن اصــحاب المصــالح المتعارضــة، علــى ایجــاد وســیلة 

 ).92، 2002(الخضیري،للضغط لما یتالءم مع مصالحه، وهذا یزید من قوة االزمة

منظمة الواحدة، ویحدث تعارض االهداف عندما تختلف طموحات ورؤى منفذي القرار في ال

تـه للتوفیـق بـین االطـراف، اخر یتفق، فیلجـأ متخـذ القـرار الـى التغییـر فـي قرار فبعضهم یعارض واآل
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القـرار استرضـاء  زمة یصعب االحاطة بأسبابها وتنهار الثقة بمتخذ القـرار، فیحـاول متخـذفتحدث أ

خرى االمر الذي یزید مـن عـدم الثقـة بمتخـذ القـرار ومـن ثـم تـزداد على حساب مجموعة أ مجموعة

 .)56، 2016االزمة (البلبیسي،

  االخطاء البشریة .5

زمــــات ســــواء فــــي الحاضــــر والماضــــي تعــــد االخطــــاء البشــــریة احــــد أهــــم أســــباب نشــــوب األ

فاءة العاملین بسبب قلة التدریب أو نتیجة عدم ك)، وعادًة ما تحدث 30، 2006والمستقبل (ماهر،

و انخفــاض الدافعیــة ممــا یــؤدي الــى ضــعف الرغبــة وتراخــي المشــرفین، واهمــال الرؤســاء، الخبــرة أ

طــراف االزمــة علــى التعامــل معهــا، وقــد ة والمراقبــة، ممــا یــؤدي عــدم قــدرة أوكــذلك اهمــال المتابعــ

و الحالة النفسیة الجید أغیر سب او التدریب البشري وجود مناخ عمل غیر منایكون سبب الخطأ 

هم بدال من نصراف العاملین نحو استرضاء مدرائللعاملین نتیجة لخوفهم من االستغناء عنهم، او ا

 ).56، 2017العمل الحقیقي  (اسلیم،

 الشائعات .6

 مصــدرها یكــون مــا عــادة األزمــات غلــبتعــد الشــائعات مــن أهــم مصــادر األزمــات، بــل إن أ

 ).43، 2002معینة (المهدي وهیبة، بطریقة أطلقت إشاعة هو االساس

دام مجموعــــة مــــن الحقــــائق ویكــــون ذلــــك بــــإطالق اشــــاعة وتوظیفهــــا بشــــكل مناســــب باســــتخ

الملموســة واحاطتهــا بهالــة مــن المعلومــات الكاذبــة، واالعــالن عنهــا بالتوقیــت المناســب الصــادقة و 

 األمــر جیــدا معهــا التعامــل ب، دونضــمن بیئــة ومنــاخ مهیــأ لإلشــاعة وذلــك باســتغالل حــدث مناســ

 ).80، 2014األزمة او استخدام معلومات غیر دقیقة ومضللة (ابوحجیر، حدوث سبب الذي

 الیأس واالحباط .7

الیــــأس مــــن اخطــــر مســــببات االزمــــة التدمیریــــة، فالشــــخص الیــــائس ینــــدفع للقیــــام بتصــــرفات 

السـلوكیة والنفسـیة وهـذا یشـكل مجنونة ال یمكـن تصـورها، كمـا یعـد الیـأس بحـد ذاتـه احـد االزمـات 

لقـــرار الرغبـــة فـــي علـــى متخـــذ القـــرار ویســـبب االحبـــاط لمـــا یترتـــب علیـــه مـــن فقـــدان متخـــذ ا اً خطـــر 

المشكالت هذا یؤدي الى  مل في حلیحدث أیضا نتیجة عدم القدرة واإلحباط وفقدان األالتطویر و 

  .)26، 2016داري والتدهور في االنظمة االداریة (ردایدة،القمع اإل

 الرغبة في االبتزاز .8

ـــة تحقیـــق  ـــل هـــذا االســـلوب، بغی تقـــوم جماعـــات الضـــغط وجماعـــات المصـــالح باســـتخدام مث

مكاســب غیــر عادلــة مــن المنظمــة، مــن خــالل صــنع االزمــات المتتالیــة فــي المنظمــة، التــي تجبــر 

 ).56، 2017متخذ القرار على االنصیاع لهم (اسلیم،

مـــن خـــالل تعـــرض متخـــذ القـــرار لضـــغوط  تزازالببـــابـــان الرغبـــة  )19، 2015(عیـــاد،وذكـــر 

زمــة، حیــث تقــوم جماعــة الضــغط خطــاء مــن اجــل صــنع األنفســیة ومادیــة وشخصــیة واســتغالل ا

باستغالل تصرفات خاطئة سریة قام بها فـي الماضـي إلجبـاره علـى القیـام بتصـرفات اكثـر خطـورة 

   . والذي یسمى باالبتزاز وذلك لغیاب الوازع الدیني واالخالقي
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  و المخططة األزمات المتعددة أ .9

تعمل بعض القوى المنافسة للمنظمة على متابعة ومراقبة مسارات عمل هذه المنظمة، ومن 

أو تفتعــل مــن أجــل التغطیــة علــى  زمــةهــا ثغــرات یمكــن اســتغاللها إلحــداث أخــالل التتبــع تتضــح ل

 ).19، 2018كبر(حمش،أزمات أ

   القوة ض استعرا .10

 لتحجـــیم المنظمـــات القویـــة أو الكبیـــرة المنظمـــات قبـــل مـــن یســـتخدم مـــا عـــادة األســـلوب هـــذا

 بعملیــة استعراضــیة المنظمــات هــذه وتبــدأ"  القــوة ممارســة"  مصــطلح أیضــا علیــه ویطلــق الصــغیرة

 تتــدخل جملــة مــن ثــم للعواقــب، حســاب هنــاك یكــون أن دون األحــداث مســرح علــى للتــأثیر خاطفــة

 النتـــــائج وتـــــراكم األحــــداث تتـــــابع مــــع تتفـــــاقم ثــــم ومـــــن األزمــــة، فتحـــــدث المنظــــورة غیـــــر العوامــــل

  یوضح هذه االسباب: ). والشكل اآلتي87، 2016(الساجي،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)،"القیادة االستراتیجیة ودورها في ادارة المخاطر واالزمات: 2014ابو حجیر، طارق مفلح جمعة،(: المصدر

دراسة تطبیقیة على المؤسسات الحكومیة الفلسطینیة"، اطروحة دكتوراه ، كلیة التجارة، جامعة قناة السویس، 

  مصر.  

  )6الشكل (

  سباب نشوء االزمةأ

  

  

اسباب  

نشوء 

 االزمة

 تعارض المصالح

 تعارض االهداف

 سوء االدارة 

 سوء التقدیر

 والتقویم

 سوء االدراك

 سوء الفھم

االخطاء 

 البشریة
 استعراض القوة

االزمات المتعددة 

 والمخططة

 االبتزاز

 الیأس واالحباط

 الشائعات
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   زماتدارة األ إ: رابعاً 

التعامل مع االزمات وجود مدیرین ذوي مهارات خاصة منها االتزان االنفعالي یتطلب 

الخطط  والثبات والشجاعة ومتطلبات التفكیر االبداعي والقدرة على الحوار والتواصل ووضع

زمات وذلك الى كیفیة التعامل مع األ مفهوم ادارة االزماتیشیر و ، زمةوالتكتیكات للتعامل مع األ

 تيویمكن من خالل الجدول اآل ، )40,2006داري العلمي (الجدیلي،االسلوب اإلمن خالل 

  زمات.   دارة األإالتي وردت في  تعاریفهم الأالتعرف على 

  ) 9جدول (

  زمات حسب اراء بعض الكتاب والباحثیندارة األ إتعاریف 

  لتعریفا الصفحة السنة الباحث ت

  87 2006  سعید السید 1

 االسـالیب فـي المنظمـة رؤیة یفسر او یعكس شامل مفهوم

 بحیــث االزمــات مــع التعامــل فــي تتبعهــا التــي واالجــراءات

  .المنظمة في واالنظمة التخصصات كل فیها یشترك

2  
 

  23  2006 هیكل

 علــى التعــرف ومحاولــة المســتقبلیة االحــداث توقــع امكانیــة

 لمنع المتاحة البدائل وكل المحتملة االزمات وحجم طبیعة

 عنــد لمواجهتهــا واالســتعداد اثارهــا تقلیــل او االزمــات وقــوع

 .حدوثها

  27  2006 حمدونة  3

 مـن التأكـد عدم وتقلیل المخاطر من التخلص على القدرة 

ـــــتحكم ـــــي وهـــــذا المنظمـــــة بمصـــــیر ال ـــــؤ اســـــتخدام یعن  التنب

 البدیلــة الخیــارات تقیــیم ثــم االســوأ لتوقــع والتخیــل والتحلیــل

   الحدوث. قبل

4 Coombs 2007 2 

 واالضــــرار الخســــائر تقلیــــل او لمنــــع  المصــــممة العملیــــة 

 وعلــى االزمــة بســبب تحــدث التــي  المنظمــة علــى الواقعــة

 .فیها العاملین المصالح اصحاب

 131 2009  الظاهر 5

ـــى تهـــدف التـــي االجـــراءات مـــن سلســـلة  ـــى الســـیطرة إل  عل

 مؤدیــا زمامهــا ینفلــت ال حتــى، تفاقمهــا مــن والحــد األزمــات

 األسـالیب مـن مجموعـة أنهـا كما، خالف نشوب إلى بذلك

 المالئمـــــة اإلداریـــــة والنشـــــاطات واالســـــتراتیجیات والخطـــــط

 المضطربة التي تواجهها المنظمة. لألوضاع
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 25 2010 ابو عزیز 6

 لتجنــــب وذلــــك االزمــــات مــــع یتعامــــل الــــذي النظــــام ذلــــك 

ـــــي للحـــــاالت واالســـــتعداد والتخطـــــیط وقوعهـــــا  یصـــــعب الت

 االثـــــار وتقلیـــــل النتـــــائج علـــــى والســـــیطرة والـــــتحكم تجنبهـــــا

 السلبیة.

7 Sahin,et.al 2015 2289 

 تـدل التـي االشـارات وتقیـیم اكتشاف تتضمن التي العملیة 

 وتنفیـذ اتخـاذ الـى تحتـاج والتـي االزمـة وحـدوث وقـوع على

 وتقلیــل االزمــة علـى التغلــب اجــل مـن الالزمــة االحتیاجـات

  .االدنى الحد الى ضررها

8 
Fener& 
Cevik  

2015 697 

ــــى مؤشــــرات   ــــتم مــــن خاللهــــا التعــــرف عل العملیــــة التــــي ی

االزمــة مـــن اجـــل تقیــیم خطـــر حـــدوثها المحتمــل مـــن اجـــل 

اتخــاذ التــدابیر الالزمــة وتطبیقهــا مــن اجــل تقلیــل الخســائر 

 الى حدها االدنى في حالة حدوث االزمة.

9 Vardarlier 2016 463 
ــــي تعــــدها لتكــــون جــــاهزة   افعــــال وســــلوكیات المنظمــــة الت

 من وفعال.آة بأسلوب إلدارة االحداث الكارثیة الرئیس

10 
محمود 
 وحسین

2017 564 

نظام یستخدم للتعامل مع االزمات من اجل تجنب وقوعها 

والتخطـــیط للحـــاالت التـــي یصـــعب تجنبهـــا بهـــدف الـــتحكم 

 .بالنتائج وتقلیل االثار السلبیة

11  
السلطاني 

  آخرونو 
2017  49  

العملیـــة  التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا التنبـــؤ باألزمـــات ودراســـة  

اســبابها بعــد تحدیــد هــذه االســباب واتخــاذ االجــراءات التــي 

ة علــى مــن شــأنها منــع حــدوث االزمــة ومــنح المنظمــة القــدر 

  زمة.االستمرار في ادارة ذاتها أثناء األ

12  Hetu, et.al   2018  16  

 لالســـــتعداد المتخـــــذة المباشـــــرة اإلجـــــراءات مـــــن مجموعـــــة 

 وتخفیــــف لهــــا واالســــتجابة حــــدوثها عنــــد األزمــــة لمواجهــــة

 بین للتدخل نقاط وضع اإلجراءات هذه تتضمن و حدتها،

 المتتــالي التــأثیر لتعطیــل لألزمــة المســببة المراحــل مختلــف

 .                لألزمة

13  
Paraskevas 

& Quen  
2019  420  

، تأثیرهــا ومــدى، تحــدث قــد التــي االزمــة لنــوع دقیــق تقیــیم

 حدوث ومنع ادائها تطویر على المنظمات یساعد ما وهذا

 مفصــــل بشــــكل للتخطــــیط مســــاعدتها عــــن فضــــال االزمــــة
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 .المستقبل في االزمات  وادارة لمواجهة

14  
Varela, 

et.al  
2019  2  

مجموعة من االجراءات والتحركـات المقصـودة تهـدف الـى 

االزمـــات المتوقـــع حـــدوثها والتـــي حـــدثت، منـــع او مواجهـــة 

وذلـــك باســـتخدام الوســـائل الممكنـــة وبـــالطرق العلمیـــة، مـــن 

خــــــالل االعتمــــــاد علــــــى المعرفــــــة والخبــــــرة المكتســــــبة مــــــن 

 التجارب السابقة وتجارب االخرین.

15  Hughes  2019  2  

البشـریة منهجیة علمیـة  واداریـة، تسـتخدم لتسـخیر الجهـود 

والتقنیــات الحدیثـــة لمواجهــة األزمـــات ت  دوات والمعــداواأل

 ثارها.وتقلیل آ

  .:  من اعداد الباحث باالعتماد على المصادر المتضمنة فیهالمصدر

جــدول اعــاله البــد مــن االشــارة الــى بــرز المفــاهیم إلدارة االزمــات مــن خــالل الوبعــد عــرض أ

  برز النقاط المشتركة لمفهوم ادارة االزمات:أ

تعمل علـى توقـع االحـداث المسـتقبلیة مـن اجـل التعـرف  هي عملیة تنبؤیةٌ  زماتدارة األإان عملیة  .1

 على االزمات المحتملة وذلك لالستعداد لها.

هذه العملیة تتضمن سلسلة من االجراءات والعملیات االداریة التي تهدف الـى منـع وقـوع االزمـات  .2

 وتقلیل اثارها السلبیة واستغالل الفرص الناتجة عنها.

ة االزمــات هــي عملیــة اداریــة تتطلــب وجــود خبــراء واصــحاب تخصصــات ومهــارات ان عملیــة ادار  .3

 خاصة، هؤالء الخبراء الذین یدیرون االزمات مدربین تدریبا جیدا لمواجهة االزمة.

تعتمــد عملیــة ادارة االزمــات علــى االســلوب العلمــي فــي اتخــاذ القــرارات بعیــدا عــن العشــوائیة وردود  .4

 الفعل.

سلســلة مــن االجــراءات والعملیــات االداریــة  عرفهــا الباحــث علــى انهــا وتأسیســًا علــى مــا تقــدم

لتغلب على االزمات والتحكم بها وبممارساتها وتجنب او تقلیل سلبیاتها واالسـتفادة مـن إیجابیاتهـا ل

وعدم التأكد المصاحبة لالزمات وهذه العملیة االداریة تمكـن المنظمـة مـن الـتحكم  وتقلیل المخاطر

  رها.  مستقبلها ومصیب

   زماتدارة األ إاستراتیجیات خامسًا: 

التــي یمكــن اتباعهــا للتعامــل مــع األزمــة وذلــك هنــاك الكثیــر مــن التكتیكــات واالســتراتیجیات  

ن العدیـد اب والبـاحثو تَـزمـة وظروفهـا وكـذلك حسـب المـوارد المتاحـة، وقـد ذكـر الكُ حسـب طبیعـة األ

  للتعامــــــــــــــل مــــــــــــــع االزمــــــــــــــاتمــــــــــــــن االســــــــــــــتراتیجیات التــــــــــــــي یمكــــــــــــــن للمنظمــــــــــــــة اســــــــــــــتخدامها 

)Mejia el.at, 2018,293.(  
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یقصد باستراتیجیات ادارة االزمة بانها الخطة التي تلجأ لهـا االدارة العلیـا عنـد حـدوث ازمـة و  

معینــــــة للمنظمــــــة وذلــــــك مــــــن خــــــالل االختیــــــار االمثــــــل لالســــــتراتیجیة المناســــــبة لطبیعــــــة االزمــــــة 

)Petkeviciene,2014,453.(  

) 32، 2012(النـــاجي،  ین مــن االســتراتیجیاتادارة االزمــة الــى نـــوعین رئیســیات وتقســم اســتراتیج

  :)114، 2016و(الساجي، 

  .التقلیدیةاالستراتیجیات : اوالً 

  .االستراتیجیات غیر التقلیدیة ثانیًا:

  تتضمن االستراتیجیات التقلیدیة عدة استراتیجیات منها: 

 انكار االزمة  .1

یعلـن المـدیر بانـه ال توجـد ازمـة وان الوضـع القـائم علـى ، اذ وتعني رفض االعتـراف باألزمـة

افضـل مــا یكــون وتســمى ایضـا بطریقــة التعتــیم االعالمــي لالزمــة، وتسـتخدم هــذه الطریقــة فــي ظــل 

 ).32، 2012وجود ادارة أوتوقراطیة شدیدة التسلط (الناجي،

 اخماد االزمة .2

للمنظمــة  اً جــدا وتشــكل تهدیــد ةٌ تلجــأ المنظمــة الــى هــذا االســلوب عنــدما تكــون االزمــة خطیــر 

 ســالیب التــي تســتخدم القــوة والعنــف مــع االزمــةودهــا وانهیارهــا بالكامــل، وهــذا االســلوب مــن األووج

وتشـیر الـى مواجهـة االزمـة بشـكل والتي تقوم على الصدام المباشـر والعلنـي مـع كافـة قـوى االزمـة 

الزمـــة بشـــكل مباشـــر وخطیـــر صـــریح وعلنـــي ویـــتم اللجـــوء الـــى هـــذه االســـتراتیجیة عنـــدما تهـــدد ا

رة المنظمـة ال تهــتم الـى القــیم االنسـانیة والمشــاعر، اد، وعنـد اســتخدام هـذا االســلوب فـان إمنظمـةال

والمبرر االساسي الستخدام هذا االسلوب الذي تحتج به االدارة هـو ان المنظمـة فـي خطـر شـدید، 

صــــالح ومنـــافع اصــــحاب وان هـــذا االســــلوب هـــو الســــبیل الوحیـــد للحفــــاظ علـــى المنظمــــة وعلـــى م

 ).29، 2015دارة دكتاتوریة المنهج (عیاد،ستخدم هذا االسلوب عندما تكون اإلالمصالح، وعادة ی

 كبت االزمة .3

ویركز علـى التعامـل مـع االزمـة بصـورة مباشـرة،  یضا (طریقة تأجیل ظهور االزمة)أوتسمى 

وذلــك مــن خــالل  ولــى، ویــتم التعامــل مــع االزمــة بعنــف مــن اجــل القضــاء علیهــا فــي مراحلهــا اال

، وتســعى ادارة التحـرك الســریع ضــد بــوادر االزمــة مــن اجـل القضــاء علــى العوامــل المحركــة لالزمــة

المنظمــة الــى التضــییق علــى قــوى االزمــة واغــالق جمیــع المنافــذ مــن خــالل الــتخلص مــن قادتهــا، 

نـه ال تكـون فاوالتخلص من اي قیادات جدیدة من الممكـن ان تبـرز، وعنـد اسـتخدام هـذا االسـلوب 

ن المنظمـة التـي تســتخدمها وى االزمـة، وهــي اسـتراتیجیة تشـیر إلـى أاسـتجابة لمطالـب قـ ةیـهنـاك أ

  .)114، 2016مستبدة ومتسلطة (الساجي، 
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 زمةانشاء لجنة لبحث األ  .4

ما تسـتغرق هـذه اللجنـة  ةً وعاد ،یتم انشاء وتشكیل لجنة تقوم بدراسة االزمة للعمل على حلها

ة فـي وتتشكل هذه اللجان عندما تفقد المنظمة المعلومات الكافیة عـن القـوى المـؤثر  ،من الزمن مدة

ن لهـذه االزمـة لجـان هـو لتحدیـد المحـركین الرئیسـیمن تكوین هـذه الاالزمة، ویكون الهدف الرئیس 

 ):41، 2009وافقادها قدرتها على دفع االزمة ویكون لهذه اللجة مهمتین (عبد العال،

ین لالزمــة مــن اجــل التعامــل معهــم بإحــدى الطــرق عرفــة مــن هــم المســببین الرئیســالمهمـة االولــى: م  .أ 

علـى المنظمـة الـى قـوة  اً المعروفة والتي تتـیح السـیطرة علـیهم وترویضـهم مـن اعـداء یشـكلون خطـر 

 مفیدة تحت السیطرة والتحكم.

وامتداداتـه  المهمة الثانیة: افقاد االزمة قوة الـدفع الخاصـة بهـا، خصوصـا مـع اتسـاع نطـاق البحـث  .ب 

الــى مجــاالت فرعیــة متشــعبة ومتشــابكة ومتداخلــة وفــي نفــس الوقــت عــدم ظهــور اي نتــائج ایجابیــة 

 ملموسة.

 االزمة التقلیل من .5

، هو التقلیل مـن شـأن االزمـة ومـن تأثیراتهـا السـلبیة هذه االستراتیجیة على محور اساس تقوم

تقــوم المنظمــة بــاالعتراف باألزمــة ولكــن تقــوم بتقلیــل شــأنها وكأنهــا امــر بســیط وتحــت الســیطرة،  إذ

وتستخدم هذه االستراتیجیة في االزمات البسیطة والمحدودة عندما تكون المنظمة قـادرة علـى حلهـا 

 .)33، 2012وعالج االمر بعد التقلیل من شأنها وتقلیص حجمها (الناجي، 

 زمةعزل قوى األ  .6

بعـــاد قــوى وعوامـــل المســـببة إزمــة بتتضــمن هـــذه االســتراتیجیة قیـــام المــدیر المكلـــف بـــإدارة اال

، حیــث یــتم تحدیــد زمــة، فاألزمــة تنشــأ نتیجــة وجــود قــوى معینــة وال تنشــأ مــن ذاتهــازمــة عــن األلأل

ث االزمة، وذلك من خالل الطرق العناصر الفاعلة لالزمة وعزلهم نفسیا ومادیا وجغرافیا عن احدا

 :)91، 2006،ماهر(تیة منهاآلا

  ارسال عناصر االزمة لمهمات علمیة ووظیفیة مع اغراءات مادیة كالمكافآت.  .أ 

ن الـــى فـــروع واقســـام بعیـــدة جغرافیـــا، او ترقیـــة محركـــي االزمـــة الـــى نقـــل عناصـــر األزمـــة الرئیســـی  .ب 

 مناصب اعلى تفصلهم عن االزمة. 

 تفریغ االزمة  .7

وتشـیر الـى المواجهـة مـع مؤیـدي االزمـة  بالحد من خطورتهـا،هم مسارات االزمة تس دَ عدُ ان تَ 

ومحركیهـــا مـــن اجـــل التعـــرف علـــى امكانیـــة المحـــركین و المؤیـــدین و ال تخـــرج عـــن االحتمـــاالت 

  ):23، 2003،الخضیرياالتیة(
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   .زمة في صراع بسبب االختالف العقائدي والثقافي والحضاريقوى األ  .أ 

 .زمة مستعدة للتفاوض والتراجعقوى األ  .ب 

  زمة والصراع.قویة وقادرة على االستمرار في األزمة قوى األ  .ج 

    زمة. تنفیس األ 8

وتعنــي العمــل  وتســتخدم هــذه االســتراتیجیة مبــدأ التهدئــة مــن خــالل ایجــاد فتحــات جانبیــة،  

  وتســــمى ایضــــا  .نفجــــاراالغط والصــــراع والتــــوتر ومنعهــــا مــــن زمــــة وتخفیــــف الضــــعلــــى تهدئــــة األ

زمــة، مطــالبهم، ومــن ثــم مناقشــة مســببي األزمــة عــن البركــان) حیــث یــتم ســؤال مســببي األ (بتنفــیس

زمــة عــن لدیموقراطیــة، حیــث یعتبــر مســببي األوســبب تأییــدهم لهــا، وتتســم هــذه الطریقــة بنــوع مــن ا

  مــور مــع التــدریج ت جزئیــة لطلبــاتهم، عنــدها تهــدأ األآرائهــم مــن خــالل مناقشــات مســتمرة واســتجابا

  ).30، 2015(عیاد،

او قدیمــة بــل هنــاك عنــدما نســمیها باالســتراتیجیات التقلیدیــة ال نعنــي بــذلك انهــا غیــر مفیــدة 

نســـب. وســـمیت هـــذه االســـتراتیجیات ا االســـتراتیجیات التقلیدیـــة هـــي األزمـــات تكـــون فیهـــبعـــض األ

  . و الحدیثةأ وظهرت قبل ظهور االستراتیجیات الجدیدة االفرادلدى  مألوفةبالتقلیدیة ألنها 

ن أ :تیـــة(االســـتراتیجیات الحدیثـــة) االســـتراتیجیات اآل االســـتراتیجیات غیـــر التقلیدیـــة تتضـــمن

  :االستراتیجیات الحدیثة المستخدمة إلدارة االزمات هي عشر استراتیجیات

 زمة تحویل مسار األ  .1

امهــا مــن خــالل زمــة الجارفــة والتــي یصــعب الوقــوف امتهــدف هــذه االســتراتیجیة إلــى إدارة األ    

لـى مسـارات بعیـدة عـن ممكنة ثم تغییر مسارها وتغییرهـا إزمة ألقصر مسافة ركوب عربة قیادة األ

اتجاهات االزمـة، والتكتیـك المسـتخدم فـي هـذه االسـتراتیجیة هـو مجـاراة العاصـفة واالنحنـاء لهـا او 

وذلـــك مـــن خـــالل اســـتیعابها  الســـیر فـــي نفـــس االتجـــاه الـــذي تســـیر فیـــه ومحاولـــة ابطـــاء ســـرعتها،

الرضوخ لها واالعتراف بها و بأسبابها ومن ثـم التغلـب علیهـا، وافضـل مسـتوى لهـذه االسـتراتیجیة و 

 ). 40، 2018زمة من تهدید الى كیان یخدم المنظمة (حمش،األ عندما یتم تحویل

 تشكیل فرق العمل  .2

عنـدما  شـیوعا فـي ادارة االزمـات،  وخاصـةً  تعتبر هذه االستراتیجیة من اكثر االسـتراتیجیات      

تتشعب االزمة وتتداخل، والتعامل مع هذه االسـتراتیجیة یتطلـب وجـود فـرق عمـل ذات خبـرة عالیـة 

ومتخصصـــــة وهنـــــاك نوعـــــان مـــــن فـــــرق العمـــــل : فریـــــق العمـــــل الـــــدائمي وفریـــــق العمـــــل المؤقـــــت 

  ). 115 ،2016(الساجي،
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  االحتیاطي التعبوي .3

مــان) وتســتخدم هــذه االســتراتیجیة فــي ة علــى قاعــدة (حافــة الخطــر و حــد األطریقــتقــوم هــذه ال     

د داري علــى انشــاء احتیــاطي تعبــوي وقــائي الســتخدامه عنــنظمــات االنتاجیــة ویعمــل الكیــان اإلالم

 .)47، 2006حدوث االزمة (حمدونة،

  الوفرة والوهمیة .4

 زمـــات الســـریعةالقـــرار للتعامـــل مـــع األالیهـــا متخـــذ ســـالیب النفســـیة التـــي یلجـــأ وهـــي مـــن األ     

الوضـــع مطمـــئن وكـــل شـــيء جـــاهز وال داعـــي للقلـــق  والعنیفـــة، مـــن اجـــل تـــرك انطبـــاع یـــدل بـــأن

 ).38، 2012(الناجي،

  المشاركة والدیموقراطیة .5

ة، فالمسـؤول یلتــزم زمــا یكـون العنصــر البشـري هــو محـور األتسـتخدم هــذه االسـتراتیجیة عنــدم     

م بتوضیح الخطوات التي اتخذت من أجل التعامل مـع األزمـة وخطورتها، ویقو زمة بالدفاع عن األ

ـــــوم المشـــــاركو  ن بتقـــــدیم النصـــــح والمشـــــورة والـــــدعم والتأییـــــد ویتحمـــــل جانـــــب مـــــن المســـــؤولیة ویق

 ).116، 2016(الساجي،

 تصعید االزمة  .6

هــر لــى مرحلــة متقدمــة، لكــي تظتیجیة الــى التعجیــل فــي دفــع قــوى األزمــة إتهــدف هــذه االســترا

الخالفــــات والصــــراعات بیــــنهم، وتصــــلح هــــذه االســــتراتیجیة عنــــدما تكــــون القــــوى غیــــر متجانســــة، 

والتكتیك المستخدم هو التظاهر بعـدم القـدرة علـى المقاومـة، وتقـدیم تنـازالت تكتیكیـة تكـون مصـدرًا 

غیـر زمـة هـذه االسـتراتیجیة عنـدما تكـون األ للصراع عند مناقشة كیفیة االستفادة منهـا، و تسـتخدم

شــرط ان تكــون تحــت الســیطرة.  واضــحة المعــالم، فیســمح متخــذ القــرار بتطــور االزمــة وتصــاعدها

 :)30، 2016تیة (البلبیسي، ات اآلر حد الخیاوعادًة ما تصل األزمة إلى أ

 اختالف االتجاهات.  .أ 

 تضارب المصالح.  .ب 

 انشقاق التحالفات.  .ج 

 تفتت وانحسار االزمة.  .د 

 ء االزمةاحتوا .7

ین وتجمیـدها عنـد الحـد االستراتیجیة على محاصرة االزمة وتطویقها في نطاق معوتقوم هذه 

تم اتبـاع هـذه لیه، واستیعاب الضغط المولد لها وافقادهـا قوتهـا وتأثیرهـا، وغالبـًا مـا یـالذي وصلت إ

تشیر هذه االسـتراتیجیة الـى التفـاوض مـع محركـي االزمـة  حیث زمات العمالیةاالستراتیجیة في األ

  ):40، 2018(حمش، زمة بالمراحل االتیةلوقت، وتمر استراتیجیة احتواء األق بعض اوتستغر 
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 مطالبتهم بتوحید مطالبهم بأهم االمور.  .أ 

 مطالبتهم بتشكیل لجنة تمثلهم لبدء التفاوض.  .ب 

 ابداء التفاهم لقیادة االزمة واالنصات لهم واالجتماع معهم.  .ج 

 لى حل یرضي الجمیع.مناقشة اللجنة والوصول إ  .د 

 زمةتفریغ األ  .8

زمـة فـي طبیعتهـا أن األ اذالتقلیدیـة للتعامـل مـع األزمـة، غیـر وهي من انجح الطرق الحدیثة 

لمضــمون یكــون مــن الصــعب اســتمرار تــدور حــول موضــوع معــین، ومــن دون االتفــاق علــى هــذا ا

ن الحقیقة هي تفریغ مضمون االزمـة إذ ال یمكـن ألزمـة أ زمة ومن هنا تكون مهمة متخذ القراراأل

بین قوى االزمـة علـى مضـمون هـذه األزمـة، ومـن تتغلغل في منظمة وتؤثر فیها اذا لم یكن اتفاق 

 ):37، 2015تي (عیاد،مونها اآلزمة من مضأهم الطرق المستخدمة في تفریغ األ

 االعتراف الجزئي باألزمة ثم انكارها.  .أ 

 التحالف المؤقت مع العناصر المسببة لالزمة.  .ب 

 ة ثم تغییره .تزعم وقیادة ضغط االزم  .ج 

 زمةتفتیت األ  .9

جـزاء صـغیرة، وتعتمـد هـذه االسـتراتیجیة علـى االستراتیجیة الى تجزئة االزمة إلى أ تشیر هذه

لــى التعــرف علــى القــوى التــي شــكلت تحــالف األزمــة، وأیضــا تحتــاج إمعرفــة كاملــة ومفصــلة بكــل 

یكتفــي بهــا صـــانعو  مكــن التـــي یمكــن انمطالــب القــوى المحركــة لالزمــة، وتحقیـــق المنــافع التــي ی

 ).116، 2016زمة (الساجي،األ

  زمةتدمیر األ  .10

تسمى هذه االستراتیجیة بالتفجیر الداخلي لالزمة او الصدام المباشر،  تستخدم هـذه الطریقـة 

لمواجهـة هـا، وتسـمى هـذه االسـتراتیجیة (اسـتراتیجیة اًا یهدد بقاءعندما ترى المنظمة ان هناك خطر 

م هــذه الطریقــة زمــة ومحركیهــا وتســتخدة إلــى التفجیــر الــداخلي لعناصــر األالعنیفــة) وتلجــأ المنظمــ

  ):30، 2015تیة (عیاد،باتباع الخطوات اآل

  الضرب بشدة لمؤیدي االزمة.  .أ 

 زمة و قواها المؤثرة.استقطاب بعض عناصر األ  .ب 

 إنشاء قادة بدالء معتدلین.   .ج 

  زمة. استهداف محركي األ   .د 

  )99,2014زمات هما: (سلمان،األن لإلدارة ان هناك استراتیجیتیكما 
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  استراتیجیة التراجع.1

وتبنـــي دارة ســـابقا والتنصـــل عـــن الخطـــط التـــي تبنتهـــا اإلتتضــمن هـــذه االســـتراتیجیة التراجـــع       

خــرین فــي خیــارات التنصــل مــن مســؤولیة إدارة األزمــة وذلــك عــن طریــق إلقــاء العــبء علــى قــادة آ

  المنظمة.

   استراتیجیة التجاهل. 2

زمة تمـت السـیطرة علیهـا وتـم تجاوزهـا مـن تراتیجیة على اشاعة الثقة بأن األذه االستنص ه

خالل التعامل مع الجوانب التي تتوفر بصـددها معلومـات وخبـرات لـدى قیـادة المنظمـة، وغالبـا مـا 

  كثر تفاقما. ي هذه االستراتیجیة الى تأجیل األزمة وظهورها مستقبال بشكل آخر أتؤد

  ).39، 2018(حمش، )203، 2011زمات (الصافي،الستراتیجیات إدارة األوهناك تصنیف آخر 

 Violence strategy زمةاستراتیجیة العنف مع األ  .1

عنهـــا او األزمـــات  زمـــات التـــي ال تتـــوفر معلومـــات كافیـــةتیجیة مـــع األتســـتخدم هـــذه االســـترا

بشــكل ســرطاني وذلــك تنتشــر زمــات التــي تتعلــق بــالقیم والمبــادئ او االزمــات التــي المجهولــة أو األ

 مدادها.االزمة وحصار العناصر المسببة لألزمة وقطع مصادر إیقاف تغذیة من خالل إ

  ):55، 2017،آخرونالت اآلتیة (السلطاني و وتستخدم هذه االستراتیجیة  في الحا

 المواجهة مع االزمة المجهولة.  .أ 

 زمات المتعلقة بالمبادئ والقیم.المواجهة مع األ  .ب 

 زمة في اتجاهات متعددة.لألاالنتشار السریع   .ج 

 زمة.هو التدمیر الخارجي والداخلي لأل التكتیك المستخدم  .د 

 Growth stopping strategyاستراتیجیة وقف النمو .2

قــوى مــن قــدرات المنظمــة جیة عنــدما تكــون القـوى المســببة لألزمــة أیـتم اســتخدام هــذه االســتراتی

بــول األمـــر الواقــع وتســعى إلـــى تقلیــل تـــأثیر كـــز هــذه االســتراتیجیة علـــى قوامكانیاتهــا الدفاعیــة، تر 

زمة وبذل الجهد لمنع التدهور وتستخدم هذه االستراتیجیة مع االضطرابات وقضـایا الـرأي العـام األ

هـذه  زمـة، وتسـتخدمت واالستجابة لبعض المتطلبـات مـن أجـل حـل األوهنا یتم تقدیم بعض التنازال

  ):99 ،2014(سلمان، تیةاالستراتیجیة في الحاالت اآل

 المواجهة مع قوى ذات حجم ضخم ومتشعب.  .أ 

 قضایا الرأي العام والجماهیر.  .ب 

 االضطرابات العمالیة.  .ج 

زمــة واالســتماع لهــم وتقــدیم بعــض التنــازالت مــدراء األالــذكاء مــع  ســتخداماالتكتیــك المســتخدم 

  العمل على منع توسیع دائرة االزمة. في التكتیكیة مع تهیئة الظروف للتفاوض المباشر
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  Segmentation Strategy استراتیجیة التجزئة  .3

تتضـــمن هـــذه االســـتراتیجیة تحلیـــل ودراســـة العوامـــل والقـــوى المـــؤثرة والمكونـــة لالزمـــة، تحدیـــدا فـــي 

قـل ممـا یسـهل التعامـل معهـا حیث یتم تحویلها إلى أزمات صـغیرة ذات ضـغوط أ ،االزمات الكبیرة

  :)29، 2016راتیجیة على (البلبیسي،وحلها. تركز هذه االست

 ضرب الروابط المجمعة لالزمات لتجزئتها.  .أ 

 تحویل العناصر المتحدة الى عناصر متعارضة.  .ب 

التكتیــك المناســب لهــذه االســتراتیجیة هــو خلــق نــوع مــن التعــارض فــي المصــالح بــین االجــزاء 

 المكونة لالزمة مع دعم القیادات المغمورة وتقدیم اغراءات. 

 Thought Abrwarding strategy لالزمةجهاض الفكر الصانع استراتیجیة إ .4

تركز هذه االستراتیجیة على التأثیر على الفكر الذي یقف وراء االزمة و اضعاف اسسه مـن 

خـــالل التشـــكیك فـــي العناصـــر المكونـــة لـــه .التكتیـــك المناســـب هـــو التشـــكیك فـــي عناصـــر االزمـــة 

 ).40، 2018والتحالف مع بعض الفئات المرتبطة بشكل ضعیف مع ذلك الفكر(حمش،

  Crisis Forwarding Strategyاستراتیجیة دفع االزمة الى االمام .5

ان هــدف هــذه االســتراتیجیة هــو االســراع بــدفع القــوى المــؤثرة فــي االزمــة الــى مرحلــة متقدمــة 

وذلـك مـن اجـل ایجـاد الصـراع بیـنهم ویسـتخدم فـي هـذه االسـتراتیجیة تسـریب  تظهر فیهـا خالفـاتهم

جـل تكـوین صـراع یسـتفاد منـه. التكتیـك المناسـب یم تنـازالت مؤقتـه مـن أدقیقة وتقـد معلومات غیر

للصـراع عنـد  اً هو التظاهر بعدم القدرة على المقاومة وتقدیم التنازالت التكتیكیـة التـي تكـون مصـدر 

 ).203، 2011مناقشة كیفیة االستفادة منها(الصافي،

 Change of Route Strategyاستراتیجیة تغییر المسار   .6

قهـــا. وذلــك مـــن زمـــات الشــدیدة التــي یصـــعب الوقــوف بطریتتعامــل هــذه االســـتراتیجیة مــع األ

الى مسارات بعیـدة  الرئیسزمة والسیر معها ألقصر مسافة ثم تغییر مسارها خالل ركوب قیادة األ

 ):56، 2017، آخروننا الخیارات التالیة (السلطاني و وتستخدم ه

  زمة الى خارج مجالها.تصدیر األ  .أ 

  محاولة ابطاء سرعة العاصفة .  .ب 

  زمة.احكام السیطرة على اتجاه األ  .ج 

  زمة بشكلها الجدید لتعویض الخسائر السابقة.استثمار األ  .د 

  التكتیك المستخدم هو االنحناء للعاصفة او السیر في نفس اتجاه العاصفة او محاولة ابطاء سرعتها.
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  Containment Strategyاستراتیجیة احتواء االزمة  .7

وتعتمــد علــى محاصــرة االزمــة فــي نطــاق محــدد وتجمیــدها عنــد المرحلــة التــي وصــلت الیهــا، 

واستیعاب الضغط المولد لها واستنزاف قوتها التدمیریة، وغالبا ما یتبـع هـذا االسـلوب فـي االزمـات 

  ): 36، 2012العمالیة، ویتم االحتواء على عدة مراحل هي (الناجي، 

 زمة.لقیادات األلتفهم واالنصات الذكي ابداء ا  .أ 

 .المتعارضة ال یتم االستجابة لها مطالبتهم بتوحید طلباتهم حیث ان الطلبات  .ب 

 مطالبتهم بتشكیل لجنة تكون ممثلة لهم لبدء التفاوض والحوار.  .ج 

 لى حل وسیط یرضي الجمیع.التفاوض مع اللجنة والوصول إ  .د 

االدارة العلیـــا فـــي ضـــعها دارة االزمـــات هـــي خطـــة تإفـــان اســـتراتیجیة  فـــي ضـــوء مـــا تقـــدم

زمــــات ومنــــع حــــدوثها فــــي المســــتقبل قــــدر ذها علــــى نحــــو یمكنهــــا مــــن مواجهــــة األوتنفــــ المنظمــــة

  المستطاع.

   زماتدارة األ إسادسًا: مراحل    

عمـال وتحـول دون قـدرتها علـى م التحـدیات التـي تواجـه منظمـات األهأتعد االزمة واحدة من      

ادارة هذه المنظمات تلك االزمة من خـالل االسـتعداد لهـا مواصلة  العمل، لكن سرعان ما واجهت 

وذلـك باالعتمـاد علـى  ،تخفیـف حـدتها ومنـع تكرارهـا فـي المسـتقبل بهدف ،قبل واثناء وبعد حدوثها

بســبب اخــتالف طبیعــة عمــل المنظمــات، واذا  ،تــي اختلــف البــاحثون فــي تحدیــدهاوال عــدة مراحــل

نـه یصـبح مسـؤول إي ادارة مرحلـة مـن هـذه المراحـل، ففـفشل المدیر او المسؤول عـن ادارة االزمـة 

  دناه ووفق وجهات نظر الباحثین.أه المراحل موضحة في الجدول زمة، وهذعن وقوع األ

  ) 10الجدول (

  وجهات نظر الكتاب والباحثین حول مراحل ادارة االزمات

  األبعـــــــاد     
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، 2004(عثمان،
126(  

  *    *    *        *    *  

              *  *  *  *  *  *  ) 2007(محمد ،

Coombs 
,2007)(  

*  *  *    *      *          

        *  *  *    *      *    )2009(عبدالعال،

(ابو عزیز، 
2010(  

*  *  *  *  *  *              
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              *  *  *  *  *  *  )2014(غنیمة، 

                  *  *    *  ) 2016(علوان،

              *  *  *  *  *  *  )2016(الساجي ، 

(الدوري و الحیت، 
2017(  

*  *    *  *  *              

  *    *        *    *    *    )  2017(اسلیم ،

(البلھ 
  2018وخمیس،

    *  *  *  *        *  *    

(Ong, & Tan, 
2018)  

*    *  *    *      *        

              *  *  *  *  *  *  )2018(حمش ، 

Tokakis & 
et.al,2019  

*  *    *    *      *        

  2  1  3  3  2  1  11  9  12  9  11  10  المجموع

  %14  %7  %21  %21  %14  %7  %79  %64  %86  %64  %79  %71  االهمیة النسبیة

  المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على المصادر اعلى.

  

عـاله سـوف نتنـاول المراحـل التـي ألتي تناولها الباحثون في الجـدول وبعد االطالع على المراحل ا

علــى مـن بــین تناولهـا بنــاء علـى اســاس المعـدل األ% والتـي ســوف ن50حصـلت علـى نســبة اكثـر مــن 

  :تيعلى كاآللك المراحل متدرجة حسب النسبة األالمعدالت حیث اصبحت ت

    Containment االحتواء .1

ضـرار والخســائر ســالیب والوسـائل التـي تقلــل مـن األحضـیر األفـي هـذه المرحلــة اعـداد وت یـتم

. وفي رى التي لم تتأثر بعد في المنظمةخلى االجزاء األُ إن االنتشار زمة ومنعها مالناجمة عن األ

ة، واحتـواء اضـرار االزمـة زمـهـدف تقلـیص االضـرار الناتجـة عـن األهذه المرحلـة یـتم تنفیـذ خطـة ب

عتمد فاعلیـة وكفـاءة هـذه تدنى حد ممكن، ألى إقلیل الخسائر الى ت، وتهدف هذه المرحلة وعالجها

زمة، ومن الضـروري عـزل االزمـة لمنعهـا على مرحلة االستعداد لمواجهة األلى حد كبیر إالمرحلة 

زمــة جــل التعامــل مــع األأظمــة، ویجــب ان یتفــرغ المــدیرون مــن مــن االنتشــار فــي كــل اجــزاء المن

  ). 33، 2009) (عبد العال،34، 2007(محمد،

عـــــداد الخطـــــط إعلـــــى  اً كبیـــــر  اً ) ان هـــــذه المرحلـــــة تهـــــتم اهتمامـــــ58، 2017ویشـــــیر (اســـــلیم،

والتحضیرات لمواجهة االزمة وتقلیص االضرار الناجمة عنها الى ادنى حد ممكن. واكد حمش ان 

ل مرحلة االحتواء هو اهتمام االدارة العلیا بتنفیذ الخطط الموضوعة فـي مرحلـة االسـتعداد، مـن اجـ

  ). 33، 2018منع االزمة من التفاقم واالنتشار(حمش،
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هــا مــن زمــة واضــرارها ومنعتجهیــز وســائل الحــد مــن األ وهنــاك مــن یــرى ان فــي هــذه المرحلــة یــتم

خــرى التـي لـم تتــأثر بعـد فـي المنظمـة، وتتوقــف هـذه المرحلـة فــي ادارة جـزاء األُ االنتشـار لتشـمل األ

  ).33، 2018لشبلي،االزمات على طبیعة الحادث الذي وقع (ا

ن مرحلـة االحتـواء هـي عبـارة عـن سلسـلة مـن االجـراءات أوبناًء علـى مـا تقـدم یـرى الباحـث       

زمـة المتوقـع حـدوثها وحصـرها جـل احتـواء األأاتخاذهـا فـي مرحلـة االسـتعداد مـن  والتحضیرات یتم

ثارهــا آوتقلیــل  لــى بقیــة اجــزاء المنظمــة ،فــي مســاحة صــغیرة فــي المنظمــة ومنعهــا مــن االنتشــار ا

  قل حد ممكن ، ومحاولة االستفادة منها واستغاللها.ألى إالسلبیة 

  Preparingاالستعداد  .2

وقعـة لمنـع حـدوثها او وهي المرحلة التي یتم فیها االعدادات المسبقة للتعامل مـع االزمـة المت

ثارها السلبیة والسعي باإلمكانیـات المادیـة والبشـریة لـدى المنظمـة والعمـل علـى ایقـاف آالتقلیل من 

معالجتهــا قبــل ان تســتغل مــن المنافســین فــي  ومــن ثــمتقــدم االثــار الســلبیة لالزمــة وتقلیــل الخســائر 

 ).32، 2018الحاق الضرر بالمنظمة (الشبلي،

الوقائیـــة والتحضـــیرات المطلـــوب وهنـــاك مـــن یـــرى بأنهـــا عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن االســـالیب 

اف نقـاط زمة وتتضمن اكتشر واالنذار التي تدل على وقوع األاتخاذها عند اكتشاف اشارات الخط

  ). 34,2007زمة (محمد ،زمة لتجنب األجراءات الالالقوة والضعف و اتخاذ اإل

لـدى  كـونوتقوم هذه المرحلة على قاعدة الوقایة خیر من العالج، وهـذا یعنـي انـه یجـب ان ت

سالیب كافیة للوقایة من االزمة، وهذا یتطلب وضع خطط وسیناریوهات أاالدارة العلیا استعدادات و 

  ).32، 2009لمواجهة جمیع االحتماالت (عبد العال،

ان  اذ) ان هــذه المرحلــة تــرتبط بمرحلــة اكتشــاف اشــارات االنــذار، 49، 2014ویرى(غنیمــة، 

تنبـأ وتتوقـع احتمـال حدوثـه، وتهـدف هـذه المرحلـة الـى من الصعب ان تمنـع حـدوث شـيء اذا لـم ت

زمـة وتنامیهـا، وتتضـمن هـذه عالجتها قبل ان تؤدي الـى ظهـور األاكتشاف نقاط القوة والضعف وم

ان المرحلــة تــدریب االفــراد والمجموعــات علــى كیفیــة التعامــل مــع االزمــة المتوقــع حــدوثها، فــال بــد 

زمـة،  ذلـك مـن خـالل اكتشـاف ات الكافیـة للوقایـة مـن األسـتعداداالسالیب و یتوفر لدى المنظمة األ

  ویصعب عالجها. تتفاقمط القوة والضعف ومعالجتها قبل ان انق

ن مرحلــة االســتعداد تتضــمن اســتخدام االمكانیــات البشــریة أ) 111، 2016واشــار (الســاجي، 

وتقلیــل الخســائر قــدر  ثــار الســلبیة  لالزمــةظمــة، والعمــل علــى ایقــاف وتقلیــل اآلوالمادیــة لــدى المن

  . هافیر حمایة لمكوناتو مكان وتاإل

نذار المبكر ، وذلك ألنه من الصـعب شارات اإلإهمیة أفي هذه المرحلة على  همبعضویؤكد 

منــع وقـــوع حـــدث غیـــر متوقـــع حدوثـــه، ومـــن الجـــدیر باإلشـــارة هنـــا الـــى وجـــود  عالقـــة بـــین التنبـــؤ 

ســـیول وانهیـــارات المبـــاني تعـــد الحرائـــق والـــزالزل و الباألزمـــات وبـــین االســـتعداد والوقایـــة منهـــا، اذ 
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یـنعكس ذلـك علـى خطـط االسـتعداد والوقایـة التـي و هم الكوارث التي تتعرض لهـا الـدول،  أالقدیمة 

یقـوم بهـا الـدفاع المـدني، بمـا تتضـمنه مــن تـدریب االفـراد واختیـار المعـدات وغیرهـا، ولكـن تعــرض 

، فعندما تقع االزمة ة المخاطر المحتملةر ئیار لم یدخل في داالمباني الحدیثة متعددة الطوابق لالنه

كفاءة عالیة دون ان یكون مدربا علـى و ال یستطیع سوى عدد محدد من الناس ان یتصرف بهدوء 

، هات مختلفـــة إلحــداث ازمـــات نتخیلهـــاذلــك، وعلـــى هـــذا االســاس مـــن الضـــروري تصــمیم ســـیناریو 

  ).26، 2010وفا لدیه تماما (ابوعزبز، واختبار ذلك كله حتى یصبح دور كل فرد معر 

التحضـــیرات المســـبقة للتعامـــل مـــع ن االســـتعداد یعنـــي أخـــر الـــى اآل همبعضـــفـــي حـــین اشـــار 

ثارهــا او منــع وقوعهــا، والتخطــیط للحــاالت التــي ال یمكــن آزمــة المتوقــع حــدوثها، بهــدف تقلیــل األ

عـراض أدارة للتعـرف علـى اشـارة تـدل علـى ستمر للعملیات الشرطیة وهیاكل اإلتجنبها والتدقیق الم

جــل الســیطرة علــى االزمــة ومعالجتهــا قبــل ان یســتغلها الخصــوم فــي أزمــة المحتملــة، وذلــك مــن األ

  ).33، 2018ذا وقعت (حمش،إثار ق الضرر بالمنظمة، وتقلیل حدة اآلالحا

لوقائیـة لمنـع وبناًء على ما تقدم یرى الباحث ان مرحلة االستعداد تتضمن اتخاذ االجـراءات ا

حــدوث االزمــة مــن خــالل التعــرف علــى نقــاط القــوة والضــعف وبنــاء الســیناریوهات التــي یمكــن ان 

ة وقوعهــا وعــدم القــدرة علــى تحــدث واتخــاذ االجــراءات الضــروریة لتقلیــل اثــر هــذه االزمــات فــي حالــ

لیـة آضـع خطط واستراتیجیات شـاملة وواقعیـة وو زمة وضع ، ویتطلب االستعداد لمواجهة األتجنبها

، ة وبنائهــاشــبكات اتصــاالت كفــؤ ، مــن اجــراءات مواجهــة تحقیــق التكامــل بــین االنشــطةعلــى ادرة قــ

ن الكثیـر یهمـل ویتجاهـل أال إ، ول مرحلة لمواجهتهـاأهم و أزمة هو ویؤكد الباحث ان منع وقوع األ

 داریة.لهم باألعمال الیومیة الفنیة واإل، وذلك النشغاذه المرحلة على الرغم من اهمیتهاه

  Learning التعلم .3

 خیــرة وتعتبــر بلــورةوالعبــر ممــا حــدث، وهــي المرحلــة األ تتمثــل فــي االســتفادة مــن الــدروس

زمـــة والوقـــوف علـــى نقـــاط الضـــعف والعمـــل علـــى تجنبهـــا وضـــع الضـــوابط لمنـــع تكـــرار حـــدوث األ

 ). 33، 2018(الشبلي،

مر واعــادة التنظــیم لتحســین مــا تــم نهــا المرحلــة التــي یــتم فیهــا الــتعلم المســتأوهنــاك مــن یــرى ب     

  ). 34,2007نجازه واالستفادة من الماضي لتحسین المستقبل (محمد ،إ

زمات ر األوتتضمن هذه المرحلة مجموعة من العناصر التي تعكس وضع الضوابط لمنع تكرا    

ي، فــي المســتقبل، واالســتفادة مــن الــدروس والعبــر مــن االزمــات التــي واجهتهــا المنظمــة فــي الماضــ

  ). 33، 2009واستغاللها لالستفادة منها في التطویر والتحسین (عبدالعال،

ن التعلم یتضمن التعلم المستمر واعادة التقییم لتحسین ما تم انجازه في أ همبعضویرى     

الماضي، حیث ان التعلم یعد امرا حیویًا ولكنه مؤلم للغایة ویثیر ذكریات سیئة خلقتها االزمة، 

لتقبل القلق دون االستسالم للفزع، ان استخالص  اً لمرء علیه ان یكون مستعدولكي یتعلم ا
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  الدروس واالستفادة من االزمة یتطلب توافر حس مرهف لدى الشخص یجعله یقدر معاناة الغیر

  ).27، 2010(ابو عزیز، 

ان التعلم یعد  اذخر ان التعلم یهتم بإعادة التقییم لتحسین ما تم انجازه اآل همبعضویرى        

تمثل هذه المرحلة بوضع امرًا حیویًا على الرغم من انه یثیر امور مؤلمة خلقتها االزمة، وت

  ).206، 2011زمة (الصافي،جراءات المستقبلیة لمنع تكرار األالخطط واإل

صــب علــى اســترجاع وتحلیــل ن الــتعلم ینأ إذمــع هــذا الــرأي  )51، 2014(غنیمــة، وتتفــق        

حداث واستخالص العبر والدروس منها من خالل الخبرات السابقة، وتهتم هـذه المرحلـة ودراسة األ

  بوضع الضوابط واالجراءات لمنع تكرار حصول االزمة التي تم التعامل معها في الماضي.

ن الـــتعلم هـــي الفتـــرة التـــي تكـــون مـــا بعـــد الـــتخلص مـــن االزمـــة ألـــى إخـــر اآل همبعضـــویشـــیر     

األزمة وادارتها من جدید لالستفادة من الدروس والعبر التي خلفتها االزمـة وتتضمن اعادة النظر ب

إلكسـابها المناعـة مـن  وتطویرهـا وتطویر نظام المعلومات واالتصـاالت وكـذلك تـدریب فـرق العمـل

  ). 257، 2018متوقعة (البله وخمیس،الغیر مات القادمة المتوقعة و ز جل الوقایة من األأ

نــه وضــع الضــوابط واالجــراءات لمنــع ألــى الــتعلم علــى إ )34، 2018(حمــش،شــار أفــي حــین      

مــن  الــدروس الســابقة، لضــمان مســتوى عــالِ تكــرار حــدوث االزمــة، وبنــاء الخبــرات مــن التجــارب و 

  االستعداد والجهوزیة للمستقبل.  

 زمـات السـابقة التـي مـرتابـة تغذیـة عكسـیة لالسـتفادة مـن األبمث وویرى الباحـث ان الـتعلم هـ     

جـراءات تتمثـل باتخـاذ مجموعـة مـن اإلخـرى و فادة من تجارب المنظمـات األُ و االستأ ،بها المنظمة

والخطوات منها التدریب واالسـتعداد والتعـرف علـى نقـاط القـوة وتنمیتهـا ونقـاط الضـعف ومعالجتهـا 

وهـي دنى حـد ممكـن ألى إوالمفاجئة من اجل تقلیل الخسائر جل االستعداد لالزمات المتوقعة أمن 

  .زماتدارة األإفي عملیة  ةخیر المرحلة األ

 Presaging  اإلنذار. 4

شــارات ســـلوكیة إزمــة مبكــرا وتشـــمل ر االشــارات التــي تـــدل علــى وقـــوع األهــي مرحلــة استشـــعا

لـى االحتمـال المؤكـد إدارة یؤدي شارات من قبل اإللى هذه اإلإه ن عدم االنتباأو  ،واشارات تنظیمیة

  ). 34,2007بوقوع االزمة (محمد ،

  باحتمـــالوهنـــاك مـــن یـــرى بأنهـــا المرحلـــة التـــي تتمثـــل بكشـــف وتحلیـــل االشـــارات التـــي تنبـــئ 

  شـــــارات دفعـــــة واحـــــدة ولكـــــن وجودهـــــا یـــــدعو لالهتمـــــام تظهـــــر هـــــذه اإل زمـــــة حیـــــث الحـــــدوث األ

  .)32، 2018(الشبلي،

زمــة عــادة مــا ترســل ن األأ اذزمــة، باحتمالیــة وقــوع األراض التــي تنبــئ ویتمثــل االنــذار بــاألع

ـــم یكـــون هنـــاك اهتمـــام كـــافي بهـــذه أعالمـــات تـــدل علـــى احتمالیـــة وقوعهـــا  و انـــذار مبكـــر، ومـــا ل

االشارات فهناك احتمال كبیر ان تقـع االزمـة، اضـف الـى ذلـك ان لكـل ازمـة اشـارات خاصـة بهـا، 
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ازمــة،  فمـــثال الكتابـــة علـــى الجـــدران قـــد تكـــون وقــد یصـــعب التمییـــز بـــین االشـــارات الخاصـــة بكـــل 

عالمــة لحــدوث ازمــة ألنهــا تعبــر عــن الغضــب لــدى العــاملین، او ربمــا ال تحمــل أي معنــى (عبــد 

 ).206، 2011) و (الصافي،26، 2010) و (ابو عزیز،32، 2009العال،

راب نــذار یتمثــل فــي استشــعار االنــذار المبكــر الــذي ینــذر بــاقتن اإلألــى إ همبعضــویشــیر   

مسـببات االزمـة وتقلیـل اخطارهـا،  وقوع االزمة، لیتمثـل فـي التصـرفات التـي یـتم اتخاذهـا للحـد مـن

تعـــد مشـــكلة لـــدى المـــدیرین نظـــرا الخـــتالف امكانیـــاتهم فـــي التنبـــؤ باحتمـــال  شـــاراتن هـــذه اإلأال إ

وقوعها وذلك حسب خصائصهم الشخصـیة ومسـتوى تـأهیلهم، لـذا فـان التعامـل مـع هـذه االشـارات 

واحتوائها یتوقف علـى كفـاءة ومهـارة المـدیرین فـي اكتشـاف االشـارات الحقیقـة والمهمـة حتـى یمكـن 

  ).49، 2014التعامل معها (غنیمة،

ان االنذار یتضمن اكتشاف وتحلیل االشارات التي تدل على احتمال وقوع االزمة، حیث ال 

ــــــــى ا   الهتمــــــــام تظهــــــــر هــــــــذه االشــــــــارات علــــــــى شــــــــكل دفعــــــــة واحــــــــدة ولكــــــــن وجودهــــــــا یــــــــدعو ال

  ).  111، 2016(الساجي،

ـــدیها اعـــراض مـــن خـــالل ارســـال سلســـلة مـــن اشـــارات االنـــذار التـــي    ان االزمـــات یكـــون ل

ط هــذه االشــارات الحقیقیــة یســتقبلها المــدراء، ولكــن قــد یكــون مــن الصــعب جــدا علــى المــدراء التقــا

، وعنـدما یـتم معینـةفـة وكـل اشـارة تـدل علـى ازمـة ، حیث ان هذه االشارات اعراضها مختلوالمهمة

اكتشــــاف االشـــــارات وتشــــخیص اعراضـــــها بشــــكل صـــــحیح واالمتثــــال لإلجـــــراءات المناســــبة لهـــــذه 

، 2017،آخــرونقــل (الســلطاني و ثارهــا عــل األآلیــل االعــراض فمــن الممكــن ان تمنــع االزمــة او تق

53.(  

علــى هــذه المرحلــة مرحلــة مــا قبــل االزمــة الن اكتشــاف االشــارات تعنــي   همبعضــویطلــق  

القدرة على تشخیص االعراض والمؤشرات التي تدل على وقوع االزمة وتتنبـأ بهـا، وهـذه االشـارات 

تختلــف بــاختالف االزمــة حیــث ان لكــل ازمــة اشــارات خاصــة تــدل علیهــا، واغلــب االزمــات تحــدث 

  ).33، 2018بتلك االشارات (حمش،بسبب عدم االنتباه واالهتمام 

واتســاقا مــع مــا تقــدم یــرى الباحــث ان االنــذار یتضــمن مجموعــة مــن االشــارات التــي تــدل   

على احتمالیة وقوع االزمة، هذه اإلشارات ال تأتي دفعـة واحـدة وانمـا بشـكل دفعـات، وتختلـف هـذه 

كتشــاف هــذه االشــارات، االشــارات مــن ازمــة ألخــرى حســب نــوع االزمــة، وتتفــاوت قــدرة المــدراء با

حســـب االمكانیـــات المتاحـــة والمهـــارات التـــي یمتلكهـــا المـــدراء، ویجـــب علـــى المـــدراء اعطـــاء هـــذه 

االشارات اهمیة كبیرة والتعامل معها بموضوعیة واتخاذ االجـراءات المناسـبة لمنـع وقـوع االزمـة او 

  على االقل تقلیل اثارها.
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ســـالیب التـــي یجـــب اتخاذهـــا عنـــد اكتشـــاف موعـــة مـــن االجـــراءات واألبـــارة عـــن مجهـــي ع  

االشارات التي تنذر بوقوع االزمة، ویتم من خاللها التعرف على نقاط القوة والضعف والعمل على 

تعزیــز نقــاط القــوة واتخــاذ االجــراءات العالجیــة لمعالجــة نقــاط الضــعف والعمــل قــدر االمكــان علــى 

 ).34، 2007تجنب االزمة (محمد، 

لعــالج، وهــذا یعنــي انــه یجــب علــى انهــا تقــوم علــى قاعــدة الوقایــة خیــر مــن ا همبعضــویــرى 

ایـــة مــن االزمـــة، وهـــذا ن یكـــون لـــدیها اســالیب مناســـبة للوقأة ان تتخــذ االســـتعدادات الكافیــة و دار اإل

ن تكون جـاهزة لوضـع الخطـط المناسـبة لجمیـع السـیناریوهات المحتملـة (عبـد أدارة یفرض على اإل

  ).32، 2009عال،ال

خر على اهمیـة ان تكـون لـدى االدارة القـدرة علـى اكتشـاف بـوادر االزمـة اآل همبعضیؤكد   

واشـارات االنــذار التــي تـدل علــى احتمــال وقــوع االزمـة، وذلــك مــن اجـل اتخــاذ االجــراءات المناســبة 

أ باحتمــال نــه مــن الصــعب ان تســتطیع منــع شــيء مــالم تتنبــإ إذ لمنــع وقــوع االزمــة والوقایــة منهــا،

هنـاك عالقـة بـین التنبـؤ  نأ إذوقوعه، وتتلخص عملیـة الوقایـة الـى اكتشـاف نقـاط القـوة والضـعف 

  ).206، 2011واالستعداد لها (الصافي، باألزمة 

ایضا مع هذا االتجـاه حیـث اشـاروا ایضـا بـأن هـذه المرحلـة تـرتبط بمرحلـة  همبعضویتفق   

لى اكتشـاف نقـاط القـوة إا یضأاذا لم تتنبأ به، وتسعى ع الحدث اشارات االنذار، وصعوبة منع وقو 

زمــة واســتفحالها، وتتضــمن هــذه المرحلــة بالقیــام عالجتهــا قبــل ان تــؤدي الــى ظهــور األوالضــعف وم

وضع  وكذلكزمة، مجموعات على كیفیة التعامل مع األبعدة انشطة منها التدریب الجید لألفراد وال

ق التكامــل بــین االنشــطة تكــون قــادرة علــى تحقیــ ةٍ لیــآیات وخطــط واقعیــة وشــاملة ووضــع اســتراتیج

  ).50، 2014زمة والوقایة منها (غنیمة، جل منع وقوع األأوذلك من 

نهـا تتضـمن السـعي أوهناك من دمج بین االستعداد والوقایة واعتبرهمـا مرحلـة واحـدة واشـار 

قـدر االمكـان وحمایـة  ، والعمـل علـى تقلیـل االثـر السـلبيمباإلمكانیات البشریة والمادیة لدى التنظی

  ).111، 2016مكونات التنظیم (الساجي،

) فقــــد دمــــج ایضــــا بــــین االســــتعداد والوقایــــة وذكــــر بانهــــا تتضــــمن 33، 2018مــــا (حمــــش،أ

و تقلیـــل اثارهـــا أوقوعهـــا  زمـــة المتوقـــع حـــدوثها، بهـــدف منـــعالتحضـــیرات المســـبقة للتعامـــل مـــع األ

عملیــات الشــرطیة وهیاكــل خطــیط للحــاالت التــي ال یمكــن تجنبهــا، والتــدقیق المســتمر لل، والتالســلبیة

زمــة ، وذلــك مــن اجــل الســیطرة علــى األزمــات محتملــةشــارات ألإو أي بــوادر دارة للتعــرف علــى أاإل

  ثارها اذا وقعت.آفي الحاق الضرر بالمنظمة وتقلیل ن یستغلها الخصوم أوالتعامل معها قبل 

زمـة هـي من األ راء للكتاب والباحثین یرى الباحث ان الوقایةآم عرضه من ومن خالل ما ت

جراءات المناسبة واالسـتراتیجیات والخطـط، زمات وذلك من خالل اتخاذ اإلدارة األإهم مرحلة في أ
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ان بوقت مبكر والعمل قـدر االمكـزمة ارات االنذار التي تنذر بوقوع االمن اجل التعرف والتقاط اش

یجمـع بـین االسـتعداد  ول مرحلة لمواجهتها وهناك مـنأزمة هي ث ان منع وقوع األعلى منعها حی

اتخــــاذ  وهــــ االســــتعدادن أبــــین المــــرحلتین حیــــث  اً هنــــاك اختالفــــ نأن الباحــــث یــــرى أال إوالوقایــــة 

مـا الوقایـة فهـي االسـتفادة أو اسـتغاللها بعـد وقوعهـا. أزمـة ثـار األآجراءات المناسبة للتقلیل مـن اإل

التجــارب الســابقة للمنظمــات االخــرى وللمنظمــة نفســها والعمــل علــى تجنــب وقــوع االزمــة قــدر مــن 

زمات والعمل على تعزیزها ، ونقـاط لى نقاط القوة التي تمنع وقوع األاالمكان من خالل التعرف ع

ن ب العملي فیـرى الباحـث أاما في الجان ،زمة والعمل على معالجتهاوقوع األالضعف التي تشجع 

اذ خطوات استباقیة قبل وقوع في مرحلة واحدة الن كالهما تتطلب اتخ االستعداد والوقایة دمجیتم 

   .ظرا الشتغالهم  باألعمال الیومیةن الكثیر من المدراء یتجاهلون هذه المرحلة نأال إ زمة،األ
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جــل و طویلــة األأمــا قصــیرة إد بــرامج جــاهزة ومجربــة وتنفیــذها، وتتضــمن هــذه المرحلــة اعــدا

ــم تختبــر مســبقًا فأنــه مــن الصــعب االســتجابة ووضــع الحلــول المناســبة عنــدما تزیــد االزمــة،  واذا ل

صـول الملموسـة والمعنویـات المفقـودة ط مـن عـدة جوانـب، منهـا اسـتعادة األُ وتتضمن استعادة النشا

مـن الحمـاس الزائـد وتتكـاتف الجماعـة  شـيءعمل في هذه المرحلـة عة التي توعادة ما ینتاب الجما

بـالتركیز علـى  اً كبیر  وتتماسك في مواجهة الخطر، وقد ترتكب المنظمات المستهدفة لالزمات خطأً 

 ).33، 2018طراف الخارجیة (الشبلي، زمة على األعملیات الداخلیة بتجاهل تأثیر األال

سـتعادة دارة على افي العناصر التي تعكس قدرة اإل ثلن استعادة النشاط تتمأ همبعضویرى 

  زمـــــة میـــــة، كمـــــا كـــــان الوضـــــع علیـــــه قبـــــل األنشـــــطتها الیو أعمالهـــــا و أتوازنهـــــا واســـــتئناف ممارســـــة 

  ).33، 2009(عبد العال، 

جـل عـداد وتنفیـذ بـرامج قصـیرة األإن اسـتعادة النشـاط تشـمل أخـر اآل همبعضشار أفي حین 

ب وضــع حلــول مناســبة عنــد احتــدام ا مســبقا، حیــث ان مــن الصــعقــد تــم اختبارهــو جــل وطویلــة األ

زمة مالم تكن تلك البرامج قد تم اختبارها مسبقا، وتشمل استعادة النشاط من عدة جوانـب منهـا: األ

استعادة االصول الملموسـة والمعنویـة التـي فقـدت فـي االزمـة، وتمتـاز المجموعـات التـي تعمـل فـي 

ـــــــــة بالتكـــــــــاتف وا ـــــــــدًا أمحـــــــــدد ومهمـــــــــة  فـــــــــي مواجهـــــــــة خطـــــــــرٍ لحمـــــــــاس هـــــــــذه المرحل   كثـــــــــر تحدی

  ).206، 2011(الصافي،

ا تــم ) ان اســتعادة النشــاط تتضــمن محاولــة لتعــویض مــ99، 2014فــي حــین یــرى (ســلمان،

صــاب أعــادة التخطــیط وتحلیــل الضــرر الــذي ا فضــًال عــنزمــة و األأخســارته فــي المرحلــة الســابقة 

  قسام المنظمة.أ
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ن اسـتعادة النشــاط أكـدوا علـى أ) مـع هـذا الـرأي حیـث 39، 2017یـت، ویتفـق (الـدوري والح

ها والعودة بوضعها الى ما قبـل تتمثل بقدرة المنظمة على ممارسة اعمالها الیومیة واستعادة انشطت

  زمة.األ

) فلم یخرج عن هذا الطرح واتفق على ان اسـتعادة النشـاط تتضـمن 33، 2018ما (حمش،أ

ال الیومیـة كمـا لمنظمة بهدف استعادة التوازن والقدرة على ممارسـة االعمـالعملیات التي تقوم بها ا

زمـة، مـن خـالل اعـداد وتنفیـذ بـرامج جـاهزة تـم اختیارهـا مسـبقًا، وتتضـمن هـذه كان الوضع قبل األ

  صول الملموسة والمعنویة التي فقدت اثناء االزمة.مرحلة جوانب عدة منها استعادة األُ ال

 ختصاربا وتنتج الباحث ان استعادة النشاط هاب والباحثین اسالكتَ  وبعد االطالع على اراء

مد، تقوم المنظمة و طویلة األأما قصیرة إة مسبقا هذه البرامج مجموعة من البرامج الجاهزة المجرب

ادة القـدرة علـى تنفیـذ زمـة واسـتعاأل مـدةادة التوازن الذي فقدته خـالل عدادها وتنفیذها بهدف استعإب

زمـة، واسـتعادة المعنویـات المفقـودة وتینیة التي كانت تمارسها قبـل األعمال الیومیة الر وممارسة األ

ان مراحـــل ادارة  یمكـــن القـــولواســـتعادة االصـــول الملموســـة والمعنویـــة التـــي فقـــدتها اثنـــاء االزمـــة. 

جــل تجنبهــا قبــل حــدوثها وتجنــب عواقبهــا الوخیمــة أزمــة مــن زمــات تبــدأ بالكشــف المبكــر عــن األاأل

زمــة او تخفــف مــن ات الالزمــة لحمایــة المنظمــة مــن األالمنظمــة، وذلــك عبــر اتخــاذ االجــراءعلــى 

زمـة ا یسـاعد تلـك المنظمـة فـي مواجـه األامكانیات المنظمـة الداخلیـة، وهـذا مـ إلى حدتها باالستناد

سـتتمكن مـن النهـوض مـن الجدیـد والعمـل بقـوة فـي سـوق المنافسـة،  ومـن ثـموالتعافي منها بسـرعة 

االسـتفادة مـن هـذه االزمـات كـدروس فـي حاضـر ومسـتقبل فـي مواجهـة االزمـات ومنــع  عـنفضـًال 

  زمة.ح المراحل التي تمر بها ادارة األ) یوض7تكرارها، والشكل (

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: اعداد الباحث.

  )7الشكل (

  تمر بها ادارة االزمةالمراحل التي 

  

  

االستعداد  االحتواء استعادة النشاط االنذار

 والوقایة

 التعلم
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  زمات دارة األ إسابعًا: متطلبات 

التــي یبنــى  ة مــن المرتكــزات والعناصــر االســاسعملیــة اداریــة یعتمــد علــى مجموعــ ةن نجــاح أیــإ

زمـات التـي یجـب دارة األإحداث االزمة، وهـذا مـا ینحسـب علـى علیها التوجه القیادي للتعامل مع ا

   :والمقوماتتوفر فیها مجموعة من المتطلبات تن أ

  تبسیط االجراءات وتسهیلها  .1

دارة العلیـا التـي تقـود  جراءات التقلیدیـة التـي تتبعهـا اإلحیث ال یمكن التعامل مع االزمة بنفس اال

هـــل زمـــة عنیفـــة وحـــادة وایضـــا ال یمكـــن تجاعیـــة، فعـــادة مـــا تكـــون األالمنظمـــة فـــي الظـــروف الطبی

مـر زمـة، لـذلك یتطلـب األدمار للمنظمة التي حدثت فیها األ لىإعنصر الوقت، فقد یؤدي تجاهله 

ـــى التعامـــل مـــع االزمـــة  ـــدخل الســـریع والحاســـم مـــن خـــالل تبســـیط االجـــراءات، ممـــا یســـاعد عل الت

 ).61، 2017(اسلیم، ومعالجتها

   تفویض السلطة .2

 یضتفـــویض الســـلطة قلـــب العملیـــة االداریـــة وشـــریانها فـــي ادارة االزمـــات، وینظـــر الـــى تفـــو  دیعـــ

، زمـاتدارة األإو فـي فریـق أسواء كان ذلك في ادارة االزمات  داریةالسلطة بانها محور العملیة اإل

لتـــي ویتطلـــب تفـــویض الســـلطة مـــنح كـــل فـــرد مـــن افـــراد الفریـــق المخـــتص إلدارة االزمـــة الســـلطة ا

المهام التي یتوقع نشطة و األیتوجب على الفرد ان یعرف  نفسه الوقت یحتاجها إلنجاز عمله، وفي

منــه انجازهــا، وعنــدما یــتم تفــویض الســلطة للعــاملین هــذا یعنــي مــنحهم الثقــة مــن اجــل التفــاني فــي 

عملهم وتحمل المسؤولیة، اذ ال یمكـن تفـویض السـلطة بـدون ثقـة القائـد وال تفـوض لمـن ال یتحمـل 

 .)85، 2016دارة االزمات (علوان، إالمسؤولیة وهي من االمور المهمة في 

  ولویاتحدید األ ت .3

ولویات بناء على تقدیر الوضع الحالي والمستقبلي لالزمة، حیث توضع یتم تحدید األ      

ولویات التي تم تحدیدها وفقًا لمعاییر معینة األ دائل التي یتم ترتیبها في ضوءالخطط والب

  ).61، 2017(اسلیم،

 عنصر الوقت  .4

ن عامل السرعة مطلوب مـن إذ إهم المتغیرات في ادارة االزمات، عنصر الوقت من ا دیع      

عة مطلوبـة فـي تحـرك فریـق ادارة اجل استیـــعاب االزمة واتخاذ القرار المناســب فـي البـــدائل، والسـر 

 ). 31، 2018زمات الحـــتواء االضرار والحد منها واستــعادة المنظمة (حمش،األ

 التحكم و اتخاذ القرار  .5

، والتـي الدقیقـة والتـي تكـون سـهلة التصـنیفان عملیة اتخاذ القرار تعتمد علـى المعلومـات       

الزمــة تــوفر البــدائل المناســبة وتتــیح االختیــار بینهــا، ویجــب ان یكــون هنــاك ســیطرة علــى اضــرار ا

   مـــــــن اجـــــــل ســـــــمعة الشـــــــركة مة العامـــــــة ولكـــــــنجـــــــل الســـــــالأبســـــــرعة وفاعلیـــــــة لـــــــیس فقـــــــط مـــــــن 
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  یـــد الخطـــوات التـــي یمكـــن ان توضـــع لمنـــع حـــالت مماثلـــة فـــي المســـتقبل تحد كـــذلك، ویجـــب ایضـــاً 

  .)113، 2016(الساجي، 

  انشاء قاعدة بیانات  .6

هذه القاعدة تحتوي على معلومات دقیقـة وشـاملة تشـمل جمیـع انشـطة المنظمـة، والمخـاطر      

خرى من طراف األداعیاتها على االنشطة، ومواقف األثارها وتآتتعرض لها، و  التي من الممكن ان

 ).62، 2017و خطر محتمل (اسلیم، أزمة اكل 

 توافر نظام انذار مبكر .7

زمـــة وتفســـیرها كفـــاءة والقـــدرة علـــى رصـــد عالمـــات األن یتســـم هـــذا النظـــام بالدقـــة والایجـــب      

 ).31، 2018(حمش،  دارةلى اإلإشارات یصال هذه اإلإ و 

 یة العلمیة زمة واخضاعها للمنهجاالستعداد الدائم لمواجهة األ  .8

 زمـة واتخـاذ االجـراءاترات العلمیة والعملیة لمواجهة األیكون االستعداد من خالل تطویر القد   

زمــة، فــال یمكــن ثنــاء مواجهــة األأدوار فــراد علــى مختلــف األالوقائیــة، ووضــع الخطــط وتــدریب األ

داري مـــن الكیـــان اإلد عوامـــل النجـــاح وحمایـــة زمـــة بـــدون مـــنهج اداري ســـلیم لتأكیـــالتعامـــل مـــع األ

 )  .31، 2016تطورات غیر محسوبة قد یصعب علیها تحمل الضغط (ردایدة،

  القدرة على حشد وتعبئة الموارد المتاحة .9

جــل مواجهــة أزمــة، مــن ا البشــریة وتكــوین فریــق إلدارة األیســتلزم مــن المنظمــة حشــد مواردهــ

میــة الشــعور بــین اعضــاء المنظمــة تن كــذلكثارهــا الســلبیة، و آقواهــا والحــد مــن خطورتهــا و زمــة و األ

جــل مواجهــة ألــى اســتنفار الطاقــات مــن إیــؤدي  ازمــة،  وهــذالمجتمــع بالمخــاطر التــي تنتجهــا األو 

  ).172، 2016مظفر، زمة والحفاظ على الحیاة (سعید و األ

 نظام االتصال .10

زمــــة ات، والمتابعــــة الفوریــــة إلحــــداث األزمــــات الــــى كــــم هائــــل مــــن المعلومــــدارة األإتحتــــاج 

مـع االطـراف كیات، ومن ثم فـتح قنـوات اتصـاالت وتداعیاتها وسلوكیات اطرافها ونتائج هذه السلو 

فــي تــدقیق المعلومــات  اً مهمــ دوراً  ؤدياالتصــاالت فــي االزمــة تــ إذ إناالخــرى فــي تحقیــق الهــدف، 

ومــات ســریعة بســرعة واآلراء داخــل المنظمــة وبــین المنظمــة والمحــیط الخــارجي، وكلمــا كانــت المعل

فـراد المنظمـة ومواجهـة أحشـد وتعبئـة المـوارد وشـحذ طاقـات  فـي دارة ناجحـةً ومتوفرة كلما كانت اإل

و تحییــده، أي العــام أالتــي تتعامــل مــع المنظمــة وكســب الــر الشــائعات، وكســب الجمــاهیر الخارجیــة 

  . )33، 2016ول بأول (البلبیسي، أا زمة وتحدیثهوضع خطط وقوائم اتصاالت اثناء األویجب 

  تي:تشمل اآلزمات دارة األإن متطلبات أ)  112، 2016شار (الساجي،أا كم

 .زمة بأكبر قدر من الدقةالضغوط المتوقع مواجهتها  في األ التدریب الذي یحاكي .1

 لیحلوا محل القائد لتولي ادارة االزمة في حالة غیابه. وتدریبهم بعض االفراد العاملین تهیئة  .2
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ولكن مراقبة الوضع وتحلیل  فقط زمةدارة األإ تتكون مهمته لیسمى فریق الفرص تكوین فریق یس .3

زمــة إلنجــاز اعمـــال لــم یكـــن فــي المســـتطاع وتولیـــد افكــار مـــن اجــل اســـتغالل األ الفــرص المتاحــة

 انجازها في الظروف العادیة. 

جــل تحلیــل أزمــة مــن شــاركوا فــي مواجهــة االفــراد الــذین زمــة مــن الضــروري جمــع األبعــد انتهــاء األ .4

فــي المســتقبل بأحســن زمــات دارة األإوالخــروج بالــدروس المســتفادة حتــى یتســنى  وتقییمهــا اثاالحــد

 اسلوب.  

 یجاد وتنمیة الرؤیا االستراتیجیة. إ .5

  ثامنًا: معوقات ادرة االزمات

ها هــدافأن تحقیــق والتــي تحــول دو زمــات دارة األإیمكــن تصــنیف المعوقــات التــي تعیــق عملیــة 

  االكثـــــــــر شـــــــــیوعًا عنـــــــــد اغلـــــــــب الكتـــــــــاب والبـــــــــاحثین  دتعـــــــــو الـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن المعوقـــــــــات  

  ).28، 2012(الناجي،

 معوقات تنظیمیة .1

عنـــدما یكـــون هنـــاك  وكـــذلكوتحـــدث عنـــدما یكـــون هنـــاك عـــدم تحدیـــد واضـــح لحـــدود الســـلطة،     

 زمة.ارة األدإد االدارة العلیا ألسالیب عملیة ضعف في التدریب، وعدم تأیی

  معوقات متعلقة بالمعلومات .2

و حجـــــب جـــــزء مـــــن أودقـــــة المعلومـــــات، وضـــــمان مصـــــادرها  تتعلـــــق هـــــذه المعوقـــــات بصـــــحة   

 المعلومات المطلوبة عن متخذ القرار.

 معوقات متعلقة باالتصال .3

ومحدودیة  وداخلها المنظمة من خارج ونقلها المعلومات ق هذه المعوقات بصعوبة تبادلتتعل    

  زمة.نظمة االتصال الحدیثة للتصدي لألأ استخدام

  نسانیةإ معوقات .4

دارة إهمیـــة أعلـــى رأي الجماعـــة، االعتقـــاد بعـــدم والتـــي تتعلـــق بـــاألفراد منهـــا االعتمـــاد الزائـــد     

 .وفهمها االخطار وقصور االفراد في معرفةزمات األ

 معوقات بیئیة .5

زمـة، كـالتلوث اعلیتهـا عنـد مواجهـة األتتعلق بالبیئة المحیطة التي تواجـه االدارة وتحـدد مـن ف     

الناجم عن المخلفات الصناعیة والمبیدات الحشریة، وضعف الوعي البیئي للمواطنین، وعدم وجود 

 زمات.حمالت توعیة كافیة للتعامل مع األ

 معوقات اقتصادیة .6

منهـــا قلـــة و و الخـــارجي، أاالقتصـــادي الـــراهن ســـواء الـــداخلي  تتعلـــق هـــذه المعوقـــات بالوضـــع     

 ارتفاع تكلفة المواد الخام والصیانة ونقص الموارد المالیة.و التخصیصات المالیة، 



102 

 لوجیةو معوقات تكن .7

ـــة اســـتخدام التقنیـــقنیـــة والتـــي تعـــد عائقـــا بمواجهـــة األتتعلـــق بالعوامـــل الفنیـــة والت ات زمـــة، كقل

  زمة. ة و التي تؤدي الى تشخیص خاطئ لألجهزة متطور أالحدیثة كاإلنترنت وعدم توفر 

رغــم الجهــود  زمــاتدارة األإن هنــاك العدیــد مــن العوامــل التــي تعیــق أشــارت غنیمــة أفــي حــین 

  ).61، 2014تي (غنیمة،زمة، ولقد لخصت هذه المعوقات باآلالمبذولة إلدارة األ

تضـم احتمـاالت لمـا قـد یحـدث،  اندارة مسـتقبلیة تتوقـع إهـي زمـات دارة األإاالعتقاد الخـاطئ بـان  .1

اؤل مبـالغ فیـه ل شـؤم لهـا حیـث تظـن ان العمـل  بتفـوهو قد یكون مرفوضـا لـبعض القیـادات وعامـ

 زمات.هو معوق إلدارة األ

لها وال یتوقع حـدوث  الثقة الزائد عن حدها، واالعتقاد بان المنظمة مثالیة وقیادتها االداریة مشهودٌ  .2

 زمة.أ

 االعتقاد الخاطئ بان الوقوع باألزمات او التفكیر بإدارتها یؤثر على سمعة المنظمة. .3

 ن السیر على خطا منظمات ناجحة یضمن عدم الوقوع بأزمات.أنة بالطمأنی .4

 نه ال توجد ازمة طالما لم یقع ضرر او خسائر.أني فكرة بَ تَ  .5

 م ال.أتم ومقدر سواء تم االستعداد لها مر محأزمة هو االعتقاد بأن وقوع األ .6

ات المنظمــزمــات التــي وقعــت لــبعض المنظمــات حــدثت بســبب ظــروف خاصــة بهــذه ن األأالظــن  .7

 خرى.أُ فقط، وال یعني وقوعها لمنظمة 
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  الفصل الثالث

  وصف متغريات الدراسة واختبار فرضياتها

 

ـــرات الدراســـة یتنـــاول هـــذا الفصـــل وصـــف   وتشخیصـــها باســـتخدام مجموعـــة مـــن األدوات  متغی

ـــــ اإل ــــة ب ــــة، األالتوزیعــــ(حصــــائیة متمثل ــــات ات التكراریــــة، النســــب المئوی وســــاط الحســــابیة، االنحراف

اختبار فرضیات الدراسة، وسوف یتضمن هذا الفصل ثالثة مباحث والشكل  فضًال عن المعیاریة)

 ): 8رقم (

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ) 8الشكل (المصدر: من اعداد الباحث                       

  ثالثخارطة طریق مباحث وفقرات الفصل ال

 الفصل الثالث: وصف متغیرات الدراسة واختبار فرضیاتھا

 المبحث الثاني: اختبار نماذج الدراسة

 ول: وصف متغیرات الدراسة وتشخیصھاالمبحث اال المبحث الثالث: اختبار فرضیات الدراسة
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  املبحث االول

  وتشخيصها متغريات الدراسة وصف

  

نمـــــوذج التــــي تـــــم ذكرهــــا فــــي اال وتشخیصــــها متغیــــرات الدراســـــة یتضــــمن هــــذا المبحـــــث  وصــــف

  .االفتراضي للدراسة الحالیة

  وتشخیصها متغیرات استراتیجیات الریادة اوًال:  وصف

الخاصـــة بالتوزیعـــات ) 11تشـــیر المعطیـــات الـــواردة فـــي الجـــدول (:  Innovation بـــداعاإل -1

بداع وفقراتها متغیر استراتیجیة اإل لفقراتوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة التكراریة واأل

فـراد عینـة الدراسـة الحالیـة تتجـه نحـو االتفـاق جابـات األإن ألـى إ)  INN5ــــــINN1 تشمل (

) بدرجـة اتفـق، 42.44%) اتفـق بشـدة و(30) وتوزعت النسبة بـین (%72.44حیث بلغت (

االتفـــاق مـــن اجابـــات )، فـــي حـــین بغلـــت نســـبة عـــدم 20.12امـــا االجابـــات المحایـــدة بلغـــت (

) مـــن االفـــراد المبحـــوثین بدرجـــة ال اتفـــق و 6.26) توزعـــت النســـبة بـــین (7.52المبحـــوثین (

) واالنحــراف معیــاري 3.934) بدرجــة ال اتفــق بشــدة، وبلغــت قیمــة الوســط الحســابي (1.26(

) حیـث INN2غنـاء هـذا المتغیـر  هـو الفقـرة (إسـهمت فـي أ). علما ان الفقـرة التـي 0.905(

)، 0.872)  وانحـراف معیـاري (4.171) ووسـط حسـابي (%83.6نسبة االتفاق فیـه (كانت 

وینص هذا السؤال (تهتم جامعتنا بكل ما هو جدید في مجال االختصاص) وهذا یؤكد على 

 اهتمام الجامعة المبحوثة بكل ما هو جدید في مجال االختصاص.

  ) 11الجدول (

  واالنحرافات المعیاریة الستراتیجیة االبداعالتوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة 

 المتغیرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 % ت % ت % ت % ت % ت المعیاري

INN1 99  33.2 145 48.7 37 12.4 16 5.4 1.0 0.3 4.090  0.833 

INN2 121  40.6 128 43.0 29 9.7 19 6.4 1.0 0.3 4.171 0.872  

INN3 56 18.8 101 33.9 113 37.9 22 7.4 6 2 3.600 0.941 

INN4 75  25.5 127 42.6 71 23.8 19 6.4 6 2 3.825 0.948 

INN5 95 31.9 131 44 50 16.8 17 5.7 5 1.7 3.986  0.931 

 1.26  6.26  20.12  42.44   30  المعدل
3.934  0.905 

 7.52  20.12 72.44 المجموع

   . SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
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) خاصــة بالتوزیعــات 12المعطیــات الــواردة فــي الجــدول (: Taking Risk خــذ المخــاطرةأ -2

خـذ المخـاطرة أعیاریـة لفقـرات متغیـر اسـتراتیجیة وساط الحسـابیة واالنحرافـات المالتكراریة واأل

ـــ ــ RT1وفقراتهــا تشــمل ( ان اجابــات االفــراد عینــة الدراســة الحالیــة تتجــه  ) تشــیر الــىRT5ـ

ـــــث بلغـــــت ( ـــــین (%71.24نحـــــو االتفـــــاق حی %) اتفـــــق بشـــــدة 28.04) وتوزعـــــت النســـــبة ب

ت نسـبة لغـ)، فـي حـین ب21.06%%) بدرجة اتفق، امـا االجابـات المحایـدة بلغـت (43.2و(

الفــراد %) مــن ا6.64%) توزعــت النســبة بــین (7.64عــدم االتفــاق مــن اجابــات المبحــوثین (

) بدرجـــة ال اتفـــق بشـــدة، وبلغـــت قیمـــة الوســـط الحســـابي 1%المبحـــوثین بدرجـــة ال اتفـــق و (

 ). 0.928) واالنحراف معیاري (3.906(

) حیــث كانــت نســبة RT1غنــاء هــذا المتغیــر  هــو الفقــرة (إســهمت فــي أعلمــا ان الفقــرة التــي 

)، ویــــنص هــــذا 0.894)  وانحــــراف معیــــاري (4.063) ووســــط حســــابي (%78.8االتفــــاق فیــــه (

السؤال (تأخذ جامعتنا بمخاطر الغموض بعین االعتبار عند تقدیم افكار جدیدة) وهذا یؤكد علـى 

  اهتمام الجامعة المبحوثة بمخاطر الغموض عند تقدیم افكار جدیدة.

  ) 12الجدول (

  ةالتوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستراتیجیة المخاطر 

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت % ت % ت % ت

RT1 88 29.5 147 49.3 50 16.8 12 4.0 1 0.3 4.036 0.894 

RT2 85 28.5 133 44.6 63 21.1 15 5.0 2 0.7 3.953 0.871  

RT3 84 28.2 128 43.0 61 20.5 20 6.7 5 1.7 3.892 0.947 

RT4 80 26.8 111 37.2 74 24.8 30 10.1 3 1.0 3.788 0.984 

RT5 81 27.2 125 41.9 66 22.1 22 7.4 4 1.3 3.862 0.945 

 1  6.64  21.06  43.2  28.04   المعدل
3.906 0.928 

 7.64 21.06 71.24 المجموع

   . SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 

  

) خاصـــة بالتوزیعـــات 13تتضـــمن المعطیـــات الـــواردة فـــي الجـــدول ( :Uniqueness التفـــرد -3

التكراریـــة واالوســـاط الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لفقـــرات متغیـــر اســـتراتیجیة اخـــذ التفـــرد 

ـــ UQ1وفقراتهــا تشــمل ( اجابــات االفــراد عینــة الدراســة الحالیــة تتجــه ) تشــیر الــى ان UQ5ـ

ـــــث بلغـــــت ( ـــــین (%71.42نحـــــو االتفـــــاق حی %) اتفـــــق بشـــــدة 29.88) وتوزعـــــت النســـــبة ب

)، في حین بغلت نسـبة 20.88%%) بدرجة اتفق، اما االجابات المحایدة بلغت (41.54و(

راد %) مــن االفــ5.95%) توزعــت النســبة بــین (7.68عــدم االتفــاق مــن اجابــات المبحــوثین (



106 

) بدرجة ال اتفـق بشـدة، وبلغـت قیمـة الوسـط الحسـابي 1.73%المبحوثین بدرجة ال اتفق و (

 ). 0.944) واالنحراف معیاري (3.917(

) ویـنص هـذا السـؤال UQ1همت في اغناء هـذا المتغیـر  هـو الفقـرة (سأعلما ان الفقرة التي 

ى المسـتفیدین) حیـث كانـت نسـبة (تسعى جامعتنا باستمرار الى تقدیم خدمات متمیزة ولها قیمـة لـد

 ).0.913)  وبانحراف معیاري (4.026) وبوسط حسابي (%76.9االتفاق فیه (

  ) 13الجدول (

  التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستراتیجیة التفرد

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت % ت % ت % ت

UQ1 100 33.6 129 43.3 51 17.1 13 4.4 5 1.7 4.026 0.913 
UQ2 81 27.2 125 41.9 67 22.5 21 7.0 4 1.3 3.865 0.940 
UQ3 82 27.5 120 40.3 72 24.2 18 6.0 6 2.0 3.852  0.959 
UQ4 99 33.2 124 41.6 54 18.1 16 5.4 5 1.7 3.993 0.939 
UQ5 83 27.9 121 40.6 67 22.5 21 7.0 6 2.0 3.852 0.973  

 1.73  5.95   20.88  41.54  29.88  المعدل
3.917 0.944 

 7.68 20.88 71.42 المجموع

   . SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 

) خاصـــة بالتوزیعـــات 14(: تشـــیر النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول Proactiveness المبـــادأة -4

التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات متغیر استراتیجیة المبادأة وفقراتها 

) الى ان اجابات االفـراد عینـة الدراسـة الحالیـة تتجـه نحـو االتفـاق PRO5ــ PRO1 تشمل (

) بدرجـة %40.06%) اتفـق بشـدة و(34.88) وتوزعت النسبة بین (%74.94حیث بلغت (

)، فــي حــین بغلــت نســبة عــدم االتفــاق مــن 18.54%اتفــق، امــا االجابــات المحایــدة بلغــت (

%) مــن االفــراد المبحــوثین بدرجــة 4.77%) توزعــت النســبة بــین (6.48اجابــات المبحــوثین (

) 4.015) بدرجـــــة ال اتفـــــق بشـــــدة، وبلغـــــت قیمـــــة الوســـــط الحســـــابي (1.72%ال اتفـــــق و (

  ).0.925واالنحراف معیاري (

) ویــنص هــذا PRO5غنــاء هــذا المتغیــر  هــو الفقــرة (إســهمت فــي أعلمــا ان الفقــرة التــي 

السؤال (یوجد میل كبیر إلدارة الجامعة لحصولها على مركز متقدم بین الجامعات) حیـث 

ـــه ( )  وبـــانحراف معیـــاري 4.275( ) وبوســـط حســـابي %83.9كانـــت نســـبة االتفـــاق فی

)0.843.(  
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  )14الجدول (

  التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستراتیجیة المبادأة 

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق  اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت % ت % ت % ت

PRO1 94 31.5 143 48.0 41 13.8 16 5.4 4 1.3 4.030 0.889 
PRO2 105 35.2 127 42.6 45 15.1 14 4.7 7 2.3 4.036 0.950 
PRO3 87 29.2 108 36.2 75 25.2 19 6.4 9 3.0 3.822 1.020 
PRO4 91 30.5 112 37.6 78 26.2 13 4.4 4 1.3 3.916 0.926 
PRO5 143 48.0 107 35.9 37 12.4 9 3.0 2 0.7 4.275 0.843 

 1.72  4.77  18.54  40.06  34.88  المعدل
4.015 0.925 

  6.48 18.54  74.94 المجموع

   . SPSS: اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج المصدر

  

  وتشخیصها مات الذكیةمتغیرات المنظ ثانیًا: وصف

تشیر النتائج الواردة فـي الجـدول : Understanding of the Environment فهم البیئة -1

واالوسـاط الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لفقـرات متغیــر ) خاصـة بالتوزیعـات التكراریـة 15(

ـــUE1 فهــم البیئــة وفقراتهــا تشــمل ( ) الــى ان اجابــات االفــراد عینــة الدراســة الحالیــة UE5ـ ـــ

%) اتفـق بشـدة 29.08) وتوزعـت النسـبة بـین (% 68.81تتجـه نحـو االتفـاق حیـث بلغـت (

)، فـي حـین بغلـت نسـبة 22.4%غـت (%) بدرجة اتفق، امـا االجابـات المحایـدة بل39.73و(

%) مــن االفــراد 7.18%) توزعــت النســبة بــین (8.78عــدم االتفــاق مــن اجابــات المبحــوثین (

) بدرجــة ال اتفــق بشــدة، وبلغــت قیمــة الوســط الحســابي 1.6%المبحــوثین بدرجــة ال اتفــق و (

 ). 0.948) واالنحراف معیاري (3.874(

) ویـــنص هـــذا EU3الفقـــرة ( يالمتغیـــر  هـــ غنـــاء هـــذاإســـهمت فـــي أعلمـــا ان الفقـــرة التـــي 

الســؤال (تمتلــك جامعتنــا الكــوادر البشــریة المؤهلــة للتعامــل مــع حــاالت عــدم التأكــد البیئــي) 

)  وبــانحراف معیــاري 4.144) وبوســط حســابي (%82.6حیــث كانــت نســبة االتفــاق فیــه (

)0.869.(  
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  )15الجدول (

  واالنحرافات المعیاریة لبعد فهم البیئةالتوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة 

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت % ت % ت % ت

UE1 83 27.9 134 45 67 22.5 11 3.7 3 1 3.949 0.861 
UE2 72 24.2 130 43.6 65 21.8 27 9.1 4 1.3 3.802 0.952 
UE3 114 38.3 132 44.3 37 12.4 11 3.7 4 1.3 4.144 0.869 
UE4 71 23.8 93 31.2 94 31.5 35 11.7 5 1.7 3.637 1.023 
UE5 93 31.2 103 34.6 71 23.8 23 7.7 8 2.7 3.838 1.038 

 1.6  7.18  22.4  39.73  29.08   المعدل
3.874 0.948 

 8.78 22.4 68.81 المجموع

   . SPSS: اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج المصدر

  

) خاصــة 16تشـیر النتــائج الـواردة فـي الجـدول ( :Strategic Vision الرؤیـة االسـتراتیجیة .2

بالتوزیعــــــات التكراریــــــة واالوســــــاط الحســــــابیة واالنحرافــــــات المعیاریــــــة لفقــــــرات متغیــــــر الرؤیــــــة 

جابات االفراد عینة الدراسـة الحالیـة إ) الى ان STV5ــ ــSTV1 االستراتیجیة وفقراتها تشمل (

%) 36.64) وتوزعـت النسـبة بـین (% 73.04تتجه نحـو االتفـاق حیـث بلغـت نسـبة االتفـاق (

ي حـــین )، فـــ17.9%جابـــات المحایـــدة بلغـــت (مـــا اإلأ%) بدرجـــة اتفـــق،  36.4اتفـــق بشـــدة و(

%) مـن 6.1بة بـین (%) توزعـت النسـ9.04جابـات المبحـوثین (إبغلت نسبة عدم االتفاق من 

) بدرجـــة ال اتفـــق بشـــدة، وبلغـــت قیمـــة الوســـط 2.94%االفـــراد المبحـــوثین بدرجـــة ال اتفـــق و (

 ). 1.025) واالنحراف معیاري (3.976الحسابي (

) وینصان STV4 & STV5غناء هذا المتغیر  هو الفقرات (إسهمت في أعلما ان الفقرات التي 

معـة لالسترشـاد فـي عملیـة اتخـاذ القـرارات االسـتراتیجیة) على (یستخدم العمداء محتـوى رسـالة الجا

و (تعتمــد ادارة الكلیــة اجــراءات فاعلــة فــي تطــویر قادتهــا المســتقبلیین) حیــث كانــت نســبة االتفــاق 

  ).1.079و ( )1.016)  وبانحراف معیاري (4.013) و (4.023) وبوسط حسابي (%75.2فیهما (
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  )16الجدول (

  التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد الرؤیة االستراتیجیة 

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت %  ت % ت % ت

STV1 90 30.2 114 38.3 66 22.1 21  7 7 2.3 3.869 1.001 
STV2 108 36.2 114 38.3 52 17.4 20 6.7 4 1.3 4.013 0.963 
STV3 113 37.9 101 33.9 56 18.8 16 5.4 12 4 3.963 1.070 
STV4 114 38.3 110 36.9 51 17.1 13 4.4 10 3.4 4.023 1.016 
STV5 121 40.6 103 34.6 42 14.1 21 7 11 3.7 4.013 1.079 

 2.94  6.1  17.9  36.4  36.64  المعدل
3.976 1.025 

  9.04 17.9  73.04 المجموع

   . SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
  

) خاصــة 17تشــیر النتــائج الــواردة فــي الجــدول ( :Continuous Learning.الــتعلم المســتمر3

ـــة لفقـــرات متغیـــر  ـــتعلم المســـتمر بالتوزیعـــات التكراریـــة واالوســـاط الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاری ال

) الـى ان اجابــات االفـراد عینــة الدراسـة الحالیــة تتجـه نحــو االتفــاق CL5ــــ CL1 وفقراتهـا تشــمل (

%) بدرجـة اتفـق، 42.16%) اتفـق بشـدة و(29.7) وتوزعت النسبة بـین (% 71.86حیث بلغت (

)، فــــي حــــین بغلــــت نســــبة عــــدم االتفــــاق مــــن اجابــــات 19.72%جابــــات المحایــــدة بلغــــت (امــــا اإل

ـــین (8.52المبحـــوثین ( ـــراد المبحـــوثین بدرجـــة ال اتفـــق و 6.06%) توزعـــت النســـبة ب %) مـــن االف

) واالنحـــراف معیـــاري 3.902) بدرجـــة ال اتفـــق بشـــدة، وبلغـــت قیمـــة الوســـط الحســـابي (%2.46(

)0.930  .( 

) ویــنص هــذا الســؤال CL4غنــاء هــذا المتغیــر  هــو الفقــرة (إســهمت فــي أعلمــا ان الفقــرة التــي 

ثقافـــة الجامعـــة علـــى نشـــر المعرفـــة لتبـــادل معلومـــات العمـــل المهمـــة) حیـــث كانـــت نســـبة (تســـاعد 

  ).0.834)  وبانحراف معیاري (4.030) وبوسط حسابي (%78.9االتفاق فیه (

  ) 17الجدول (

  التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لبعد التعلم المستمر

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت % ت % ت % ت

CL1 90 30.2 132 44.3 60 20.1 12 4 4 1.3 3.979 0.887 
CL2 40 13.4 106 35.6 89 29.9 45 15.1 18 6 3.352 1.079 
CL3 108 36.2 126 42.3 45 15.1 10 3.4 9 3 4.053 0.958 
CL4 89 29.9 146 49 48 16.1 13 4.4 2 0.7 4.030 0.834 
CL5 114 38.8 118 39.6 52 17.4 10 3.4 4 1.3 4.100 0.897  

 2.46  6.06  19.72  42.16  29.7   المعدل
3.902 0.930 

 8.52 19.72 71.86 المجموع

   . SPSS: اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج المصدر
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  وتشخیصها متغیرات ادارة االزمات ثالثًا: وصف

) خاصـــة بالتوزیعــــات 18تشــــیر النتـــائج الـــواردة فــــي الجـــدول (: Presaging اشـــارات االنـــذار .1

التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات متغیر اشارات االنذار وفقراتها تشـمل 

)PRE1 ــPRE5 الحالیة تتجه نحـو االتفـاق حیـث بلغـت ) الى ان اجابات االفراد عینة الدراسة

%) بدرجــة اتفــق، امـــا 37.58%) اتفــق بشـــدة و(19.26) وتوزعـــت النســبة بــین (% 56.84(

)، فـــــي حـــــین بغلـــــت نســـــبة عـــــدم االتفـــــاق مـــــن اجابـــــات 27.78%االجابــــات المحایـــــدة بلغـــــت (

فق و %) من االفراد المبحوثین بدرجة ال ات15.37%) توزعت النسبة بین (18.99المبحوثین (

) واالنحــراف معیــاري 3.571) بدرجــة ال اتفــق بشــدة، وبلغــت قیمــة الوســط الحســابي (%3.62(

)1.036 .( 

) ویـنص هـذا السـؤال PRE1غنـاء هـذا المتغیـر  هـو الفقـرة (إسهمت فـي أعلما ان الفقرة التي 

زمـة) لوقـوع االً  اً بجمـع واكتشـاف عالمـات الخطـر التـي قـد تكـون مؤشـر  اً (تولي جامعتنا اهتمام

)  وبــــانحراف معیــــاري 3.738) وبوســــط حســــابي (%63.4حیــــث كانــــت نســــبة االتفــــاق فیــــه (

)0.927.(  

  )18الجدول (

  التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمرحلة اشارات االنذار

 المتغیرات
الوسط  ال اتفق بشدة ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

 الحسابي

االنحراف 

 % ت % ت % ت % ت % ت المعیاري

PRE1 63 21.1 126 42.3 81 27.2 24 8.1 4 1.3 3.738 0.927 

PRE2 47 15.8 108 36.2 96 32.2 36 12.1 11 3.7 3.483 1.015 

PRE3 56 18.8 108 36.2 79 26.5 41 13.8 14 4.7 3.506 1.089 

PRE4 64 21.5 104 34.9 74 24.8 41 31.8 15 5 3.540 1.122 

PRE5 57 19.1  114 38.3 84 28.2 33 11.1 1O 3.4 3.590 1.031 

 3.62  15.37  27.78  37.58  19.26   المعدل
3.571 1.036 

 18.99  27.78 56.84 المجموع

   . SPSSالمصدر : اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 

) 19النتـائج الـواردة فـي الجـدول (تشـیر :  Preparing & Prevention االسـتعداد والوقایـة .2

خاصة بالتوزیعات التكراریة واالوساط الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لفقـرات متغیـر االسـتعداد 

) الـى ان اجابـات االفـراد عینـة الدراسـة الحالیـة تتجـه نحـو PP5ـــ PP1والوقایة وفقراتهـا تشـمل (

%) 40.9%) اتفــق بشــدة و(27.32) وتوزعــت النســبة بــین (% 68.22االتفــاق حیــث بلغــت (

)، في حین بغلـت نسـبة عـدم االتفـاق مـن 23.96%بدرجة اتفق، اما االجابات المحایدة بلغت (

%) مــن االفــراد المبحــوثین بدرجــة ال 6.84%) توزعــت النســبة بــین (9.78اجابــات المبحــوثین (
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نحــراف ) واال3.824) بدرجــة ال اتفــق بشــدة، وبلغــت قیمــة الوســط الحســابي (2.94%اتفــق و (

 ). 0.975معیاري (

) ویــنص هــذا الســؤال PP3غنــاء هــذا المتغیــر  هــو الفقــرة (إســهمت فــي أعلمــا ان الفقــرة التــي 

(توجد اتفاقیات ثنائیة في ادارة االزمات مع الجامعات والجهات الحكومیة ذات العالقة) حیـث 

  ).0.884()  وبانحراف معیاري 4.161) وبوسط حسابي (%83.6كانت نسبة االتفاق فیه (

  ) 19الجدول (

  التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمرحلة االستعداد والوقایة

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت % ت % ت % ت

PP1 65 21.8 117 39.3 73 24.5 29 9.7 14 4.7 3.637 1.071 

PP2 54 18.8 114 38.3 86 28.9 31 10.4 13 4.4 3.553 1.040 

PP3 117 39.3 132 44.3 36 12.1 6 2 7 2.3 4.161 0.884 

PP4 78 26.2 118 39.6 78 26.2 20 6.7 4 1.3 3.825 0.940 

PP5 91 30.5 128 43 57 19.1 16 5.4 6 2 3.946 0.944 

 2.94  6.84  23.96  40.9  27.32  المعدل
3.824 0.975 

 9.78 23.96  68.22 المجموع

   . SPSS: اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج المصدر

  

) خاصة بالتوزیعات التكراریـة 20تشیر النتائج الواردة في الجدول (: Containment االحتواء .3

ـــ CONT1 االحتـواء وفقراتهـا تشـمل (واالوساط الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لفقـرات متغیـر 

CONT5 الــــى ان اجابــــات االفــــراد عینــــة الدراســــة الحالیــــة تتجــــه نحــــو االتفــــاق حیــــث بلغــــت (

%) بدرجـــــة اتفـــــق، امـــــا 36.8%) اتفـــــق بشـــــدة و(34.54) وتوزعـــــت النســـــبة بـــــین (71.34%(

)، فـــــي حـــــین بغلـــــت نســـــبة عـــــدم االتفـــــاق مـــــن اجابـــــات 19.06%االجابــــات المحایـــــدة بلغـــــت (

%) مــن االفــراد المبحــوثین بدرجــة ال اتفــق و 8.06%) توزعــت النســبة بــین (9.60حــوثین (المب

) واالنحــراف معیــاري 3.947) بدرجــة ال اتفــق بشــدة، وبلغــت قیمــة الوســط الحســابي (%1.54(

)0.987 .( 

) ویـــنص هـــذا CONT4غنـــاء هـــذا المتغیـــر  هـــو الفقـــرة (إســـهمت فـــي أعلمـــا ان الفقـــرة التـــي 

ـــة التخـــاذ القـــرارات الالزمـــة بشـــأن الســـؤال (لـــدى  ـــاءة عالیـــة بعقـــد اجتماعـــات فوری جامعتنـــا كف

)  وبــــانحراف 4.154) وبوســــط حســــابي (%78.2االزمــــة) حیــــث كانــــت نســــبة االتفــــاق فیــــه (

  ).0.962معیاري (
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  ) 20الجدول (

  التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمرحلة االحتواء

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت % ت % ت % ت

CONT1 102 34.2 114 38.3 56 18.8 24 8.1 2 0.7 3.973 0.956 

CONT2 65 21.8 126 42.3 69 23.2 32 10.7 6 2 3.711 0.990 

CONT3 94 31.5 117 39.3 53 17.8 26 8.7 8 2.7 3.882 1.036 

CONT4 136 45.6 97 32.6 43 14.4 19 6.4 3 1 4.154 0.962 

CONT5 118 39.6 94 31.5 63 21.1 19 6.4 4 1.3 4.016 0.993 

 1.54  8.06  19.06  36.8  34.54   المعدل
3.947 0.987 

 9.60 19.06  71.34 المجموع

   . SPSSالمصدر: اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج 
  

خاصــة بالتوزیعــات ال) 21تشــیر النتــائج الــواردة فــي الجــدول ( : Recoveryاســتعادة النشــاط .4

التكراریـــة واالوســـاط الحســـابیة واالنحرافـــات المعیاریـــة لفقـــرات متغیـــر اســـتعادة النشـــاط  وفقراتهـــا 

االفراد عینة الدراسة الحالیة تتجه نحو االتفاق حیث  ) الى ان اجاباتREC5ــ REC1تشمل (

%) بدرجة اتفق، اما 38.05%) اتفق بشدة و(31.93) وتوزعت النسبة بین (%69.97بلغت (

)، فـــــي حـــــین بغلـــــت نســـــبة عـــــدم االتفـــــاق مـــــن اجابـــــات 20.46%االجابــــات المحایـــــدة بلغـــــت (

مبحــوثین بدرجــة ال اتفــق و %) مــن االفــراد ال7.12%) توزعــت النســبة بــین (9.54المبحــوثین (

) واالنحــراف معیــاري 3.899) بدرجــة ال اتفــق بشــدة، وبلغــت قیمــة الوســط الحســابي (%2.42(

)0.995 .( 

) ویـنص هـذا السـؤال REC5غنـاء هـذا المتغیـر  هـو الفقـرة (إمت في هسأعلما ان الفقرة التي 

والحـــد االدنـــى مـــن (تحــافظ االدارة فـــي ظـــروف االزمــات علـــى ممارســـة النشـــاطات االعتیادیــة 

) %74.1الخـــدمات والمهـــام فـــي الجامعـــة دون أي تـــأخیر) حیـــث كانـــت نســـبة االتفـــاق فیـــه (

  ).0.920)  وبانحراف معیاري (3.966وبوسط حسابي (
  )21الجدول (

  التوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمرحلة استعادة النشاط

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق  اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت % ت % ت % ت

REC1  78 26.2 110 36.9 53 17.8 41 13.8 16 5.4 3.647 1.163 

REC2 118 39.6 100 33.6 57 19.1 18 6 5 1.7 4.033 0.990 

REC3 110 36.9 107 35.9 60 20.1 16 5.4 5 1.7 4.010 0.969 

REC4  79 26.5 120 40.3 76 25.5 19 6.4 4 1.3 3.842 0.934 

REC5 91 30.5 130 43.6 59 19.8 12 4 6 2 3.966 0.920 

 2.42  7.12  20.46  38.05  31.93   المعدل
3.899 0.995 

  9.54  20.46 69.97 المجموع

   . SPSS: اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج المصدر



113 

) خاصـــة 22تشـــیر النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول ( :Feed Back العكســـیة (الـــتعلم)التغذیـــة  .5

بالتوزیعـات التكراریـة واالوسـاط الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة لفقـرات متغیـر الـتعلم او التغذیــة 

) الــى ان اجابــات االفــراد عینــة الدراســة الحالیــة تتجــه FB5ــــ ــFB1 العكســیة  وفقراتهــا تشــمل (

%) 33.3%) اتفق بشدة و(27.78) وتوزعت النسبة بین (%61.08االتفاق حیث بلغت (نحو 

)، في حین بغلـت نسـبة عـدم االتفـاق مـن 25.41%(بدرجة اتفق، اما االجابات المحایدة بلغت 

%) مــن االفــراد المبحــوثین بدرجــة ال 9.86%) توزعــت النســبة بــین (13.5اجابــات المبحــوثین (

) واالنحــراف 3.716اتفــق بشــدة، وبلغــت قیمــة الوســط الحســابي ( ) بدرجــة ال3.63%اتفــق و (

 ). 1.078معیاري (

) ویــنص هــذا الســؤال FB4غنــاء هــذا المتغیــر  هــو الفقــرة (إســهمت فــي أعلمــا ان الفقــرة التــي 

(تؤمن الجامعـة بـان الظـروف الطارئـة هـي فرصـة للـتعلم واكتسـاب خبـرات جدیـدة للتعامـل مـع 

)  3.912) وبوسـط حسـابي (%70.2كانت نسبة االتفاق فیه (ظروف مشابهة مستقبال) حیث 

  ).1.031وبانحراف معیاري (

  )22الجدول (

  التغذیة العكسیةالتوزیعات التكراریة واالوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لمرحلة 

 المتغیرات
 ال اتفق محاید اتفق اتفق بشدة

ال اتفق 

 بشدة
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري
 % ت % ت % ت  % ت % ت

FB1 71 23.8 114 38.3 74 24.8 29 9.7 10 3.4 3.694 1.043 

FB2 70 23.5 114 38.3 74 24.8 31 10.4 9 3 3.687 1.037 

FB3 88 29.5 82 27.5 85 28.5 33 11.1 10 3.4 3.687 1.110 

FB4 100 33.6 109 36.6 61 20.5 19 6.4 9 3 3.912 1.031 

FB5 85 28.5 77 25.8 85 28.5 35 11.7 16 5.4 3.604 1.171 

 3.63  9.86  25.41  33.3  27.78  المعدل
3.716 1.078 

 13.5 25.41 61.08 المجموع

   . SPSS: اعداد الباحث باالعتماد الى نتائج برنامج المصدر
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  املبحث الثاني

  اختبار مناذج الدراسة

 Confirmatory Factorالعــــاملي التوكیــــدي (یتضــــمن هــــذا المبحــــث نتــــائج التحلیــــل 

Analysis) والــذي یرمــز لــه بــالرمز  (CFA(  ة والفرعی��ة م��ن أج��ل اختب��ار الفرض��یات الرئیس��

ن الهـدف الـرئیس إذ إ ،نموذج المقترح للدراسة الحالی�ةلحالیة والتأكد من مدى مطابقة األللدراسة ا

ة عن طریق التعامل مع متغیر الدراسة المستقل للدراسة الحالیة هو اختبار متغیرات الدراسة الحالی

بـــداع، واالســـتباقیة، والتفـــرد، والمخـــاطرة)، والمتغیـــر الوســـیط اســـتراتیجیات الریـــادة) وتتضـــمن (اإل(

(المنظمات الذكیة) وتتضمن (فهم البیئـة، والرؤیـة االسـتراتیجیة، والـتعلم المسـتمر) والمتغیـر التـابع 

و تعادة النشـاط، والتغذیـة العكسـیة أ، واالستعداد، واالحتواء، واس(ادارة االزمات) وتتضمن (االنذار

 التعلم).

  اوًال: التحلیل العاملي التوكیدي

وقد عـرف التحلیـل العـاملي التوكیـدي بأنـه التحلیـل الـذي یختبـر الدقـة فـي االسـتبانة للتأكـد مـن 

  ).10، 2019ان ال یوجد هناك اي تداخل ألي سؤال مع المتغیر االخر (عبودي، 

كمـــا عـــرف بأنـــه اســـلوب احصـــائي یســـتخدم للتأكـــد مـــن البنـــاء العـــاملي لعـــدد مـــن المتغیـــرات 

المشـــاهدة او المالحظـــة وعالقتهـــا بعواملهـــا الكامنـــة اســـتنادًا الـــى افتـــراض نظـــري مســـبق او نتـــائج 

  ).34، 2016التحلیل العاملي االستكشافي (خضیر، 

وهـــي المتغیـــرات التـــي یـــتم قیاســـها مـــن خـــالل : Latent Measurableالمتغیـــرات الكامنـــة 

وفي هذه الدراسـة الحالیـة فـأن المتغیـرات الكامنـة )، 11، 2019( السبعاوي،  المتغیرات المشاهدة 

تتضمن (االبداع، المخاطرة، التفرد، المبادأة) بالنسبة الستراتیجیات الریادة. امـا المتغیـرات الكامنـة 

البیئـــة، الرؤیـــة االســـتراتیجیة، الـــتعلم المســـتمر) . فـــي حـــین بالنســـبة للمنظمـــات الذكیـــة فهـــي (فهـــم 

تتضمن المتغیرات الكامنة إلدارة االزمات (االنذار، االستعداد والوقایة، االحتواء، استعادة النشاط، 

 التغذیة العكسیة). 

وهــي المتغیـرات التـي یـتم االسـتدالل بهــا Observed Measurable:  المتغیـرات المشـاهدة

  .            )11، 2019( السبعاوي،  المتغیرات الكامنة، وهي التي یتم قیاسها (االسئلة)على 

  ترمیز وتوصیف المتغیراتثانیًا: 

قبل البدء بالجانب العملي واستخدام التحلیل العاملي التوكیدي لبناء النموذج المعتمد فـي الدراسـة  

تتكون اداة الدراسة من ثـالث متغیـرات رئیسـیة ز وتوصیف متغیرات الدراسة. یالحالیة البد من ترم

)، والمتغیـــر الثالـــث SO)، والمتغیـــر الثـــاني المنظمـــات الذكیـــة (ESتتمثـــل باســـتراتیجیات الریـــادة (

  ). والجدول االتي یوضح ترمیز هذه المتغیرات:CMادارة االزمات (
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  )23الجدول (

  یوضح ترمیز كل متغیر وكل بعد تابع للمتغیر وعدد الفقرات. 

  عدد الفقرات  الرمز  البعد  المتغیر

  

  استراتیجیات الریادة

ES 

 INN 5  االبداع

 RT 5  المخاطرة

 UQ 5  التفرد

 PRO 5  المبادأة

  المنظمات الذكیة

SO 

 UE 5  فھم البیئة

 STV 5  الرؤیة االستراتیجیة

 CL  5  التعلم المستمر

  ادارة االزمات

CM  

 PRE 5  االنذار

 PP 5  والوقایةاالستعداد 

 CONT 5  االحتواء

 REC 5  استعادة النشاط

 FB 5  التغذیة العكسیة

  المصدر: من اعداد الباحث 

  

  الصدق البنائي التوكیديثالثًا: 

كونهــا مقــاییس  ،تــم اســتخدام التحلیــل العــاملي التوكیــدي للتأكــد مــن الصــدق البنــائي للمقــاییس 

جــرى الباحــث التحلیــل عالمیــًا فــي بیئــات متنوعــة لــذا أرة جــاهزة وتحقــق الغــرض مــن القیــاس ومختبــ

العاملي التوكیدي للمقاییس المعتمدة للتأكد من صدق البناءات النظریـة للمتغیـرات ودقتهـا میـدانیًا، 

). Amosالبرنـــامج االحصـــائي (علـــى وقـــد اعتمـــد الباحـــث فـــي اجـــراء التحلیـــل العـــاملي التوكیـــدي 

وصـى الباحـث بـالتحقق خرجات التحلیـل العـاملي التوكیـدي أم ولتقییم االنموذج الهیكلي الناتج عن

  من معیارین هما:

): وتعنــي قـــیم المســارات التــي تــربط المتغیـــرات Parameter Estimates( تقــدیرات المعلمــة .1

) Unobserved Variables) مــع المتغیــرات غیــر المقاســة (Latent Variablesالكامنـة (

، 2019) (الحســناوي وأبــو شــكیر، 0.04ت قیمهــا نســبة (والتــي تكــون مجدیــة ومقبولــة اذا تجــاوز 

47.( 

): تمثــل هــذه المؤشــرات المعیــار الــذي یــتم Model Fit Index( مؤشــرات مطابقــة النمــوذج .2

 ).280، 2016الحكم من خاللها على امكانیة مطابقة النموذج الهیكلي ودقته (غالي وامانة،
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  CFA)ل العاملي التوكیدي (اختبار انموذج الدراسة باستخدام التحلیرابعًا: 

ننـا سـنقوم باسـتخدام المسـتخدمة فـي الدراسـة الحالیـة فإ لغرض بناء النمـوذج الكلـي للمتغیـرات

)، وتعـد Structural Equation Modeling) (SEMاسـلوب النمذجـة  للمعـادالت الهیكلیـة (

توفر للباحـث امكانیـة من احسن الطرق المستخدمة الختبار النماذج متعددة المتغیرات، هذا ألنها 

مة النموذج للبیانـات التـي یـتم رات دفعة واحدة مع تحدید مدى مالءاختبار العالقة بین هذه المتغی

  تجمیعهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــالل مجموعـــــــــــة مؤشـــــــــــرات یطلـــــــــــق علیهـــــــــــا مؤشـــــــــــرات جـــــــــــودة المطابقـــــــــــة 

  ).47، 2012(الكبیسي، 

تمـاء الفقـرات الـى االبعـاد كما ان اسلوب النمذجة للمعادالت المهیكلـة تحـدد قـوة االرتبـاط  وان

تحدیــد قــوة االنمــوذج مــن خــالل اســتخدام  ومــن ثــمالتابعــة لهــا ، واالبعــاد الــى المحــاور التابعــة لهــا 

  ).16، 2017)، (راضي وحسین،SEMاسلوب (

من أجل الوصـول الـى نتـائج مطابقـة منطقیـة بـین متغیـرات الدراسـة یجـب ان تسـتند الدراسـة 

ـــى سلســـلة مـــن اإلجـــرا ـــة ال ـــل العـــاملي الحالی ـــم اســـتخدام التحلی ـــة الرصـــینة، ومـــن هنـــا ت ءات العلمی

التوكیدي، اذ یستعمل هذا األسلوب الختبـار النمـاذج وتعـدیلها او حـذف قسـم منهـا بمـا یـتالءم مـع 

  اإلجراءات العلمیة للوصول الى صحة ومصداقیة هذه النماذج .

العــاملي التوكیــدي التــي وســوف نتطــرق ألهــم مؤشــرات جــودة المطابقــة المعتمــدة فــي التحلیــل 

تسـتعمل علــى نحــو كبیــر فــي مجـال األبحــاث التطبیقیــة لكــي یــتم عـن طریقهــا الحكــم علــى مســتوى 

  ).24جودة األنموذج كما في الجدول (

  )24الجدول (

  معاییر جودة المطابقة وقیم القبول

  قیمة القبول  المعیار  ت

  مؤشر جودة المطابقة  1

)GFI) (Goodness-of-Fit Index(  

  % فأكثر90

  مؤشر جودة المطابقة المصحح  2

)AGFI) (Adjusted Goodness of Fit Index(  

  % فأكثر مطابقة جیدة،90

  % مطابقة مقبولة85اكبر من 

  مؤشر المطابقة المتزاید  3

(Incremental Fit Index) (IFI) 

  % فأكثر90

  مؤشر المطابقة المقارن  4

)CFI) (The Comparative Fit Index(  

  %فأكثر مطابقة جیدة،95

  % مطابقة مناسبة95-90%

  النسبة االحتمالیة لمربع كاي  5

CMIN/DF  

  2اقل من 
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  جذر متوسط مربعات البواقي  6

)RMR) (Root Mean Square Residuals(  

  % مطابقة جیدة5أقل من 

  الجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقتراب  7

(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMESA)  

  %مطابقة جیدة،5أقل من 

  %مطابقة متوسطة،8%الى 5

  % مرفوضة10اكبر من 

chi2قیمة مربع كاي (  8
  اقل ما یمكن (غیر دالة)  )

، 2018) و (عامر،109، 2014المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على (رمضان،

  ).281، 2016(غالي و امانة،) 243

  

  للمؤشرات التي یتضمنها الجدول اعالهوفیما یلي شرح 

  )GFIمؤشر حسن المطابقة (

ر ه، وهـو بـذلك ینـاظیقیس هذا المؤشـر قیمـة التبـاین الـذي یسـتطیع النمـوذج المفتـرض تفسـیر 

) اذ 0-1مربــع عامــل االرتبــاط المتعــدد فــي اســلوب تحلیــل االنحــدار المتعــدد و تتــراوح قیمــه بــین (

) الــى تطـابق افضــل للنمـوذج مــع بیانـات العینــة وتشـیر القــیم 1( تشـیر القیمــة المرتفعـة القریبــة مـن

  ).16، 2017) الى سوء التطابق (راضي وحسین، 0القریبة من الــ (

  

 )AGFIمؤشر جودة المطابقة المصحح (

) GFI) هــو امتــداد ألنمــوذج حســن المطابقــة (AGFIان مؤشــر جــودة المطابقــة المصــحح (

التعقیـــدات التـــي یمكـــن ان تحـــدث فـــي مؤشـــر حســـن بحیـــث یجنـــب اللـــبس الحاصـــل بســـبب حجـــم 

  ).74، 2014المطابقة (رمضان، 

  

  )Incremental Fit Index)IFIمؤشر المطابقة المتزاید 

تقدر قیمتها من خالل مقارنـة بـین النمـوذج المقتـرح والنمـوذج الصـفري الـذي یفتـرض تـوافر  

) IFIعامل واحـد عـام داخـل مصـفوفة االرتبـاط المقاسـة،  وتتـراوح قیمـة مؤشـر المطابقـة المتزایـد (

 ) تشیر الى تطابق جید للنموذج، اما القیمـة التـي0.90) ان القیمة المرتفعة اكبر من (0 -1بین (

شـیر الـى تطـابق سـيء للنمـوذج وتكـون قیمـة مرفوضـة، ویعـد مؤشـر المطابقـة ت) ف0.90تقل عن (

  ).105، 2017) هو اكثر النماذج تأثرًا بحجم العینة (الشواورة،IFIالمتزاید (
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 CFI (Comparative Fit Indexمؤشر المطابقة المقارن (

ویعـــد مـــن افضـــل المؤشـــرات القائمـــة علـــى المقارنـــة  ویعبـــر عنـــه بمؤشـــر المطابقـــة التزایـــدي

ویقوم على مقارنة مربع كاي  للنموذج المفترض بقیمة مربع كاي للنموذج المستقل ویكون مقبـوًال 

فــأكثر) فتكـــون مطابقــة جیـــدة،  0.95) امــا اذا كانـــت نســبته (0.90-0.95اذا كانــت نســبته بـــین (

  ).138، 2019ة النموذج الصفري (العبیدي، وتعتمد هذه المؤشرات في تقدیراتها على مقارن

  

  )CMIN\D\DFالنسبة االحتمالیة لمربع كاي (

ــــى ( )CMINوهــــي نتیجــــة قســــمة (  ــــیم  )dfعل ــــة لهــــا ق   ویجــــب ان تكــــون القیمــــة المعیاری

 ).73، 2014) (رمضان، 250، 2018المطابقة مقبولة (عامر،  تكون حتى ) 2( ≤مطابقة 

  

 )RMRجذر متوسط مربعات البواقي (

یقیس هذا المؤشر سوء المطابقة كما یقوم على اسـاس البـواقي المتطابقـة هـو مـن مؤشـرات 

) بأنــه RMR)، ویعــرف (1981) ســنة ((Joreskog & Sorbomالمطابقــة المهمــة، ابتكــره 

عبـارة عـن الجـذر التربیعـي لمربـع متوسـطات البـواقي المتطابقـة اي هـو تقـویم او فحـص للبــواقي 

  )291، 2016(ابولیفة، 5 ≤شر ویجب ان یكون المؤ 

  

 (RMESA) االقترابالجذر التربیعي لمتوسط خطأ 

) من افضل مؤشرات جودة المطابقة وأهمها، ویقوم بتحدید المدى RMESAُیعد مؤشر (

مجهولة تم تقدیرها بكفاءة، ویعمل هذا المؤشر  الذي ّیمكن النموذج المفترض من تحدید بارمترات

على قیاس التباعد عن طریق درجات الحریة، كما یتمیز بعدم تأثره  بحجم العینة كما ان نتائج 

) تكون اكثر صالحیة مع النماذج الكبیرة والتي فیها درجة عالیة من التعقید RMESAمؤشر(

  ).76، 2019(شیاع، 

  

chi2(قیمة مربع كاي 
( 

تستخدم قیمة مربع كاي الختبار الفرضیة الصفریة التي تشیر بعدم وجود فرق بین  

) chi2االنموذج الفرضي للدراسة واالنموذج الحقیقي الذي یقابله في المجتمع، فإذا كانت قیمة (

) chi2تتأثر قیمة (، صفرًا هذا یعني ان انموذج الدراسة الفرضي یطابق بیانات العینة تماماً 

نة، بحیث ان زیادة حجم العینة سیؤدي الى داللة معنویة احصائیًا مما یؤدي الى بحجم العی

)، واذا 200الى  100) لحجم عینة تتراوح ما بین (chi2رفض االنموذج، ویفضل استخدام(

) سیؤدي الى رفض االنموذج 300الى  200) مع حجم عینة تتراوح من (chi2استخدم مؤشر (
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chi2(لقیمة  ). لذا لم تعط246، 2018ة (عامر، المفترض للدراس
اهمیة للحكم على  ةأی) 

  مطابقة النموذج المفترض في الدراسة الحالیة.

  

  خامسًا: اختبار نماذج الدراسة

  )CFAاختبار النموذج االولي باستخدام التحلیل العاملي التوكیدي (

الدراسـة الحالیـة تم اسـتخدام التحلیـل العـاملي التوكیـدي الختبـار الصـدق البنـائي لمتغیـرات 

) RT) و(المخـــــاطرة، INN)  وابعادهـــــا (االبـــــداع، ESللمتغیـــــر المســـــتقل اســـــتراتیجیات الریـــــادة (

دهـــا (فهـــم ا) وابعSO)، والمتغیـــر الوســـیط المنظمـــات الذكیـــة (PRO) و(المبـــادأة، UQو(التفـــرد، 

ــــة،  التــــابع ادارة )، والمتغیــــر CL) و(الــــتعلم المســــتمر، STV) و(الرؤیــــة االســــتراتیجیة، UEالبیئ

) CONT) و(االحتـــواء، PP ) و(االســتعداد والوقایـــة،PRE) وابعادهــا (االنــذار،CMاالزمــات (

)، وتــم اختبارهــا بــأنموذج كلــي وهــذا النــوع مــن FB) و(التغذیــة العكســیة،RECو(اســتعادة النشــاط،

تم دون تـداخل التحلیل یختبر دقة اداة جمع البیانات (االستبانة) للتأكد من ان العالقة المفترضـة تـ

ألي ســؤال مــع المتغیــر االخـــر، وهــذا مــا یحـــدث فــي التحلیــل العـــاملي االستكشــافي الــذي یكشـــف 

). 10، 2019العالقات بین االبعاد التفصیلیة لمجمـل المتغیـرات التـي تتضـمنها الدراسـة (عبـودي،

ودة وتـــم اســـتخدام التحلیـــل العـــاملي التوكیـــدي الختبـــار الصـــدق الظـــاهري ألنـــه یحقـــق مؤشـــرات جـــ

المطابقـة لكــل متغیــرات الدراســة فمـن خــالل المؤشــرات التــي یقــدمها نـتمكن مــن الحكــم علــى صــدق 

ـــــــــــي  ـــــــــــات التفصـــــــــــیلیة الت ـــــــــــة وصـــــــــــدق المكون ـــــــــــرض للدراســـــــــــة الحالی ـــــــــــار االنمـــــــــــوذج المفت اختی

  ).138، 2019یتضمنها(العبیدي،

االولي للدراسة ) یظهر نتائج المرحلة االولى من التحلیل العاملي التوكیدي للنموذج 9والشكل (

  الحالیة:
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  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )9شكل (ال  

  النموذج األولي للدراسة بإستخدام التحلیل العاملي التوكیدي 

) للمرحلـة األولـى (AMOS) والذي یوضح مخرجات برنـامج 25اذ تقدم معطیات الجدول (

من التحلیل المتعلـق بنمـوذج الدراسـة االفتراضـي معـاییر جـودة المطابقـة التـي یالحـظ عـن طریقهـا 

و (جـــذر  )RMESAالجـــذر التربیعـــي لمتوســـط خطـــأ االقتـــراب (بـــأن هنـــاك معیـــارین فقـــط وهمـــا 

صــائیة، ) مقبــوالن وفقــًا للمعــاییر المحــددة فــي إطــار الجوانــب اإلحRMRمتوســط مربعــات البــواقي 

معـاییر حسـن المطابقـة بمـا یسـتدعي مـن الباحـث أجـراء التعـدیالت  ) معاییر لم ُتلـبِ 5وان هناك (

  الالزمة والضروریة للوصول بالنموذج الدراسة الى المعاییر المطلوبة في حسن المطابقة.
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  )25جدول (

  مطابقات األنموذج االفتراضي للدراسة (المرحلة األولى)

  المعیار  ت
القیمة 

  المحسوبة
  النتیجة  قیمة القبول

  مؤشر حسن المطابقة  1

)GFI) (Goodness-of-Fit Index(  

 غیر مقبولة  % فأكثر90  0.73

  مؤشر جودة المطابقة المصحح  2

)AGFI) (Adjusted Goodness of Fit 

Index(  

  % فأكثر مطابقة جیدة،90 0.70

  % مطابقة مقبولة85اكبر من 

  غیر مقبولة

  المتزاید مؤشر المطابقة  3

(Incremental Fit Index) (IFI) 

  غیر مقبولة  % فأكثر90 0.89

  مؤشر المطابقة المقارن  4

)CFI) (The Comparative Fit Index(  

  %فأكثر مطابقة جیدة،95  0.89

  % مطابقة مناسبة95-90%

 غیر مقبولة

  النسبة األحتمالیة لمربع كاي  5

CMIN/df 

 غیر مقبولة 2اقل من  2.05

  متوسط مربعات البواقيجذر   6

)RMR) (Root Mean Square 

Residuals(  

  مقبولة  % مطابقة جیدة5أقل من   0.03

  الجذر التربیعي لمتوسط خطأ األقتراب  7

(Root Mean Square Error of 
Approximation) (RMESA) 

0.60 
 

  %مطابقة جیدة،5أقل من 

  %)مطابقة متوسطة، 8-%(5

  % مرفوظة10اكبر من 

 

 متوسطة

  

  )Amos: من اعداد الباحث استنادًا الى نتائج برنامج(المصدر

  

الحد المقبول للمطابقة  نالحظ ان اغلب المؤشرات لم ُتلبِ   )25وبعد االطالع على الجدول (

  وكاالتي:

 )GFIمؤشر حسن المطابقة (

) مما یعني ان 0.90) وهي اقل من (0.73() قد بلغت قیمته GFIیالحظ ان مؤشر ( 

  مؤشر حسن المطابقة غیر مقبول.قیمة 
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 )AGFIمؤشر جودة المطابقة المصحح (

) مقبولة 0.85الى 0.90) یكون بین (AGFIان مؤشر جودة المطابقة المصحح ( 

) وهذا 0.70) اذ ظهرت النتیجة (25فأكثر) مطابقة جیدة وحسب معطیات الجدول  ( - 0.90و(

  یعني انها قیمة غیر مقبولة.

  )Incremental Fit Index)IFIمؤشر المطابقة المتزاید 

) 0.89) قد بلغت (IFI) ان قیمة مؤشر المطابقة المتزاید (25ومن المالحظ في الجدول (

  وهذا یعني انها غیر مقبولة.

 CFI (Comparative Fit Indexمؤشر المطابقة المقارن (

) 0.89) قد بلغت (CFIالمقارن() یتضح ان نسبة مؤشر المطابقة 25وعن طریق الجدول (

  اي اقل من المستوى المطلوب لذا فأن المؤشر مرفوض.

  )CMIN\D\dfالنسبة االحتمالیة لمربع كاي (

وهي اكبر  )2.05بلغت ( )CMIN\D\ DF() نالحظ ان قیمة 25ومن خالل الجدول ( 

 ) وهي قیمة غیر مقبولة.(2من 

 )RMRجذر متوسط مربعات البواقي (

) وهذا یعني ان 0.03) قد بلغت (RMR) نالحظ ان قیمة (25الجدول (وعن طریق 

  القیمة مقبولة.

 (RMESA) الجذر التربیعي لمتوسط خطأ األقتراب

) وهذا یعني ان 0.06)  قد بلغت (RMESA) ان قیم (25ومن المالحظ في الجدول(

  القیمة متوسطة.

  المشاهدة للمرحلة االولى من التحلیلالنتائج الخاصة بین المتغیرات الكامنة والمتغیرات 

وبعد ان استعرضنا مؤشرات جودة المطابقة و معاییرها المقبولة سنستعرض النتائج الخاصة 

  بین المتغیرات الكامنة والمتغیرات المشاهدة لها للوصول الى المعنویة وكما في الجدول االتي:

  

  ) 26جدول (

  والمتغیرات المشاهدة لها للمرحلة األولى من التحلیل النتائج الخاصة بین المتغیرات الكامنة

المتغیرات 
  المشاھدة

 Estimate S.E. C.R. P Label المتغیرات الكامنة

INN1 <--- 

  االبداع
  

1.000     

INN2 <--- 1.026 0.085 12.086 *** Par_13 

INN3 <--- 1.103 0.092 12.035 *** Par_14 

INN4 <--- 1.228 0.092 13.368 *** Pa_15 
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المتغیرات 
  المشاھدة

 Estimate S.E. C.R. P Label المتغیرات الكامنة

INN5 <--- 1.113 0.091 12.289 *** Par_48 

RT1 <---   
  المخاطرة

0.701 0.58 12.052 *** Par_3 

RT2 <--- 0.728 0.063 11.569 *** Par_2 

RT3 <--- 0.898 0.067 13.433 *** Par_1 

RT4 <--- 1.000     

RT5 <--- 0.982 0.065 15.057 *** Par_25 

UQ1 <---   

  التفرد

0.912 0.067 13.667 *** Par_6 

UQ2 <--- 0.925 0.069 13.427 *** Par_5 

UQ3 <--- 1.000     

UQ4 <--- 0.938 0.069 13..677 *** Par_4 

UQ5 <--- 1.022 0.070 14.544 *** Par_26 

PRO1 <---   

 المبادأة

 

0.759 0.051 14.902 *** Par_8 

PRO2 <--- 0.929 0.051 18.382 *** Par_7 

PRO3 <--- 1.000     

PRO4 <--- 0.840 0.052 16.306 *** Par_27 

PRO5 <--- 0.746 0.048 15.687 *** Par_28 

UE1 <---   
  

 فھم البیئة

1.000     

UE2 <--- 1.212 0.086 14.098 *** Par_10 

UE3 <--- 0.982 0.079 12.386 *** Par_11 

UE4 <--- 1.237 0.093 13.341 *** Par_43 

UE5 <--- 1.331 0.094 14.207 *** Par_44 

STV1 <---  
  

الرؤیة 
 االستراتیجیة 

0.785 0.045 17.490 *** Par_32 

STV2 <--- 0.763 0.043 17.842 *** Par_31 

STV3 <--- 1.000     

STV4 <--- 0.938 0.037 25.051 *** Par_12 

STV5 <--- 1.003 0.039 25.553 *** Par_45 

CL1 <---   
  

 التعلم المستمر

0.828 0.059 13.983 *** Par_30 

CL2 <--- 0.929 0.074 12.602 *** Par_29 

CL3 <--- 1.000     

CL4 <--- 0.845 0.054 15.640 *** Par_9 

CL5 <--- 0.889 0.059 15.172 *** Par_46 

PRE1 <---   
  

 االنذار

0.720 0.051 14.252 *** Par_24 

PRE2 <--- 0.911 0.051 17.759 *** Par_23 

PRE3 <--- 1.000     

PRE4 <--- 1.019 0.056 18.144 *** Par_33 

PRE5 <--- 0.859 0.54 15.819 *** Par_34 

PP1 <---   
  

 االستعداد والوقایة

1.113 0.073 15.269 *** Par_37 

PP2 <--- 1.152 0.069 16.675 *** Par_36 

PP3 <--- 0.871 0.061 14.228 *** Par_35 

PP4 <--- 1.000     
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المتغیرات 
  المشاھدة

 Estimate S.E. C.R. P Label المتغیرات الكامنة

PP5 <--- 1.022 0.063 16.128 *** Par_16 

CONT1 <---   
  

 االحتواء

0.938 0.050 18.670 *** Par_39 

CONT2 <--- 0.946 0.053 17.853 *** Par_38 

CONT3 <--- 1.049 0.053 19.763 *** Par_18 

CONT4 <--- 0,.986 0.049 20.231 *** Par_17 

CONT5 <--- 1.000     

REC1 <---   
  

 استعادة النشاط

1.392 0.084 16.502 *** Par_41 

REC2 <--- 1.186 0.072 16.505 *** Par_40 

REC3 <--- 1.174 0.070 16.765 *** Par_20 

REC4 <--- 1.000     

REC5 <--- 1.011 0.068 14.808 *** Par_19 

FB1 <---   
  

التغذیة العكسیة او 
 التعلم

0.969 0.41 23.866 *** Par_42 

FB2 <--- 1.000     

FB3 <--- 1.023 0.044 23.386 *** Par_21 

FB4 <--- 0.897 0.044 20.458 *** Par_22 

FB5 <--- 0.941 0.54 17.455 *** Par_47 

  AMOSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

ن مؤشـرات القیـاس توضح أ ) الخاص بنتائج تحلیل االنحدار26یالحظ ان معطیات الجدول (

ــة ئیًا فــي قیــاس متغیراتهــا الكامنــة كانــت معنویــة احصــا ) وبــالرغم مــن  Pـ��ـValue(وذلــك بدالل

) الخــاص 25الكامنــة، وبــالرجوع الــى الجــدول (معنویــة تــأثیر المتغیــرات المشــاهدة فــي المتغیــرات 

هناك مؤشرات مطابقة للمعاییر المطلوبة مثل جـذر متوسـط  انبمؤشرات حسن المطابقة، نالحظ 

وبعضها لم تكن   (RMESA)) والجذر التربیعي لمتوسط خطأ االقترابRMR( مربعات البواقي

لعـدم  مطابقـة االنمـوذج )  ونتیجـة GFI,AGFI,CFI,IFI,CMIN\DFمطابقة للمعاییر مثـل (

لخمسة من مؤشرات جودة المطابقة، لذا وجب علینا تحسین مؤشرات جودة المطابقة لألنموذج اذ 

) هـو ان یـتم عـرض مؤشـرات مـدى مطابقـة االنمـوذج Amosان من اولویات التحلیل باستخدام (

ربطهــــا الكلــــي او الجزئــــي، وذلــــك الن بعــــض المؤشــــرات قــــد تضــــعف االنمــــوذج لیــــتم معالجتهــــا ب

بمتغیــرات اخــرى او حتــى یــتم حــذفها للوصــول الــى االنمــوذج المطلــوب، ومــن اجــل القیــام بعملیــة 

) مــن اجــل تشــخیص Modification Indices(دیل ــــــعـــــــــرات التــــؤشــــــــالتحســین ســنعتمد علــى م

المتغیــرات (االســئلة) التــي قــادت الــى ضــعف االنمــوذج، ومــن اجــل القیــام بعملیــة التعــدیل یوجــب 

علینـــا القیـــام بحـــذف بعـــض المتغیـــرات، وهـــذا الحـــذف ســـیكون باالعتمـــاد علـــى قیمـــة مؤشـــر اوزان 

االنحــدار المعیاریــة وقیمــة مربــع معامــل االرتبــاط المتعــدد، والغــرض مــن االعتمــاد علــى مؤشــرات 

مالحظة قیمها هو الوقوف على مدى وجود ارتباط بین متغیرات الدراسـة المشـاهدة التـي التعدیل و 

اســتخدمت للتعبیــر عــن المتغیــرات الكامنــة لهــا، فقــیم االرتبــاط المرتفعــة بــین المتغیــرات تشــیر ان 
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العالقة بین هذه المتغیـرات ال یمكـن ان تفسـر عـن طریـق هـذه المتغیـرات وهـذا یتطلـب الـربط بـین 

وبعــد اجـــراء تغیــرات او حذفــه فــي حالـــة ارتباطــه بــأكثر مــن عامــل مـــن العوامــل الكامنــة. هــذه الم

العدید من المعالجات على انموذج الدراسة للوصول الى الصیغة النهائیة التـي تكـون فیهـا النتـائج 

المؤشــرات التــي تمتلــك درجــة عالیــة مــن الحساســیة  قــة حســب المعــاییر الموضــوعة، خاصــةً مطاب

  عینة.اتجاه حجم ال

نموذج النهائي بعد اجراء التعدیالت والحذف لبعض الفقرات من اجل وسوف نعرض شكل األ    

  الوصل الى النموذج المناسب للدراسة الحالیة كما في الشكل االتي:
  

 

  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )10( شكل ال
  مخرجات برنامج اموس بعد اجراء التعدیالت
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كل المؤشرات بعد  إذ إن) مستوى جودة االنموذج بعد اجراء التعدیالت 27ویبین الجدول (

التعدیل تشیر الى تطابق االنموذج الخاص بالدراسة الحالیة وان هذه المؤشرات ضمن مدى 

ومؤشر جودة المطابقة المصحح  GFI (0.90المقاییس حیث یظهر مؤشر جودة المطابقة (

)AGFI (0.85 وجودة مطابقته ودقة تمثیل عناصره كذلك تظهر  داللة على صالحیة االنموذج

، كما قدم لنا التحلیل قیمة الجذر التربیعي 0.96 & 0.96) على التوالي IFI,CFIلنا قیمة (

م بین االسئلة في داللة على قلة التباین المتراك 0.05وهي  )RMESAلمتوسط الخطأ التقریبي (

  االنموذج الكلي.

طابقة التي توصل الیها الباحث وبیان مدى مطابقتها مع ) مؤشرات الم27ویعرض الجدول (

  معاییر القبول المعتمدة بعد اجراء عملیات التعدیل والحذف وكاآلتي:

  
  )27جدول  (

  معاییر جودة المطابقة وقیم القبول

  قیمة القبول  المعیار  ت
القیمة 

  المحسوبة
  النتیجة

  مؤشر جودة المطابقة  1

)GFI)(Goodness-of-Fit Index(  

  مقبولة 0.90  % فأكثر90

  مؤشر جودة المطابقة المصحح  2

)AGFI)(Adjusted Goodness of Fit 

Index(  

  % فأكثر مطابقة جیدة،90

% مطابقة 85اكبر من 

  مقبولة

 مقبولة 0.85

  

  مؤشر المطابقة المتزاید  3
(Incremental Fit Index)(IFI) 

  مقبولة  0.96  % فأكثر90

  مؤشر المطابقة المقارن  4

)CFI)(The Comparative Fit Index(  

  %فأكثر مطابقة جیدة،95

% مطابقة 95-90%

  مناسبة

 مقبولة 0.96

  

  النسبة األحتمالیة لمربع كاي  5
CMIN/DF 

  مقبولة  1.74 2اقل من 

  جذر متوسط مربعات البواقي  6

)RMR)(Root Mean Square 

Residuals(  

  مقبولة 0.3  % مطابقة جیدة5أقل من 

  الجذر التربیعي لمتوسط خطأ األقتراب  7
(Root Mean Square Error of 
Approximation)(RMESA) 

  %مطابقة جیدة،5أقل من 

%مطابقة 8%الى 5

  متوسطة،

ةضمرفو   %10 اكبر من   

0.05  

 مقبولة جیدة

  

  AMOSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

) مطابقة للمعاییر المطلوبة بعد القیام بإجراءات الحذف 27نالحظ ان جمیع مؤشرات الجدول (

  والتعدیل على االنموذج االولي .
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وسوف نستعرض نتائج المؤشرات الخاصة لألوزان المعیاریة  بین ابعاد المتغیرات الكامنة 

والمتغیرات المشاهدة بعد اجراءات التعدیل والحذف للوصول الى النتائج المطابقة وكما في 

  التي:الجدول ا

  )28جدول (

  والمتغیرات المشاهدة للمرحلة النهائیة النتائج الخاصة بین المتغیرات الكامنة 

المتغیرات 
  المشاھدة

 Estimate S.E. C.R. P Label المتغیرات الكامنة

INN2 <--- 
  االبداع

  

1.000     

INN3 <--- 1.069 0.097 11.065 *** Par_9 

INN5 <--- 1.159 0.096 12.034 *** Par_10 

RT1 <---   

 المخاطرة
0.687 0.059 11.551 *** Par_2 

RT4 <--- 1.029 0.069 14.925 *** Par_1 

RT5 <--- 1.000     

UQ2 <---   

  التفرد
0.974 0.077 12.636 *** Par_3 

UQ3 <--- 1.000     

PRO4 <---   

 المبادأة
1.152 0.084 13.680 *** Par_4 

PRO5 <--- 1.000     

UE2 <---         1.000 فھم البیئة     

UE3 <--- 0.809 0.063 12.916 *** Par_7 

STV2 <--- 1.000  الرؤیة االستراتیجیة     

STV4 <--- 1.210 0.75 16.217 *** Par_8 

CL1 <---   

  التعلم المستمر
1.000     

CL3 <--- 1.199 0.084 14.292 *** Par_5 

CL5 <--- 0.985 0.079 12.443 *** Par_6 

PRE2 <---   

 االنذار
0.890 0.055 16.188 *** Par_82 

PRE3 <--- 1.000     

PP4 <--- 15.856 0.058 0.917 االستعداد والوقایة *** Par_11 

PP5 <--- 1.000     

CONT2 <--- 1.000 الحتواءا     

CONT4 <--- 1.051 0.062 16.946 *** Par_12 

REC2 <---   

 استعادة النشاط
1.028 0.047 22.015 *** Par_13 

REC3 <--- 1.000     

REC4 <--- 0.850 0.055 15.339 *** Par_14 

FB4 <--- 1.000  التغذیة العكسیة     

FB5 <--- 1.078 0.070 15.418 *** Par_15 

  AMOSمن اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج المصدر: 

)  ان نتائج التحلیل االحصائي للنموذج النهائي بعد اجراء 28تعرض لنا معطیات الجدول ( 

التعدیالت والحذف بما یالئم الدراسة الحالیة تشیر ان النموذج تتوافر فیه مؤشرات حسن المطابقة 

اس ابعاد متغیرات الدراسة الثالثة وان هذا االنموذج ومن الممكن ان یعتمد علیه في مجال قی

  اصبح جاهزًا الختبار الفرضیات.
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  املبحث الثالث

  اختبار الفرضيات

بعد التأكد من توافر مؤشرات حسن المطابقة في انموذج الدراسة الحالیة  من خالل اجراء 

ة الفرضیات الخاصة بالدراس) اصبح من الممكن القیام باختبار CFAالتحلیل العاملي التوكیدي (

  بقًا وكاالتي:اسالحالیة والمحددة في المنهجیة 

  ة االولى اوًال: اختبار الفرضیة الرئیس

H0.1اجماالً االزمات  وادارة اجماالً  توجد عالقة ارتباط معنوي بین استراتیجیات الریادة : ال 

  ).α ≥0.05عند مستوى داللة (

صیاغة االنموذج الخاص إلثبات او نفي صحة هذه ومن اجل التحقق من صحة الفرضیة تم 

  ) یوضح ذلك:11الفرضیة، والشكل (

  

  Amosالمصدر: مخرجات برنامج  

  

  )11شكل (ال

  عالقة االرتباط بین استراتیجیات الریادة اجماًال وٕادارة االزمات اجماًال.
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طریقها یؤدي الى ) قیمة عالقة االرتباط المرتبطة باألنموذج التي عن 29ویوضح الجدول (

  رفض او قبول الفرضیة األولى قید الدراسة الحالیة:

  )29جدول(

  األولى الرئیسیة االرتباط الخاص بالفرضیة عالقة

 التقدیر  المتغیرات المؤثر بها   مسار التأثیر  المتغیرات المؤثرة

  0.78  ادارة االزمات    استراتیجیات الریادة

  المصدر: من اعداد الباحث 

) یظهر ان هناك عالقة ارتباط بین المتغیر المستقل 29االطالع على مؤشرات الجدول (وبعد 

بها المتنبئ  (استراتیجیات الریادة) والمتغیر المعتمد (ادارة االزمات)، حیث بلغت القیمة التقدیریة

)0.78.(  

  ومن هنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص على: 

H1.1 : عند  اجماالً  وادارة االزمات اجماالً  عالقة ارتباط معنوي بین استراتیجیات الریادةتوجد

   ).α ≥0.05(مستوى داللة 

  ة االولى (فرضیات االرتباط).الفرضیات الفرعیة للفرضیة الرئیساختبار 

H0.1.1 : عند مستوى داللة  وادارة االزمات )االبداع(ال توجد عالقة ارتباط بین استراتیجیة

)0.05≤ α(.  

H0.1.2 : عند مستوى داللة  وادارة االزماتمخاطرة) ال(ال توجد عالقة ارتباط بین استراتیجیة

)0.05≤ α(.  

H0.1.3 : عند مستوى داللة  وادارة االزمات )التفرد(ال توجد عالقة ارتباط بین استراتیجیة

)0.05≤ α(.  

H0.1.4 : عند مستوى داللة  وادارة االزمات بادأة)الم(ال توجد عالقة ارتباط بین استراتیجیة

)0.05≤ α.(  

ومن اجل التأكد من صحة هذه الفرضیات الفرعیة والتحقق من مدى مطابقتها تم تشكیل 

  ) یوضح ذلك:12االنموذج الخاص إلثبات او نفي صحة هذه الفرضیات الفرعیة، والشكل (
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  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )12شكل (ال

استراتیجیات الریادة(االبداع) وٕادارة االزمات (اجماًال) و (المخاطرة) وادارة عالقة االرتباط بین 

  االزمات (اجماال) و(التفرد) وادارة االزمات (اجماال) (المبادأة) وادارة االزمات (اجماال).

) قیم عالقات االرتباط الخاصة باألنموذج التي عن طریقها یؤدي الى قبول 30ویوضح الجدول (

  ضیات الفرعیة قید الدراسة الحالیة:او رفض الفر 

  )30جدول (

  األولىة الرئیساالرتباط الخاص بالفرضیات الفرعیة للفرضیة  عالقة

 التقدیرات  المتغیرات المؤثر بها   مسار التأثیر  المتغیرات المؤثرة

INN   CM  0.74  

RT   CM 0.73 

UQ   CM 0.70 

PRO   CM 0.70 

  المصدر: من اعداد الباحث

) یظهر ان هناك عالقة ارتباط بین استراتیجیة االبداع 30االطالع على مؤشرات الجدول ( وبعد

  ).0.74بها ( المتنبئوادارة االزمات، حیث بلغت القیمة 
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  ومن هنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:

H1.1.1 :عند مستوى داللة  وادارة االزمات )االبداع(توجد عالقة ارتباط بین استراتیجیة  

)0.05≤ α(.  

ن ھناك عالقة ارتباط بین استراتیجیة المخاطرة وادارة االزمات، حیث بلغت القیمة كذلك أ

  ). ومن ھنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:0.73بھا ( المتنبئالتقدیریة 

H1.1.2 : عند مستوى داللة  وادارة االزمات مخاطرة)ال(توجد عالقة ارتباط بین استراتیجیة

)0.05≤ α(.  

بلغت القیمة  إذیظھر ایضاً ان ھناك عالقة ارتباط بین استراتیجیة التفرد وادارة االزمات، كما 

  ). ومن ھنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:0.70بھا ( المتنبئالتقدیریة 

H1.1.3 : عند مستوى داللة وادارة االزمات  )التفرد(توجد عالقة ارتباط بین استراتیجیة  

)0.05≤ α(.  

إذ بلغت القیمة التقدیریة عالقة ارتباط بین استراتیجیة المبادأة وادارة االزمات،  وهناك ایضاَ 

  ). ومن ھنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:0.70بھا ( المتنبئ

:H1.1.4  عند مستوى داللة  وادارة االزمات بادأة)الم(توجد عالقة ارتباط بین استراتیجیة

)0.05≤ α.(  

   ة الثانیةثانیًا: اختبار الفرضیة الرئیس

 :H0.2اجماًال عند مستوى  في ادارة االزمات اجماالً  ال توجد عالقة اثر الستراتیجیات الریادة

  ).α ≥0.05(داللة 

إلثبات او نفي صحة هذه ومن اجل التحقق من صحة الفرضیة قمنا ببناء االنموذج الخاص 

  ) یوضح ذلك:13الفرضیة، والشكل (
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  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )13شكل (ال

  عالقة األثر بین استراتیجیات الریادة اجماًال وٕادارة االزمات اجماًال.

  

 ي عن طریقها یؤدي الى رفض ) قیمة عالقة االثر المرتبطة باألنموذج الت31ویوضح الجدول (

  قید الدراسة الحالیة: او قبولها الفرضیة الثانیة

  )31جدول (

  ة الثانیةة التأثیر الخاص بالفرضیة الرئیسعالق    

  المتغیرات المؤثرة
مسار 

  التأثیر

المتغیرات المؤثر 

  بها
 S.E. C.R.  P التقدیر

  ***  10.141  0.103  1.042  إدارة االزمات    استراتیجیات الریادة

  الباحثالمصدر: من اعداد 

 في الستراتیجیات الریادة اجماالً  اً ان هناك  اثر  ) 31بعد االطالع على مؤشرات الجدول (نالحظ 

)، كما ان معامل التأثیر ذا داللة 1.042بها ( المتنبئبلغت القیمة  ادارة االزمات اجماًال، إذ

القیمة الحرجة ) وهي قیمة مقبولة كونها اعلى من 10.141) مقدار(C.Rبلغت قیمة (احصائیة، 

  ).0.05) وهي قیمة اقل من ( (0.000قیمتها P) ــــــValue)،  ألن (1.96والتي هي (



133 

  ومن هنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة التي تنص:

H1.2:  عند مستوى داللة   في ادارة االزماتاجماًال توجد عالقة اثر الستراتیجیات الریادة

)0.05≤ α.(  

  

  ة الثانیة (فرضیات االثر)الفرضیات الفرعیة للفرضیة الرئیساختبار 

  

:H0.2.1  ــــة  فــــي ادارة االزمــــات )االبــــداع(ال توجــــد عالقــــة اثــــر الســــتراتیجیة عنــــد مســــتوى دالل

)0.05≤ α.(  

:H0.2.2  ـــر الســـتراتیجیة ـــة  فـــي ادارة االزمـــاتمخـــاطرة) ال(ال توجـــد عالقـــة اث ـــد مســـتوى دالل عن

)0.05≤ α.(  

:H0.2.3  عنــــد مســــتوى داللــــة  فــــي ادارة االزمــــات  )التفــــرد(ال توجــــد عالقــــة اثــــر الســــتراتیجیة

)0.05≤ α.(  

:H0.2.4  ــــادأة) الم(ال توجــــد عالقــــة اثــــر الســــتراتیجیة ــــة  فــــي ادارة االزمــــاتب ــــد مســــتوى دالل عن

)0.05≤ α.(  

ومــن اجــل التأكــد مــن صــحة هــذه الفرضــیات الفرعیــة والتحقــق مــن مــدى مطابقتهــا تــم صــیاغة 

  ) یوضح ذلك:14االنموذج الخاص إلثبات او نفي صحة هذه الفرضیات الفرعیة، والشكل (

  



134 

  

  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )14شكل (ال

عالقة االثر الستراتیجیات الریادة (االبداع) في إدارة االزمات (اجماًال) و(المخاطرة) في ادارة 

  (اجماال) (المبادأة) في ادارة االزمات (اجماال).االزمات (اجماال) و(التفرد) في ادارة االزمات 

  ) قیم عالقات االثر الخاصة باألنموذج التي عن طریقها یؤدي الى قبول او 32ویوضح الجدول (

  رفض الفرضیات الفرعیة قید الدراسة الحالیة:

  )32جدول(

  الثانیة  ةالرئیس الفرعیة للفرضیة عالقات التأثیر الخاص بالفرضیات

 المتغیرات

  المؤثرة

مسار 

  التأثیر

المتغیرات 

  المؤثر بها
 S.E. C.R.  P التقدیرات

INN    CM 0.374 0.065  5.752 ***  

RT   CM 0.300 0.053 5.611 ***  

UQ   CM 0.122 0.060 2.014 ***  

PRO   CM 0.307 0.062 4.946 ***  

  المصدر: من اعداد الباحث
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) ان معامل تأثیر االبداع في إدارة االزمات (اجماًال)، اذ بلغت 32نالحظ من معطیات الجدول (

) .C.R) كما ان معامل التأثیر ذو داللة احصائیة، وبلغت قیمة (0.374بها ( المتنبئقیمة 

 P) ــــــValueألن () 1.96) وهي قیمة مقبولة ألنها اكبر من القیمة الحرجة والبالغة (5.752(

ومن هنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة  ).0.05اقل من () وهي قیمة  (0.000قیمتها 

  البدیلة:

H1.2.1 :عند مستوى داللة  توجد عالقة اثر الستراتیجیة االبداع في ادارة االزمات  

)0.05≤ α.(  

القیمة التقدیریة  كما نالحظ ان معامل تأثیر المخاطرة في ادارة االزمات (اجماًال) بلغت

) 5.611) بلغت (.C.Rومعامل التأثیر هذا ذو داللة احصائیة، وقیمة ((0.300) بها  المتنبئ

) (0.000التي تساوي P) ــــــValue(حسب قیمة ) 1.96وهي اكبر من القیمة الحرجة البالغة (

  )، ومن هنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:0.05وهي اقل من مستوى الداللة (

:H1.2.2.  ـــــر الســـــتراتیجیة التوجـــــد ـــــة  فـــــي ادارة االزمـــــات مخـــــاطرةعالقـــــة اث ـــــد مســـــتوى دالل   عن

)0.05≤ α.(  

 بها المتنبئ  القیمة التقدیریة معامل تأثیر التفرد في ادارة االزمات (اجماًال) بلغتوان 

) وهي اكبر 2.014) بلغت (.C.Rومعامل التأثیر هذا ذو داللة احصائیة، وقیمة ( ( 0.122)

)، 0.05) وهي اقل من (0.000) قیمتها (Pــــــ Valueالن ال() 1.96الحرجة البالغة (من القیمة 

  ومن هنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:

H1.2.3 :عنـــــــد مســـــــتوى داللـــــــة  توجـــــــد عالقـــــــة اثـــــــر الســـــــتراتیجیة التفـــــــرد  فـــــــي ادارة االزمـــــــات  

)0.05≤ α.(     

بھ�ا المتنب�ئ  بلغ�ت القیم�ة التقدیری�ة ة ف�ي ادارة االزم�ات (اجم�االً) كما ان معامل ت�أثیر المب�ادأ

) وهــي اكبــر 4.946) بلغــت (.C.Rومعامــل التــأثیر هــذا ذو داللــة احصــائیة، وقیمــة ()  0.307(

) 0.000التـي بلغـت (P)  ـــــــValue( ) وهي معنویة حسب قیمـة1.96من القیمة الحرجة البالغة (

  هنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:)، ومن 0.05وهي اقل من (

H1.2.4: ــــــر الســــــتراتیجیة الم ــــــة اث ــــــادأةتوجــــــد عالق ــــــي ادارة االزمــــــات ب ــــــد مســــــتوى داللــــــة  ف   عن

)0.05≤ α.(  
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 الفرضیة الرئیسة الثالثةثالثًا: 

:H0.3 ــة اســتراتیجیات الریــادة اجمــاًال و ال توجــد عالقــة ارتبــاط معنــوي بــین  المنظمــات الذكی

  ).α ≥0.05(عند مستوى داللة  اجماالً 

ومن اجل التحقق من صحة الفرضیة تم بناء النموذج الخاص إلثبات او نفي صحة هذه 

  ) یوضح ذلك:15الفرضیة، والشكل (

  
  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )15شكل (ال

  عالقة االرتباط بین استراتیجیات الریادة اجماًال والمنظمات الذكیة اجماًال.

 ي عن طریقها یؤدي الى رفض ) قیمة عالقة االرتباط الخاصة باألنموذج الت33ویوضح الجدول (

  قید الدراسة الحالیة:او قبولها الفرضیة الثالثة 

  )33جدول (

  ة الثالثةاالرتباط الخاص بالفرضیة الرئیس عالقة

 التقدیر  المتغیرات المؤثر بها   مسار التأثیر  المتغیرات المؤثرة

 0.831  المنظمات الذكیة    استراتیجیات الریادة

  المصدر: من اعداد الباحث



137 

) یظهر ان هناك عالقة ارتباط بین المتغیر المستقل 33وبعد االطالع على مؤشرات الجدول (

بها المتنبئ  (استراتیجیات الریادة) والمتغیر الوسیط (المنظمات الذكیة)، حیث بلغت القیمة

  نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:). ومن  هنا 0.831(

H1.3 :عند مستوى المنظمات الذكیة  استراتیجیات الریادة و توجد عالقة ارتباط معنوي بین

  ).α ≥0.05(داللة 

  الفرضیة الرئیسة الرابعةرابعًا: 

 :H0.4 ال توجد عالقة اثر معنوي بین استراتیجیات الریادة  اجماًال والمنظمات الذكیة اجماًال

  ).α ≥0.05(عند مستوى داللة 

صحة هذه  بناء النموذج الخاص إلثبات ولغرض التحقق من صحة هذه الفرضیة تم 

  ) یوضح ذلك:16، والشكل (او نفیها الفرضیة

  

  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )16(شكل ال

  عالقة األثر بین استراتیجیات الریادة اجماًال والمنظمات الذكیة اجماًال.

 ي عن طریقها یؤدي الى رفض ) قیمة عالقة االثر الخاصة باألنموذج الت34ویوضح الجدول (

  قید الدراسة الحالیة: او قبولها الفرضیة الرابعة
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  )34جدول (

  الرابعةعالقة التأثیر الخاص بالفرضیة الرئیسیة 

المتغیرات 

  المؤثرة

مسار 

  التأثیر

المتغیرات 

  المؤثر بها
 S.E. C.R.  P التقدیر

استراتیجیات 

  الریادة

المنظمات   

  الذكیة

1.011 0.102  9.877  ***  

  المصدر: من اعداد الباحث

الستراتیجیات الریادة  اً ) یظهر ان هناك  اثر 34نالحظ وبعد االطالع على مؤشرات الجدول (

)، كما ان معامل 1.011بها (المتنبئ  اجماًال في المنظمات الذكیة اجماًال، حیث بلغت القیمة

لة كونها اكبر من ) وهي قیمة مقبو 9.877) مقدار(C.Rداللة احصائیة، وبلغت قیمة ( التأثیر ذا

) وهي اقل من 0.000یمتها (التي قP)  ـــــValue) بداللة قیمة (1.96التي هي (القیمة الحرجة 

)0.05.(  

  ومن هنا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:

H1.4 : توجد عالقة اثر معنوي بین استراتیجیات الریادة والمنظمات الذكیة عند مستوى داللة

)0.05≤ α.(  

  

 خامسةالفرضیة الرئیسة الخامسًا: 

:H0.5 اجماًال عند  وادارة االزماتاجماًال معنوي بین المنظمات الذكیة  ارتباط ال توجد عالقة

  ).α ≥0.05(مستوى داللة 

صحة هذه الفرضیة،  اتولغرض التحقق من صحة هذه الفرضیة تم تشكیل النموذج الخاص إلثب

  ) یوضح ذلك:17والشكل (او نفیها 
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  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )17شكل (ال

  المنظمات الذكیة اجماًال وادارة االزمات اجماًال.عالقة االرتباط بین 

  

 ي عن طریقها یؤدي الى رفض ) قیمة عالقة االرتباط الخاصة باألنموذج الت35ویوضح الجدول (

  قید الدراسة الحالیة:أو قبولها الفرضیة الخامسة 

  )35جدول (

  ة الخامسةاالرتباط الخاص بالفرضیة الرئیس عالقة

 التقدیر  المتغیرات المؤثر بها   مسار التأثیر  المتغیرات المؤثرة

  0.902  ادارة االزمات    المنظمات الذكیة 

  المصدر: من اعداد الباحث

) یظهر ان هناك عالقة ارتباط بین المتغیر الوسیط 35وبعد االطالع على مؤشرات الجدول (

). 0.902بها (المتنبئ  (المنظمات الذكیة) والمتغیر المعتمد (ادارة االزمات)، حیث بلغت القیمة

  ومن نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:

H1.5: عند مستوى داللة معنوي بین المنظمات الذكیة وادارة االزمات  ارتباط توجد عالقة

)0.05 ≤ α.(  
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   سادسةالفرضیة الرئیسة السادسًا: 

H0.6 : ال توجد عالقة اثر بین المنظمات الذكیة اجماًال وادارة االزمات اجماًال عند مستوى

  ).α ≥0.05(داللة 

ولغرض التحقق من صحة هذه الفرضیة تم بناء النموذج الخاص إلثبات او نفي صحة هذه 

  ) یوضح ذلك:18الفرضیة، والشكل (

  

  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )18شكل (ال

  بین المنظمات الذكیة اجماًال وادارة االزمات اجماًال.عالقة األثر 

 ي عن طریقها یؤدي الى رفض ) قیمة عالقة االثر الخاصة باألنموذج الت36ویوضح الجدول (

  قید الدراسة الحالیة: او قبولها الفرضیة السادسة

  )36جدول (

  ة السادسةبالفرضیة الرئیس عالقة التأثیر الخاص

المتغیرات 

  المؤثرة

مسار 

  التأثیر

المتغیرات 

  المؤثر بها
  S.E. C.R.  P التقدیر

  ***  12.97  0.73 0.952  ادارة االزمات    المنظمات الذكیة

  المصدر: من اعداد الباحث
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) یظهر ان هناك  اثر للمنظمات الذكیة اجماًال 36نالحظ بعد االطالع على مؤشرات الجدول (

)، كما ان معامل التأثیر ذو 0.952بها (المتنبئ  القیمةفي ادارة االزمات اجماًال، حیث بلغت 

) وهي قیمة مقبولة كونها اكبر من القیمة 12.97) مقدار(C.Rداللة احصائیة، وبلغت قیمة (

) وهي اقل من 0.000) التي تساوي (PــــــValue)  بداللة قیمة (1.96الحرجة والتي هي (

  ة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:). ومن هنا نرفض الفرضی0.05مستوى الداللة (

H1.6 :  توجد عالقة اثر بین المنظمات الذكیة اجماًال وادارة االزمات اجماًال عند مستوى داللة

)0.05≤ α.(  

  

 سابعًا: الفرضیة الرئیسیة السابعة

H0.7 جد عالقة اثر معنوي بین استراتیجیات الریادة وادارة االزمات بوجود المنظمات : ال تو

  ).α ≥0.05(عند مستوى داللة الذكیة كمتغیر وسیط 

ولغرض التحقق من صحة هذه الفرضیة تم صیاغة االنموذج الخاص إلثبات او نفي صحة 

  ) یوضح ذلك:19هذه الفرضیة، والشكل (

  Amosالمصدر: مخرجات برنامج 

  )19شكل (
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مباشرة بین استراتیجیات الریادة اجماًال وادارة االزمات اجماًال من خالل الغیر عالقة األثر 

  المتغیر الوسیط المنظمات الذكیة.

ي عن طریقها یؤدي مباشرة الخاصة باألنموذج التالغیر ) قیمة عالقة االثر 37ویوضح الجدول (

  قید الدراسة الحالیة: أو قبولها الفرضیة السابعة الى رفض

  )37جدول (

  عالقة التأثیر غیر مباشرة الخاص بالفرضیة الرئیسیة السابعة

المتغیرات الوسیطة          مسار التأثیر  المتغیرات المؤثرة
المتغیرات 

 المؤثر بها

قیمة االثر 

 الغیر مباشر

  استراتیجیات الریادة

  

  غیر مباشر

  

  0.769 ادارة االزمات  المنظمات الذكیة

  المصدر: من اعداد الباحث

غیر مباشر الستراتیجیات  اً )  نالحظ ان هناك  اثر 37وبعد االطالع على مؤشرات الجدول (

الریادة (اجماًال) في ادارة االزمات (اجماًال)، من خالل المتغیر الوسیط المنظمات الذكیة ویظهر 

)،  وبناًء على ذلك نرفض 0.769(مباشرة بلغت الغیر ) ان قیمة التأثیر 37ذلك في الجدول (

  الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة:

H1.6:  جد عالقة اثر معنوي  الستراتیجیات الریادة في ادارة االزمات بوجود المنظمات الذكیة تو

  ).α ≥0.05(عند مستوى داللة كمتغیر وسیط 
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  لفصل الرابعا

  قرتاحاتاالستنتاجات واال

  

التـــي قـــام بهـــا الباحـــث حـــول  یعـــرض هـــذا الفصـــل خالصـــة لمـــا افضـــت الیـــه الدراســـة الحالیـــة

: "امكانیــة تعزیــز بنــاء المنظمــات الذكیــة مــن خــالل اســتراتیجیات الریــادة ودورهــا فــي ادارة االزمــات

تـم  الدراسة الـى مجموعـة مـن النتـائجتوصلت  "دراسة تحلیلیة في عینة من كلیات جامعة الموصل

التوصــل الیهــا فــي ضــوء الجانــب النظــري ونتــائج التحلیــل االحصــائي، فضــًال عــن اقتــراح بعــض 

وكــذلك  ،التوصــیات التــي تخــدم الجامعــة المبحوثــة بشــكل خــاص والجامعــات االخــرى بشــكل عــام

  :)20الشكل (في اقتراح بعض الدراسات المستقبلیة وذلك من خالل المبحثین  لىاتوصل 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  المصدر: من اعداد الباحث

  

  ) 20الشكل (

  خارطة طریق مباحث وفقرات الفصل الرابع

  

   

 االستنتاجات واالقتراحات: الفصل الرابع

المبحث الثاني: االقتراحات والدراسات 

 المستقبلیة

 المبحث االول: االستنتاجات
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  املبحث االول

  االستنتاجات

  توصلت الدراسة الحالیة الى جملة من االستنتاجات سوف نتناولها على النحو االتي: 

 النظریة االستنتاجاتاوال: 

لجمیــع الجامعــات نحــو تحقیــق التمیــز واالبــداع فــي كافــة  اً تعــد اســتراتیجیات الریــادة منطلقــ .1

  المجاالت واالبتكارات العلمیة واالرتقاء بمستوى الجامعة محلیا وعالمیا.

ممـا یـؤثر  كـافِ غیـر شـكل یتـوفر بكشفت الدراسة ان عامـل االبـداع فـي الجامعـة المبحوثـة  .2

 .تیجیات الریادةعلى تطبیق متطلبات استرا اً ذلك سلب

حتمـل وقوعهـا فـي المسـتقبل وهـذا الدراسة ان الجامعة تحاول مواجهـة المخـاطر المتوصلت  .3

  .تیجیات الریادةمر یعزز من الوصول الى استرااأل

نحو التفرد في عملیة  الجامعة تسعى ن الدراسة بینت ان فإاستراتیجیة التفرد ما یخص ما أ .4

التعلیمیــة والتمیــز عــن الجامعــات االخــرى فــي البلــد، هــذا االمــر یــدعم جهــود الجامعــة نحــو 

 .تحقیق الریادة في اداء االعمال

وضحت الدراسة ان الجامعة عینة الدراسة ترغب في سرعة المبادأة في كـل نشـاط تمارسـه أ .5

ا مــا یجعــل الجامعــة تصــنف ضــمن داخــل اروقتهــا وكــذلك المبــادأة فــي خدمــة المجتمــع، هــذ

 .المنظمات الریادیة

ـــــرارات  .6 تعتبـــــر المنظمـــــات الذكیـــــة مـــــدخال اداریـــــا حـــــدیثا لمســـــاعدة الجامعـــــة فـــــي اتخـــــاذ الق

 فها على المستوى المحلي والدولي. ااالستراتیجیة التي تجعلها متمكنة من تحقیق اهد

الخارجیــــة لبیئــــة فهــــم امســــحیة مــــن اجــــل جــــراء بعــــض الدراســــات العلــــى إالجامعــــة  عمــــلت  .7

بالتحول نحو مر الذي یساعدها في رسم خططها الخاصة األفي جامعة الموصل والداخلیة 

 .إلدارة االزمات المحتملةاالجامعة الذكیة ومواجهة 

 سـتراتیجیة تمكنهـا مـن تحقیـق طموحاتهـا فـي كافـة المجـاالت وخاصـةرؤیة ا الجامعة تمتلك .8

یجعلهــا قــادرة علــى ان علــى نحــو وتطــویر قادتهــا المســتقبلیین التطبیقــات الذكیــة  فــي مجــال

 .تكون جامعة ذكیة في كافة ممارستها

بالمنظمات الذكیة، وهـذا مـا یـؤثر المتعلق  التعلم المستمرفي  تبذل الجامعة جهودا محدودة .9

 . التواصل داخلیا وخارجیاب اتخاذ القرارات الخاصة على قدرة الجامعة في

ومواجهتهــا مــن خــالل  باألزمــة التنبــؤدارة االزمــات تمكــن الجامعــة مــن كشــفت الدراســة أن إ .10

 احاطتها ومعرفة اسبابها ومنع حدوثها في المستقبل.
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او  ضــعیفة فــي الجامعــة زمــةتنــذر بوقــوع األالتــي  نــذارإشــارات اإلن اكــدت الدراســة علــى أ .11

مواجهـة تحجم الجامعة قـدرتها فـي  ، ومن ثمزمة، وذلك یعود إلى ضعف التنبؤ باألمعدومة

 .قع بالمستقبلواحاطة االزمة التي سوف ت

ال یتناسـب مـع حجـم  داد الجامعة لمواجهة االزمة ضـعیفالدراسة الحالیة وجدت ان استع  .12

بــــین الجامعــــات المحلیــــة  مــــر الــــذي یــــؤثر ســــلبا علــــى تقــــدمهااألوطبیعــــة عمــــل الجامعــــة، 

 .والعالمیة

ــــول تعمــــل الجامعــــة علــــى احتــــواء  .13 االزمــــة بعــــد وقوعهــــا مــــن خــــالل احاطتهــــا وایجــــاد الحل

 .مواجهتها ومعالجتها ومنع تكرارهال

نشــاطها بســرعة بعــد مواجهــة  توصــلت الدراســة الــى محدودیــة قــدرة الجامعــة علــى اســتعادة .14

ســتفادة منهــا فــي زمــة لالشــفة المعلومــات الخاصــة بمواجهــة األر ، وكــذلك محدودیــة أاالزمــة

 .المستقبل

امج التدریبیة زمة في الجامعة متوسط، وذلك ناتج عن ضعف البر تعلم من األان مستوى ال .15

زمـات عف في قدرة الجامعة في مواجهة األزمة، مما ینتج عن ذلك ضالخاصة بمواجهة األ

 .المستقبلیة

 المتعلقة بإثبات الفرضیات النتائجثانیا: 

السـتراتیجیات الریـادة عالقـة ارتبـاط التـي تثبـت بوجـود  :(H1.1) البدیلـة تم قبـول الفرضـیة .1

جمیـع قبـول عن وكذلك كشفت الدراسة  ).α ≥ 0.05ادارة االزمات عند مستوى معنویة (و 

 .المرتبطة بالفرضیة االولى البدیلة الفرعیة الفرضیات

ثـر السـتراتیجیات الریـادة فـي التي تثبت بوجـود عالقـة أ :(H1.2)تم قبول الفرضیة البدیلة  .2

الفرض���یات جمی���ع قب���ول  فض���الً ع���ن ).α ≥ 0.05عنـــد مســـتوى معنویـــة ( ادارة االزمـــات
 .المرتبطة بالفرضیة الثانیة البدیلةالفرعیة 

التــــي تفتــــرض بوجــــود عالقــــة ارتبــــاط معنــــوي بــــین (H1.3):  قب����ول الفرض����یة البدیل����ة .3

  .)α ≥0.05(استراتیجیات الریادة اجماًال والمنظمات الذكیة اجماًال عند مستوى داللة 

: التي تفترض بوجود اثر الس�تراتیجیات الری�ادة  (H1.4)الرابعة  قبول الفرضیة البدیلة تم .4

 .)α ≥0.05 عند مستوى داللة (   اجماالً في المنظمات الذكیة اجماالً 

معنوي بـین  ارتباط عالقة التي تفترض بوجود H1.5):(الخامسة  قبول الفرضیة البدیلةتم  .5

  ).α ≥0.05 اجماًال عند مستوى داللة (  وادارة االزمات  اجماالً  المنظمات الذكیة

اثـر معنـوي بـین المنظمـات  : التي تفت�رض بوج�ود)(H1.6السادسة  قبول الفرضیة البدیلة .6

   ).α ≥0.05 عند مستوى داللة (   الذكیة اجماال وادارة االزمات اجماالً 

عالقـة اثـر معنـوي بـین  تفتـرض بوجـودالتـي (H1.7): الســابعـــة  یة البدیلـةــــقبول الفرضتــم  .7

عنــد مســتوى اســتراتیجیات الریــادة وادارة االزمــات بوجــود المنظمــات الذكیــة كمتغیــر وســیط 

  ).α ≥0.05 داللة (  

  
  



146 

  املبحث الثاني

  التوصيات

ســة علــى الجامعــة عینــة الدرا وصــلت الیهــا الدراســة نقتــرحالتــي ت ســتنتاجاتاالعلــى  بنــاءً   

  نها تخدم وضع الجامعة الحالي: أجملة من التوصیات التي نعتقد 

بكل أبعادها ومضامینها وتوجهاتها استراتیجیات الریادة  یفترض على ادارة الجامعة اعتماد .1

في جمیع كلیاتها لما لها مـن األثـر التنمـوي فـي الجانـب العلمـي واالقتصـادي واالجتمـاعي 

 لعموم البلد والجامعة خصوصا.

ساسـیة التــي تسـاعد الجامعــة فـي الوصــول دوات األكونـه مــن األ باإلبــداعرة االهتمـام ضـرو  .2

تعزیـــز ثقافـــة اإلبـــداع فـــي الجامعـــة  مـــن خـــاللالـــى التطبیـــق النـــاجح الســـتراتیجیة الریـــادة، 

وتحفیــز اتجاهـــات مواردهــا البشـــریة نحــو الحلـــول اإلبداعیــة وصـــوًال إلــى التمیـــز فــي تقـــدیم 

 الخدمات للمجتمع.  

تفعیـــل بعـــد تحمـــل المخـــاطرة فـــي جمیـــع االنشـــطة التـــي تمارســـها الجامعـــة مـــن اجـــل یجـــب  .3

تحقیــق أفضــل أداء متمیــز ل وذلــكالریــادة بشــكل متكامــل  اســتراتیجیةتعزیــز تطبیــق مبــادئ 

 على مستوى بیئة العمل الجامعي. 

ًا بالخـــدمات التـــي یقـــدمها قیاســـ مســـتفیدینة علـــى تقـــدیم افضـــل الخـــدمات للتشـــجیع الجامعـــ .4

ن في القطاع التعلیمي، وذلك عبر اتباع استراتیجیة التفرد تلـك االسـتراتیجیة التـي و المنافس

تعمل على تحسین العملیة التعلیمیة الموجودة حتى تتمكن من التكیف مع مخرجات التعلم 

 خرى األمر الذي یعزز ریادة الجامعة.لي وتحقیق التمیز عن الجامعات األُ المحلي والدو 

مـــن خـــالل االعتمـــاد علـــى بعـــدي المبـــادأة فـــي ســـرعة الالریـــادة و رة الجامعـــة داإیتطلـــب مـــن  .5

ـــى العدیـــد مـــن الفـــرص  ـــداع واالســـتباقیة لمـــا لهمـــا مـــن دور ایجـــابي فـــي الحصـــول عل اإلب

 عملها العلمي.محافظًا بذلك على استمرار ودیمومة  في البیئة العالمیة التعلیمیة

وتكنولوجیـا المعلومـات مـن خـالل الموجـودة لـدیها یجب ان تهتم الجامعة باستثمار العقـول  .6

بمـــا  یتســـم بالشـــفافیة واالفصـــاح المعلومـــاتي المنظمـــات الذكیـــة الـــذياالعتمـــاد علـــى نظـــام 

  .خرینظروف وتخلق القیمة الممیزة عن اآلیجعل الجامعة تتكیف مع كل ال

یـدور فـي  مـا قویة وقادرة على فهم كـلیجب ان تمتلك الجامعة قاعدة معلومات فهم البیئة  .7

ة الداخلیة والخارجیة وذلك یساعدها على مواجهة التحدیات المستقبلیة في ظل التغیر یئالب

  .البیئي السریع

منة تسـهل عملیـة التغییـر وتشـجع العـاملین علـى تقـدیم المقترحـات التـي آتوفیر بیئة العمل  .8

  .اعمالها المستقبلیةیمكن ان تحدث تغییرا ایجابیا في الرؤیة استراتیجیة للجامعة في 
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عــن  تطــویر المعرفــةجــل أبــالتعلم المســتمر مــن  الجامعــةضــرورة اهتمــام  :الــتعلم المســتمر .9

تضــمن اكتســاب وتبــادل ونشــر وتخــزین المعرفــة وتطبیقهــا فــي جمیــع  طریــق تصــمیم بــرامج

 بإكمــالفضــًال عــن اتاحــة الفــرص لكــادر الجامعــة ممــن یرغبــون  الجامعــةانحــاء ومیــادین 

 .الدراسة واتاحة الدورات التدریبیة التي تمكنهم من مجاراة التطورات التكنلوجیة

ــ .10  الجوانــب وضــع خطــط متكاملــةمــن خــالل إدارة األزمــات یفتــرض مــن الجامعــة ان تقــوم ب

تغطـى  التـي حدوثها، علـى ان تشـمل تلـك الخطـط العدیـد مـن الفقـرات عندلمواجهة األزمة 

ســیناریو و ولویـة، المحتملـة مرتبـة تنازلیــا وحسـب األ األزمـات أهــم: موضـوعات عدیـدة منهـا

مــن  ، الفریـق المعنــى بـإدارة كــل أزمـةالمتعلقـة بكــل منهـا، إشــارات االنـذار المبكــر كـل أزمـة

وتحدیـــد مصـــادر المخـــاطر والتهدیـــدات وٕازالـــة  بهــاتخفـــیض اآلثـــار الســـلبیة المرتبطـــة  اجــل

 .عنها الناتجةة والمعنویة مسبباتها أو تقلیل الخسائر البشریة والمادی

زمــة الوع أنظــام للمعلومــات یطلــق إشــارات تحذیریــة مســبقه باحتمــال قــرب وقــ یجــب تــوفیر .11

لیــة رصــد المتغیــرات البیئیــة الداخلیــة والخارجیــة للمنظمــة مثــل آونظــم االنــذار تعتمــد علــى 

 .العام وغیرها والرأياإلشاعات والروح المعنویة ووالء العاملین وتحركات المنافسین 

بهــا لتكــون أكثــر تأییــدًا ودعمــًا  الخاصــةیتطلــب مــن ادارة الجامعــة تغییــر الثقافــة التنظیمیــة  .12

لتحدیــد الواضــح ألهــداف المنظمــة وأولویاتهــا والمــوارد المتــوافرة فضــًال عــن اإلدارة األزمــات 

. وكـذلك وضـوح تـام لخطـوط الكافیة الالزمة التخاذ القـراراتوتوافر المعلومات الصحیحة و 

ولیة ونظام جید لالتصاالت الداخلیة والخارجیة كذلك تحلیل وتقییم األزمات ؤ والمس السلطة

  .ن أسلوب اإلعداد والمواجهة لألزمات المحتملةیالسابقة لتحس

مـن األضـرار زمـة وذلـك للحـد األ اءحتـو انها أامعة تـوفیر كـل الوسـائل التـي مـن شـعلى الج .13

 .األجزاء األخرى التي لم تتأثر بعد في الجامعة االنتشار لتشملومنعها من 

د ان تــتعلم بــمــن االزمــة فــي الجامعــة المســتوى الــتعلم  النشــاط وتحســیناســتعادة جــل أمــن  .14

تتــراكم لــدیها خبــرات تحســن مــن ل وازمــات المنظمــات االخــرى مــن أزماتهــا الســابقةالجامعــة 

ـــةكیفیـــة مواجهـــة األزمـــات  وتحـــدیثها لكترونیـــا عبـــر ارشـــفة المعلومـــات ا المســـتقبلیة المماثل

 لیها.إوسهولة الوصول 

انشــــاء بــــرامج تدریبیــــة خاصــــة  مــــن خــــالل تعزیــــز قــــدرة الجامعــــة علــــى مواجهــــة االزمــــات  .15

من تجارب الجامعات االخرى واالزمات السابقة لتـي مـرت  تعلموكذلك اللمواجهة االزمات 

  .نفسها بها الجامعة
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  الدراسات المستقبلیة

 .سبقیات التنافسیة المستدامةاستراتیجیات الریادة في تعزیز األدور  .1

 .العالقة بین المنظمات الذكیة وتكنولوجیا المعلومات واثرها في تحسین انتاجیة المنظمة .2

 .زمات في تحقیق التنمیة المستدامةأثر إدارة األ .3

العتماد االكادیمي ثرها في دعم متطلبات اح الحرجة الستراتیجیات الریادة وأعوامل النجا .4

   .في الجامعات العراقیة
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  ثبت املصادر

  القرآن الكریم

  المصادر العربیة

  اوًال: الرسائل واالطاریح الجامعیة:

)، "القیـــادة االســـتراتیجیة ودورهـــا فـــي ادارة المخـــاطر 2014ابـــو حجیـــر، طـــارق مفلـــح جمعـــة، ( .1

(غیـــر  واالزمـــات: دراســـة تطبیقیـــة علـــى المؤسســـات الحكومیـــة الفلســـطینیة"، اطروحـــة دكتـــوراه

  ، مصر.   جامعة قناة السویس، كلیة التجارة، منشوره)

)، "معوقات ادارة االزمـات فـي وزارة الصـحة الفلسـطینیة فـي 2010ابو عزیز، سامي عبداهللا، ( .2

، كلیــــة التربیــــة، (غیـــر منشــــوره) ظـــل الحصــــار: دراســــة حالــــة قطـــاع غــــزة "، رســــالة ماجســــتیر

 ، غزة.الجامعة االسالمیة

)، " دور المنظمــة المتعلمـة فــي تشــجیع االبـداع لــدى العــاملین 2014ابـو عفــش، مؤیـد علــي، ( .3

، أكادیمیـــة االدارة والسیاســـة للدراســـات )منشـــورة(فـــي الـــوزارات الفلســـطینیة "، رســـالة ماجســـتیر 

 ، فلسطین.جامعة االقصىالعلیا، 

ســبة واثرهــا فــي ادارة )، "فاعلیــة نظــم المعلومــات المحو 2009ابــو عمــر، هــاني عبــد الــرحمن، ( .4

ــــى القطــــاع المصــــرفي فــــي فلســــطین"، رســــالة ماجســــتیر ــــة عل (غیــــر  االزمــــات: دراســــة تطبیقی

 ، غزة.الجامعة االسالمیة، كلیة التجارة، منشوره)

)، " دور ادارة المواهـب فـي بنـاء المنظمـة الذكیـة لـدى المنشـآت 2018ابوعلبة، تـامر محمـد، ( .5

، الجامعة االسالمیة بغزة، كلیة التجارة، (غیر منشوره) یرالصناعیة الفلسطینیة"، رسالة ماجست

 فلسطین. 

)، "التخطـــیط االســـتراتیجي إلدارة االزمـــات: دراســـة لنمـــوذج  2015احمـــد، اخیـــارهم عبـــداهللا، ( .6

جامعـة محمـد ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، (غیـر منشـوره) شركة تیوتا "، رسـالة ماجسـتیر

  ، الجزائر.بسكرة –خضیر 

)، " دور القیــادة االســتراتیجیة فــي ادارة االزمــات االمنیــة بــوزارة 2017م، محمــد عصــام، (اســلی .7

، اكادیمیـــــة االدارة (غیـــــر منشـــــوره) الداخلیـــــة واالمـــــن الـــــوطني الفلســـــطیني"، رســـــالة ماجســـــتیر

 ، فلسطین.جامعة االقصىوالسیاسة للدراسات العلیا، 

ـــي، ( .8 ـــرار فـــي ادارة االزمـــات  )، " ســـبل تطـــویر اســـالیب2016البلبیســـي، محمـــود عل اتخـــاذ الق

، اكادیمیــة االدارة والسیاســـة للدراســـات (غیــر منشـــوره) االمنیــة فـــي فلســطین"، رســـالة ماجســـتیر

 ، فلسطین.جامعة االقصىالعلیا، 
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)، "واقـع اسـتخدام اسـالیب ادارة االزمـات فـي المستشـفیات 2006الجدیلي، ربحي عبد القادر، ( .9

الجامعــة ، كلیــة التجــارة، (غیــر منشــوره) ، رســالة ماجســتیرالحكومیــة الكبــرى فــي قطــاع غــزة "

 ، فلسطین .االسالمیة

)، "اثـــــر جـــــودة مخرجـــــات نظـــــم المعلومـــــات االداریـــــة فـــــي 2011الجنـــــابي، كفـــــاح عبـــــاس، ( .10

اســتراتیجیات ادارة االزمــة وفــق منظــور فاعلیــة القــرار: دراســة اســتطالعیة فــي الشــركة العامــة 

، كلیـــة االدارة (غیـــر منشـــوره) ة / بیجـــي"، رســـالة ماجســـتیرلصـــناعة االســـمدة المنطقـــة الشـــمالی

 ، العراق. جامعة تكریتواالقتصاد، 

)، "استكشــاف طبیعـة العالقـة بــین عناصـر المنظمـات الذكیــة 2017الحجـاج، حسـنین عمـاد، ( .11

والمعرفــة االلكترونیــة باســتخدام الشــبكات العصــبونیة: دراســة حالــة بنــك لبنــان والمهجــر، رســالة 

 ، االردن.جامعة الشرق االوسط، كلیة االعمال،  غیر منشوره)( ماجستیر

ـــدین حســـن ، ( .12 ـــة لمهـــارات ادارة 2006حمدونـــة، حســـام ال )، "ممارســـات مـــدیر المدرســـة الثانوی

 الجامعـة االسـالمیة، كلیـة التربیـة، (غیـر منشـوره) االزمات في محافظة غزة"، رسالة ماجسـتیر

  ، غزة.

االزمــات الفنیــة وعالقتهــا بتطــویر اداء القنــوات الفضــائیة )، "ادارة 2018حمــش، شــهاب طــه، ( .13

، اكادیمیــة االدارة والسیاســة للدراســات (غیــر منشــوره) واالرضــیة الفلســطینیة"، رســالة ماجســتیر

 ، فلسطین.جامعة االقصىالعلیا، 

)، " دور حوكمة تقنیات المعلومات في تحقیـق الریـادة: دراسـة 2012الخفاف، رحمة عصام، ( .14

، كلیــة (غیــر منشــور) المدیریــة العامــة لتربیــة نینــوى"، بحــث دبلــوم عــالي تخصصــيحالــة فــي 

  ، العراق.جامعة الموصلاالدارة واالقتصاد، 

)، "ادارة االزمــات فــي بیئــة العولمــة: حالــة دراســیة إلعــادة 2008الــدلیمي، حامــد عبــد حمــد، ( .15

(غیــــر  ادارة المشــــاریعاعمــــار مدینــــة الفلوجــــة فــــي جمهوریــــة العــــراق "، اطروحــــة دكتــــوراه فــــي 

  ، بریطانیا.جامعة كیلیمنس، منشوره)

)، "القیــادة االســتراتیجیة ودورهــا فــي بنــاء المنظمــات االمنیــة الذكیــة"، 2016الربابعــة، خالــد، ( .16

 ، الریاض، السعودیة.  جامعة نایف العربیة للعلوم االمنیةرسالة ماجستیر (غیر منشورة)، 

)، " اثــــر خصــــائص المنظمــــة الذكیــــة فــــي ادارة 2016(ردایــــدة، اینــــاس "محمــــد امــــین" احمــــد،  .17

(غیـــر  االزمـــات: دراســـة تطبیقیـــة فـــي المستشـــفیات الخاصـــة بمدینـــة عمـــان"، رســـالة ماجســـتیر

 ، االردن.جامعة الشرق االوسط، كلیة االعمال، منشوره)

) بأسـتخدام (CogAt)، " البناء العاملي لرائز القدرات المعرفیـة 2014رمضان، منور احمد، ( .18

، كلیــــة التربیــــة، (غیر منشــــوره)لتحلیــــل العــــاملي التوكیــــدي و االستكشــــافي"، رســــالة ماجســــتیرا

 ، سوریا.جامعة دمشق
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)، "ابعــــــاد التوجــــــه الریــــــادي ودورهــــــا فــــــي تحقیــــــق فاعلیــــــة القــــــرارات 2017زغمــــــار، ســــــلمى، ( .19

ـــ  االســتراتیجیة فــي قطــاع الصــناعات الغذائیــة الجزائریــة: دراســة حالــة مؤسســة عمــر للعجــائن ـ

ـــــ"، رســــالة ماجســــتیر ـــــ باتنةـ ـــــ مؤسســــة نــــاقوس للمصــــبرات ـ ــــوم (غیر منشــــوره)قالمةـ ــــة العل ، كلی

 ، الجزائر.جامعة العربي بن مهیدياالقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

)، "خصائص المنظمة المتینة و دورها في ادارة االزمـات: 2016الساجي، دینا عزیز محمد، ( .20

اربیـــــل"، رســــــالة  \ین فـــــي عـــــدد مـــــن شـــــركات مجموعـــــة جیهـــــاندراســـــة تحلیلیـــــة ألراء المـــــدیر 

 ، العراق.جامعة الموصل، كلیة االدارة واالقتصاد، (غیر منشوره)ماجستیر

)، " دور المنظمــة المتعلمــة فــي تحقیــق التمیــز المؤسســي 2018الســهلي، اســیل بنــت محمــد، ( .21

(غیر ســالة ماجســتیرلــدى مكاتــب االشــراف التربــوي فــي مدینــة الریاض(اســتراتیجیة مقترحــة)"، ر 

  ، السعودیة.جامعة الملك سعود، كلیة التربیة، منشوره)

)، " اثر قـدرات تكنلوجیـا المعلومـات علـى ادارة االزمـات: دراسـة 2018الشبلي، بیان ابراهیم، ( .22

، كلیـة االعمـال، (غیر منشـوره)میدانیة علـى قطـاع البنـوك التجاریـة االردنیـة"، رسـالة ماجسـتیر

 ، االردن.االوسطجامعة الشرق 

)، "عالقــة اســتراتیجیات الریــادة باإلبــداع التقنــي فــي عــدد مــن 2013الصــباغ، ریمــان ســهیل، ( .23

، كلیة االدارة واالقتصـاد، (غیر منشوره)المناطق الصغیرة في محافظة نینوى"، رسالة ماجستیر

 ، العراق.جامعة الموصل

لــــدى مــــدیري المــــدارس الحكومیــــة )، "اســــالیب ادارة االزمــــات 2009عبــــد العــــال، رائــــد فــــؤاد، ( .24

، كلیـة التربیـة قسـم اصـول (غیر منشـوره)وعالقتها في التخطیط االستراتیجي"، رسالة ماجسـتیر

 ، فلسطین.الجامعة االسالمیةالدین، 

)، " اعادة هندسة العملیات ودورها في تطویر االدارة التربویة: 2019العبیدي، فراس فیصل، ( .25

، كلیــة االدارة (غیر منشــوره)لعامــة لتربیـة نینــوى"، رســالة ماجسـتیردراسـة میدانیــة فـي المدیریــة ا

 ، العراق.جامعة الموصلواالقتصاد، 

)، "اثر المنظمة الذكیة والتوجه بالتعلم على االبداع التقني: 2013عجیالت، دانا نادر سلیم، ( .26

(غیر یرتطـویر فـي االردن"، رسـالة ماجسـتدراسة تطبیقیة على شـركات البرمجـة والتصـمیم و ال

  ، االردن.جامعة الشرق االوسط، كلیة االعمال،  منشوره)

)، " اثر قدرات تكنلوجیا المعلومات في الذكاء المنظمي: دراسـة 2015العواملة، فواز توفیق، ( .27

ـــة فـــي شـــركة ماركـــة  ـــة االعمـــال، (غیر منشـــوره)فـــي االردن"، رســـالة ماجســـتیر VIPحال ، كلی

 ، االردن.  جامعة الشرق االوسط
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)، " اثــر اســتخدام االســتراتیجیات الحدیثــة فــي ادارة االزمــات علــى 2015لــؤي ســلیم ، ( عیــاد، .28

، كلیــة (غیــر منشــوره) االداء التســویقي فــي البنــوك المحلیــة فــي قطــاع غــزة "، اطروحــة دكتــوراه

 ، فلسطین .الجامعة االسالمیةالتجارة،  

ریة في تعزیز بناء المنظمة )، " اثر استخدام نظم المعلومات االدا2017غنیم، رمزي محمد، ( .29

، كلیـة (غیر منشـوره)الذكیة: دراسة میدانیة على الكلیـات التقنیـة بقطـاع غـزة"، رسـالة ماجسـتیر

 ، فلسطین.الجامعة االسالمیةالتجارة، 

)، " متطلبـات ادارة االزمـات التعلیمیـة فـي المـدارس الثانویـة فـي 2014غنیمة، رهف مـروان، ( .30

 ، سوریا.جامعة دمشق، كلیة التربیة، (غیر منشوره)رمدینة دمشق"، رسالة ماجستی

)، "دور ممارســات االحتــواء العــالي فــي تعزیــز ابعــاد المنظمــة 2017فرحــان، محمــد صــبحي، ( .31

ـــــي جامعـــــة تكـــــرت"، رســـــالة ماجســـــتیر ـــــة دراســـــیة ف ـــــة: حال ـــــة االدارة (غیر منشـــــوره)الذكی ، كلی

 ، العراق.جامعة تكریتواالقتصاد، 

)، "ادارة االزمـــات لمستشـــفى النســـائیة واالطفـــال فـــي الرمـــادي: 2007(محمـــد، ســـعد مـــد اهللا،  .32

، (غیــر منشــور) دبلــوم عــالي فــي ادارة المستشــفیات بحــثســة حالــة فــي وحــدات المختبــر"، درا

 ، العراق.جامعة بغداد

)، " اثـر التمكـین االداري علـى االبـداع التنظیمـي: دراسـة میدانیـة 2015معراج، قدري احمد، ( .33

، كلیـة العلـوم (غیـر منشـوره) " ، رسـالة ماجسـتیر-بسـكرة -انة لشركة سوناطراك بمدیریة الصی

 ، الجزائر.بسكرة -جامعة محمد خیضراالقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

)، "اثر  استراتیجیات ادارة االزمات الحدیثة على االداء التسـویقي: 2012الناجي، فهد علي ،( .34

اعیة الدوائیــة البشــریة فــي مدینــة عمــان الكبــرى "، رســالة دراســة میدانیــة علــى الشــركات الصــن

 ، االردن.جامعة الشرق االوسط، كلیة ادارة االعمال، ه)منشور (ماجستیر 

)، " اثـــــر خصـــــائص المنظمـــــة المتعلمـــــة فـــــي تحقیـــــق التمیـــــز 2010النســـــور، اســـــماء ســـــالم، ( .35

دنــــــي"، رســــــالة المؤسســــــي: دراســــــة تطبیقیــــــة فــــــي وزارة التعلــــــیم العــــــالي والبحــــــث العلمــــــي االر 

 ، االردن.جامعة الشرق االوسط، كلیة االعمال، (غیر منشوره)ماجستیر
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  ثانیًا : الدوریات والمجالت والبحوث العربیة:

)، " عالقـــة االدارة بـــاالحتواء العـــالي فـــي تعزیـــز االبـــداع 2016ابـــو لیفـــة، ســـناء مصـــطفي، (  .1

 المجلــة العربیــة لــإلدارة،االداري: دراســة میدانیــة مطبقــة علــى شــركة أســیوط لتكریــر البتــرول"، 

  .36، المجلد1العدد

حقیـق )، "دور ابعاد التمكین في ت2018اسماعیل جكر مصطفى، (احمد، افین محمد صالح و  .2

خصائص المنظمة الذكیة: دراسة میدانیة لعینة من المدراء في منظمات االعمال الصغیرة في 

، المجلـد بحث منشـور فـي مجلـة جامعـة دهـوك للعلـوم االنسـانیة واالجتماعیـة محافظة دهوك"،

 ، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة زاخو، اقلیم كرد ستان ــ العراق.1، العدد21

)، " خصــائص الریــادي فــي المنظمــات الصــناعیة واثرهــا علــى 2011ي، (اســماعیل، عمــر علــ .3

مجلــــة االبـــداع التقنــــي: دراســــة حالــــة فــــي الشــــركة العامـــة لصــــناعة االثــــاث المنزلــــي/ نینــــوى"، 

، كلیـــة االدارة واالقتصـــاد، جامعـــة 1، العـــدد13، المجلـــدالقادســـیة للعلـــوم االداریـــة واالقتصـــادیة

 القادسیة، العراق.

ـــد ج .4 )،"دور االدارة االســـتراتیجیة فـــي مســـتقبل 2007لیـــل و علـــوان، امـــل حســـن، (ایـــوب، تغری

ــــة بغــــداد للعلــــوم االقتصــــادیة منظمــــات االعمــــال"، ، كلیــــة بغــــداد للعلــــوم 15، العــــددمجلــــة كلی

 االقتصادیة الجامعة ، العراق.

)، "انعكاسات جودة المعلومات في 2018البله، عبد اهللا هاشم و خمیس، عبد اهللا عبد الحق،( .5

ادارة االزمات: دراسة استطالعیة في مركز العملیات والبنى التحتیـة / خلیـة ادارة الكـوارث فـي 

كلیـة   265،-248، ص42، العـدد2، المجلدمجلة تكریت للعلوم االداریة واالقتصادیةنینوى"، 

 االدارة واالقتصاد، جامعة تكریت، العراق.

القابلیـــــات االســـــتراتیجیة والـــــذكاء  )، "اختبـــــار العالقـــــة بـــــین2014الجبـــــوري، حیـــــدر جاســـــم، ( .6

التنظیمي: دراسة اسـتطالعیة آلراء عینـة مـن مـوظفي القطـاع المصـرفي الخـاص فـي محافظـة 

، 7، المجلــــدبحــــث منشــــور فــــي مجلــــة الغــــري للعلــــوم االقتصــــادیة واالداریــــةالنجــــف االشــــرف" 

 ، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، العراق. 30العدد

)، " تـأثیر أخالقیـات العمـل فـي 2019حریجـة وأبـو شـكیر، زهـراء جمـال، ( الحسناوي، حسین  .7

الحــد مــن االســتنزاف الشــعوري للعــاملین: بحــث تحلیلــي آلراء عینــة مــن المالكــات التربویــة فــي 

ــیم التربــوي فــي محافظــة كــربالء المقدســة"،  ، 29، العــددمجلــة االدارة واالقتصــادمنظمــات التعل

 .8المجلد

)، " دور خصــائص المنظمــة المتعلمــة فــي 2018د، احمــد جــدعان، (حمــد، عــامر علــي وحمــا .8

تعزیــز جــودة الخدمــة المصــرفیة: دراســة تحلیلیــة فــي عینــة مــن المصــارف االهلیــة فــي محافظــة 
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، كلیــة االدارة 1، العــدد8، المجلــد مجلــة جامعــة كركــوك للعلــوم االداریــة واالقتصــادیةكركــوك"، 

 واالقتصاد، جامعة كركوك، العراق .

)، "االبــداع واالبتكــار كأحــد اســتراتیجیات المنظمــات 2015، بــن حــراث وامــال، دردور، (حیــاة .9

 ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم، الجزائر. 4، العددمجلة دفاتر بوادكسالریادیة"، 

ـــ 2016خضــیر، صــنعاء یعقــوب، ( .10 )، " البنیــة العاملیــة االستكشــافیة والتوكیدیــة لمقیــاس ریسوـ

 .50، العدد.مجلة البحوث التربویة و النفسیةلشخیة التسعة (األینكرام)"، هدسون ألنماط ا

)، "اثـــر خصـــائص الریـــادي فـــي ادارة االزمـــة: 2017الـــدوري، جمـــال والحیـــت، احمـــد فتحـــي، ( .11

مجلــة كلیــة بغــداد دراســة اســتطالعیة آلراء عینــة مــن العــاملین فــي البنــك االســالمي االردنــي"، 

 ، جامعة عمال االهلیة، العراق.53لعدد، اللعلوم االقتصادیة الجامعة

)، " اثـــــر اســـــتراتیجیات ادارة المعرفـــــة فـــــي االداء التنظیمـــــي 2017الـــــذیابات، بســـــام فتحـــــي، ( .12

مجلــــــة  الختبــــــار الــــــدور الوســــــیط للریــــــادة: دراســــــة تطبیقیــــــة فــــــي مدینــــــة الحســــــن الصــــــناعیة"،

IUGJEBSالتطبیقیة، االردن.، كلیة اربد الجامعة، جامعة البلقاء 2، العدد25، المجلد 

)، "دور ابعــــاد الــــتعلم التنظیمــــي فــــي 2017راضــــي، جــــواد محســــن و حســــین، ســــجى جــــواد، ( .13

التحول الى منظمات ذكیة: دراسة تحلیلیة آلراء عینة مـن رؤسـاء االقسـام فـي بعـض جامعـات 

، 19، المجلــدبحــث منشــور فــي مجلــة القادســیة للعلــوم االداریــة واالقتصــادیة الفــرات االوســط "،

 ، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة القادسیة، العراق.3عددال

ـــاس لجـــودة تصـــمیم نظـــام المعلومـــات 2019الســـبعاوي، احمـــد یـــونس،( .14 )، "اختبـــار انمـــوذج قی

مجلـــة االداریـــة باســـتخدام التحلیـــل العـــاملي التوكیـــدي الخطـــوات التفصـــیلیة فـــي اطـــار دراســـة"، 

 .39-8، الصفحات2العدد، 9، المجلدالمثنى للعلوم االداریة واالقتصادیة

)، " تـــأثیر االنمـــاط القیادیـــة فــــي ادارة 2016ســـعید، هـــدیل كـــاظم و مظفـــر، ضـــحى باســـل، ( .15

بحـث منشـور االزمات بتوسیط التخطیط االستراتیجي: بحث میداني في مقر وزارة الكهربـاء "، 

اد، جامعـة ، كلیـة االدارة واالقتصـ92، العـدد22، المجلـد في مجلة العلوم االقتصـادیة واالداریـة

 بغداد، العراق.

)، " اســتراتیجیات الریــادة ودورهــا فــي تحقیــق المیــزة التنافســیة: 2008الســكارنه، بــالل خلــف، ( .16

، كلیـة بغـداد للعلـوم االقتصـادیة الجامعـةدراسة میدانیة علـى شـركات االتصـاالت فـي االردن"، 

 .17العدد 

)،" اســتراتیجیة 2018لــي، (الســلطاني، ســعدیة حــایف وعلــوان، بشــرى محمــد و خلیــل، امیــر ع .17

ریـــادة االعمـــال وانعكاســـاتها علـــى المرتكـــزات الفلســـفیة للفاعلیـــة المنظمیـــة : بحـــث اســـتطالعي 

، مجلـــــة جامعـــــة كـــــربالءتحلیلـــــي آلراء عینـــــة مـــــن االطبـــــاء فـــــي مستشـــــفى الحلـــــة التعلیمـــــي"، 

 ، جامعة كربالء، العراق.3و العدد16المجلد
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)، " تشــــخیص 2017حمـــد وعلـــي، نغــــم دایـــخ، (الســـلطاني، ســـعدیة حــــایف وعلـــوان، بشــــرى م .18

العالقة بین القیادة االداریة واستراتیجیات مواجهة االزمات: دراسـة اسـتطالعیة آلراء عینـة مـن 

، 4، العـدد 15، المجلـد مجلـة جامعـة كـربالء العلمیـةالعاملین في مدیریة توزیع كهربـاء بابـل"، 

 جامعة كربالء، العراق.

)، "تـــأثیر خصـــائص الرؤیـــة االســـتراتیجیة فـــي مراحـــل ادارة 2014ســـلمان، ســـعد عبـــد عـــابر،( .19

ـــة  ـــة كلیـــة بغـــداد"،  –االزمـــات: بحـــث اســـتطالعي فـــي الشـــركة العامـــة للصـــناعات الجلدی مجل

 ، معهد االدارة ــــ الرصافة، بغداد، العراق. 116-86، ص34، العددالرافدین الجامعة للعلوم

بعض مؤشـرات المطابقـة المتزایـدة والمطابقـة  )، "المقارنة بین2017الشواروة، شادي یوسف، ( .20

مجلـة العلـوم المطلقة وفق نظریة استجابة الفقرة باختالف النموذج اللوغـارتمي وعـدد الفقـرات"، 

  .1، المجلد.2، العدد.التربویة

)، " الــدور الوســیط للعدالــة التنظیمیــة فــي العالقــة بــین التعقیــد 2019شــیاع، حســام حســین، (  .21

، 59، العــــــددالمجلــــــة العراقیــــــة للعلــــــوم االداریــــــةاالداء للمــــــوارد البشــــــریة"، التنظیمــــــي وفاعلیــــــة 

 .15المجلد

)، "اثـــر الخصـــائص القیادیـــة فـــي اســـتراتیجیة ادارة االزمـــة: 2011الصـــافي، جبـــوري شـــناوي، ( .22

، مجلــة االدارة واالقتصــاددراســة میدانیــة لعــدد مــن المــدیریات العامــة وزارة الكهربــاء /العــراق "، 

 هد االدارة، الرصافة، بغداد، العراق.، مع90العدد

)، " دور استراتیجیات الریـادة فـي تعزیـز 2018الصباغ، ریمان سهیل والطویل ، اكرم احمد، ( .23

ابعاد االبداع التقني: دراسة استطالعیة ال آراء عینة من العاملین في الشـركة العامـة لصـناعة 

ـــدینااللبســـة الجـــاهزة فـــي الموصـــل"،  ،كلیـــة االدارة 119، العـــدد 37لمجلـــد، امجلـــة تنمیـــة الراف

 واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق.

)، "صـــیاغة 2013الطـــائي، یوســـف حجـــیم، والصـــائغ، محمـــد جبـــار و هـــادي قیصـــر علـــي، ( .24

االستراتیجیة المستدامة للشركة في بناء المنظمات الذكیة: دراسـة اسـتطالعیة لـآلراء عینـة مـن 

، مجلــــة الغــــري للعلــــوم االقتصــــادیة و االداریــــةت"، المــــدراء فــــي شــــركة زیــــن العــــراق لالتصــــاال

 ، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، العراق.26العدد

)، " دور ابعـاد 2012الطویل، اكـرم احمـد وأغـا، احمـد عـوني وكشـمولة،  نـدى عبـد الباسـط، ( .25

فـــي تعزیـــز اســـتراتیجیات الریـــادة لمنظمـــات االعمـــال: دراســـة تحلیلیـــة فـــي  رأس المـــال الزبـــائني

، مجلــــة االدارة واالقتصــــادالشــــركة الوطنیــــة لصــــناعة االثــــاث المنزلــــي فــــي محافظــــة نینــــوى"، 

 .واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق،كلیة االدارة 93العدد

)، " الریــــادة 2010م، (العبــــادي، هاشــــم فــــوزي وابــــوغنیم، ازهــــار نعمــــة والحــــدراوي، حامــــد كــــری .26

االســتراتیجیة ودورهــا فــي صــیاغة اســتراتیجیة التســویق الریــادي فــي منظمــات االعمــال: دراســة 
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، 12، المجلـــدمجلـــة القادســـیة للعلـــوم االداریـــة واالقتصـــادیةتطبیقیـــة فـــي معمـــل ببســـي الكوفـــة"، 

 ، كلیة االداة واالقتصاد، جامعة القادسیة، العراق.4العدد

)، "التجدیــــد االســــتراتیجي مــــدخال لتعزیــــز المناعــــة 2019س عبــــودي، (عبــــودي، صــــفاء ادریــــ .27

التنظیمیــــة: دراســــة تحلیلیــــة آلراء عینــــة مــــن القیــــادات اإلداریــــة فــــي الجامعــــة التقنیــــة الشــــمالیة 

  .4، المجلد.27، العدد.مجلة المثنى للعلوم اإلداریة واالقتصادیةوجامعة الموصل"، 

ستراتیجیة الریادة واثرها في تنمیة االداء المتمیز لدى )، " ا2016عطوف، راویة عبد الفتاح، ( .28

، 22، المجلـدمجلـة كلیـة التربیـة االساسـیةرؤساء اقسام كلیات التربیة البدنیة وعلـوم الریاضـة"، 

 ، الجامعة المستنصریة، العراق.95العدد

حلیلیـة )، "دور القیـادة الموقفیـة فـي مراحـل ادارة االزمـة: دراسـة ت2016علوان، فراس حسین، ( .29

، مجلـة تكریـت للعلـوم االداریـة واالقتصـادیةلآلراء عینة من متخذي القرار في جامعة تكریت"، 

 ، كلیة االدارة واالقتصاد،  جامعة تكریت، العراق.100-68،  ص 34، العدد 12المجلد 

مجلـــة كلیـــة )،"ادارة االزمـــات لـــدى رؤوســـاء االقســـام االكادیمیـــة"، 2016علـــي، كـــریم ناصـــر،( .30

 ، كلیة التربیة االساسیة، الجامعة المستنصریة، العراق.  94، العدد22، المجلداالساسیة التربیة

)، " االســتقامة التنظیمیــة كمتغیــر معــدل 2016غــالي، حســین حریجــة وامانــة احمــد عبــد اهللا، ( .31

للعالقة بین الدعم التنظیمي المدرك وسلوك المواطنة التنظیمیة: بحـث تحلیلـي آلراء عینـة مـن 

 .11، المجلد46، العددالمجلة العراقیة للعلوم االداریةن في معمل اسمنت كربالء"، العاملی

)، " صـــــیاغة 2015فرعـــــون، محمـــــد ثابـــــت والعنـــــزي، ســـــعد علـــــي والخالـــــدي، عـــــواد كـــــاظم، ( .32

اســــتراتیجیة ریــــادة االعمــــال لتطــــویر انمــــوذج المنظمــــات الذكیــــة: بحــــث تطبیقــــي فــــي شــــركات 

ــــ ــــة فــــي العــــراق (زی ــــوم كــــورك)"،  -اساســــیل  -ن العــــراقاالتصــــاالت المتنقل ــــة الغــــري للعل مجل

 .واالقتصاد، جامعة الكوفة، العراق، كلیة االدارة 33، العدد 10، المجلداالقتصادیة واالداریة

)،" بناء قدرات الموارد 2015فرعون، محمد ثابت والعنزي، سعد علي والخالدي، عواد كاظم، ( .33

لذكیــة: بحــث تطبیقــي فــي شــركات االتصــاالت البشــریة ودوره فــي تطــویر انمــوذج المنظمــات ا

، مجلة الغري للعلوم االقتصادیة واالداریةكورك)"،  -اساسیل -المتنقلة في العراق (زین العراق

، كلیــــة االدارة واالقتصــــاد، جامعــــة الكوفــــة، 36، العــــدد 13العـــدد الســــادس والثالثــــین، المجلــــد 

 العراق.

یر التفكیـر االســتراتیجي فـي اســتراتیجیات ادارة )، " تــأث2012الكبیسـي، صـالح الــدین عـواد، (  .34

مجلـــة المـــوارد البشـــریة: دراســـة میدانیـــة تحلیلیـــة آلراء عینـــة مـــن المـــدیرین فـــي وزارة الصـــحة"، 

 .18، المجلد67، العددالعلوم االقتصادیة واالداریة



157 

 )، "اســتراتیجیة ادارة االزمــات: تــأطیر مفــاهیمي علــى وفــق2011محمــد، ایثــار عبــد الهــادي، ( .35

ــــد"، بحــــث منشــــور فــــي مجلــــة العلــــوم االقتصــــادیة واالداریــــةالمنظــــور االســــالمي  ، 17، المجل

 ، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق.64العدد

 –)، " نمــوذج االدارة االلكترونیــة 2011محمــد، ســعید عبــد اهللا وفتحــي، عبــد العزیــز الطیــب، ( .36

ـــة فـــي شـــركة الحكمـــاء لصـــناعة  ـــادة : دراســـة حال ـــز اســـتراتیجیات الری مـــدخل اســـتراتیجي لتعزی

 .35، العددمجلة بحوث مستقبلیةاالدویة في مدینة الموصل"، 

)، " امكانیـة تعزیـز اسـتراتیجیات الریـادة مـن منظـور العالقـة مـع 2013محمد، سعید عبـداهللا، ( .37

التوجــه االســتراتیجي: دراســة اســتطالعیة آلراء عینــة مــن المــدیرین فــي الشــركة العامــة لصــناعة 

، كلیــة 112، العــدد 35، المجلــدمجلــة تنمیــة الرافــدیناالدویــة والمســتلزمات الطبیــة فــي نینــوى"، 

 ارة واالقتصاد، جامعة الموصل، العراق.االد

ـــه 2017محمـــود، ضـــحى عـــادل وحســـین، یاســـمین حســـن، ( .38 ـــتعلم لمـــارزانو وعالقت )، "ابعـــاد ال

، كلیــة  54، العــددمجلــة البحــوث التربویــة والنفســیةبأســالیب ادارة االزمــات لمعلمــات الریــاض"، 

 التربیة للبنات، جامعة بغداد، العراق.

) فــي SWOT)، "اســتخدام مفهــوم التحلیــل االســتراتیجي (ٍ 2010مرعــي، منــى ســالم حســین، ( .39

، مجلـــــة بحـــــوث مســـــتقبلیةتحقیـــــق اســـــتراتیجیة الریـــــادة فـــــي التكلفـــــة ودعـــــم القـــــدرة التنافســـــیة"، 

 .32و31العدد

)، "دور المنظمـة المتینـة فـي ادارة االزمـات 2018مریخان، خالد حمد  والساجي، دینـا عزیـز،( .40

المجلـة العراقیـة ین في مجموعة شركة جیهان في  مدینة اربیـل"، : دراسة تحلیلیة  آلراء المدیر 

 ، كلیة االدارة واالقتصاد، جامعة كربالء، العراق.51،العدد13المجلد للعلوم االداریة، 

)، "الممارســات الســلوكیة لمــدیري المــدارس للتعامــل مــع 2002المهــدي، ســوزان وهیبــة، حســام،( .41

ــــنفسبحــــث منشــــور فــــي  االزمــــات داخــــل المدرســــة"، ــــم ال ــــة التربیــــة وعل ــــة كلی ــــدمجل ، 4، المجل

 ، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر. 26العدد

)، " اثر ادارة المواهب على استراتیجیات الریادة 2017النصیري، بكر وأبو حسین، الحارث، ( .42

مجلـــة جامعـــة عمـــان العربیـــة للبحـــوث فـــي شـــركات صـــناعة االســـمدة والكیمیاویـــات االردنیـــة"، 

، جامعة عمان العربیة، العـدد االول، المجلـد االول، 1، العدد1ة، المجلدث االداریسلسلة البحو 

 .197-176الصفحات

  

  المؤتمراتثالثا : 

المعلومات ودورها  )، " تكنوستراتیجیة2018الحدراوي، حامد وابو طبیخ، لیث وطه، عدنان، ( .1

فــي فاعلیــة ادارة االزمــات فــي ظــل التوجهــات االداریــة المعاصــرة: دراســة تطبیقیــة فــي جامعــة 
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ة، ملتقى التكامل المعرفي لمقاربـات تیسـیر المـوارد البشـري فـي ظـل التكنلوجیـا الحدیثـالكوفة"، 

ـــرة مـــن  ـــة، الجزائـــر، للفت ـــة العلـــوم االقتصـــادیة والتجاریـــة، جامعـــة باتن كـــانون االول/ /8-7كلی

2018 . 

)،" األنمـــاط الریادیـــة وعالقتهـــا بـــبعض الخصـــائص الشخصـــیة: 2007صـــالح، أحمـــد علـــي، ( .2

بحــث مقـدم إلــى مـؤتمر اتحــاد رجـال األعمــال العـراقیین المنعقــد فــي بحـث استكشــافي میـداني"، 

 .بغداد

سـتراتیجیة )، " العالقـة بـین الریـادة و اال2010العبادي، هاشم فوزي والسوداني، علي موات، ( .3

بحــث لبنـاء انمـوذج متكامـل لتعزیــز االداء فـي المنظمـات ـــ منظــور مفـاهیمي ونمـوذج مقتـرح"، 

، كلیــة االدارة واالقتصــاد، جامعــة مقــدم الــى المــؤتمر العلمــي الــدولي الثــاني والمحلــي الخــامس

 كربالء.

 -مـة ذكیـة)، " الذكاء التنظیمي كممارسة اعمال نحـو بنـاء منظ2012العبادي، هاشم فوزي، ( .4

، المــؤتمر العلمــي الســنوي الحــادي عشــر ذكــاء االعمــال واقتصــاد المعرفــةمنظــور مفــاهیمي"، 

 26-23كلیة االقتصاد والعلوم االداریة، جامعة الزیتونـة االردنیـة، عمـان ـــ االردن، للفتـرة مـن 

 .2012/ نیسان/

ـــــان، ( .5 ـــــات2012عثمـــــان، بوزی اقتصـــــاد  )، " المؤسســـــات االفتراضـــــیة وابعادهـــــا ضـــــمن متطلب

ـــــة"،  ـــــى المعرف ـــــدولي الخـــــامس حـــــول االقتصـــــاد االفتراضـــــي وانعكاســـــه عل ـــــى العلمـــــي ال الملتق

 ، جامعة سعیدة، الجزائر.االقتصادیات الدولیة

  

  رابعًا: الكتب
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  جامعة الموصل   

  كلیة اإلدارة واالقتصاد

  قسم إدارة األعمال   

  الدراسات العلیا  

  م / استمارة استبانة

  المحترم …… …………………………األستاذ الفاضل
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
ـــزم الباحـــث إجـــراء الدراســـة الموســـومة " ـــات الذكیـــة مـــن یعت خـــالل امكانیـــة تعزیـــز بنـــاء المنظم

اســتراتیجیات الریــادة ودورهــا فــي ادارة االزمــات: دراســة تحلیلیــة فــي عینــة مــن كلیــات جامعــة 

" ونظرًا للمكانة العلمیة المرموقة التي تتمتعون بها وما نتوسـمه فـیكم مـن خبـرة ودرایـة فـي الموصل

ات الـواردة فـي هذا المجال، نرجو قـراءة العبـارات والتفضـل بإبـداء رأیكـم السـدید حـول األبعـاد والفقـر 

االستبانة، مع بیان المالحظات الضروریة التي مـن شـأنها أن تخـدم الدراسـة، وفـي ضـوء المحـاور 
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  جامعة الموصل   
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، وبما أنكم المعنیون باألمر، ولكونكم األقدر من غیركم، "جامعة الموصلعینة من كلیات في 
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 یرجى منكم اإلجابة على كافة الفقرات وبعكسه ستكون االستمارة غیر صالحة. .3

 ) داخل الحقل الذي ترونه مناسبًا.√اإلجابة تكون بوضع عالمة ( .4
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)07702063570. (  

  

  المشرف

  االســتاذ الدكــتــور

  احـمـد ســعـدون الــسمانثـائـر 

  الباحث  

  طـالب الماجستیر

  سیـــف خــلف عــطااهللا الجبوري

  

  

  

  

 



  :أوال: معلومات شخصیة

  )  أمام الجواب المناسب لطفًا.√ضع إشارة (

  ذكر                أنثى          :    الجنــــس - 1

  فأكثر  55           54-45         44- 35             34- 25:   العمـر - 2

  : بكالوریوس          دبلوم عالي         ماجستیر          دكتوراه               التحصیل الدراسي - 3

  فأكثر 31        30 - 21         20-11          10-1:    عدد سنوات الخدمة - 4

  هة نظرك فعال.) أمام العبارات التي تعبر عن وج√مالحظة: یرجى وضع عالمة (

  

  متغیرات الدراسة:ثانیًا: 

هـي االسـتراتیجیات التـي تسـاعد المنظمـة علـى االبـداع واالبتكـار والتمیـز : استراتیجیات الریادة.1

  واخذ المخاطرة والمبادأة وكذلك تشجع االفراد العاملین على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولیة.

علــى اكتشــاف افكــار جدیــدة ممیــزة تقــدم ألول مــرة  یعنــي قــدرة الجامعــة: اســتراتیجیة االبــداع  . أ

  فضًال عن قدرتها على تطبیق هذه االفكار. 

 الفقرات  ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

      خـدمـات جدیـدة باستمـرار.الـى تقدیـم  جامعتنا تسـعى 1

2 
بكــــــــل مـــــــا هـــــــو جـدیــــــــد فـــــــي مـجـــــــال  جامعتنــــــا تهـــــــتم

 االخـتصاص.

     

3 

تحویـــــــل االفـــــــكار لالمنــــــاخ المالئـــــــم  جامعتنــــــا تهــــــيء

ـــــــ ــــــــقدمها اعــــــــضائهااالبداعی ــــــــتي ی ـــــــى اعمـــــــال  ـة ال ال

 ملموسـة.

     

4 
وبشــــكل متكـــــرر تقدیـــــم افـــــكار  الجامعــــةتحــــاول ادارة 

 جدیـدة لـلمواقف الحـرجة المـفاجئة.

     

5 

الى تحسیـن مستوى ادائهـا مــن خـالل نا جامعت تسعـى

جدیــدة تســهم فــي زیــادة خدمــة ابتكــار طــرق واســالیب 

 .ینمستفیدال

     

وهي مخاطرة الجامعة من خالل تقدیم فكرة او خدمـة جدیـدة الـى : ب. استراتیجیة اخذ المخاطرة  - أ

  .المنظمةالمستفیدین او مخاطرة الریادي من خالل اتخاذ القرارات التي تؤثر في مجرة 



 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
ــــنظر االعــــتبار  جامعتنـــاتـأخــــذ  بمخاطــــر الغــــموض ب

 عند تقدیـم افـكار جدیـدة.

     

2 

الموازنـة بــین طموحاتهـا واهــدافها الــى  جامعتنـاتسـعى 

مـــن جهـــة واســـتعدادها لمواجهـــة المخـــاطر مـــن جهـــة 

 اخرى.

     

3 
 د فــتحباســتراتیجیة االخــذ بالمخــاطرة عنــ جامعتنــاتهــتم 

  جدیدة استجابة التجاهات بیئیة جدیدة. اقسام علمیة

     

4 
نـــــزعة للقـــــیام بـالمجازفـــــات المحســـــوبة  لـــــدى الجامعــــة

  لیصبحوا اكـثر تجـدیـدًا.

     

5 

 البراعـــة التنظیمیـــة التـــي تمكنهـــا مـــن جامعتنـــا تمتلـــك

الحصـــول علـــى فـــرص بیئـــة جدیـــدة علـــى الـــرغم مـــن 

  .حالة عدم التأكد البیئي الذي یحیط بها

     

الداء مقارنـًة بالجامعـات علـى تقـدیم خـدمات متفـردة فـي ا الجامعـة قـدرةهي استراتیجیة التفرد: ت. 

  .  االخرى

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
ـــى تقـــدیم  جامعتنـــاتســـعى  متمیــــزة  خدمــــاتباســـتمرار ال

   .اصحاب المصالحولها قیمـة لدى 

     

2 
مـــن خـــالل   عــــلى ارضـــاء المســـتفیدین جامعتنـــا تعــــمل

 خدمات فریدة وممیـزة.تقدیـم 

     

3 
مقارنـة خـدمات متفــردة فـي االداء بتـقدیـم  ـقوم جامعتنات

 .االخرى بالجامعات

     

4 

الـــى ادخــال طـــرق جدیــدة ســواء اكانــت  تســـعى جامعتنــا

ــــة  ــــم تقانیـــه ام طریق ــــدة فـــي تقـدی الخـــدمات بصـــورة جدی

 مختلفة عن االخرین.

     

5 

باستراتیجیة التـفرد العتبـارها وسیلـة قویـة  تهتم جامعتنا

فــــي میـــزة تنافســــیة مـــن خــــالل التمیـــز  للحصـــول علــــى

 .للمستفیدین الخدمات التي تقدمها

     



المحیطــة مــن البیئــة  مــور فــيبزمــام االعلــى االخــذ  وهــي قــدرة الجامعــةاســتراتیجیة المبــادأة : ث. 

  .ة االمر الذي یمیزها عن الجامعات االخرىخدمات جدیدتقدیم  خالل مبادراتها في

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
تفـــوق  بأعمــالالقیــام علــى  اعضــائها تشــجع جامعتنــا

 متطلـبات العمـل.

     

2 
ان عــنصر الــوقت هـو اســاس مهــم فـي  جامعتناتـرى 

 تقدیم االفكار الجدیـدة.

     

      ا.الفـرص وخلـقه ستثمارالـقدرة على ا لدى جامعتنا 3

4 
ل المشـــاركة بســــلوك الـــمبادأة مــــن خــــال تهتـــم جامعتنـــا

 .البیئة التعلیمیةفي التغییرات الحاصلة في احداث 

     

5 
مركــــز متقــــدم بــــین  علــــى لحصــــولتســــعى جامعتنــــا ل

 .الجامعات االخرى

     

 ،وهي المنظمة التي تتخذ القرارات االستراتیجیة الجیدة وتنفـذها بشـكل فعـال :المنظمات الذكیة. 2

لتنــتج افضــل الفــرص فــي تولیــد القیمــة لتبقــى عالیــة االداء وقــادرة علــى التطــور والتجدیــد والتكیــف 

  والسیطرة على التغیرات في بیئة عملها. 

علـى ادراك التعقیـدات وحـاالت عـدم التأكـد فـي البیئـة الداخلیـة  وتعني قدرة الجامعـة فهم البیئة: أ.

   والخارجیة الخاصة بعملها التخاذ القرارات الفعالة واالكثر صوابًا.

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
تنـــا بتشـــخیص حـــاالت عـــدم التأكــــد البیــــئي تقــوم جامع

 بدقـة.

     

      خـطط لرصد التغیرات البیـئیة. تضع جامعتنا 2

3 
للتعامــل مـع  وادر البشــریة المؤهلــةالكـ تمتــلك جامعتنـا

 حـاالت عدم التأكد البـیئي.

     

4 
اجهــــزة لرصــــد حــــاالت عـــــدم التأكـــــد  تمتـــــلك جامعتنــــا

 البیئي

     

5 
غیــر خطــط طــوارئ لمواجهـــة الحــالت  جامعتنــا تضــع

 طبیعیة.

     



مــن اجـــل تحقیــق االهـــداف التـــي  وتعنـــي المســار الـــذي تتبنــاه الجامعـــةاالســـتراتیجیة: الرؤیــة   . ب

  تسعى الیها.

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
بشـــــــــفافیة عـــــــــن  كلیتنــــــــاتـــــــــصرح االدارة العلیــــــــا فــــــــي 

 .للجامعة االستراتیجـیة التوجهات

     

2 
دلیـــل ارشــادي واضــح لإلرشـــادات و  كلیتنــایوجــد فــي 

 التعلیمات لتوجـیه العـمل.

     

3 
متلك ادرة الكلیة رؤیة واضحة عن مسـتقبل الجامعـة ت

 .ضمن منظور استراتیجي

     

4 
محتــــوى رســــالة الجامعــــة فــــي  تســــتخدم القیــــادة العلیــــا

 .عملیة اتخاذ القرارات االستراتیجیة

     

5 
فاعلــة فــي تطــویر قادتهــا  تعتمــد ادارة الكلیــة اجــراءات

 .المستقبلیین

     

هي العملیة التي یتم مـن خاللهـا اكتسـاب معـارف جدیـدة وخبـرات مـن خـالل  التعلم المستمر:  . ت

  .االخرى لتجارب التي تواجهها الجامعة واالستفادة من تجارب الجامعاتالتدریب المستمر وا

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
اجــراءات عملیـــة تهــدف للــتعلم المســتمر  تتخــذ جامعتنــا

 لمواجهة التغیرات البیـئیة.

     

2 
للعاملین لدیها الفـرص والمـوارد الالزمــة  توفر جامعتنا 

 للتعلـم والتطویر.

     

3 

ـــــدارس كـــــل مـــــن العمـــــداء ورؤســـــاء االقســـــام بشـــــكل  یت

مســـــــتمر افكـــــــار العمـــــــل الحدیثـــــــة لتحدیـــــــد التوجهـــــــات 

 .المستقبلیة

     

4 
ـــــى نشـــــر المعرفـــــة لتبـــــادل  تســـــاعد ثقافـــــة الجامعـــــة عل

 .معلومات العمل المهمة

     

      للتغییر االیجابي كعملیة مهمة مربحة. تنظر جامعتنا 5
  



هــي سلســلة مــن االجــراءات والعملیــات االداریــة للتغلــب علــى االزمــات والــتحكم : ادارة االزمــات .3

  بها.

  حدوث االزمة.حلیل االشارات التي تنبئ الحتمال كشف وتوهي اكتشاف اشارات االنذار: أ. 

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
اهــــــتمام بجــــــمع واكتــــــشاف عــــــالمات  جامعتنـــــاتـــــولي 

 الخـطر التي قـد تكـون مـؤشر لوقـوع االزمـة.

     

2 
ــــــــالجامعة ــــــــة برصــــــــد  یوجــــــــد ب وحــــــــدة او جهــــــــة موكل

 مـؤشرات وقـوع االزمات.

     

3 
یوجــد نـــظام مكافــأة لمكتشــفي اشــارات انـــذار االزمــات 

 من الموظفیـن.

     

4 
بشــكل  لـــجامعةیتـــم مســح البیـــئة الداخلـــیة والخارجـــیة ل

 منتـظم وشامـل للتعـرف على مـؤشرات وقـوع االزمـة.

     

5 
بالـتدریب الـمستمر لطــاقم  العـلیا بجامعتناتهتـم االدارة 

 جمع وتحلـیل مؤشرات حدوث االزمات.

     

هي التي یتم فیها االعـدادات المسـبقة للتعامـل مـع االزمـة المتوقعـة لمنـع االستعداد والوقایة : ب. 

   حدوثها او التقلیل من اثارها السلبیة.

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
خطـــة طـــوارئ عنــد التعامــل مــع  تمتلــك ادارة جامعتنــا

 االحداث السـیاسیة واالقتـصادیة الطارئـة.

     

2 
إلدارة  جامعتنــــاخطــــط معــــدة مســــبقًا مــــن قـــــبل یوجــــد 

 االزمـات.

     

3 
تـوجد نسـخ احتـیاطیة من المعلومات للمـحافظة علیها 

 االزمات.من التـلف او الـضیاع في حـال حدوث 

     

4 
 مـع األزمـات إدارة فـي ثنـــائیة اتفـــاقیات تــوجد

 .العالقة ذات الحكومیة والجهات الجامعات

     

5 

یسهــــــــل الحصــــــــول عــــــــلى االمكانــــــــیات المعلوماتیــــــــة 

والـــتقنیة والمادیــة والبشریـــة المطـــلوبة مـــن االدارات و 

االقـــسام االخـــرى عنــد الحاجــة لهــا مــن اجــل التعامــل 

 االزمات.مع 

     



هي سلسلة من االجراءات والتحضیرات یتم اتخاذهـا فـي مرحلـة االسـتعداد مـن اجـل االحتواء:  ت.

احتواء االزمة المتوقع حدوثها وحصرها في مساحة صغیرة في المنظمة ومنعهـا مـن االنتشـار الـى 

  بقیة اجزاء المنظمة.

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
سهـــولة الحصـــول عــــلى المعلومـــات والــــموارد الالزمـــة 

 اثـناء حدوث االزمـات.

     

2 

اجـــــراء تدریـــــب لوحــــدة ادارة االزمــــات او الموظفـــــین، 

ـــــــتدخل فــــــي الحـــــــوادث  ــــــى ادارة الوقـــــــت لســــــرعة ال عل

 الحرجة.

     

3 

ـــــــدى جامعتنــــــا ــــــي توزیــــــع المهـــــــام  ل ــــــة عـــــــالیة ف مرون

والمـسؤولـیات والصالحیات عــلى فریـق ادارة االزمـات 

 عند حـدوث أي ازمة.

     

4 
ــــدى جامعتنـــا ـــد اجتماعـــات فوریـــة  ل كــــفاءة عالــــیة بعق

 التخاذ القرارات الالزمة بـشأن االزمة.

     

5 
ـــــا فـــــي ال ــــــتفاوض االدارة العلی مـــــع الجهـــــات  جامعـــــةت

 المسبـبة لالزمة الحتوائها.

     

یرة او طویلــة هــي مجموعــة مــن البــرامج الجــاهزة والمجربــة مســبقًا امــا قصــ: اســتعادة النشــاط  . ث

بإعدادها وتنفیذها بهدف استعادة التوازن الذي فقدتـه خـالل فتـرة االزمـة  االجل، تقوم الجامعة

  .لقدرة على تنفیذ االعمال الیومیةواستعادة ا

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 
دعمــا مالیــا وحــوافز لعاملیهــا  تخصــص ادارة الجامعــة

 إلجراءات استعادة النشاط في فترة حدوث االزمة.

     

2 

بالتأكــــد مـــــن ان الوحــــدات التـــــي  تقــــوم ادارة الجامعـــــة

تأثرت باألزمة انها استعادت نشاطها وتمـارس عملهـا 

 بشكل طبیعي.

     

3 
االحتیاجــــــات الالزمــــــة  للمواقــــــع  العلیــــــا االدارة تحــــــدد

المختلفة التي تأثرت باألزمة لمعالجـة تـأثیرات االزمـة 

     



 واستعادة النشاط االعتیادي.

4 

تبــادر االدارة بعمــل حمــالت اعالمیــة مناســبة للتوعیــة 

لجمهــور المــواطنین ووســائل االعــالم حــول االضــرار 

 وكیف التعامل معها.التي تسببها االزمة 

     

5 

تحــــافظ االدارة فــــي ظــــروف االزمــــات علــــى ممارســــة 

نــــى مــــن الخــــدمات النشــــاطات االعتیادیــــة والحــــد االد

 دون أي تأخیر. والمهام في الجامعة

     

وهي بمثابـة تغذیـة عكسـیة تتمثـل فـي االسـتفادة مـن الـدروس والعبـر : (التغذیة العكسیة) التعلم  . ج

 رت بهــا الجامعــة او االســتفادة مــن تجــارب الجامعــاتالســابقة التــي مــ التــي حــدثت فــي االزمــات

  االخرى.

 الفقرات ت
اتفق 

 بشدة
 محاید اتفق

ال 

 اتفق

اتفق  ال

 بشدة

1 

ــــان ـــــدروس  یوجـــــد فــــي جامعت ـــــابعة الســـــتخالص ال مت

ونتــــائج وتوصیــــات مــــن االزمــــات السابقــــة لالستفــــادة 

 منها مسـتقبال.

     

2 
بــین االعــمال التـي تــمت بطریقـة علمیـة یــتم المقارنــة 

 وتلك التي تمت بطریقة عشـوائیة خالل االزمة.

     

3 

عـــلى االســتفادة مــن اســالیب معالجـــة  تعـــمل الجامعــة

االخـــــرى فـــــي البلـــــد او فــــي  االزمــــات فــــي الجامعــــات

 .ـة االخرى ذات التجارب الـمشابهةالدول

     

4 

بـــــان الظــــروف الطارئــــة هــــي فرصــــة  تــــؤمن الجامعــــة

للـــتعلم واكتســـاب خبـــرات جدیـــدة للتعامـــل مـــع ظـــروف 

 مشابهة مستقبال.

     

5 
یوجـد سیناریوهات محاكاة للتخفیف من الخسائر عـند 

 حدوث االزمة من خـالل الدروس المتعلمة 

     

  

  شاكرین تعاونكم معنا

  



  )3الملحق (

  الستمارة االستبیانن ـالمحكمیالخبراء  بأسماء قائمة

 ت
اللقب 

 العلمي
 مكان العمل االسم

 كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل أكرم احمد الطویل ا. د 1

 كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل میسر إبراهیم الجبوري ا. د 2

 كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل معن وعداهللا المعاضیدي ا. د 3

 كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة بغداد فضیلة سلمان داوود ا. د 4

 كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة تكریت ناجي عبدالستار محمود ا. د 5

 كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة تكریت احمد علي حسین ا. م. د 6

 كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة تكریت حاتم علي عبداهللا ا. م. د 7

 كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل عالء عبدالسالم الیماني ا. م. د 8

 كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل عالء أحمد الجبوري ا. م. د 9
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relationships between the variables of the study and its dimensions, as 

well as proposing a number of future studies and research. 

Key words: leadership strategies, smart organizations, crisis management 

 



A 

ABSTRACT 

The current study dealt with leadership strategies (creativity, risk-

taking, exclusivity, initiation), an independent variable, smart 

organizations (understanding the environment, strategic vision, 

continuous learning), an intermediate variable, and crisis management 

(warning, preparedness, containment, activity restoration, and feedback) a 

dependent variable. The aim of the study was to identify the role of 

leadership strategies in crisis management through the intermediate role 

of smart organizations. To achieve this goal, the researcher developed a 

special questionnaire based on recent studies that dealt with study 

variables. The study started from two dimensions, the theoretical 

dimension is the scarcity of studies that dealt with the variables of the 

study combined in previous studies, and after a field field represented in 

the non-application of this study at the University of Mosul before, The 

study community at the University of Mosul was made up of (24) 

colleges, and (18) colleges were chosen for study. The unit of analysis 

was represented by the higher and middle leaders at the university, (350) 

questionnaires were distributed out of the study population of (8365) 

individuals, the sample size was determined based on (Morgan) tables, 

(298) valid questionnaires were retrieved, i.e. a response rate (85%), and 

the study adopted the descriptive analytical method, and used The study 

has a number of statistical methods such as iterations, percentages, 

arithmetic mean, and standard deviations. Modeling of structural 

equations was used in testing the hypotheses. The study reached a set of 

results, the most important of which are: an indirect positive impact of 

leadership strategies in crisis management through the intermediate 

variable smart organizations, and the study concluded with a set of 

recommendations and proposals that contribute to clarifying the 
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