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شركات التأمين العاملة في   في أنماط التفكير االستراتيجي وأثرها على إدارة األزمات

 األردن

 محمد عصام فاهم العامري : إعداد

 الناظر نهاد نهلة الدكتورة :إشراف

 ص الملخ

بيان أنماط التفكير االستراتيجي وأثرها على إدارة األزمات في شركات  هدفت الدراسة   الحالية إلى 

قد تكون مجتمع الدراسة  شركات، و   (10)، والبالغ عددها  التأمين العاملة في األردن في مدينة عمان

( فردًا )مدير ونائب مدير ورئيس قسم( في المستويين اإلداريين العليا والوسطى في الشركات 160من )

 على مجتمع الدراسة في الشركات المبحوثة. استخدام أسلوب المسح الشامل    وقد تم   مجال الدراسة.

ولتحقيق أهداف الدراسة ( استبانة صالحة لالستعمال، 140م استرجاع ) ( استبانة وت 160أذ وزعت )

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل العديد من األساليب اإلحصائية أبرزها تحليل االنحدار  

 . المتعدد 

ذو  وقد   أثر  وجود  أبرزها  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  التفكير  إحصائية    داللةتوصلت  ألنماط 

)نمط التفكير الشمولي، نمط التفكير التجريدي، نمط التفكير التشخيصي، نمط التفكير    االستراتيجي

استراتيجية    )استراتيجية تفتيت األزمة،  ا االستراتيجية المتمثلة:بأبعاده  التخطيطي( على إدارة األزمات 

 تفريغ األزمة، استراتيجية تحويل مسار األزمة، استراتيجية احتواء األزمة، استراتيجية التعبئة لالزمة(

 .(0.05)يةإحصائ   داللةعند مستوى  األردنفي لتأمين العاملة في شركات ا



س
 



المستوى المرتفع في  جاءت ضمن  (  أنماط التفكير االستراتيجي)وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  

بدرجة    أعلى وسط حسابي" على  نمط التفكير الشمولي"حصل    إذ   شركات التأمين العاملة في األردن،

وبينت نتائج  .  متوسطةبدرجة    ى وسط حسابي" على أدننمط التفكير التجريدي". بينما حصل  مرتفعة

األردن الدراسة أيضا أن مستوى تطبيق استراتيجيات إدارة األزمات في شركات التأمين العاملة في  

  أعلى وسط حسابي " على  استراتيجية التعبئة لألزمةبعد "  حيث حقق  جاءت ضمن المستوى المرتفع،

 .متوسطةبدرجة   أدنى وسط حسابي" على استراتيجية تفريغ األزمة، وبعد "مرتفعةبدرجة 

إلى تعزيز اهتمام شركات التأمين العاملة في األردن بذوي الخبرة    الدراسة  أوصت   النتائجوفي ضوء  

في أنماط التفكير االستراتيجي، ووجود عدد من المختصين في التفكير التجريدي وتفتيت األزمة، 

بهم ورؤساء األقسام حيث  وتقديم المزيد من برامج التدريب في استراتيجيات إدارة األزمة للمدراء ونوا

 يكون لديهم القدرة على تشخيص المشكالت وحلها. 

 

المفتاحية: االستراتيجياألنماط،    الكلمات  التفكير  األزمات  ،استراتيجيات  ،أنماط  شركات  ،  إدارة 

 .األردن، عمان ،التأمين
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Strategic Thinking Styles and their Impact on Crisis 

Management of Insurance Companies Operating in Jordan 

Prepared by: Mohammed Isam Fahem Al-Ameri  

Supervised by: Dr. Nahla Nihad Al-nazer 

Abstract 

The current study aimed to clarify the styles of strategic thinking and their 

impact on crisis management in insurance companies operating in Jordan in 

the city of Amman, There are (10) companies, and the study population may 

consist of (160) individuals (director, deputy director and head of 

department) at the upper and middle management levels in the companies in 

the field of study. The comprehensive survey method was used on the study 

population in the companies surveyed. As (160) questionnaires were 

distributed and (140) usable questionnaires were retrieved. The 

questionnaire was used as a main tool for data collection. 

  The study reached a number of results, most notably the presence of a 

statistically significant effect of strategic thinking styles (Holistic thinking 

style, Abstract thinking style, Diagnostic thinking style, Planning thinking 

style) on crisis management with its strategic dimensions: (Crisis 

fragmentation strategy, Crisis emptying strategy, Strategy Crisis diversion, 

Crisis containment strategy, crisis mobilization strategy) in insurance 

companies operating in Jordan at the level of statistical significance 

)0.05(. 

The results of the study showed that the level of (Strategic thinking styles) 

came within the high level in insurance companies operating in Jordan, 

where the "Holistic thinking style" got the highest arithmetic mean at a high 

degree. While the "Abstract thinking style" got the lowest arithmetic mean 



ف
 



by a medium degree. The results of the study also showed that the level of 

application of crisis management strategies in insurance companies 

operating in Jordan came within the high level, as it achieved after the “crisis 

mobilization strategy” at the highest arithmetic mean with a high degree, and 

after “crisis unloading strategy” at the lowest arithmetic mean with a medium 

degree. 

In light of the results, the study recommended enhancing the interest of 

insurance companies operating in Jordan with those with experience in 

strategic thinking styles, and the presence of a number of specialists in 

abstract thinking and crisis fragmentation, and providing more training 

programs in crisis management strategies for managers, their deputies and 

heads of departments, where they have the ability to diagnose problems. and 

solve it. 

 

Keywords: Styles, Styles of strategic thinking, Crisis management, 

strategies, Insurance Companies, Jordan, Amman.
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 خلفية الدراسة وأهميتها  الفصل األول

 المقدمة:  (1-1)

تتسارع وتيرة التغيير الذي يهاجم عالمنا المعاصر، وتتنوع مصادر تأثيراته، مما يضفي على الواقع  

الغموض واالضطراب وعدم اليقين والتقلب، وما يعكسه ذلك من تقلصات وأزمات على االقتصاد  

والحكومات وعلى منظمات األعمال بمختلف أشكالها وساحات عملها،  والمجتمعات واألسواق والدول  

 األمر الذي أدى إلى زيادة الحاجة الماسة أكثر فأكثر للتفكير في مختلف مستوياته. 

ويشكل التفكير االستراتيجي تفكير إبداعي تطويري ينطلق من الحاضر ليرسم صورة واضحة للمستقبل  

ضر وينطلق من الرؤية الخارجية ليتعامل من خاللها مع البنية  التي يعتمد عليها ليحور بنية الحا

الداخلية ويتبنى النظر من األعلى لفهم ما هو أسفل ويلجأ للتحليل التشخيصي لفهم حقيقة األشياء  

 (  2019بواقعية وتبصر. )داود وآخرون، 

قبل لمشروع معين  ويعتبر بعض الباحثين التفكير االستراتيجي بأنه مجموعة الخطط التي تؤمن المست 

والتي تمكن من اقتناص الفرص وتولد صور مسبقة لما تتطلع إليه المنظمة في المستقبل على أساس  

المتغيرات النوعية أكثر من الكمية بما يتضمنه من منهج إبداعي يركز على تحقيق أهداف المنظمة 

تنظيمية في داخلها قاتها الويمدها برؤية أكثر نظامية في تحقيق ثمار في بلوغ أنشطتها وارتقاء عال

 .(2019)أومر، 

ويقوم التفكير االستراتيجي على قدرة إبداعية توفرها أنماطه التي تسمح بتطوير مفاهيم جديدة تستوعب 

المتغيرات والمواقف التي تنجم عن التغيير والتي تطرح تحديات، ويأتي دور اإلبداع عبر القدرة على  

لتقدم واالستمرارية. وإن  حلها وتجاوز العقبات بطريقة مبتكرة ويسمح بالتفاعل البناء بما يؤدي إلى ا
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أحد خصائص التفكير االستراتيجي هو إضفاء التميز ونوع من الفرادة التي تسمح بالتوسع واالزدهار 

المصلحة.   أصحاب  لكل  األعلى  التطلعات  وتحقيق  الجمهور  انجذاب  واكتساب  متواصل  بشكل 

 ( 2019)الطوخي، 

تم بمعالجة البصيرة وينجم عنه منظور متكامل  ويعد التفكير االستراتيجي نمطًا خاصًا من التفكير يه 

شمولي للمنظمة من خالل عملية تركيبية ناجمة عن الحدس واإلبداع في رسم التوجهات المستقبلية  

فهو باختصار منهج وفلسفة يتبنى إدارة العمليات الفكرية والتصورات اإلبداعية التي تحمل حقائب  

ض المستقبل  إلى  وأماله  وتطلعاته  والتخيل  اإلنسان  اإلبداع  على  يعتمد  بهذا  وهو  آمن.  سياق  من 

 ( 2013واالبتكار وتقديم ما هو جديد يصعب على المنافسين تقليده إال بوقت وجهد مضاعف. )رجب ،

وقد أصبحت األزمات سمة أساسية للمنظمات المعاصرة بسبب التغير والتعقد الكبير في بيئة األعمال  

 – ت عرضة لحدوث األزمات والتأثر بها، ولما كانت األزمات  التي تحيط بها، فصارت كل المنظما

تمتاز بعنصر المفاجأة فهذا يستدعي من اإلدارات في مختلف المنظمات امتالك القدرة   -أيا كانت 

على توقعها وتجنب حدوثها مع وجود مهارة عالية في إدارتها والتصدي لها عند حدوثها، وهنا تبرز 

با اإلدارة  استعانة  بالتغييرات  أهمية  التنبؤ  على  القدرة  كيفية  في  المنظمات  في  االستراتيجي  لتفكير 

المؤسسات.   على  سلبي  بشكل  تؤثر  قد  التي  والتهديدات  للمنظمات  الخارجية  البيئة  في  الحاصلة 

 ( 2021)المثاني، وآخرون، 

واإلدارية المختلفـة،    بـاألدوات العلمية،-أي أزمة  –فـإدارة األزمــات تعنـي كيفية التغلـب علـى األزمـة  

وتجنـب سلبياتها، واالسـتفادة مـن ايجابياتها مشاكل القائمة بالفعل بينما تقوم اإلدارة باألزمات على 

 (2010تقويم األزمة، وإيجادها كوسيلة للتغطية والتمويه على المشاكل القائمة بالفعل. )الزعبي، 
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بسبب التطورات التي حدثت في مختلف القطاعات  وازدهر مفهوم إدارة األزمات في القرن التاسع عشر  

االقتصادية والسياسية وتعقيد حجم وطبيعة العمل التنظيمي، األمر الذي تسبب في ضعف مختلف  

 (. 2011جوانب عمل المنظمات )الرويلي، 

وتنشب األزمة نتيجة اتخاذ بعض القرارات بطريقة خاطئة أدت إلى حدوث مشاكل. وقد تطورت بعض 

كالت حتى تحولت إلى أزمات، لذلك تم تصميم إدارة األزمات لحماية المنظمة وأصحاب  هذه المش

المصلحة فيها من التحديات و/ أو التقليل من تأثير الشعور بالتحدي والحفاظ على شهرة المنظمة.  

(Coombs, 2007) ،(Alnazer,2017) 

إدارة األزمات أضحت تعنى باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأهب لألزمات واإلغاثة    إنوأظهرت األبحاث  

آثارها، لذا فإن االستجابة المناسبة والحقيقية، وفهم ظروف األزمة في  السريعة والتعافي للحد من 

يرات  المراحل األولى من التعامل تتطلب معرفة كافية وخبرة وتفكيرا عميقا وواقعيا وإدراكا صحيحا للمتغ 

 التي يمكن أن تسبب في األزمة.

ويشكل التفكير االستراتيجي ومهاراته الرافعة التي تجهز القيادات بالقدرات والكفاءات واإلبداع الذي  

يوفر جميع مستويات تدابير إدارة األزمات بطريقة متماسكة، بما في ذلك توافر إمكانية االستشراف  

ات وبالتالي توفير الممكنات المجهضة لها والعمل على تنسيق  المبكر قبل وقوع األزمة وتحليل المتغير 

أنشطة جميع القطاعات الفرعية المسؤولة القادرة على إحالل المناعة والوقاية واكتشاف الفرص المخبأة 

 ( Allahveisi, et al, 2019وسبل استثمارها على النحو الذي يجعل من الخسارة ربحا. )

ناول دراسة أثر أنماط التفكير االستراتيجي على إدارة األزمات في ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتت 

وتعد الشريك    ،شركات التأمين العاملة في األردن باعتبارها من القطاعات الخدمية المهمة في األردن

االستراتيجي والقاسم المشترك للقطاع المالي والصناعي في آن واحد، وينافسهما بقوة إن لم يتفوق  
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ما نشاهده في الدول الصناعية الكبرى التي تعتبر قطاع التأمين فيها دائما هو األكبر    عليهما، وهذا

 ( 2012كقيمة سوقية. )المجالي، 

 

 



6 
 



 ( مشكلة الدراسة: 1-2) 

بصفة خاصة تحديات    األردنورة عامة وشركات التأمين العاملة في  تواجه منظمات األعمال بص 

تتزايد باستمرار، ما   بقائها واستمراريتها بسبب األزمات غير المتوقعة والغامضة التي  متزايدة تهدد 

يجعلها بحاجة إلى االعتماد على طرق التفكير االستراتيجي والذي يمنحها القدرة على إحداث التغييرات 

 ( 2020اوي، . )العيسالداخلية والخارجيةالمطلوبة في بيئتها 

شركات التأمين حالها كحال منظمات األعمال األخرى تواجه أزمات على نحو مستمر  أصبحت قد و 

بسبب التغيير الذي يتميز بالتقلب وعدم اليقين والتعقيد والغموض، وصارت المنظمات بدورها تعاني  

أوقع القادة والمدراء   قدر كبير من عدم اليقين في توجهاتها المستقبلية ومستقبلها بشكل خاص. مما  من

تستجد مما  ما  كثيرا  التي  للظروف  الموضوعة  االستراتيجيات  نتيجة عدم مالئمة  بعجز  التنفيذيين 

يجعل الشروط واألدوات التي دأبت الشركات والمنظمات على توظيفها والجهود التي اعتادت للقيام  

الفا عديمة  كأنها  تظهر  لالستجابات  والتخطيط  المستقبل  لفهم  بيئة.  بها  هكذا  في  ئدة 

(Codreanu,2016 ) 

وتمكن أنماط التفكير االستراتيجي منظمات األعمال أن تركز بإنتاج قرارات أكثر فعالية وبناءة وخالقة  

تملك   التي  المستقبلية  القيادة  المستوى  إلى  االنتقال  شأنها  من  مهارات  لديها،  التوجيه  قدرات  ترفع 

توفره من قدرة تنظيمية تصل المنظمة إلى مستوى من الرشاقة والمرونة إمكانيات خلق المستقبل بما 

اقتناصها على نحو فعال  المخفية والعمل على  الفرص  التكيف بسرعة واكتشاف  تمكنها من  التي 

 (Elkington,2018وكفوًء. )

تيجي  ( وجود عالقة إيجابية وهامة بين التفكير االستراAllahveisi, 2019وقد بينت نتائج دراسة )

 وأبعاد إدارة األزمات.   
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الدراسة األول من مصادر مشكلة  المصدر  يعد  المذكورة  التصورات األدبية  تقدم من  ما  بينما    إن 

قا  بما  تمثل  الثاني  بالمصدر  الباحث من إجراء مقابالت  م  من مديري شركات   مع ثالث   هاتفيةه 

، وخططهم إدارة األزمات ا عن واقع  ستفسر فيهالتأمين العاملة في األردن في مدينة عّمان والتي ا

وجود    كدوا أ  . وقد ومواجهة المنافسة في السوق   هملمحافظة على وضع شركاتالمستقبلية ورأيهم في ا

وموضح  .  مع التفكير االستراتيجي  ارة األزمات وغياب دراستهااالستثمار الكامل إلد   نقص كبير في

 .(1في ملحق رقم )

مشكلة   تتلخص  سبق  إدارة  مما  على  وأثرها  االستراتيجي  التفكير  أنماط  على  التعرف  في  الدراسة 

 .ألزمات في شركات التأمين العاملة في األردنا

 أهداف الدراسة: ( 1-3)

ا بيان أثر التفكير االستراتيجي على إدارة  ألزمات في شركات  الهدف الرئيسي للدراسة الحالية هو 

 في مدينة عّمان من خالل: التأمين العاملة في األردن

ة )أنماط التفكير االستراتيجي، وإدارة يمي حول متغيرات الدراسة الرئيسيمفاه و تقديم إطار نظري  .  1

 األزمات( اعتمادًا على األدبيات والدراسات السابقة.

 .ئيسّية في شركات التأمين العاملة في األردنتحديد مستوى ممارسات متغيرات الدراسة الر . 2

ألزمات في شركات التأمين  التعّرف على األثر المباشر ألنماط التفكير االستراتيجي على إدارة ا .  3

 . العاملة في األردن
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 ( أهمية الدراسة: 1-4)

 تعد الدراسة ذات أهمية من الناحيتين النظرية والتطبيقية كالتالي: 

 من الناحية العلمية )النظرية(:-أوالً 

على المزيد من متغيرات الدراسة األساسية للمساهمة في سد الفجوة المعرفية للتفكير    . االطالع1

 االستراتيجي وإدارة األزمات.

 الفرعية. ها أبعاد و  الدراسة وضيح مفاهيمت .2

 تحديد طبيعة العالقة بين التفكير االستراتيجي وإدارة األزمات من الناحية النظرية.  .3

 )التطبيقية(:  من الناحية العملية-ثانياً 

في مدينة المتواجدة    شركات التأمين العاملة في األردنوضع نتائج هذه الدراسة تحت تصرف  .  1

 تطوير التفكير االستراتيجي وتأثيره على إدارة األزمات.بما يسهم في عمان 

حسين  يساعد في تلشركات التأمين المعنية بما  األزمات    أوسع إلدارة  انتائج هذه الدراسة فهمتوفر  .  2

 أدائها بشكل مباشر. 

للمساهمة في تطوير أعمالها    المبحوثهات  للشرك  الدراسة في التوصيات التي تقدم  تتجلى أهمية.  3

 وإبراز الميزة التنافسية فيها. 
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 ( أسئلة الدراسة وفرضياتها: 1-5)

 سعت هذه الدراسة لإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

)نمط التفكير الشمولي،    يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألنماط التفكير االستراتيجي السؤال الرئيسي: هل  

ألزمات في على إدارة االتشخيصي، نمط التفكير التخطيطي(  نمط التفكير التجريدي، نمط التفكير  

 ؟ شركات التأمين العاملة في األردن

ر الشمولي على إدارة األزمات  السؤال األول الفرعي: هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكي

 ؟ بعادها في شركات التأمين العاملة في األردنوأ

السؤال الثاني الفرعي: هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير التجريدي على إدارة األزمات 

 ؟ بعادها في شركات التأمين العاملة في األردنوأ

إحصائية لنمط التفكير التشخيصي على إدارة األزمات  السؤال الثالث الفرعي: هل يوجد أثر ذو داللة  

 ؟  بعادها في شركات التأمين العاملة في األردنوأ

السؤال الرابع الفرعي: هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير التخطيطي على إدارة األزمات  

 ؟ بعادها في شركات التأمين العاملة في األردنوأ
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 الفرضية الرئيسية: 

 بناًء على ما تقدم في أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات األتية:  

(H01ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألنماط التفكير االستراتيجي :)  األزمات لشركات   على إدارة

 . (α≤0.05) عند مستوى داللة إحصائية   التأمين العاملة في األردن

 :ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

(H01.1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير الش :)  في الشركات  مولي على إدارة األزمات

 (. α≤0.05المبحوثة عند مستوى داللة )

(H01.2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير التج :) في الشركات    ريدي على إدارة األزمات

 (. α≤0.05عند مستوى داللة )  المبحوثة

(H01.3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير الت :) في الشركات    شخيصي على إدارة األزمات

 (. α≤0.05المبحوثة عند مستوى داللة )

(H01.4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير الت :) في الشركات   خطيطي على إدارة األزمات

 (. α≤0.05وى داللة )المبحوثة عند مست 

 

 

 

 



11 
 



 نموذج الدراسة: أ ( 6- 1)  

   

 

 

 

 

 

 أنموذج الدراسة:  ( 1- 1)شكل 

  ،( المتغير المستقل2018)علي،  من إعداد الباحث استنادًا إلى الدراسات التالية:  المصدر:

(Alnazer,2017 المتغير )التابع ،(Allahveisi, 2019 الدراسة الرابطة ) 

 

 ( حدود الدراسة: 1-7)

من أصل    ( في مدينة عّمان10)والبالغ عددها    دناألر   العاملة في  شركات التأمين  الحدود المكانية:

 (www.JIF.jo). للتعاون مع الدراسة الحالية دادهماستع( الذين أبدوا 24)

 . 2021/2022لعام  لهذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول  أنجزت نية: االحدود الزم

العلمية:   الشمولي، نمط    ت ركز الحدود  التفكير  التفكير االستراتيجي )نمط  أنماط  الدراسة على  هذه 

األزمات إدارة  على  وأثرها  التخطيطي(  التفكير  نمط  التشخيصي،  التفكير  نمط  التجريدي،    التفكير 

  10H 
المتغيرالمستقل

 (ي)أنماطالتفكيراالستراتيج

 الشمولينمط التفكير 

 نمط التفكير التجريدي 

 نمط التفكير التشخيصي

المتغيرالتابع

 )إدارةاألزمات(

 تفتيت األزمة

 تفريغ األزمة

 تحويل مسار األزمة 

 احتواء األزمة

 تعبئة األزمة

 

 

1.10H 

1.20H 

1.30H 

1.40H 

 نمط التفكير التخطيطي 
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ألزمة( في شركات  )تفتيت األزمة، تفريغ األزمة، تحويل مسار األزمة، احتواء األزمة، تعبئة ا  بأبعادها

 . األردن العاملة في ينالتأم

ارة  العاملين في مستويات اإلد   األقسامنوابهم ورؤساء    الدراسة على المدراء  طبقت هذه  الحدود البشرية:

 مدينة عّمان.المتواجدة ب األردن العاملة في لتأمينشركات ال العليا والوسطى

 ( محددات الدراسة: 1-8)

األردني في مدينة عّمان، وبالتالي من الصعب تعميم  لية على قطاع التأمين  االدراسة الح  ت قطب .1

 على القطاعات األخرى.   هانتائج

 صعوبة إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة على شركات التأمين في دول أخرى.  .2

تناولت متغيرات الدراسة مع بعضها )أنماط التفكير   .3 افتقار المكتبات العربية من الدراسات التي 

 .إلى حد علم الباحث  األردن العاملة في زمات( في شركات التأميناالستراتيجي، وإدارة األ

 : واإلجرائية ( مصطلحات الدراسة المفاهيمية 1-9)

االستراتيجي بخصائص  (Strategic Thinking)  التفكير  ويتميز  للتفكـير،  خـاص  طريـق  هـو   :

هو عملية تركيبية ناجمة عن حسن توظيف    ، أي انهمنظـور متكامـل للمنظمـةمحـددة، يـنجم عنـه  

)يونس محمد، للمنظمـة.  االستراتيجية  التوجهات  واألبداع في رسم   ,Bratianu(، )2012الحدس 

2017) 

  على التفكير بطريقة  قدرة شركات التأمين العاملة في األردن  إجرائيا بأنه  التفكير االستراتيجيعرف  وي

أي  خـا للصة،  متكامـل  منظـور  عنـه  يـنجم  محـددة،  بخصائص  و شركةيتميز  قياس.  التفكير   يتم 



13 
 



جي من خالل نمط التفكير الشمولي ونمط التفكير التجريدي ونمط التفكير التشخيصي ونمط  االستراتي

 .طيالتفكير التخطي

توقع  ل  مع المستقبل  لالتعام  على  قدرةأل  هو:  Holistic Thinking Style))  نمط التفكير الشمولي

أو   Inventing ى اختراعل عالتوقع  . ويقوم  ية ل الحالية والمستقب  ل عماألنتائج ا  همحداث القادمة وفألا

  ية لحداث المستقبألتؤثر في ا  نأ  نالتي يمكالبشر    ملية ويطور طريقة علات المستقبهريو سينالل  لتخي

 .(2020الحلفي،)

  الخارجي لمجتمع  امعرفة طبيعة    الذي يستند علىالنمط  بأنه   إجرائياً   نمط التفكير الشموليعرف  وي

الخبرات التي من شأنها أن تكون مؤثرة   على تراكم  باالعتماد   ويتمتع بمرونة في التعامل مع العاملين

 .وحلها في اكتشاف المشكالت 

التركيبي،    رينمط التفك  عوا نأحد أبأنه    Abstract Thinking Style))  نمط التفكير التجريديويعد  

محـاور  الشـمولي    هوتتفق  التفكير  نمـط  محاور  أرض بشأن  مـع  عـلى  تطبيقهـا  في    مسـتويات  الواقع 

 ( 2019)ناصر الدين، . حدودها الدنيا

النمط الذي يشجع العاملين في شركات التأمين على اتخاذ  إجرائيا بأنه  عرف نمط التفكير التجريدي  وي

القرار ويعمل على فهم المشكالت واستثمار الوقت لجمع البيانات عن المشكالت وتقييم أداء العاملين  

 غير المألوفة.المستجدة  بموضوعية ويتم االهتمام بالمواضيع 

التشخيصي التفكير  ينظر  لنمط  ابأنه  :  Diagnostic Thinking Style))  نمط  حقيقة  الذي  إلى 

األشياء أو تحديـد ما هي عليه المشـكلة وصـوال إلى قـرائن عملية مرتبطـة بشـكل مبـاشر ومؤكـد في 

ختار  تتشخيص أهم العوامل أو دواعي اتخاذ القرار، ومن ثم  بقوم  تفي هذا النمط    دارةوأن اإل،  المشـكلة

 ( 2012. )يونس محمد، المناسب  البديل
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النمط الذي يعتمد على استثمار الفرص الموجودة خارج إجرائيًا بأنه    تشخيصيال  التفكير  نمطعرف  وي

الشخصية  الخبرات  على  باالستناد  التعرف على المشكالت  بما يوفر قدرة  لصالح العمل  وتجّيرها  العمل  

العمل بهدف تطوير  سياقات  غييرات في  وإجراء التل المشكالت  من أجل حفي رصد البيئة الخارجية  

 شركات التأمين. 

التخطيطي التفكير  على    :Planning Thinking Style))  نمط  لتحقق  القابل  العملي  النمط  هو 

عنصر المرونـة في ويوفر ذلك  ارض الواقع. وتعد هذه الميزة بصمة تميزه عن األنماط اآلنفة الذكر.  

األهداف المزمع حصرها ألغراض اتخاذ    تحديـد األسباب أو المعلومـات ومصـادرها أو الحلـول أو

 (2020)الجنابي،    القرار.

النمط الذي يبني التصورات المستقبلية بطريقة واقعية  بأنه    إجرائياً   عرف نمط التفكير التخطيطيوي

ويتبع القوانين واإلجراءات ويهتم بالتفاصيل في التعامل مع المواقف اإلدارية ويقدم حلول غير المألوفة 

 للمشكالت المستقبلية ويتابع خطط العمل للعاملين. 

: مفهوم يعكس رؤية المؤسسة ككل لإلجراءات واألساليب (Crisis Management)  إدارة األزمات 

التي تتخذها في التعامل مع األزمات التي تواجهها بحيث يشارك فيها كافة التخصصات واإلدارات 

 (2016، د عبد المجي)، (2006والوحدات واألنظمة في المؤسسة. )السعيد،

  مجموعة من االستراتيجيات التي بأنها  :  (Crisis Management)  إجرائياً   إدارة األزمات تعرف  و 

واألساليب التي تتخذها في التعامل مع األزمات التي تواجهها    شركات التأمين لإلجراءات رؤية    تسهل

ويتم قياسها من خالل  ات  شركفي ال  قسامواإلدارات والوحدات واأل  مختصينكافة البما يسمح بمشاركة  

استراتيجية تفتيت األزمة واستراتيجية تفريغ األزمة واستراتيجية تحويل مسار األزمة واستراتيجية احتواء 

 .األزمة واستراتيجية التعبئة لألزمة
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: وتعتمد هذه االستراتيجية على  (Crisis Fragmentation Strategy)  استراتيجية تفتيت األزمة

معرفة كافة التفاصيل للعوامل المسببة لألزمة من خالل تحديد اإلطارات المتعارضة والمنافع المحتملة،  

 ( Alnazer,2017لة للحل. )ومن ثم تقسيم أثر األزمة ألجزاء متعددة قاب

 المعلومات   معرفة كافة  التي تقوم على أساساالستراتيجية  بأنها    إجرائياً   استراتيجية تفتيت األزمةتعرف  و 

  أجزاء متعددة قابلة   إلى   ومن ثم تقسيم أثرها  في شركات التأمين  لعوامل المسببة لألزمةواالتفاصيل  و 

 األزمة. اعتمادا على مختصين في تفتيت  للحل

بأنها االستراتيجية التي تعنى بمضمون  :  (Crisis Exhausting Strategy)  استراتيجية تفريغ األزمة

والوظيفة التي  )سياسيًا، اجتماعيا، دينيًا، اقتصاديًا، ثقافيًا، إداريًا، وغيرها(،  سواء كان هذا المضمون  

وبالتالي فقدان قوة الضغط لدى قوى  هي إفقاد األزمة لهويتها ومضمونها  توفرها هذه االستراتيجية  

 ( 2003(، )الخضيري، 2013األزمة. )أحمد، 

إنهاء األزمة من  و التي تقوم على تفكيك    ستراتيجيةإجرائيا بأنها اال  استراتيجية تفريغ األزمة  تعرفو 

وإقامه تحالفات مؤقتة وتكليف العاملين داخل شركات التأمين لحل    خالل معرفة مضمونها وأسبابها

  األزمة.

األزمةااستر  مسار  تحويل  يتم  ((Crisis Diversion Strategy  تيجية  التي  االستراتيجية  وهي   :

استخدامها عند التعرض إلى أزمات شديدة والتي ال يمكن وقف تصاعدها، وذلك من خالل تحويل  

 (As-Sairafi,2008)، (Alnazer,2017)مسارها إلى مجال آخر وإلى شيء منتج وفعال. 

التي تستخدم  ركات التأمين  شالمعتمدة من قبل    بأنها استراتيجية  استراتيجية تحويل مسار األزمةتعرف  و 

أساليب مالئمة بشدة لألزمات التي تمر بها بما يمكنها على تحفيز ولفت انتباه العاملين إلى مواضيع  

 إيجابية أخرى بعيدة عن األزمة.
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األزمة  وهي استراتيجية تحاصر  :  (Crisis Containment Strategy)  استراتيجية احتواء األزمة

ألمثلة على ذلك األزمات العمالية حيث يتم استخدام طريقة الحوار في نطاق ضيق ومحدود ومن ا

 ( Alnazer,2017والتفاهم مع قيادات تلك األزمات. )

األزمةتعرف  و  احتواء  ق  :إجرائيا  استراتيجية  وعدم  بأنها  األزمة  محاصرة  على  التأمين  شركات  درة 

القرار   اتخاذ  السرعة في  باالمتداد مع  لها  للتسريع في حلها السماح  والتنسيق مع جميع األطراف 

 وتحديد المسؤوليات المطلوبة من كل شخص.

المعرفة المتعلقة والشاملة بنقاط  وهي    (Crisis Mobilization Strategy)  استراتيجية التعبئة لألزمة

االحتياطي التعبوي  الضعف الجوهرية في المنظمة والتهديدات التي تواجه هذه المنظمة، ويمكن توفير  

للمنظمة في مجاالت متعددة منها األفراد، وبدائل التكنولوجيا، والمتخصصين والمواد الخام واالحتياطي  

 ( 2020التعبوي في جودة العمل. )أبو فارة، 

  اإلمكانيات الالزمةمن    احتياطعتمد على توفر مخزون  تإجرائيا بأنها    استراتيجية التعبئة لألزمةتعرف  و 

الشركات  بحالة تعرض    االلجوء إليه  ويتم  على توفير السيولة النقدية والموارد البشرية وتدريبهم  العملو 

 لألزمات. 
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 الفصل الثاني اإلطار النظري 

 ة والدراسات السابق

 

 التفكير االستراتيجي ( 2-1)

 إدارة األزمات  ( 2-2)

 شركات التأمين العاملة في األردن  ( 2-3)

 الدراسات السابقة   (2-4)

   ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة( 2-5)
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 الفصل الثاني اإلطار النظري 

 والدراسات السابقة 

 التفكير االستراتيجي   –( أوال 2-1)

 ( منطلقات التفكير االستراتيجي  2-1-1)

لتولد استنتاجات بدورها    ومعرفة  معلومات   مدركات من شأنها أن تفسر  التفكير نشاط معرفي ينتج عنه

مو  ومعرفةلرد  اتشكل  أو  جديدة  معلومات  هدف  تحقيق  أجل  من  الفرد  يطبقها  ذهنية  عملية  فهو   .

 مجموعة أهداف في مسعى آخر. 

أنتجت الخبرة اإلنسانية متطلبات تطوير مستويات التفكير بذات مالمح التطور في حاجات اإلنسان  و 

سفة  وبيئته. ووجدت عالقة طردية أزلية على طول الزمن ما بين الفكر والواقع والتغيير. واشتغل الفال

 (.2012ذه العالقة. )يونس محمد، ردحا طويل من الزمن لتقديم تصوراتهم على ه

بمعالجات ذهنية مختلفة المستوى    نساناإليعد التفكير بشكل عام عملية معرفية معقدة تتضمن القيام  و 

 (2013)برهوم،  .راد تحقيقها من وراء ذلك، والحاجة التي ي تبعا لمتطلبات المحتوى اإلدراكي

وقد أدى التطور إلى توليد الحاجة إلى االرتفاع بمستوى التفكير بعد أن أصبح لوحده غير كاف؛  

االستراتيجي التفكير  إلى ظهور  الحاجة  اإلدارة    فأفرزت  الباحثين في مجال  قبل  كبير من  باهتمام 

ب للتحديات  لكي تستجياالستراتيجية باعتباره أحد األدوات التي من شأنها أن ترتفع بمستوى اإلدارة  

 ( 2019)أومر،  الناشئة.
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يتميز التفكير االستراتيجي عن التفكير التنفيذي ذي الصبغة اإلجرائية وعن التفكير األكاديمي ذي و 

الطبيعة العلمية وعن التكفير السياسي ذي الميزة للمنظمة، بكونه نمطا من التفكير الشمولي المركب  

يمكن النفاذ إليه بالبديهة والحدس فحسب وإنما يبرز نتيجة  والممنهج والمؤطر، ال يكتسب تلقائيا وال  

  (.  2019. ) داود وآخرون، متطورةلتراكم معارف وخبرات ومبادئ ونظريات ومناهج عقالنية 

الفلسفية كرد فعل على ما أحدثته األوساط البحثية التي   وظهر مفهوم التفكير االستراتيجي ومنطلقاته

بلوغ   في  فاعليته  ومدى  االستراتيجي  التخطيط  ألسلوب  االستراتيجية  اإلدارة  استخدامات  في  نقبت 

غايات المنظمة، إذ كان مفهوم التخطيط االستراتيجي شائعًا عند الباحثين في إدارة األعمال خالل  

لحين خضع مفهوم التخطيط االستراتيجي إلى االختبارات المكثفة من  منتصف الستينات، ومنذ ذلك ا

الباحثين المختصين حيث لم يجدوا ضالتهم المنشودة في تطبيقاته على أرض الواقع. وبدأ البحث  

على أثر ذلك عن أسلوب بديل يتجاوز األخطاء واألوهام التي اكتنفت تطبيقاته وبما يخدم التوجيهات  

 (. 2009صالح،  ،منظمة )الدوري الستراتيجية في الا

 ( مفهوم التفكير االستراتيجي  2-1-2)

يشكل التفكير االستراتيجي نمطا للمواءمة بين إمكانات المنظمة وواقع المنافسة ومستقبلها من خالل  

المنظورة لمجمل األنشطة وتداخلها مع مختلف األنما البيئية. )الدوري دراسة العالقات  صالح،   ،ط 

2009 ) 

أن التفكير االستراتيجي عملية تركيبية معقدة ناجحة عن توظيف كل من الحدس    Mintizbergوأشار  

الرؤية  لتحديد  البيئة  مع  التعامل  بهدف  المنظمة  في  والعاملين  للمدير  الشخصية  والخبرة  واإلبداع 

اعتبر التفكير  المستقبلية واالتجاه الذي ينبغي العمل بموجبه استنادا لمنظور شمولي متكامل. ولذلك  
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االستراتيجي معالجة للبصيرة فهو معني في عملية التساؤل المستمر عن وضع المنظمة والتفكير  

   ؛(2020المرشد، ) ؛(Mintizberg, 1994بالقضايا التي تواجهها بشكل مبدع. )

(Ferreira, 2015).      

غالبا ما استخدم مصطلح "التفكير االستراتيجي" على نطاق واسع وبصورة عامة في   Liedtkaوأكد  

يبدو أنه يستخدم لإلشارة إلى كل  و لدرجة أنه يخاطر بأن يصبح بال معنى تقريبا،    االستراتيجيةمجال  

، بدال من اإلشارة إلى نمط معين من التفكير، بخصائص محددة. ضمن هذا االستراتيجيةتفكير حول  

ا مع مفاهيم أخرى مثل التخطيط  ؤلفون المصطلح بشكل متبادل تقريبتخدام الواسع، استخدم الماالس

تقريع  "    Liedtkaاالستراتيجي أو اإلدارة االستراتيجية. وتسبب هذا االستخدام العشوائي إلى ما أسماه  

  Mintzbergأمثال    األساليب التقليدية لالستراتيجية" على أيدي المدافعين عن التفكير االستراتيجي من

 (. 2020المرشد، )؛ Gary Hamel( .Liedtka, 1998) وC. K. Prahaladو 

التفكير االستراتيجي يمتد إلى صياغة وتنفيذ االستراتيجيات من قبل قادة األعمال   Liedtkaواعتبر  

وإلى األداء االستراتيجي للمؤسسة ككل. ويشمل التحليل االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي والتنظيم  

ت أساسي كل  التفكير االستراتيجي يغطي بشكل  فإن  لذلك،  االستراتيجية.  القيادة  لك والرقابة وحتى 

 (M. Muriith,2018) ؛(Liedtka, 1998) السمات التي يمكن تسميتها "استراتيجية".

بين نهج    Bonnوعرف   التي تجمع  المشكالت االستراتيجية  بأنه طريقة لحل  التفكير االستراتيجي 

عقالني ومتقارب مع عمليات التفكير اإلبداعي والمتشعب. ويركز هذا التوجه العملي على هذا التحقيق  

ة  حول كيفية محاولة كبار المديرين في إطار تنظيمي فهم اإلجراءات االستراتيجية واتخاذها في بيئ 

شديدة التعقيد والغموض والتنافسية. إنه يمثل سابقة مهمة لصنع القرار االستراتيجي وقد يوفر مفتاحا 
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 ؛(Bonn, 2005)لفهم ظواهر التغيير التنظيمي بشكل أفضل، وفي النهاية، األداء التنظيمي والبقاء.  

 ( 2019)نصر، 

سنوية أو ممارسة موسمية، ومن شأن  يمثل التفكير االستراتيجي عملية مستمرة وليست مجرد خطة  

االستمرار في التفكير االستراتيجي واالرتفاع في مستواه أن يعزز القدرة التنافسية للمنظمة ويقدم خدمه 

ذات قيمة ألصحاب المصلحة في مقدمتهم المستهلكين ويعزز فرصة المنظمة في النمو واالزدهار.  

: النظرة الشمولية، والتركيز نحو الهدف، والرؤية  ويرتبط التفكير االستراتيجي بخمس عناصر، هي

 ( 2009في الوقت المناسب للمستقبل، وتطوير االفتراضات، واالستفادة من البدائل. )الفرا، 

يسبق   توجد أوقات   إذ   لعمل في عملية مستمرة ومتشابكةويرتبط التفكير االستراتيجي ارتباطا وثيقا با

في أوقات أخرى، يجب أن يرتبط الفكر االستراتيجي  و هه ...  الفكر االستراتيجي فيها الفعل، ويوج

بالعمل بحيث يصبح "التعلم" فكرة أفضل من "التصميم" لما يجب أن يحدث. وفي معظم األحيان  

مما يعني أن المديرين  -يستجيب الفكر والعمل لبعضهما البعض؛ وتسمى هذه القدرة "التصرف بتفكير"  

يتم إبالغ اإلجراءات بإطار من التفكير السابق، وفي نفس الوقت، يمكنهم التصرف بسرعة، ومع ذلك  

إعالم التفكير المستقبلي. وبالتالي، فإن التفكير االستراتيجي موجه نحو العمل ويهتم بتحديد كيفية حل  

  (.2019،  نصر) ؛(Bonn, 2005الغموض وفهم عالم معقد. )

تفكير متعدد الرؤى والزوايا يأخذ في االعتبار الماضي  على  التفكير االستراتيجي  وبهذا المعنى ينطوي  

فهم  في  واالضطراد  السببية  وقوانين  األرقام  ولغة  الكمية  األساليب  ويوظف  والمستقبل  والحاضر 

المتغيرات المستقلة واستيعاب عالقات األشياء مع بعضها. فهو بالتالي تفكير تركيبي وبنائي يعتمد  

)داود    راك واالستبصار والحدس الستحضار الصورة البعيدة ورسم معالم المستقبل قبل وقوعه.اإلد 

 (  2019وآخرون، 
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وكثير ما تم الخلط لدى بعض الباحثين ما بين التفكير االستراتيجي واإلدارة االستراتيجية والتخطيط  

لإلدارة   مرادفا  المفهوم  أسُتخِدم  فقد  إن  االستراتيجي.  والواقع  االستراتيجي.  والتخطيط  االستراتيجية 

التفكير االستراتيجي وان تضمن مجموعة خطط إال أنه وظيفته تأمن المستقبل لمشروع معين عن  

طريق محاولة استشراف المستقبل واكتشاف الفرص الكامنة فيه وإبراز طرق ووسائل اقتناصها. لذا 

وليد صورة مسبقة لما يجب أن تتطلع إليه المنظمة في عرف التفكير االستراتيجي بانه عبارة عن ت

 (.  2008. )هالل،المستقبل على أساس المتغيرات النوعية أكثر من االعتماد على المتغيرات الكمية

 ( التفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي 2-1-3)

بسبب  أجلها تي وجدت من وجد الباحثون أن الخطط تتعرض للتعثر أثناء التنفيذ وال تحقق الغايات ال 

تعمل في سياقها.   الخطط  الذي صارت و   افتقارها لرؤية واضحة تجعل هذه  السريع  التغير  أظهر 

تتعرض له منظمات األعمال أن التخطيط االستراتيجي بات عاجزا وال يعمل في كثيرا من األحيان  

التخطيط االستراتيجي    Mintzbergومصابا بالتعثر ولم يعد مناسبا لتلبية حاجات المنظمات. ووصف  

المنقذ  البديل  واعتماد  إلسقاطه  األوان  وآن  االستراتيجي  للتفكير  ومانعا  التفكير    الذي  حاجبا  هو 

 .       Ferreira, 2015)) ؛ (Mintznerg 1994االستراتيجي )

السريع   Wilson وأكد  التغيير  التخطيط  يتطلب  أن  من  تتحول  أن  األعمال  منظمات  قيادات  من 

التخطيط االستراتيجي الذي يدور حول التحليل وتقسيم  إذ أن  االستراتيجي إلى التفكير االستراتيجي.  

الهدف إلى خطوات، وتصميم كيفية تنفيذ الخطوات، وتقدير النتائج المتوقعة لكل خطوة لم يعد متناسبا  

المتسارع الذي يصيب البيئة المحيطة والتي تعمل وتتنافس فيها منظمات األعمال؛ وبالتالي  مع التغيير  

أصبح ضاغطا على منظمات األعمال نفسها وأساليب وطرق عملها وقدرتها على االستمرار والمنافسة  

 (2020، رشد ملا)؛ (Wilson,1994وتحقيق رسالتها ورؤيتها. ) 
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تخدام الحدس واإلبداع لصياغة منظور متكامل، رؤية ساالستراتيجي حول التوليف بافكير  التويدور  

التخطيط   بينما  للمنظمة؛  وتفصيل    االستراتيجيمتكاملة  وصياغة  كبرمجة    االستراتيجيات ُيماَرس 

الموجودة بالفعل. ويوفر التفكير االستراتيجي قدرة االستفادة من تجارب التنفيذ بطريقة ابتكارية تسمح  

فرص الكامنة في البيئة القائمة لالنطالق نحو المستقبل عبر إبداع وسائل وأساليب خالقة غباكتشاف ال

الستثمار الفرص المكتشفة الكامنة في المستقبل ومحاولة إدراك التهديدات والعوائق التي تواجه عملية  

عمق قدرتها لبلوغ المستقبل استثمارها وبالتالي تجاوز نقاط الضعف الموجودة في المنظمة بما يؤهلها وي

  (Petsch, 2019)    ؛(Morrison, 2000من اآلن. )

البحث عن أفكار جديدة وتطبيقات  عبر  اإلبداع واالبتكار  خصائص    يعتمد التفكير االستراتيجي علىو 

االنشغال  مستحدثة لمعرفة سابقة وذلك وصوال الستشراف المستقبل وتحديد اتجاهاته وتحوالته بدال من  

الكامل بالحاضر والتفرغ الكلي لمشاكله التي هي امتداد للماضي. فهو يعتمد التحري والتأمل واالستقراء 

والتفكير واالستنتاج. لذا فهو باختصار ذلك المجهود الذهني الشامل والممنهج الهادف إلى استشراف  

 (  2019. )داود وآخرون، المستقبل وهيكلته االستباقية

المتمثلة في األعباء والقيود االقتصادية    مسايرة التغيرات البيئية   ال يستطيع   التخطيط االستراتيجي  ن وأل

واالجتماعية، وزيادة حدة المنافسة والعدائية، والتطور التكنولوجي المتسارع، وما يصاحبها من ارتفاع  

الذي   التفكير االستراتيجي إلىالحاجة  فقد تولدت  معدالت مخاطر االنزالق في اتخاذ قرارات خاطئة.  

يوفر وجهة نظر شمولية ترتفع من رؤية المنظمة من كونها أجزاء منقسمة إلى رؤيتها كمجموعة من  

 ( Salih &Alnaji, 2014األجزاء المتكاملة حيث يكون لكل جزء عالقة بالكل. )

والهدف النهائي ويعتمد أنظمة قياس  يركز التخطيط االستراتيجي على وضع الخطة  وكما هو معلوم 

األول هو بيان الرؤية أو الرسالة   ،ويعتمد على ثالثة أجزاء رئيسية  ،ومراقبة المتغيرات بدقة وسرعة
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مثل إطالق المنتجات، والتوسعات -. والثاني هو قائمة المبادرات  نسبياً   وطموحاً   سامياً   الذي يحدد هدفاً 

تنفذها المنظمة في السعي لتحقيق الهدف. يميل هذا الجزء من التي س- الجغرافية، ومشاريع البناء  

للغاية. ويؤدي التخطيط االستراتيجي إلى موائمة التكاليف    الخطة االستراتيجية إلى أن يكون منظماً 

إنه يقرر عدد الموظفين الذين سيتم تعيينهم، وعدد األمتار المربعة من العقارات  إذ  المناسبة للتخطيط،  

 ,Martinجيرها، وعدد اآلالت التي يجب شراؤها، ومقدار اإلعالنات التي سيتم بثها. )التي سيتم تأ

2014) 

ويرتبط التخطيط االستراتيجي مع الفكر االستراتيجي ويتكامل معه ليكونا إدارة استراتيجية فعالة. إذ  

لى إعادة تعريف  يقوم التفكير بتعزيز االبتكار وتخيل مستقبل جديد ومختلف للغاية قد يقود المنظمة إ

استراتيجياتها األساسية وحتى صناعتها"؛ بينما يركز دور التخطيط االستراتيجي على تحقيق ودعم  

االستراتيجيات التي تم تطويرها من خالل عملية التفكير االستراتيجي ودمجها مرة أخرى في األعمال. 

(Graetz, Fiona ,2002) 

بالتركيز على المتغيرات في البيئة الداخلية للمنظمة والمتغيرات في البيئة  ويقوم التخطيط االستراتيجي  

الخارجية التي تعمل بوسطها المنظمة. ويحدد الفئات المستهدفة والمجاالت التي يستهدفها وتحديد  

الطرق التي ستقوم المنظمة باتباعها؛ والتي من شأنها أن توفر إجابة إلى أين تريد المنظمة أن تصل  

واإلبداع  باال الحدس  أدوات  باعتماد  االستراتيجي  التفكير  يقوم  حين  في  المنظمة.  رؤية  مع  رتباط 

واالستشراف والذكاء لتحليل واكتشاف وفهم لألوضاع المعقدة التي تؤمن تصورات عن إعادة بناء  

يذ  االستراتيجيات التي من شأنها تحديد أثر إيجابي كبير في تحديد األهداف وفي صياغة آليات تنف

ببين التصورات  المنظمة ومعرفة مكامن الخلل فيه ونقاط الضعف ما  استراتيجيات األعمال وأداء 

 ( 2013والواقع. )العشي، 
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 ( المتطلبات التي أوجدت التفكير االستراتيجي  2-1-4)

)إ رؤيتها  صياغة  للمنظمة  يتيح  الذي  هو  االستراتيجي  التفكير  على  Visionن  المبنية  والرؤية  (؛ 

( المنظمة ذلك الفهم الواضح للرسالة Missionالتفكير االستراتيجي تمنح فهم واضح لرسالة )مدركات  

على رؤية وفهم واضح من التي تقوم  تلك الغايات  و ( للمنظمة؛  Goolsيمكن من تحديد الغايات )

  2007( المتفرعة عن الغايات. )Objectivesشأنه أن يسمح للمنظمة بالتحرك برشاقة نحو أهدافها )

Ellen F. Goldman)؛  (2017 .Salehi ,Mohammad  ) 

وهذا يجعل القيادة الخالقة المبدعة التي تمتلك خواص التفكير تتصف بأربع خواص تجسدها في كل 

( التي تضفي المعنى وتثير الدافع، وتمكن من صياغة الهوية  Vision)مكونات المنظمة، وهي الرؤية

(، أي الفهم الذي يخلق الترابط  Understandingوالفعالية الداخلية والخارجية. واإلدراك أو الفهم )

وردود   السلوكيات  وتستثمر  تحتضن  مهارات  وفق  فيها  المصلحة  وأصحاب  المنظمة  مكونات  بين 

منظمة  ( الذي يجعل الClarityالفعل، وتحاول تحويل القلق والمقاومة إلى طاقة إنتاجية. والوضوح )

االتصاالت   في  والوضوح  والشفافية  الثقة  يوفر  وبما  فعليا  حولها  يدور  وما  يهمها  ما  على  تركز 

القدرة أي توفير    ((Agilityوالعمليات بما يمكن من استخدام الطاقة والقوة بفاعلية أكثر. والرشاقة  

ه من ثقافة متناسقة  على التكيف بمرونة وجعل الهيكل التنظيمي أكثر قدرة على االستجابة بما يملك

التخاذ القرارات ومحاسبة األخطاء، والتفاعل بشفافية مع االعتراضات. وتوفير القدرة الميسرة لالبتكار.  

(Manders,2014)         

ولذا يجب أن يحمل التفكـير االسـتراتيجي الوجهين التحلـيلي والتركيبي، فالمنطلقات المعرفية الناضجة  

التفكير بأنماطه  ال تسمح في تحديد هيمن ة أنماط التفكر االستراتيجي بعضها على بعض. ويمنح 

دورة حياة السع والخدمات التي تنتجها بما    إمكانية التموضع االستراتيجي للمنظمة ودورة حياتها أو 
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الحالي  المالئمة  لتحقيق  يقود   القرن  معطيات  وأن  السيما  المنافسة.  وواقع  المنظمة  إمكانات  بين 

تحوالت جذرية في مفهوم المنافسة التـي توجـت ببـزوغ ظـاهرة العولمـة، التـي أضفت  أفصـحت عن  

وغير   المنظورة  بالعالقات  التفكير  وأصبح  المستقبلية.  المنظمات  قيادة  مهـام  على  مركبة  تعقيدات 

البيئيـة أحـد أه الذ المنظورة لمجمل األنشطة المنظمة وتداخالتها مع مختلف األنماط  ي  ـم السـمات 

 ( 2012،االستراتيجي. )يونس ريمتميز به التفك 

فالتفكير االستراتيجي جاء كحاجة ألسلوب تحليل المواقف التي تواجه المنظمات في ظل بيئة متحركة  

تتسم بالتحدي والتغيير وضرورة التعامل من خالل رؤية استراتيجية مستدامة تضمن بقاء المنظمة  

 Casey & Goldman)ا ومسؤولياتها االجتماعي واألخالقية. واالرتفاع بمستواها واالرتقاء بمهامه

 (.Al-Khrabsheh,2018) ؛  (2010

ونبعت أهمية التفكير االستراتيجي كنتيجة لعاملين: األول، التغيير المتسارع والكبير الذي اضحى 

يصيب البيئة بما يجعلها تفرض قيودا ومحددات تتطلب من منظمات األعمال استجابة سريعة في  

خالقة    إمكانياتها في الحركة وبشكل كفوء وسريع، وهذا كله يحتاج إلى إبداع ومرونة ورشاقة وقدرة

السريع تمكن المنظمة من التكيف وإحالل أنظمة معلومات متطورة وذات سرعة فائقة في الوصول  

توليد أفكار بناءة وجديدة تمكن تسمح بللمعلومات الصحيحة والدقيقة وفحصها بطرق دقيقة  واالستباقي  

  إلى لوصول  من استشراف مكامن المستقبل وما فيه من فرص  كامنة ومحاولة اكتشاف إمكانيات ا

ل تنظيمي  كهذه الفرص واستثمارها بفاعلية. والثاني، يرتبط بإجراء تغييرات استراتيجية في المنظمة كهي

وممارسات استراتيجية ترتفع وتطور ليس فقط أدوار القيادات العليا بل كل مفاصل المنظمة والعاملين  

لترتفع  الحوكمة المتطورة  بل وحتى أصحاب المصلحة وبما يجعل المنظمة خاضعة لعناصر    ؛فيها
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بكل مستوياتها  ب والقيادات  العاملين  بين  والتأهيل لترتكز  العالقة  والشفافية  والمشاركة  التفاعل  على 

 ( 2019العالي الذي من شأنه أن يحقق رؤية المنظمة ويجسد رسالتها. )ناصر الدين، 

اإلنسان الذهنية في اختراق عالم المجهول  ويتسم التفكير االستراتيجي بأنه تفكير تفاؤلي يؤمن بقدرات  

بين   الصراع  بواقعية  يقر  تنافسي  تفكير  بأنه  االستراتيجي  التفكير  ويتميز  باالحتماالت.  والتنبؤ 

المتنافسين واتجاهات الغلبة ألصحاب العقول المبدعة ذو البصيرة الذين يسبقون اآلخرين في اكتشاف  

كير االستراتيجي تطويري أكثر منه إصالحي وينطلق من  الفرص والعمل على استثمارها. ويعد التف

مستلزمات المستقبل ويرتبط بالرؤية الخارجية ليتعامل مع البيئة الداخلية وكذلك هو استباقي. ويتصف  

بأنه متعدد الرؤى شمولي فهو ينظر إلى األمام حتى في فهمه للماضي ويوظف األساليب الكمية  

        (2013العشي، . )والتطورات النوعية في ذات الوقت 

 :( خصائص ممارسات التفكير االستراتيجي2-1-5)

والصغيرة   الكبيرة  المنظمات  مختلف  في  السابقة  وسماته  بخواصه  االستراتيجي  التفكير  ويستخدم 

القدرة على القيام  التفكير االستراتيجي    يوفرإذ    .أشكالها وأنواعها إنتاجية كانـت أو خدميـةباختالف  و 

الفنية من   بالجوانب  بتبسيط إجراءات العمل واالستفادة من الوقت الفعلي ألداء األعمال واالهتمام 

لى األداء األمثل خالل وضع أسس تركـز علـى محـددات صياغة المتطلبات المحورية والتي تساعد ع

 لألعمال.

لوقت بفاعلية لتحقيق أعلى  على تقليص التكاليف في الجهود وإدارة ا  وظيفة التفكير االستراتيجيوتقوم  

مؤشرات النجاح في نتائج األعمال، وهـي أيضا إدارة المهام الصعبة ألنها تهتم بأدق التفاصيل الفنية  

أسـلوب   ويعتمد  التنظيمي.  العمل  بيئة  في  الحديثة  واألدوات  والمـستجدات  المتغيرات  على  معتمدة 

رحلة أولى لتطبيق أسلوب اإلدارة االستراتيجية  التفكيـر االستراتيجي الذي يمكن أن يخضع للتجربة كم
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للمراجعة لتحديد مدى صالحية المنظمة وتوافقها مع مبادئ التوجـه   بعد التنفيذ يخضع  و   .قبل التنفيذ 

عالج القصور والمشاكل الخاصة بعملية تطبيق أن ياالستراتيجي، ومن شأن هذا التوجه التبسيطي  

 (     2014نظمة. )أبو حيدر، االستراتيجية الشاملة على مستوى الم 

التفكير نطاق    االستراتيجي   ويمتلك  على  استخدامه  تتيح  التي  اإلمكانيات  تمنحه  خصائص عملية 

 (2019)أبو نصر،  ؛(2008)هالل، واسع؛ ويمكن تلخيص هذه اإلمكانيات على النحو التالي: 

 صياغة األهداف البعيدة للمنظمة. .1

 األغراض أو األهداف المرحلية )الجزئية( من األهداف البعيدة.تسهيل عملية اشتقاق  .2

 تحديد الموارد واإلمكانات المتاحة والممكنة والقدرة على استثمارها بكفاءة. .3

 تحليل البيانات واستنتاج المعلومات والمؤشرات والتعرف على دالالتها.  .4

 اتخاذ القرارات االستراتيجية.  .5

 . الخارجيةالتعرف على التهديدات في البيئة  .6

 االختيار االستراتيجي من بين البدائل االستراتيجية المتاحة. .7

 مواكبة تطور الفكر اإلداري العالمي. .8

 النظرة الثاقبة للمستقبل وتوقع األخطار والفرص واالستعداد القوي لها.  .9

 تنامي القدرات الذاتية مثل البصيرة ووزن األمور بدقة.  .10
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التفكير  و  وفقيتضمن  الفردي  المستوى  أساسية على  عناصر  ثالثة  يرى   االستراتيجي    : Bonn ما 

(Bonn, 2005 ) 

ويمثل القدرة على تركيب وتكامل العناصر المتنوعة لفهم  :  Systems Thinkingالتفكير المنظم   .1

كيفية تفاعلها مع بعضها البعض للوصول إلى أهداف المنظمة بحيث يتم دراسة األجزاء من حيث  

 عالقاتها بالكل وتقييمها حيث نجاحها في خدمة أهداف النظام.   

عCreativityاإلبداع   .2 قبل  من  موجودًا  يكن  لم  جديد  شيء  إنتاج  هو  الصورة:  هذه  ويمكن    لى 

تضمين جميع أبعاد اإلبداع في تعريف شامل ينص أن اإلبداع مزيج من القدرات واالستعدادات 

والخصائص الشخصية التي إذا وجدت بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى  

 نتائج أصلية ومفيدة سواء لخبرات الفرد أو الشركة أو المجتمع أو العالم. 

: وهي تعكس طموحات المنظمة وتزودها بنظرة شاملة عن )إلى أين  Visionالرؤية المستقبلية   .3

نذهب( وتعطي إشراقات حول تطلعات المنظمة، والمركز الذي تريد أن تحققه باالستناد إلى البيئة  

 التي تعمل فيها.

 و  Liedtkaتي  ومن الواضح ليس هناك تباين واختالف في عناصر التفكير االستراتيجي بين رؤي

Bonn وكل ما هنالك دمج .Bonn   العناصر األربعة األخيرة في رؤيةLiedtka   بالعنصرين الثاني

ال اللذين أوردهما. ومن  البعض وهناك عالقة   هابعضواضح أن العناصر جميعا تؤثر في  والثالث 

 متفاعلة ومتكاملة بينهم.  

صفات يفترض أن يتمتع بها المفكرون االستراتيجيون، وهي: التعليم المستمر    أربعة   Half  وضعو 

لتحسين القدرات الذاتية. اختبار األفكار والمفاهيم وفحص عناصر الضعف والنقص فيها. القدرة على 

المخاطرة بأفكار جديدة ومبتكرة واعتماد حلول وعروض فريدة، ُمعدة للنجاح والفشل، واالستعداد دائما 
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التي تبني مواقع ويب  تعلم من األخطاء. التمسك باألهداف التنظيمية بما في ذلك لدى المنظمات  لل

سهلة االستخدام للعمالء أو تبيع محافظ أسهم متنوعة، يجب ان ال تمنع المفكرين االستراتيجيين أن  

عة ممارسات:  ويعتمد تحسين مهارات التفكير االستراتيجي على مجمو   يهملوا أبدا هدفهم أو األشخاص.

محاولة أن يكون سباقا. التفكير بطريقة شمولية تعكس المزايا والعيوب وفهم الحجج المضادة. العمل 

 (   Half ,2014على التحسين المستمر من خالل متابعة المستجدات والتطورات واالتجاهات الجديدة. ) 

التفكير االستراتيجي لكبار القادة والمدراء التنفيذين بحاجة إلى مجموعة   أن  ويتفق عدد من الباحثين من

 (Gomez , Forbes, 2019من المهارات ليكونوا فاعلين في ممارساتهم القيادية: )

 وااللتزام بها.   Visionمرتبطة بإنشاء رؤية . 1

يجب تضمين الرؤية بعناية في إطار عمل. يتمتع المفكرون االستراتيجيون    Framework  نطاق  .  2

الناجحون بالقدرة على تحديد أهدافهم ووضع خطة عمل بأهداف مقسمة إلى مهام تم قياسها على  

وجه التحديد من حيث الجدول الزمني والموارد. يضعون المواعيد النهائية ويلتزمون بها. وهم مدركون  

 .ية لذاتهمبما فيه الكفا

هم اإلدراكية بما يجعلهم قادرين على استيعاب ما يجري  توسيع مهارات  Perceptivenessاإلدراك  .  3

التي تمكنهم من قيادة منظماتهم واستمرارها في حولهم وفهم العالم وبالتالي استنباط الطرق والوسائل  

 بحر هائج متالطم من التغيير والمنافسة الحادة.  

للذهاب    Assertiveness  التوكيد .  4 الطريق  ويختارون  شامل،  تقييم  بعد  جيدة  قرارات  يتخذون 

ن بشكل  والمضي بثبات فيه دون تردد. قد يشّكون لكّنهم ال يتركون الشكوك تشّوش الرؤية. يتواصلو 

فعال مع ما يريدون ويحتاجون باستخدام أوامر واضحة مع احترام أفكار ورغبات اآلخرين في نفس  

 الوقت. 
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يدرك المفكرون االستراتيجيون بوضوح نقاط ضعفهم لذا فهم ملتزمون بطلب   Flexibilityالمرونة    .5

أفكارهم ليكونوا مرنين ويغيروا  بما يكفي  إنهم متواضعون  الرؤية    مشورة اآلخرين.  لتحقيق  وإطارهم 

 ا. ال يخلطون بين المرونة ونقص الهيكل. يقبلون قواعد اللعبة. قالمرجوة ح

العاطفي  .  6 عواطفهم    Emotional Balanceالتوازن  موازنة  االستراتيجيون  المفكرون  يستطيع 

عند   تسميتها  ويمكنهم  بمشاعرهم،  دراية  على  إنهم  النهائية.  األهداف  تحقيق  دائما  تفضل  بطريقة 

يتخذون قرارا. سواء آنذاك  وصولهم، وال يتفاعلون معها كعنصر مهم لقبولهم، وعندما يسيطرون عليهم  

 لقوا ردود فعل إيجابية أو سلبية. ت

 ( أنماط التفكير االستراتيجي  2-1-6)

( و)يونس  2019يتفق الباحثون على اعتماد أربعة أنماط في التفكير االستراتيجي: )ناصر الدين،  

 (  2012محمد ،

والخيال وتجسيده في السلوك   اإلبداعيركز هذا النمط على    : Holistic Thinkingالتفكير الشمولي .1

 والممارسة التنظيمية أثناء العمل. 

: يركز هذا النمط على الحدس في تحديد المشكلة وإيجاد  Abstract Thinking التفكير التجريدي .2

 الحلول لها.  

هنا يتم النظر إلى حقيقة األشياء أو تحديد سبب   : Diagnostic Thinkingالتفكير التشخيصي .3

القرار في حكم ويستند متخذ  بالمشكلة  مباشرة  قرائن عملية مرتبطة  إلى  على    هالمشكلة وصوال 

األشياء الموجودة وعندما يتعامل مع الغموض فانه يشخص مصادر الغموض التي تعتري العالقات 

 بين متغيرات القرار. 
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ولكنه    ؛: ال يختلف عن التفكير التشخيصي في طبيعتهPlanning Thinkingالتفكير التخطيطي .4

تحديد النتائج الممكنة كمرحلة أولى في التفكير ثم تهيئة مستلزمات الوصول إلى تلك  على  يركز  

والبد    المشكلة،الكامنة وراء    األسباب قل على حتمية توافر جميع  أشكل  ب يركز االستراتيجي  النتائج.  

  األهداف   أوالحلول    أوومصادرها    ت المعلوما  أو  األسباب من السماح لعنصر المرونة في تحديد  

 . اتخاذ القرار ألغراض المراد حصرها  

ويتولد النمطان )الشمولي والتجريدي( اعتمادا على المنهج االستقرائي)االستنتاجي( الذي يقوم بتتبع  

والمعلومات وتحليلها وتعميم نتائجها. بينما يتولد النمطان    المشاكل ومالحظتها ومن ثم جمع البيانات 

التشخيصي والتخطيطي من المنهج االستداللي الذي يبحث في النظريات والمعارف الواسعة ويقوم 

 ( 2019بصياغة الفرضيات ودراستها واختبارها في الواقع ومن ثم تعميمها. )ناصر الدين،  

 وذلك حسب ما يلي:  ريمط التفكن  لىعملية اتخاذ القرار بناًء عوتتمايز 

مدير بتحديد  لر يهتم اي: حيث وفق هذا النمط من التفكولير الشمي مط التفكنالقرار وفق  اتخاذ  .1

  اختيار ثموالنظرة الكلية،  يفمعر لاكم ار تمتاحة وفقا للللمشكلة، ويقوم بتقييم البدائل اطار العام لإلا

 مستهدفة. لقق النتائج احيما  بمناسب لالبديل ا

متخذ  بخاص لا يفمعر لاكم ار تمشكلة وفق اللديد احتر التجريدي: يتم  ي مط التفكنالقرار وفق  اتخاذ  .2

 مثل حسب إحساس متخذ القرار.ألقا للحدس، ويتم اختيار البديل اتقييم البدائل وفالقرار، ويتم 

، دقيقاً  الً حليتمشكلة لحليل اتهذا النمط يتم  التشخيصي: وفق ري مط التفكنالقرار وفق  اتخاذ  .3

 مرن. ريم تشخيصها، ويكون حل حتمي غت ي تن البدائل الي من باذ القرار خ تويكون ا
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مدير على  لر يعمل ايتخطيطي: ضمن هذا النمط من التفك ال ري مط التفكنالقرار وفق  اتخاذ   .4

خاذ القرار وهي تالزمة علومات الالمل ايستعين بوبالتالي  مشكلة، لالكامنة وراء اسباب ألمعرفة ا

   (2019. )فتيحة، أحمد، تخذ ملامكنة للقرار ملحديد النتائج اتمرونة، و لابتتسم 

ى التحري  ومركبة تعتمد علويرى الباحث إن التفكير االستراتيجي بأنماطه األربعة هي عملية متحركة  

ولكنها في جوهرها تعتمد على المهارات الذاتية التي تقوم على القدرات الخالقة   والتجرد والتأمل

 صار واستشراف المستقبل. بتة باألبداع واإلدراك والحدس واالسمحتل
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 ( ثانيا إدارة األزمات   2-2)

  ( مفهوم األزمة2-2-1)

المجاالت حتى في حياتنا اليومية، هذا ما  يعد مفهوم األزمة من المفاهيم الشائعة االستعمال في كافة  

التي نشرت خالل أدى إلى صعوبة وضع تعريف شامل لأل الدراسات  الهائل من  الكم  زمة بسبب 

األعوام الماضية حول مدلول األزمة والتي حاولت معالجة هذا المدلول من مختلف زواياه. )احمد 

  ((Al Shobaki, 2016 ؛(2012أخيارهم،  

األزمة هي حالة منحرفة مرتبطة بمخاطر كبيره في المنظمات، فان المتخصصين يؤكدون  وإذا كانت  

أن مفهوم األزمة التي تواجهها المنظمات يمكن تقسيمها إلى ثالثة أبعاد: بعد يهدد القيم ذات األولوية  

ل القصوى للمنظمات، وبعد يتضمن قدرا محدودا من الوقت يمكن أن يتمثل برد فعل إزاء موقف يشك

 EkE, 2020))  ؛(Holmgren،2015حالة انحراف، وبعد ثالث غير مفكر فيه من قبل المنظمة )

األزمة بأبسط معانيها هي موقف خطير يواجه المنظمة ويهدد بقاءها ويمكن أن يؤدي إلى تدميرها  ف

 ( 2020)أبو فارة، 

( أنها تظهر  2( أنها تشكل تهديد. )1وتشترك األزمات مختلف أحجامها وأنواعها بمجموعة سمات: )

( تسبب إرباك كبير. 4( ال تتيح الكثير من الوقت للمواجهة واتخاذ القرار. )3على نحو مفاجئ. )

تسبب  كما إنها  ( تنتج األزمة عن تغيير  6( تعدد القوى والجهات والمؤثرة والمتأثرة بحدوث األزمة. )5)

  ؛ (2006ظام القديم )السيد سعيد ،بإحداث تغيير. فال يمكن بعد أي أزمة أن تحافظ الحفاظ على الن

          (2016، د عبد المجي)
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األزمة صنفين أزمة طبيعية وأزمة من صنع اإلنسان. واألزمة الطبيعية هي التي تحدث من   فت وصن

جراء البيئة كاألعاصير والفيضانات والحرائق والزالزل وغيرها أو األزمات التي قد تنجم من أزمات 

 صحية نتيجة انتقال فايروسات معدية. وهناك أزمات تنتج بسبب أوضاع تنتاب األسواق واالقتصاد 

ألسباب سياسية واجتماعية وهي كلها تدخل في إطار أزمات من صنع اإلنسان التي تأتي من جراء  

عوامل ومتغيرات عديدة من بينها الفساد والرشوة وبسبب سوء اإلدارة والعجز القيادي أو اإلرهاب.  

ة من األزمات  ن واحد أنماط مختلفآويبدو في عالمنا الراهن باتت المنظمات في أحيان كثيرة تواجه في  

 Hoke, 2020)) ؛(Hutchins ،2008تتضمن كال الصنفين )

كارثة طبيعية؛ أزمة تكنولوجية، مواجهة الحقد،  إلى ثمانية أنواع:    أنواع األزمات   Lerbingerصنف  و 

أخطاء تنظيمية، العنف في مكان العمل، شائعات، الهجمات اإلرهابية، والكوارث من صنع اإلنسان. 

(Lerbinger, 1997 )؛  (Williams, 2016) 

بيئية   أزمات  أول  صنف  لالزمات:  أنواع  ثالث  فوجد  أسبابها  حسب  األزمات  فارة  أبو  صنف  كما 

للعوامل طبيعية( وصنف   باإلضافة  قانونية وسياسية واقتصادية ومالية وتكنولوجيه  بيئة  )وتتضمن 

 (  2020ثاني أزمات تنظيمية وصنف ثالث بيئية وتنظيمية. )أبو فارة ،

 المنظمات في معظم األوقات الحالية هي أزمات من الصنف الثالث.ويبدو أن ما باتت تواجهه 

المؤكد إن التغيير الذي   ءوكما سبق أن أوضحنا؛ فإن األزمات بمعظمها تنجم عن التغيير. والشي

بات يفرض نفسه على عالمنا المعاصر من النوع المتسارع غير المسبوق والذي يتضمن تحوالت  

وتيرة واحدة؛ بل كثيرا ما تتجدد خصائصه؛ وتبعا لذلك باتت األزمات   متعددة ومتواصلة وال يبقى على

 التي تسفر عن التغيير متجددة ومتحولة.   
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؛ وأخذ ذلك التغيير يتصف  ألعمالا التغيير المتسارع والمتعدد األبعاد يفرض نفسه على عالم  وبات  

 VUCA. وجاءت تسمية فوكا  Lemoineو Bennettوصف    خصائص ما يعرف ب " فوكا" حسب ب

خصائص   بأربعة  اختصارها  تم  خصائص  من  التغيير  به  يتصف  لما  اصطناعية  كلمة  هي  التي 

فوكا   كلمة  تكوين  ليتم  الخصائص  هذه  به  تتصف  لما  األولى  األحرف  وهذه  VUCAوأخذت   ،

 الخصائص هي:  

  Volatilityالتقلب  •

 Uncertaintyوعدم اليقين  •

 Complexityالتعقيد  •

 Ambiguityالغموض  •

حيث في هكذا عالم يتسم بتلك الخواص بشكل شبه دائمي من شأنه أن يعيش حالة أزمة مركبة شبه 

 .    Bennett & Lemoine)،(2014مستمرة 

وبالتالي أضحت أزمات بيئة فوكا ال يمكن التعامل معها وفق اطر ومفاهيم إدارة األزمات باألنماط  

بأنماط ذات صلة وثيقة بالتفكير االستراتيجي الذي يقوم على البصيرة االستشرافية التي  التقليدية وإنما  

 تتعامل مع عقود مستقبلية غير مؤكده وال يقينية.  ةتوفر سياسات أفضل لحوكمة فعال

 (OECD, Strategic Foresight, 2019 ) 

الكافية القادرة على التعامل    وتحتاج بيئة فوكا إلى أسلوب تخطيط السيناريوهات المسبقة وحشد القوى 

مع الظروف غير المتوقعة وتخيل وتصور األسوأ وتطوير اإلمكانات للتعامل مع المواقف غير المفكر 
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ظم المنظمات وحالة اإلغالق التي واجهتها في ظل كوفيد  شهدته معفيها على ضوء الموقف الذي  

19( .AG Laifle, 2021 ) 

 ( مفهوم إدارة األزمة  2-2-2)

إلى إطار واسع من المفاهيم المترابطة، إاّل أنه    Crisis Managementويشير مفهوم إدارة األزمة  

أساسها   التي  المتعددة  اإلدارية  بالطرق  األزمة  على  والسيطرة  التغلب  كيفية  يتضمن  المجمل  في 

، (2020  "التخطيط العام واالستجابة للمدى الواسع من حاالت الطوارئ وحاالت الكوارث")أبو فارة،

 .( 2015)الالمي، العيساوي، 

مـن حاالت  الواسـع  للمـدى  العام واالستجابة  التخطيط  يتضمن  واسع  هي مفهوم  األزمات  إدارة  إن 

هي نظام يزود المنظمة باستجابة نظاميـة منظمـة ومرتبة لحاالت  ؛ وبالتالي  الطوارئ وحاالت الكوارث 

على االستمرار في أعمالهـا اليوميـة المتعلقة بتقديم  األزمات، وهذه االستجابة تجعل المنظمة قادرة  

الخدمات والمنتجات وكسب األرباح وغيرها في نفس الوقت الذي تكون فيه األزمة تدار بنجاح. )أبو  

   (2020)حالق،  ؛(2012حليمة، 

حاالت  إدارة األزمات بأنها أساليب علمية إدارية ُتستخدم لمواجهة الالتي ينطوي عليها  مفاهيم  الومن  

عن    وهي "عبارة(.  2010الطارئة )األزمات( وإجراء االستعدادات الالزمة لها قبل وقوعها )أحمد،  

مجموعة من العوامل المصممة لمكافحة األزمات وتخفيف الضرر الفعلي، أي السعي لمنع أو تخفيف  

(، Coombs, 2011النتائج السلبية لألزمة وبالتالي حماية المنظمة وأصحاب المصلحة من األذى" )

وعرفت أيضًا بأنها العملية التي من خاللها يتم تعريف اإلشارات التحذيرية من أجل الحد من حصول 

 . Al-Khrabsheh, 2018)) ؛ (Yamamoto & Sekeroglu, 2011أزمة محتملة )
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وتبرز أهمية إدارة األزمات من خالل توفير القدرة العلمية على استقراء والتنبؤ مصادر التهديد الواقعة 

والمحتملة واالستغالل األمثل للموارد واإلمكانات المتاحة للحد من آثار األزمة، وتوفير القدرات العملية 

ى الحالة الطبيعية من خالل مجموعة  واإلمكانات المادية لالستعداد والمواجهة، والعمل على العودة إل

   (Alnazer, 2017)وإجراءات. خطوات 

 ( عناصر إدارة األزمات بما يلي: 2012وحّدد الناجي )

 عملية إدارية خاصة تتمثل في مجموعة من اإلجراءات االستثنائية التي تتجاوز الوصف الوظيفي.  -

 تدار األزمة بواسطة مجموعة من القدرات اإلدارية الكفؤة والمدربة تدريبًا خاصًا في مواجهة األزمات. -

 تهدف إدارة األزمة إلى تقليل الخسائر إلى الحد األدنى. -

 : األزماتأهداف إدارة  (2-2-3)

بتمثل الهدف الكلي إلدارة األزمات في تحقيق درجة استجابة   سريعة وفعالة للظروف والمتغيرات 

المتسارعة الالزمة لدرء أخطارها قبل وقوعها، والحد من آثارها ونتائجها بعد وقوعها، وذلك من خالل 

الفرعية التي تسعى لتحقيقها  اتخاذ االستعدادات الالزمة لمواجهة األزمات، وهناك جملة من األهداف  

 ( Al Shobaki, & Badah, , 2016إدارة األزمات وهي كما بلي: )

إلى كم مناسب من   .1 إدارة األزمة  فتح قنوات االتصال واإلبقاء عليها مع الطرف اآلخر: تحتاج 

المعلومات، والى متابعة فورية لتداعيات أحداث األزمة، وسلوكيات أطرافها، ونتائج هذه السلوكيات، 

ثم فتح قنوات االتصال مع الطرف اآلخر لساعد على تحقيق الهدف.   ومن  

ر في مواقع األحداث: ال يمكن معالجة أزمة وهناك تغييب للمعلومات الخاصة بها  التواجد المستم .2

 أخذ أحد أسلوبين أساسيين هما: يلدى متخذ القرار، لذا فالتواجد في مواقع األحداث 
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لمتخذ القرار في إدارة تأمين تدفق كم مناسب من البيانات الكافية ، التواجد السري في موقع األحداث 

 األزمات. 

نشاء فرق مهمات خاصة: وهذه تفيد أكثر في الجوانب األمنية، حيث أنه ونظرا لتباين األزمات إ .3

الضرور  من  فأنه  طبيعتها  عند    ي واختالف  السريع  للتدخل  وذلك  الخاصة  المهمات  فرق  إنشاء 

الحاجة إليها، على أن تخضع هذه الفرق لتدريب خاصٍ وعال حسب نوع وحجم المهمة، كما يجب  

 األخرى وذات السبق في هذا المجال. والشركات  من الدول االستفادة

( األزمة فترة حرجة وحاسمة تتعلق بمصير الكيان اإلداري الذي أصيب بها،  2010واعتبر العزاوي)

 ومن أهم أهداف إدارة األزمة أيضا هي:

 العمل على عدم حدوث األزمات من خالل إزالة مسبباتها.  -

 ال لمواجهة األزمة عند حدوثها وتقليل آثارها. تصميم النمط التنظيمي الفع -

أو تقليل الخسائر في  ولعل اهم أهداف إدارة األزمة يتجلى يتجنب إحداث خسائر تلحق بالمنظمة  

 (Alnazer,2017أضيق الحدود. )

   مراحل إدارة األزمة:  (2-2-4)

خمس مراحل لألزمة تتطلب كفاءات محددة لقيادة األزمات. تحتوي كل مرحلة على    Jamesصنف  

عقبة يجب على القائد التغلب عليها لتحسين هيكل وعمليات المنظمة. وحدد المراحل الخمسة: تحري 

 اإلشارة، التحضير والوقاية، االحتواء والتحكم في الضرر، انتعاش األعمال، والتعلم. 

  (James, E. 2007) . 
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ويقتضي النجاح في التعامل مع األزمات وجود نوع خاص من المدراء الذين يتصفون بالعديد من  

مراحل  معرفة  إلى  باإلضافة  االستراتيجي،  التفكير  على  والقدرة  االنفعالي،  االتزان  أهمها  المهارات 

 (  2021، وآخرون وتطورها. )مثاني،  األزمة

 ؛(Fearn  2002وغيره من الباحثين )  Jamesوتبنى معظم الباحثين المراحل الخمسة التي اعتمدها  

Mitroff’s)  1994)؛ (Burns2012) ؛(AlNazer,2017)( 2015الخطيب ) ؛ 

المرحلة األولى: اكتشاف إشارات اإلنذار: وتتضمن هذه المرحلة استشعار اإلنذار المبكر الذي يؤشر 

أن يشعر فيها القادة، ولكن ليس دائما بإشارات اإلنذار المبكر )العالمات الحمراء( بقرب وقوع األزمة،  

ض اإلنتاج، تراكم  كظهور عالمات )كانخفاض المبيعات، انخفا التي تشير إلى احتمال حدوث أزمة.  

 المخزون، وغيرها من المؤشرات(. 

المرحلة الثانية: التحضير والوقاية من األزمة وتشمل إجراءات وقرارات خاصة يمكن للمنظمة اتخاذها  

للحيلولة دون وقوع األزمة، فمثال عند وجود اتصاالت فعالة للمنظمة مع البيئة الداخلية والخارجية  

 يمكن أن تقيم عالقات تحول دون وقوع األزمة أو تقلل الضرر الناتج عنها.  

اآلثار  الم تقليل  اإلدارة من اجل  بها  تقوم  التي  األنشطة  منها  والحد  احتواء األضرار  الثالثة:  رحلة 

السيطرة على األضرار األكثر وضوحا المتعلقة  زمة، إذ تبدأ مرحلة إخماد وامتصاص األزمة  السلبية لأل

المتعاملون مع األزمات بجد خالل بالسمعة والمال والسالمة والتهديدات األخرى لبقاء الشركة. يعمل 

هذه المرحلة إلنهاء األزمة في أسرع وقت ممكن للحد من الدعاية السلبية للمنظمة، واالنتقال إلى  

  مرحلة استعادة األعمال.
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الشفاء من الرابعة:  المادية    األزمة  المرحلة  استعادة األصول  فيها محاولة  ويتم  التوازن(:  )استعادة 

النشاط والتوازن والقدرة على ممارسة األعمال والنشاطات االعتيادية قبل تعرض   والمعنوية واستعادة

 المؤسسة لألزمة. 

المرحلة الخامسة التعليم والتقييم: وتتمثل في العناصر التي تعكس مدى قيام اإلدارة بوضع الضوابط 

واجه التي  األزمات  من  والعبر  الدروس  واستخالص  المستقبل  في  األزمات  تكرار  سابقا  لعدم  تها 

 لالستفادة منها في التطوير والتحسين.

ويتفق الباحثون على أن هناك عدة مراحل تمر بها عملية إدارة األزمات وتم تقسيمها إلى ثالثة مراحل  

، ومرحلة ما بعد األزمة.  لألزمةحسب األساس الزمني: مرحلة ما قبل األزمة، ومرحلة االستجابة  

(Coombs 2012)؛ (2010 (Robert, Grant ؛ Lai, Y. 2010)  ) 

   :استراتيجيات إدارة األزمة  (2-2-5)

قات واألساليب والوسائل  ى والخطط الالزمة والمبادئ والمنطلويقصد باالستراتيجيات إدارة األزمة الرؤ 

التي يتم اتباعها بالثبات النسبي. وقد تم تطوير عدة استراتيجيات حديثة في إدارة األزمة يتفق الباحثون 

 بشأنها:   

: يعتمد هذا األسلوب على فلسفة "حافة الخطر وحد األمان "والتي تتطلب  استراتيجية التعبئة لألزمة .1

لضعف الجوهرية في المنظمة والتهديدات التي يمكن أن تواجه  المعرفة المتعلقة والشاملة بنقاط ا

هذه المنظمة، ويمكن توفير االحتياطي التعبوي للمنظمة في مجاالت متعددة منها األفراد، وبدائل  

 ( 2020التكنولوجيا، والمتخصصين والمواد الخام واالحتياطي التعبوي في جودة العمل. )أبو فارة،  
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أي محاصرة األزمة في نطاق ضيق ومحدود ومن األمثلة على ذلك   ة:استراتيجية احتواء األزم  .2

)عباس،   األزمات  تلك  قيادات  مع  والتفاهم  الحوار  طريقة  استخدام  يتم  حيث  العمالية  األزمات 

 .  (2021)المثاني، وآخرون،  ؛(2007

المسببة    استراتيجية تفتيت األزمة: .3 للعوامل  التفاصيل  تعتمد هذه االستراتيجية على معرفة كافة 

من خالل تحديد اإلطارات المتعارضة والمنافع المحتملة، ومن ثم تقسيم أثر األزمة ألجزاء لألزمة 

 ( 2003)الخضيري، للحل.  متعددة قابلة

مة مضمون معين  من أنجح الطرق المستخدمة حيث يكون لكل أز تعد    استراتيجية تفريغ األزمة: .4

إفقاد   المدير هي  إداريًا، وغيرها(، ومهمة  ثقافيًا،  اقتصاديًا،  دينيًا،  يكون )سياسيًا، اجتماعيا،  قد 

زمة ومن طرقها الشائعة األزمة لهويتها ومضمونها وبالتالي فقدان قوة الضغط لدى القوى المسببة لأل

 هي: 

 التحالفات المؤقتة.  •

 إنكارها. االعتراف الجزئي باألزمة ثم  •

 تزعم الضغط على األزمة ثم توجيهه بعيدًا عن الهدف األصلي.  •

 ( 2003)الخضيري، ؛(2013قيادة تيار األزمة. )أحمد، تكليف أشخاص موالين إلدارة المنظمة ب  •

: وهي االستراتيجية التي يتم استخدامها عند التعرض إلى أزمات ستراتيجية تحويل مسار األزمةا .5

قف تصاعدها، وذلك من خالل تحويل مسارها إلى مجال آخر وإلى شيء  شديدة والتي ال يمكن و 

 (.  2008منتج وفعال )الصيرفي، 

الديمقراطية: .6 المشاركة  طابع  ستخد ت  استراتيجية  يكون  حينما  الطريقة  هذه  عليه    األزمةم  يغلب 

الجانب البشري، وفي بيئة تفضل الحرية السياسية واالقتصادية، وفي منظمة يحترم أفرادها المدير 
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عن   صريح  بإعالن  األمر  ويبدأ  العاملين.  وبين  بينه  اإلدارية  الديموقراطية  سيقود  الذي  األعلى 

يتب وما  لحلها،  اتخذت  التي  والخطوات  وخطورتها،  وحدودها،  وعمقها،  خطوات األزمة،  من  قى 

 (. 2011  ،الفقيه) ؛(2011ماهر  ) ؛(2020للوصول إلى الحل السليم. )أبو فارة  

حينما ترتبط األزمة بجوانب كارثية في الغذاء والنقود يكون على الدولة   :استراتيجية الوفرة الوهمية .7

 أو تواجه الوضع الكارثي من خالل توفير هذه المواد بشكل أكثر مما هو مطلوب. ومن أمثلة ذلك:  

قادمة،   لشهور  تخزينه  إلى  اضطروا  لو  حتى  المواطنين  احتياجات  يزيد عن  بشكل  التموين  توفير 

 .التهديد الخارجي والحروب  ويرتبط ذلك بحاالت 

دعم الدولة والبنك المركزي للبنوك التجارية في حالة هلع المواطنين والمودعين وشكهم في الموقف  

الودائع كافة  يكفي  نقدي  واحتياطي  بتوفير سيولة  وذلك  )ماهراالقتصادي،  فارة  )  ؛(2011  ،.  أبو 

 ( 2011الفقيه  ) ؛(2020

ترى إدارة المنظمة نفسها مضطرة لتصعيد األزمة بسبب تواجد قوى   :تصعيد األزمة  استراتيجية .8

عند والدة األزمة والسبب هو التقاء مجموعة من األطراف في هذه المرحلة والتصعيد هنا يخلق  

 (  2011 ،ماهر) (؛2011الفقيه،  ) ؛(2020اختالفات وتناقص في المصالح. )أبو فارة 

 ذاتها وتفجيرها من الداخل   في هذه االستراتيجية يتم التعامل مع األزمة  :مةاستراتيجية تدمير األز  .9

خر ويتم التعامل مع األزمات ذات الطبيعة الخطيرة ويجري االستخدام من  آن ال يوجد خيار  أل

خالل )ضرب القوى المحورية لالزمة، العمل على استقطاب وجذب بعض العناصر القوية، العمل 

قيادة القوى األزمة، العمل زرع أو تجنيد موالية إلدارة المنظمة بين القوى على إقصاء أو عزل  

 (. 2011الفقيه، ) (؛2011ماهر ) (؛ 2020واألزمة(. )أبو فارة 
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ن االستراتيجيات األربعة األخيرة المذكورة من الصعب أن تكون مالئمة في االستخدام إ  يرى الباحثو 

؛ فاالستراتيجيات األربعة  األردن  العاملة في  تواجهها شركات التأميني  للتعامل مع إدارة األزمات الت 

 في االستخدام العملي إلدارة األزمات.   لها خصائصها وظروفها األزمات األخيرة للتعامل مع إدارة

 

 عوامل نجاح إدارة األزمات:  (2-2-6)

تحقيق المناخ المناسب  تحتاج إدارة األزمات إلى متطلبات واحتياجات إدارية خاصة، تعمل على   

 للتعامل مع األزمات، ومن أهم العوامل التي تؤثر في نجاح إدارة األزمات:

تعتمد إدارة األزمات التي أضحت تصيب المنظمات بمختلف أحجامها وأنواعها وساحات عملها   -1

ونوعها وكيفية  على نوعية القيادة وما تمتاز به من مواصفات تمكنها من استشراف والتنبؤ باألزمة  

حدوثها وقيمة األثار التي تتركها في حال حدوثها واحتماالت الحدوث والتوقيت ونوع العناصر المؤثرة  

وإمكانية تفادي حدوثها أو احتواءها وتقليل أضرارها؛ والكلف )المادية والمعنوية( المترتبة على التدخل  

بدعة ورؤية وإدراك وفهم واضح للمعلومات في إدارتها وتوقيت التدخل. ذلك كله بحاجة إلى قرارات م

، فارة  )أبو  مناسب.  بشكل  التحرك  لتوقيت  متوازنة  وقدرة  باألزمة  المجيد، (2020الخاصة  )عبد   ،

2016)     

تتطلب وجود نظم للتحذير واإلنذار المبكر، وهذه النظم تزود المنظمة   التي  القيادة الفاعلة لألزمة  -2

ي واألداء المالي واألداء التنظيمي على مستوى المنظمة وعلى مستوى  بمراجعة دورية لألداء اإلدار 

الصناعة. وترتبط فاعلية القيادة على مدى قدرتها على تحديد األولويات ووضع الخيارات المختلفة  

للتعاطي مع كل أولوية واتخاذ قرارات رشيدة بتوقيت سليم بما في ذلك تفويض الصالحيات لألشخاص 
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وقيت الضروري، وامتالكها لمهارات االتصال المؤثرة في األخرين واإلدراك بالمتطلبات  المناسبين في الت

 (  2011وتوقيتها بما متطلبات واحتياجات أصحاب المصلحة. )الفقيه،  

   Finkويؤكد الباحثون المتخصصون بإدارة األزمة بوجود عدة نماذج معتمدة في مقدمتها: نموذج  

هذا النموذج على ضرورة االستعداد الكامل لتجنب ومنع األزمة واتخاذ إجراءات وأفعال ذكية   ويركز

ن  أعنى ب والذي ي  Nude /Antodoاألحداث والمتغيرات الفاعلة باألزمة. والنموذج الثاني هو نموذج  

تكون  تكون إدارة األزمة ليس مجرد رد فعل لمجريات الوقائع الناجمة عن األزمة؛ وإنما يجب أن  

يبرز  فيما  الطارئة.  المواقف  تجاه  المرنة  للمنظمة في قدرتها على االستجابة  عملية تمكين مسبقة 

عملي يقوم على: تقدير الموقف الذي يعتمد منهج   Murphy & Bayleyنموذج ثالث يعرف بنموذج  

 ,Mudalal)  ؛( 2020)موقف األزمة( ثم تحليله ثم كيفية العمل التدخل فيه وتفكيكه. )أبو فارة ،

2021)   
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 األردن  العاملة في  شركات التأمين (2-3)

مه لهم هذه الشركات كتعويض عن   يلجأ الناس إلى شركات التأمين؛ لالستفادة من المبلغ الذي ُتقدِّ

بعض األخطار التي َيتعر ضون لها، كاحتراق منازلهم، أو َتعرُّضهم للسرقة، أو في حاالت المرض،  

شركة    24تعمل  والَعْجز، وغيرها، وُتعّد هذه الشركات من أهّم القطاعات االقتصادّية في هذه األّيام، و 

 (  2021في السوق األردني. )العيساوي، 

ُيعر ف التأمين لغوّيًا بأّنه األمن، واالطمئنان، وزوال الخوف، أّما التعريف القانونّي له فيتلخ ص في  و 

د بمو  ض الخسائر التي يتعر ض لها الُمؤم ن له، ُمقابل مبلغ نقدّي أّنه َعْقد َيتعه  جبه الُمؤمِّن بأن ُيعوِّ

الَمرُجّو من   الهدف  لتحقيق  التأمين؛  وقد ظهرت شركات  التأمين(،  )ِقسط  ُيسّمى  له  الُمؤم ن  يدفُعه 

ا، إّما بطريقة  التأمين للناس، وُتعر ف بأّنها شركات تجارّية َتحصُل على مبالغ من الُمشتِركين معه

مباشرة، كبعض حاالت التأمين على الحياة، أو بطريقة غير مباشرة، عن طريق َدْفع ِقْسط التأمين،  

وتستثمُر بدورها هذه األموال، كفكرة البنوك التجارّية، وهي ذات َدور ُمزدَوج؛ إذ تتلّقى المال، واستثماره،  

 ( 2018وتدفُعه للُمشتركين في حالة تحقُّق الخطر. )خميس،  

سات مالّية، وهي ُمصن فة ضمن نوعين رئيسي ين، هما: و  تت خذ شركات التأمين صفًة عاّمة بكونها ُمؤس 

 شركات تأمين ِوْفقًا لتشكيلة األنشطة التأمينّية، وِوفقًا للشكل القانونّي، وفيما يأتي تفصيٌل لكّل نوع.  

ص في  ِوْفقًا لألنشطة التأمينّية ُتنفِّذ الشركات   تأمينًا على مختلف جوانب الحياة، ولكّل شركة َتخصُّ

مها، حيث يمكن تصنيفها إلى أنواع، وهي: (  2016)عواودة،    نوعّية هذه األنشطة التأمينّية التي ُتقدِّ

 ( 2018)خميس،؛

التأمين من األضرار: هذا التأمين يقوم به الشخص لتغطية المخاطر التي قد تتعرض لها ممتلكاته،  

 مل التأمين على الحياة وال يش
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التأمين على األشخاص: يقوم هذا التأمين بتغطية تكاليف حدوث أي أخطار على الشخص المؤم ن 

 له

التأمين ضد المرض: في حالة تعرض المؤم ن له إلى أي مرض يقوم هذا التأمين بتغطية تكاليف  

 العالج.

ب العالجّية للُمشترك؛ إذ إّن الُمشترك  صناديق الضمان االجتماعّي: َتخَتّص هذه الشركات بالجوان

ُل شركة التأمين بَدْفع تكاليف العالج الُمتبقِّية.    عندما يحتاج إلى العالج، فإّنه يدفع مبلغًا بسيطًا، وتتكف 

م تأمينًا على الُممتَلكات،   والن ْقل، الشركات الشاملة: حيث ُتؤمِّن هذه الشركات على الحياة، والوفاة، وُتقدِّ

 وِضّد الغير، والعالج؛ إذ ُتَعّد هذه الشركات شاملة لألنواع الثالثة السابقة من شركات التأمين.

التأمين ضد الحوادث: في حالة تعرض المؤم ن له إلى أي حادث يقوم هذا التأمين بدفع مبلغ للمؤّمن  

 له، وهو يغطي الحوادث الجسدية، والموت، والعجز، وغير ذلك.  
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 : الدراسات السابقة( 2-4)

في    Mostafa et. , al.  (2005)دراسة    .1 األزمات  إلدارة  استراتيجية  "إعداد  بعنوان: 

 المستشفيات: الدليل التجريبي من مصر". 

 " Strategic preparation for crisis management in hospitals: empirical 

evidence from Egypt ".  

إلى   الدراسة  إدارة هدفت  واقع  في  المصرية  المستشفيات  في  المصريين  المديرين  تصورات  بحث 

( بندا من بنود 24( شخصًا وقد تضمنت أداة الدراسة )259األزمات، وتكونت عينة الدراسة من ) 

بين   إيجابية  عالقة  هناك  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  األزمات،  إلدارة  االستراتيجي  التحضير 

األج طويلة  التعامل  االستراتيجية  على  والقدرة  األزمة  لمواجهة  االستعداد  ومدى  المستشفيات  في  ل 

معها، كما أكدت النتائج وجود عالقة إيجابية بين التوجه االستراتيجي وفاعلية إدارة األزمات، ومن 

تداخل   في  المتمثل  التنظيمي  التعقيد  بين  سببية  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  أظهرت  أخرى  ناحية 

مهام وبين فاعلية إدارة األزمات والقدرة على مواجهتها، وأكد الباحثون أهمية فصل اإلدارات اإلدارات وال

 حتى يتسنى التعامل مع األزمات والقدرة على التغلب عليها.

 "االستعداد لمواجهة األزمات: التميز االستراتيجي. بعنوان:  Lee, et al (2006)دراسة   .2

 " Getting ready for crises: Strategic excellence " 

هدف الباحثون إلى قياس مدى استعداد منظمات األعمال واألشخاص القائمين على إدارة األزمات 

في هذه المنظمات على التعامل مع األزمات التي قد تطرأ على المنظمات  في أي وقت ونتيجة ألية  

نظمة تجارية في مدينة هيوستن  ( م 77ظروف محتملة، وقامت الدراسة بإعداد أداة تـم توزيعها على )
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األمريكية، وأثبتت نتائج الدراسة أن القائمين على إدارة األزمات في هذه المنظمات عادة ما يعتمدون  

التواصل  الدراسة أن مهارات  نتائج  إدارة األزمات، كما أكدت  الفردية والتدريب في  المهارات  على 

األه العامل  تعد  أهمية    مالعالية  من  الباحثون  يقلل  ولم  إداراتها،  وحسن  األزمات  مع  التعامل  في 

التخطيط االستراتيجي، وأعداد  فريق مؤهل ومدرب على إدارة األزمات، كما أوضحت نتائج الدراسة 

 مدى أهمية الدور الذي يلعبه أفراد العالقات العامة في إدارة األزمات ومدى أهمية هذا الدور. 

ربط إدارة األزمات بالكفاءات القيادية: دور ( بعنوان: "2008) James and Wootenدراسة   .3

 تنمية الموارد البشرية". 

 " Linking Crisis Management and Leadership Competencies: The Role 

of Human Resource Development" 

اعتمدت على تحليل الخصائص  هدفت إلى توضيح العالقة بين إدارة األزمات وكفاءة القيادة، حيث  

التفكير االستراتيجي والتخطيط االستراتيجي طويل األجل إلدارة   للقادة ومدى قدرتيهم على  الفردية 

( إداري في المستويات  51األزمات التي تعترض المنظمة، وتـم تطبيق أداة الدراسة على عينة مكونة )

وضحت نتائج الدراسة أن غالبية هؤالء المديرين  اإلدارية العليا في القطاع التجاري األمريكي، حيث أ

يدركون أهمية التخطيط االستراتيجي والتفكير االستراتيجي في إدارة األزمات إال أن نسبة كبيرة من  

هؤالء المديرين ال يطبقون االستراتيجيات الصحيحة بكامل خطواتها في التعامل مع أزمات التي تطرأ  

الدراسة أن التدريب لمديرين يعد العامل األهم في تأهيل هذه القيادات على المنظمة، وأكدت نتائج هذه  

أ الدراسة  أوضحت  حيث  إدارتها،  وحسن  األزمات  مع  التعامل  في    نعلى  البشري  العامل  تطوير 

المنظمات هو األمر األكثر أهمية للنجاح والتقدم في هذه المنظمات، كما أكدت نتائج الدراسة أن  
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يتمتع بميزات التفكير االستراتيجي حتى يتسنى له القدرة على إدارة األزمات    العامل البشري يجب أن 

 بأسلوب صحيح ذو نظرة مستقبلية بعيدة المدى.

بعنوان "أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في  (  2009دراسة عبد العال، ) .4

   .محافظة غزة وعالقتها بالتخطيط االستراتيجي"

هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات  

بالتخطيط االستراتيجي المدرسين كما هدفت إلى الكشف عن أثر كل من )الجنس،   غزة وعالقتها 

التعليمية( في متوسط تقديرات مد  التعليمية، المنطقة  يري  سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، المرحلة 

 المدارس الحكومية في محافظات غزة لمدى ممارستهم للتخطيط االستراتيجي المدرسي. 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة لجمع  

يجي  البيانات المطلوبة. توصلت الدراسة إلى أن مديري المدارس الحكومية يمارسون التخطيط االسترات

 ( والتخطيط  84.43بنسبة  األزمات  إدارة  أساليب  بين  موجبة  ارتباطيه  عالقة  هناك  وأن   %  ،)

االستراتيجي المدرسي، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات مديري المدارس  

متغيرات  إلى  تعزى  المدرسي  االستراتيجي  للتخطيط  لمدى ممارستهم  غزة   الحكومية في محافظات 

 )الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي، المرحلة التعليمية، المنطقة التعليمية(.

 بعنوان   Pol, et.al ( (2010 دراسة .5

Public hospital management in times of crisis: Lessons learned from 

Cienfuegos, Cuba  (1996 -2008 )  

( مستشفى  18ينة )حيث شملت ع  وقد هدفت إلى معرفة مدى استعداد المستشفيات المبحوثة لألزمات، 

توصلت الدراسة إلى أن مستويات الجاهزية متدنية وعدـم وجود استعداد كافي من و   حكوميًا في كوبا
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ب اإلنسانية  قبل المنظمات للوقاية من األزمات بسبب تشتت التخطيط الوقائي إلى محدودية تفهم الجوان

الجوانب   أهمية  على  ركزت  أنها  خالل  من  جديدا  بعدا  الدراسة  هذه  أضافت  حيث  واالجتماعية، 

توفر   التالية:  النتائج  إلى  أشارت  وقد  التنظيمية.  األزمات  والتكنولوجية في  اإلنسانية، واالجتماعية 

ا الباحث في هت وقد وضعخمس مراحل إلدارة األزمات تمثل المنهجية العلمية واألنجح إلدارة األزما

نموذج خاص وهي: )اكتشاف إشارات اإلنذار، واالستعداد والوقاية، احتواء األضرار، استعادة النشاط،  

والتعلم( كما وأظهرت الدراسة أن المنظمات التي يتوفر فيها وحدات إلدارة األزمات تستطيع مواجه 

 .زمات  يوجد فيها وحدات إدارة األاألزمات أكبر من تلك التي ال

 ,Abbas Monnavarian, Gita Farmani, Hajar Yajam   (2011) ,دراسة  .6

"Strategic thinking in Benetton"    

قدرة المدراء في مؤسسة بنتون على  قياس  من خالل    االستراتيجيهدفت الدراسة للتعرف على التفكير  

ومعرفة ما هي االختالفات بين أهمية عوامل التفكير االستراتيجي والوضع الحالي  التفكير استراتيجياً 

فرد من ضمنهم مدراء ومشرفين   196شملت الدراسة  و لتلك العوامل من وجهة نظر الموظفين والمدراء.  

وموظفين ذوي مستوى تعليمي عال من مختلف فروع مؤسسة بنتون في العاصمة اإليرانية طهران.  

الجزء األول يتناول أهمية    جزأين:سؤال مقسمين على    51استبانة ذات وجهين تتكون من  تم إعداد  

العوامل.  لتلك  الحالي  بالوضع  يتعلق  اآلخر  والجزء  االستراتيجي  التفكير  توزيع  و   عوامل    210تم 

مشارك قد أجاب على االستبانة بشكل كامل.   196مما يعني أن  ،  %90استبانة بمعدل استجابة بلغ  

م إعالم المشاركين بهدف الدراسة وتزويدهم بتعريفات خاصة بالكلمات المفتاحية التي تضمنتها  وقد ت

تم تشجيع المشاركين على   ذلك،  بناء مفاهيم مشتركة. عالوة على  يتمكنوا من  الدراسة وذلك كي 

 .اإلجابة على بنود االستبانة من خالل ضمان سرية كافة المعلومات المطلوبة وعدم ذكر األسماء



52 
 



 ( بعنوان " مستوى تطبيق إدارة األزمات في شركة نفط الخليج الكويتية"   2011دراسة العجمي ) .7

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى تطبيق إدارة األزمات في شركة نفط الخليج الكويتية من  

 وجهة اإلدارات العليا والوسطى. 

( فقرة لجمع المعلومـات األولية من 51شملت )ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة  

( مفردة. وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليـل البيانـات واختبار الفرضيات 75عينة الدراسة المكونة من )

. وتم استخدام العديـد من األساليب اإلحصائية  SPSSباستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  

الدراسة  لبيانات  التحليل  عملية  إجراء  وبعد  البسيط.  االنحدار  تحليل  ومنها  الدراسة،  أهداف  لتحقيق 

 وفرضياتها.  

االهتمام بوضع خطط مستقبلية إلدارة األزمات في المؤسسات    زيادة.1  وقد أوصت الدراسة بما يلي:

مستمرة   بصفة  السابقة  الخطط  وتطوير  ومراجعة  المالية 2.   ودوريةالحكومية،  الموارد  تخصيص   .

 .مات في شركة نفط الخليج الكويتيةالالزمة لدعم برامج إدارة األز 

درجة استخدام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتفكير " بعنوان  (2015)النخالة، دراسة  .8

   "اإلداري بدرجة أدائهم  وعالقته  االستراتيجي

  االستراتيجي هدفت الدراسة التعرف إلى درجة استخدام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتفكير  

إحصائية بين    داللةات  ، كما هدفت إلى الكشف عن وجود فروق ذ اإلداري بدرجة أدائهم    وعالقته

متوسطات استجابات عينة الدراسة لدرجة استخدام مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة للتفكير  

أدائهم    وعالقته  االستراتيجي الدراسة    اإلداري بدرجة  لمتغيرات  العلمي   –الجنس  )تعزى    – المؤهل 

التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع نواب  واستخدم الباحث المنهج الوصفي   .(سنوات الخدمة

نائب ونائبة، وبلغت عينة    (145)نوية في قطاع غزة والبالغ عددهم  و نائبات مديري المدارس الثا
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(  54)، و تكونت أداة الدراسة من  األصليمن المجتمع  (  %84.1)نائب ونائبة بنسبة    (122)ةالدراس

التفكير الشمولي، )هي    مجاالت ويشمل أربعة    االستراتيجي للتفكير    األولفقرة موزعة على محورين  

الت التجريدي،  التخطيطيالتفكير  التفكير  التشخيصي،  الثاني  (فكير  والمحور  وقد   اإلداري   األداء، 

  األداة دق  ، وقد تأكد الباحث من ص(خطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابةالت) هي    مجاالت تضمن أربعة  

 الداخلي  االتساقباستخدام صدق المحكمين وصدق 

دراسة تطبيقية    األزماتأثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة  "  بعنوان  (2016)،  ردايدةدراسة   .9

  "في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان

المستشفيات الخاصة  في    األزمات هدفت الدراسة إلى بيان أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة  

مجتمع الدراسة من جميع المستشفيات الخاصة بمدينة عمان الواقعة ضمن   ن تكو و    .بمدينة عمان

من   مستشفى)33)مستشفى. أما عينة الدراسة فقد شملت    (40)نطاق مدينة عمان، والبالغ عددها  

  اإلداريين والمشرفين    األقسامالمستشفيات مجتمع الدراسة. تكونت وحدة التحليل من المديرين ورؤساء  

. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام  اصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عمانشفيات الخالعاملين بالمست

أبرزها    اإلحصائية  األساليب العديد من    خالل  فرداً   (314) المنهج الوصفي التحليلي من والبالغ عددهم  

فرضيات الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها    ر االختباالمتعدد    االنحدارتحليل  

التعلم المستمر، توليد البدائل )لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها  إحصائية    داللةوجود تأثير ذي  

البيئة  االستراتيجية إدارة  (  وفهم  ،  األزمةلحدوث    االستعداد ،  األزمةاستكشاف  )  األزمات في مراحل 

في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان    األزمة(من    والتعلم  استعادة النشاط والتوازن  ،  األزمةاحتواء  

الدراسة بضرورة      (  0.05).داللةعند مستوى   النتائج أوصت  قبل    االهتماموفي ضوء  من 

 واألزمات الطارئة    الحاالت البيئي المتعلقة بقراراتها تجاه    بتحديد الالتأكد   المستشفيات محل الدراسة
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والتواصل مع المختصين لمعالجتها، و قيام إدارات المستشفيات محل الدراسة بتوفير الدعم   المحتملة

 .المحتملة األزمات المادي المناسب للفريق المسؤول عن التشخيص والتخطيط لمعالجة 

ات في الشركات استكشاف استراتيجيات إدارة األزم"بعنوان  Williams  ( (2016دراسة   .10

 " الصغيرة األمريكية

هدفت الدراسة وهي دراسة مقارنة كمية إلى استكشاف استراتيجيات الشركات الصغيرة والمتوسطة  

إلدارة األزمات في حالة نقاط الضعف في البنية التحتية للطاقة وتم بحث تصورات قادة األعمال 

ل حو  األزمات    الصغيرة  السابقة  الخبرة  ثانوية:  عوامل  بثالثة  الصلة  ذات  األزمات  إدارة  تخطيط 

وتكون  ر وتصو  والتطبيقي  الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم  الذاتية،  للكفاءة  والتخطيط  التهديد  ات 

( قائدا،  20( شركة تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من قادتها مكونة من )35مجتمع الدراسة من ) 

وكانت أداة الدراسة المقابلة واالستبانة واستخدم الباحث عددا من األساليب اإلحصائية. وقد أشارت  

نتائج هذه الدراسة إلى أن الشركات التي لديها خطط أزمات نفذت خطط األزمات. وأن الشركات التي 

خلصت إلى ليس لديها خطط أزمات شهدت خسائر كبيرة في القوة ويشكل تهديد خارجي ألعمالهم. و 

أن التخطيط على المدى الطويل مرتبط بالمرونة. وأن زيادة الوعي باألزمات المحتملة دون التطور 

المقابل يتطلب تنفيذ أيضا خطط أزمة التخفيف وإجراء أبحاث إضافية لفهم العوامل المؤثرة في عملية  

 صنع القرار مع مديري األزمات 

  Salavati,S &Veshareh, E.& Safari, H.& Veysian, A  .(2017)دراسة    .11

 Strategic thinking and its related Factors in a medical science" بعنوان

university in Iran" 
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الخلفية وجود التفكير االستراتيجي ضروري من أجل توقع التغييرات  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة  

المستقبلية واتخاذ القرارات االستراتيجية. أجريت هذه الدراسة لتقييم مستوى التفكير االستراتيجي لدى  

وموظفي جامعة   الطبيمديري  للعلوم  وهي جامعة حكومية في   (AJUMS) ةاألهواز جونديشابور 

( وعينة من العاملين  50نت دراسة مقطعية وتحليلية وشارك فيها جميع المديرين )إيران. األساليب: كا

أربعة أبعاد للتفكير  تم استخدام استبيان من إعداد الباحث من أجل قياس   .AJUMS ( من 200)

، واالنتهازية الذكية إلى االستراتيجي، بما في ذلك التفكير المنظومي، والمستقبلية، والتفكير المفاهيمي

نب الخصائص الديموغرافية والتنظيمية للمستجيبين. تم إجراء التحليل اإلحصائي عن طريق اختبار  جا

للعينات المستقلة في إصدار  t أحادي االتجاه ، واختبار ANOVA ، واختبار Freedman تصنيف

  5.22( والموظفين ) 0.51±    5.62نتائج التفكير االستراتيجي في المديرين ) .SPSS 16 برنامج

( ، تم تقييمها إلى حد ما مستوى عال. كانت الدرجة القصوى بين أبعاد التفكير االستراتيجي  0.4 ±

( مرتبطة بالتفكير المفاهيمي الذي كان 0.43±    5.52( والموظفين )0.42±    5.62لدى المديرين )

ين ودرجة  المدير   موقع وظيفة ل  بينهمة بين البعد االنتهازي الذكي  في مستوى "جيد". شوهدت عالقة م

ة إحصائية بين البعد المستقبلي  كانت هناك عالقة ذات دالل  . (p≤0.005) الموظفين  لدىالتعليم  

كان هناك فرق كبير بين  . و (p≤0.005) ةلموظفين الحاصلين على درجات علمي المديرين وا  لدى

 (. 0.018المديرين والموظفين في البعد المستقبلي )ع =  

ال يزال هناك  ، رغم أنه  اتيجييبدو أن لدى المشاركين مستويات مقبولة من التفكير االستر   ماتخوفي ال

رين والموظفين يمكن أن  ، فإن النظر في عوامل مثل التطوير التعليمي للمديمجال للتحسين. لذلك

 .في هذا الصدد  اً جد  اً يكون مفيد 
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دور القيادة االستراتيجية في إدارة األزمات األمنية بوزارة  "( بعنوان  2017، )إسليمدراسة   .12

   "الداخلية واألمن الوطني الفلسطيني

هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور القيادة االستراتيجية بجهاز األمن الداخلي وقياس قدراتها في  

إدارة األزمات األمنية بوزارة الداخلية واألمن الفلسطيني وذلك من خالل دراسة أبعاد القيادة االستراتيجية  

فعيل التقنيات الحديثة، والتصور  )نشر التعلم التنظيمي، وتمكين العاملين، ونشر الثقافة التنظيمية، وت

الباحث   واستخدم  األمنية.  األزمات  بإدارة  وتأثيرها  عالقتها  وإبراز  التنظيمية(  والرقابة  االستراتيجي 

المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة والمكون  

( وهم يمثلون اعلى  137ق في جهاز األمن الداخلي وعددهم )من الرتب السامية من رتبة رائد فما فو 

الوظائف اإلشراقية في الجهاز واعتمد الباحث أسلوب الحصر الشامل لتحليل العينة. وكان من أبرز  

درجة  بلغ   النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن واقع ممارسة االستراتيجية في جهاز األمن الداخلية 

القيادة تمتلك خبرة علمية في إدارة األزمات وتقوم باستثمار جميع اإلمكانات    وان  (%  68.42فعة )مرت

لهذا الغرض وأنها تعمل على أعداد خطط وبرامج متعددة للتعامل مع األزمات األمنية للوصول لحالة 

وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات كان من أهمها    (%  96.69ية وقد جاءت بدرجة مرتفعة )من الوقا

قيادات األمنية على بناء سيناريوهات واستراتيجيات إدارة األزمة الحديثة وأنشاء مراكز أبحاث  تأهيل ال

 علمية متخصصة بإدارة األزمات األمنية.

استراتيجيات إدارة األزمات وأثرها في تحسين األداء "( بعنوان  2017)Alnazer  دراسة .13

   "والسفر في األردن(االستراتيجي: )دراسة ميدانية عن مكاتب السياحة 

أوضاع األداء االستراتيجي  تيجيات إدارة األزمات في تحسين  هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استرا

. وتألف مجتمع الدراسة الوصفي التحليليوقد اعتمد منهج  .  لمكاتب السياحة والسفر في األردن فئة أ
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(  710والبالغة )  2016عام  ترخيص ومكاتب جديدة في األردن  المن مكاتب سياحة وسفر متجددة  

(  82)  مكاتب السياحة والسفر في األردن فئة "أ" والبالغة  من  تكونت   فقد   ما عينة الدراسةأمكاتب.  

سياحة  وتألفت وحدة التحليل من المديرين ونوابهم ومساعديهم في مكاتب ال  مكتبا. وفي الوقت نفسه،

(. من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وجود  196)  قدارلسفر في األردن بالدرجة )أ( بموا

إخالء   واستراتيجية  األزمات  تجزئة  )استراتيجية  األزمات  إدارة  الستراتيجيات  مباشر  إيجابي  تأثير 

 αد مستوى الداللة )األزمات( في تحسين األداء االستراتيجي لمكاتب السياحة والسفر في األردن عن

(. وجود تأثير إيجابي مباشر إلدارة األزمات استراتيجية )استراتيجية تجزئة األزمة، استراتيجية  0.05>

إخالء األزمات، استراتيجية تحويل المسار األزمة( في الصفة التنافسية لمكاتب السياحة والسفر في  

( داللة  مستوى  على  "أ"  فئة  تأثα <0.05األردن  ووجود  إخالء  (.  الستراتيجية  مباشر  إيجابي  ير 

(.  α <0.05األزمات في السوق حصة مكاتب السياحة والسفر في األردن فئة "أ" عند مستوى الداللة )

استخدام  في  "أ"  الفئة  األردن،  في  والسفر  السياحة  مكاتب  اهتمام  تعزيز  بضرورة  الدراسة  أوصت 

)تجزئة األزمات، واألزمات االحتواء(، والعمل باستمرار على  استراتيجيات اإلدارة الحديثة لألزمات  

تطوير أداء المديرين العاملين في مكاتب سياحة وسفر في األردن فئة أ. الكلمات المفتاحية: األزمات، 

 إدارة األزمات، استراتيجيات إدارة األزمات، األداء االستراتيجي، المكاتب السياحة والسفر، األردن.

 بعنوان  Barblan & Davies & Tabatoni (2018) دراسة  .14

"The Strategic Thinking Skills of Hong Kong School Leaders: Usage 

and Effectiveness" 

في هونغ    المدرسة  قادة  ةيفعال االستراتيجي التي تميز  التعرف على مهارات التفكير    هذه الدراسة  هدفت 

على.  كونغ الدراسة  اعتمدت  وهي  ثالثة   وقد  الخصائص  :  مدخالت  االستراتيجي،  التفكير  مهارات 
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، وتقنيات  لدراسة تصميًما كمًيا غير تجريبيا استخدمت و . ، وفعالية قائد المدرسةالشخصية التنظيمية

شارك خمسمائة وثالثة .  أحادية المتغير واالرتباط لتحديد العالقات بين المتغيرات التي تم فحصها

تم التحقق من صحة هيكل عامل استبيان التفكير  .  من قادة المدارس في الدراسة(  543)وأربعون  

الصيني (STQ) االستراتيجي النص  النتائج  .  في  استخد تحقق  وأكدت  بين  ام مهارات وجود صلة 

ج كونج  جي لقادة مدارس هون ملف مهارات التفكير االستراتيواظهر    .فعالية القائد التفكير االستراتيجي و 

 هذا التفكير يتغير ملف التعريف. نه أقوى مؤشر على فعالية القائد بأ؛ حول تفكير النظمالذي تشكل 

  التفكير المنظومي استخدام وأظهرت الدراسة . اعتماًدا على تعيين الدور ونوع المدرسة والتعقيد البيئي

نواب المدراء إعادة الصياغة أكثر من المهارات في حين يستخدم  .  وإعادة الصياغة جنًبا إلى جنب 

ا من المدراء ونواب ر يستخدم كبار المعلمين مهارات التفكير االستراتيجي بشكل أقل كثيو .  األخرى 

 .  مديري المدارس

علي .15 بعنوان  2018)  دراسة  التفكير  "(  أنماط  ممارسة  القيادة درجة  لدى  االستراتيجي 

   "التعليمية في جامعة تكريت دراسة مقارنة بين الكليات العلمية واإلنسانية

نماط أيهدف البحث إلى التعرف على مدى ممارسة القادة األكاديميين من رؤساء األقسام العلمية  

، وهل هناك  التفكير االستراتيجي )تفكير شامل، تفكير تجريدي، تفكير تشخيصي، تفكير تخطيطي(

األكاديمي القيادات  نظر  وجهات  اإلنسانية    ة فروق في  الكليات  االستراتيجي في  التفكير  أنماط  إزاء 

بحث واختبار فروضه، وتم استخدام استمارة االستبانة  الميدان  عينة لواختيرت جامعة تكريت    .  والعلمية

(  30اني من البحث وبلغ حجم العينة )كأداةً  البحث الرئيسية في جمع البيانات المتعلقة بالجانب الميد 

وبعد تحليل البيانات إلجابات عينة البحث، واختبار الفرضيات باالستعانة بعدد    رئيس قسم علمي.

الجاهز) البرنامج  وباستخدام  اإلحصائية  واألدوات  الوسائل  االستبيان  SPSSمن  ثبات  اختبار  و   )
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ألفا كرونباخ قيمته )  حسب معامل  بلغت  اإلشارة حيث  قيمة  0.96وكانت مرتفعة وموجبة  ( وهي 

مالئمة تؤكد ثبات االستمارة وصالحيتها لالستخدام في القياس وان حذف أية فقرة أو عنصر من  

وتوصل البحث إلى مجموعة من    .عناصر المحاور سوف لن يؤدي إلى تحسين قيمة ألفا كرونباخ

بأنماط    اهتماموجود    االستنتاجات أهمها، المبحوثة  الكليات  من قبل رؤساء األقسام األكاديمية في 

عينة البحث من  اإلنسانية والعلمية(  )  الكليات وال يوجد اختالف جوهري بين  ،  االستراتيجي  التفكير

  . وبالتالي لم تقدم الدراسة أفضلية في التوصيات أنماط التفكير إال بنسب منخفضة  حيث مدى ممارسة

 هرها على أهمية استزراع التفكير االستراتيجي في المنظمات التعليمية. جو التي ركزت في 

المرشد  .16 بعنوان  2019)  دراسة  دراسة  "(  التنظيمي:  باألداء  استراتيجي  التفكير  عالقة 

 . "ميدانية على شركات التأمين األردنية

التامين   شركات  في  التنظيمي  باألداء  االستراتيجي  التفكير  عالقة  اختيار  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

األردنية المسجلة في سوق عمان المالي من وجهة نظر المدراء في الشركات المبحوثة. ولتحقيق ذلك 

الدارسة من    ذ تكون مجتمعإقام الباحث بتصميم استبانة لجمع البيانات األولية من مجتمع الدراسة،  

شركة تأمين مسجلة في سوق عمان المالي    27جميع العاملين في شركات التأمين األردنية وعددها  

(  60ل )( استبانات لكل شركة، كان الصالح منها للتحلي3( استبانة أي بواقع )81وقد تم توزيع )

النتائج أهمها:    (%  74.10استبانة، أي بمعدل ) إلى عدد من  الدراسة  وجود عالقة وقد خلصت 

ارتباط ذات داللة إحصائية بين إجمالي التفكير االستراتيجي واألداء التنظيمي وأبعاده. عدم وجود 

فروقات ذات داللة إحصائية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول دور التفكير االستراتيجي باألداء 

المؤهل العلمي، المستوى    التنظيمي لدى شركات التأمين األردنية تعزى لمتغيرات )الجنس، العمر، 

 اإلداري، سنوات الخبرة أيضا(. 
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االهتمام بمهارات التفكير  من  توصلت الدراسة إلى أن شركات التأمين األردنية لديها مستوى عال  

االستراتيجي وأبعاد األداء التنظيمي. وأوصت الدراسة بضرورة قيام شركات التأمين األردنية في إعادة  

بهياكلها التنظيمية المطبقة في شركاتهم ألنها تعتبر البوصلة الرئيسية التي تسمح في استخدام النظر  

 مهارات التفكير االستراتيجي لزيادة مستوى المبادرة واإلبداع واالبتكار لرفع األداء التنظيمي لديها. 

مليات دور التفكير االستراتيجي في جودة ع"بعنوان    Allahveisi, et al  (2019)دراسة   .17

  "إدارة األزمات

مفهوم مشترك وتطبيقي في مختلف العلوم ومجاالت التخطيط لتسمية  هدفت هذه الدراسة لتوضيح  

إلى جانب نمو المجتمعات وتطورها وتطويرها،    ؛الحوادث واألحداث التي تؤثر على المجتمع والتنظيم

كانت هناك أيضا زيادة في مخاطر الكوارث أكثر تعقيدا وغير معروفة وأكثر تكلفة )الوفيات والمخاطر 

المالية(. وباختصار، فإن اتخاذ اإلجراءات المستهدفة والقيام بالشيء الصحيح بالطريقة الصحيحة  

ى األزمة هو جزء من مبادئ ومهام اإلدارة الشاملة للكوارث.  في جميع مستويات اإلدارة للتغلب عل

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الموضوع له أهمية كبيرة في جمعية الهالل األحمر اإليراني. الغرض من  

الهالل   جمعية  في  الكوارث  وإدارة  االستراتيجي  التفكير  بين  العالقة  على  التعرف  هو  الدراسة  هذه 

هذا الصدد، تم توزيع االستبيانات المعيارية حول التفكير االستراتيجي وإدارة   األحمر الكردستاني. في

فردا(، والتي تم تحليلها بأخذ عينات عشوائية بسيطة من المجتمع    111األزمات على العينة المختارة )

شخًصا( المكون من مديرين وخبراء ومسؤولين وسلطات والمتطوعين الخبراء في   181اإلحصائي )

الكوارث. تم استخدام مصداقية الوجه والمحتوى لتحديد صحة االستبيان، واستخدمت طريقة ألفا إدارة  

تطبيقية. وكانت هذه الدراسة  وصفي.  المنهج الالبحث  وقد اعتمد  كرونباخ لقياس مصداقية االستبيان.  

وأبعاده مع   النتائج المهمة للبحث إلى وجود عالقة إيجابية وهامة بين التفكير االستراتيجيوأشارت  

 إدارة الكوارث، حيث يكون لبعد تفكير النظام العالقة األكثر أهمية مع إدارة الكوارث. 
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التفكير االستراتيجي وأثره على أداء الجامعات األردنية    بعنوان "  (2019)السخني    دراسة .18

 " الخاصة

استخدمت . و الخاصة  األردنيةعلى أداء الجامعات    االستراتيجيالتفكير  إبراز أثر    هدفت هذه الدراسة في

الدر االدر  أداة  وكانت  المسحي،  الوصفي  المنهج  كافة االستبانةسة  اسة  من  الدراسة  مجتمع  وتكون   ،

  العليا والوسطى في الجامعات الخاصة في إقليم الشمال، وتكونت عينة الدراسة من   باإلدارةالموظفين  

  االستراتيجي نتائج إلى أن هناك مستوى متوسط من التفكير  توصلت الو   . عضو هيئة تدريس(  115)

أن لدرجة ممارسة العملي مجال أداء    الشمال من وجهة نظر العاملين كما  إقليمللجامعات الخاصة في  

  .الجامعات الخاصة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة جاء متوسط

النصر  سةدرا .19 القيادات    "بعنوان    (2019)أبو  الجامعات   األكاديميةدرجة استخدام  في 

  "لديهم اإلداري  اإلبداعبمستوى   وعالقته االستراتيجيالفلسطينية بمحافظة غزة للتفكير 

في   الدراسة  القيادات  على  التعرف  هدفت  استخدام  الفلسطينية    األكاديميةدرجة  الجامعات  في 

للتفكير   غزة  المنهج  و لديهم،    اإلداري   اإلبداعبمستوى    وعالقته،  االستراتيجيبمحافظات  استخدمت 

نية  في الجامعات الفلسطي  األكاديميةتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات  و الوصفي التحليلي،  

لجمع البيانات    االستبانة مت الدراسة  واستخد (  190)   والبالغ عددهم  (رئيس قسم  - نائب عميد    - عميد  )

في الجامعات الفلسطينية للتفكير    األكاديميةالنتائج أن درجة استخدام القيادات    وأظهرت والمعلومات،  

في    األكاديميةلدى القيادات    اإلداري   اإلبداعمرتفع وبدرجة تقدير كبيرة جدا، وأن مستوى    االستراتيجي

إحصائية بين درجة    داللةكبيرة جدا، ووجود عالقة طردية ذات  الجامعات الفلسطينية بدرجة تقدير  

  اإلداري   اإلبداعومستوى    االستراتيجيفي الجامعات الفلسطينية للتفكير    األكاديمية استخدام القيادات  

 .لديهم
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بعنوان "Al.marshad    (2019دراسة   .20 لت االتفكير االستراتيجي في األردن: هل ماز ( 

 " تصنع العمارة؟

هذه إحدى الدراسات األولى لممارسة مهارات التفكير االستراتيجي في األسواق الناشئة. الغرض من  

هذه الدراسة هو التعرف على ممارسة التفكير االستراتيجي للشركات الصناعية األردنية المسجلة في 

ر والحجم ونوع بورصة عمان والعالقة بين أبعاد التفكير االستراتيجي وخصائص تنظيمية معينة )العم

الملكية(. تم إجراء مراجعة لألدبيات المتعلقة بالتفكير االستراتيجي ومهارات التفكير االستراتيجي في  

شركة   كل  في  إدارية  مستويات  لثالثة  استبيان  مسح  إجراء  تم  والناشئة.  المتقدمة  األسواق  من  كل 

نتائج الرئيسية لهذه الدراسة في أن  في المائة. تتمثل ال  52صناعية أردنية. تم تحقيق معدل استجابة  

الشركات الصناعية األردنية تنخرط في التفكير االستراتيجي باستخدام مهارات التفكير وإعادة الصياغة  

تجاه   إيجابية  مواقف  مختلفة  مستويات  ثالثة  على  الشركات  هذه  مديري  لدى  المنظومي.  والتفكير 

بفعالية   ويؤمنون  االستراتيجي  التفكير  شملها ممارسة  التي  االستراتيجي  التفكير  مهارات  معظم 

االستطالع. توجد عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين استخدام مهارات التفكير المنظومي ونوع  

له   االنعكاسي  التفكير  استخدام مهارات  الشركة.  أقل وضوحا مع عمر وحجم  ولكن عالقة  الملكية 

العمر ونوع الملكية. إن استخدام إعادة صياغة مهارات  عالقة غير واضحة بحجم الشركة وال يرتبط ب

بالعمر ونوع الملكية وال يرتبط بحجم الشركة. يمكن إجراء البحوث  التفكير له عالقة غير واضحة 

المستقبلية باستخدام أنواع دراسة متعمقة تركز على عدد أقل من المستجيبين ، باإلضافة إلى عدد أقل 

يب الشركات. يجب أن  والثقافة  من هذه  التفكير االستراتيجي  بين  العالقة  المستقبلي في  البحث  حث 

 والبنية واألداء واتخاذ القرار في الشركات الصناعية المتوسطة والصغيرة الحجم في األردن.
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دور التفكير االستراتيجي في تعزيز القدرات "( بعنوان  2020دراسة الوحيدي، وآخرون، )  .21

 .  "صاالت الخلوية في محافظات قطاع غزةالتنافسية في شركة أوريدو لالت

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التفكير االستراتيجي في تعزيز القدرات التنافسية في شركة و 

لالتصاالت الخلوية في محافظات قطاع غزة، وقد اعتمد الباحث إلجراء الدراسة على المنهج   أوريدو

الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة كأداة للدراسة وتوزيعها على المجتمع  

وظف  م  100بلغ عدد أفراده  و من الموظفين في اإلدارة العليا والوسطى في الشركة محل الدراسة،  

وب البيانات،  لجمع  استخدامه  تم  الذي  الشامل  الحصر  ألسلوب  االستبانة  وفقا  استرداد  نسبة  لغت 

وكان من أبرز النتائج أن جاء مجال التفكير االستراتيجي ككل بدرجة موافقة مرتفعة من    (82%)

ى بعد  وجاء في المرتبة األول   (%  80.5بي شركة أوريدو وبوزن نسبي )قبل العاملين في وبوزن نس

موافقة مرتفعة   يليه بعد التفكير الفرصي بدرجة  (%  84.4ي بدرجة موافقة مرتفعة جدا )التفكير القصد 

 (%  80.5موافقة مرتفعة وبوزن نسبي )  وجاء بعد التفكير الشمولي بدرجة(  %  80.9وبوزن نسبي )

  77.3موافقة مرتفعة وبوزن نسبي )  وجاء بعد التفكير في الوقت المناسب في المرتبة األخيرة بدرجة

كة محل الدراسة وجاء مجال القدرات التنافسية بدرجة موافقة مرتفعة من قبل العاملين في الشر   (%

ني  وتوصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات كان من أهمها ضرورة تب   (%  73.3وبوزن نسبي ) 

الخطة  تلك  تطوير  والعمل على  للشركة  والمستقبلي  الحالي  الوضع  تحاكي  استراتيجية مرنة  خطة 

باستمرار تماشيا مع الظروف المحيطة والتغيرات السريعة، من خالل االستعانة بالمستشارين والخبراء 

في السوق   االستراتيجيين المختصين في هذا المجال وضرورة قيام الشركة بمتابعة الفرص المتاحة

وتطوير آليات لمتابعتها، باإلضافة إلى إنشاء فريق مختص لمتابعة تلك الفرص المتاحة الستغاللها  

 بالشكل المناسب. 
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بالبراعة التنظيمية لدى رؤساء   وعالقته   االستراتيجيالتفكير  "(  2020)أبو جنيب،  دراسة   .22

الجامعات    األكاديمية  األقسام نظر    األردنيةفي  وجهة  من  العاصمة عمان  بمحافظة  الخاصة 

 "  أعضاء هيئة التدريس

بمستوى البراعة التنظيمية    وعالقته  االستراتيجي درجة ممارسة التفكير    على  فتعر السة  ار د هدفت هذه ال

الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة   األردنيةفي الجامعات    األكاديمية  األقساملدى رؤساء  

و سنوات   األكاديميةالجنس، و الترتيب    باختالفوجهات النظر    واختالفالتدريس،  نظر أعضاء هيئة  

المسحي  االدر  الوصفي  المنهج  الدر االرتباطيسة  مجتمع  وتكون  اعتمدت ا،  الخدمة،  جميع  من  سة 

  (1839)أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة في محافظة العاصمة عمان والبالغ عددهم  

  االستبانة (عضو هيئة تدريس في الجامعات الخاصة، واستخدمت  309) وبلغت عينة الدراسة من   ،

(  26)وتكونت من    ستراتيجياال: استبانة التفكير  األولأداة لجمع البيانات؛ إذ تكونت من جزأين،  

البراعة   والثاني: استبانة  الدراسة أن درجة ،  ةفقر (  16) وتكونت من    ةالتنظيميفقرة،  نتائج  توصلت 

الخاصة بمحافظة    األردنيةفي الجامعات    األكاديمية  األقساملدى رؤساء    االستراتيجيممارسة التفكير  

درجة كبيرة، وبينت النتائج عدم وجود  العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جاءت ب

بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة على    (0.05).إحصائية عند مستوى   داللةفروق ذات  

فرق دال إحصائي  ، ووجود  األكاديميةالترتيب  و ي الجنس  تعزى لمتغير   االستراتيجي استبانة التفكير  

سنوات، كما وأسفرت النتائج أن    10  –  5  منتعزى لمتغير سنوات الخدمة لصالح من كانت خبرتهم  

البر  الخاصة بمحافظة    األردنية في الجامعات    األكاديمية  األقسامعة التنظيمية لدى رؤساء  ا مستوى 

التدريس جاءت بمستوى مرتفع، وبين  النتائج عدم  العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة  ت 

بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة  (0.05).ى  إحصائية عند مستو   داللةوجود فروق ذات  

فرق دال إحصائي    ، ووجود  األكاديميةعلى استبانة البراعة التنظيمية تعزى لمتغيري الجنس و الترتيب  
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كما وتوصلت الدراسة إلى   سنوات،  10- 5الخدمة لصالح من كانت خبرتهم من  تعزى لمتغير سنوات  

و مستوى البراعة التنظيمية لدى رؤساء   االستراتيجيكير  قة ارتباطية بين درجة ممارسة التفالوجود ع

 . الخاصة األردنيةفي الجامعات  األكاديمية األقسام

دور التفكير االستراتيجي في إدارة األزمات  "( بعنوان  2021)المثاني، وآخرون،  دراسة   .23

  "في شركة كهرباء محافظة اربد

االستراتيجي في إدارة األزمات في شركة كهرباء محافظة  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التفكير  

( عددهم  والبالغ  واإلشراقية  القيادية  الوظائف  شاغلي  من  الدراسة  مجتمع  وتكون  وتم  104اربد.   )

(  94( استبانة استرد منها )104استخدام أسلوب الحصر الشامل في هذه الدراسة حيث تم توزيع ) 

اللة إحصائية  لفرضية الرئيسية للدراسة بانه ال يوجد دور ذو د %(. وتم اختبار ا90بنسبة استرداد )

الداللة   مستوى  التفكير  االسترات  للتفكير  (0.05).عند  )االستشراف،  األساسية  بعناصره  يجي 

مرحلة  اإلنذار،  إشارات  )مرحلة  األزمات  إدارة  مراحل  على  الدافعية(  المستقبلة،  الرؤيا  النظمي، 

والوقاية، مرحلة احتواء األضرار، مرحلة استعادة النشاط، التعلم( لدى العاملين بالوظائف  االستعداد  

ية في شركة كهرباء محافظة اربد. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه يوجد دور للتفكير فالقيادية واإلشرا

يادية واإلشراقية  االستراتيجي بعناصره األساسية على مراحل إدارة األزمات لدى العاملين بالوظائف الق

في شركة كهرباء محافظة اربد. وتطرقت الدراسة لبعض التوصيات واالقتراحات على إدارة شركة  

تذليل   الشركة على  تعمل  وان  األزمات  إدارة  فيما يخص  التدريب  برامج  المزيد من  تقديم  الكهرباء 

 الصعوبات التي تحول دون استغاللها للفرص المتاحة أمامها.
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 عن الدراسات السابقة:  ة الحالية دراسز اليمي( ما 2-5)

 :عليها فيما يأتي الوقوفمن  الباحث تمكن   التي الدراسات عن غيرها من  الدراسةتميزت هذه 

 إدارة األزمات(واستراتيجيات  )أنماط التفكير االستراتيجي،    ماه  متغيرينربطت الدراسة الحالية بين   .1

 .ةالعربيدراسات إضافة نوعية لل إذ تشكل

ة التي تناولت أنماط التفكير االستراتيجي مع استراتيجيات لإن الدراسة الحالية من الدراسات القلي .2

 . حد علم الباحث  إلىإدارة األزمات والتي تعد من الدراسات المحدودة في هذا المجال 

  حيث ،  قطاعات مختلفةي التطبيق على  تناولت بعض الدراسات السابقة الموضوعات المذكورة ف  .3

، وبالتالي  واهتماماتهاطبقت في بيئات عربية وأجنبية لكل منها خصوصيتها    الدراسات أن معظم  

، الدراسات مثل هذه    إلجراءأردنية مؤهلة    –أجريت في بيئة عربية    الدراسة بأن هذه    ولالقيمكن  

شركات في    متمثالً   األردنفي    الزبائنيتوجه إليها    التي  القطاعات حيث تم تطبيقها على أحد أهم  

 .األردنملة في التأمين العا
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 الفصل الثالث: منهجية الدراسة 

 )الطريقة واإلجراءات( 

 ( المقدمة 3-1)

 ( منهج الدراسة  3-2)

 الدراسة  ( مجتمع3-3)

 ( أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات 3-4) 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة  (3-5)

 الدراسة ( الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة 3-6)

 ( صدق األداة3-7)

 ( ثبات األداة3-8)
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 الفصل الثالث: منهجية الدراسة 

 )الطريقة واإلجراءات( 

 ( المقدمة: 3-1)

ومصادر   الدراسة  وأدوات  وعينتها،  الدراسة  ومجتمع  الدراسة،  لمنهج  وصفًا  الفصل  هذا  يتضمن 

اإلحصائية المستخدمة، واختبار التحقق  الحصول على المعلومات، ومتغيرات الدراسة، والمعالجات  

 من مالئمة البيانات للتحليل اإلحصائي. 

 ( منهج الدراسة: 3-2)

ليتضمن التحليل  تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وهذا المنهج الذي يتعدى فيه الوصف  

 تفسيرها. تحديد خصائص الظاهرة إلى تحديد أثر المتغيرات ذات العالقة بالظاهرة ومن ثم  

 :الدراسة( مجتمع 3-3)

التأمين  لدراسةا  المج  شمل من    ( شركة 10وعددها ) في مدنية عّمان    األردن   العاملة في  شركات 

بحسب تقرير دليل شركات  التي أبدت استعدادها للتعاون مع الباحث في هذه الدراسة  (  24أصل )

 .(www.JIF.jo). التأمين العاملة في سوق التأمين األردني

العليا    اإلدارتينفي    مدراء ورؤساء األقسام العاملينالفتكون من المدراء ونواب    مجتمع الدراسة  أما

ونظرًا لمحدودية أفراد المجتمع اخذ بالكامل بطريقة    ،ردنوالوسطى في شركات التأمين العاملة في األ

 :كما موضح في الجدول التاليالمسح الشامل 
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 ( 1- 3جدول )

 شركات التأمين التي أجريت عليها الدراسة 

نواب  عدد المدراء  أسماء الشركات الرقم عدد 

 المدراء

عدد رؤساء 

 األقسام 

 17 1 2 األولى للتأمين  1

 13 2 1 األردنية شركة التأمين  2

 16 1 1 شركة شرق األوسط 3

 15 1 1 شركة التأمين العربية  4

 15 2 1 القدس للتأمين  5

 14 2 2 النسر العربي للتأمين  6

 15 1 1 الشركة األردنية الفرنسية للتأمين  7

 10 1 1 شركة دلتا للتأمين  8

 10 1 1 شركة االتحاد العربي الدولي للتأمين  9

 10 1 1 الضامنون العرب للتأمين شركة  10

 135 13 12 المجموع
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 ( أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات: 3-4) 

 الباحث في دراسته على:اعتمد 

المصادر الثانوية: وتضم الكتب والمقاالت العلمية المنشورة في المجالت العلمية ومحركات البحث .أ

 العالمية.

األوليةالمص.ب  االستبانة  :ادر  في  والتي    وتتمثل  الرئيسية  األداة  متغيرات تم  وهي  لقياس   تطويرها 

( فقرة بمقياس ليكرت الخماسي إذ أخذت كل  42تضمنت )وقد    الدراسة وإخضاعها للصدق والثبات 

 إجابة أهمية نسبية باإلضافة إلى المقابالت التي تم أجرائها مع ثالثة من مدراء الشركات المبحوثة.  

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:  (3-5)

 SPSSلتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضياتها تم استخدام برمجية الحزمة اإلحصائية االجتماعية  

حصائية المبينة في الجدول إلجراء التحليل الوصفي واالستداللي عن طريق استخدام األساليب اإل

 اآلتي: 
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 ( 2-3جدول )

 اإلحصائية المستخدمة األساليب 

 اإلحصاء الوصفي: 

 التكرارات والنسب المئوية: لقياس التوزيعات لخصائص أفراد العينة 

 الوسط الحسابي: لقياس متوسط إجابات أفراد العينة على فقرات استبانة الدراسة 

 (. مقياس ليكرت الخماسي3-3الجدول)

 الدرجة
موافق 

 بشدة 
 محايد  موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة 

 1 2 3 4 5 الموافقة 

الوزن  

 النسبي
81-

100% 

61-

80% 

41-

60% 

21-

40% 
1-20% 

 

الفترة  طول 

= 

 الحد األدنى  –الحد األعلى 
= 

5 -1 
 =1.33 

 3 عدد المستويات 

 ليكون عدد المستويات كالتالي:

 الفترة  المستوى 

 2.33 –1 المنخفض

 3.67 – 2.34 المتوسط 

 5 – 3.68 المرتفع 
 

 االنحراف المعياري: لقياس تشتت إجابات أفراد العينة عن وسطها الحسابي 

 اإلحصاء االستداللي: 
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 التفلطح الختبار التوزيع الطبيعي  Kurtosisمعامل االلتواء و Skewnessاختبار  

الختبار معامالت ارتباط المتغيرات المستقلة وصدق البناء إلظهار    Pearson Correlationاختبار  

مدى ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لمحورها، وتحديد قدرة كل فقرة من فقرات المقياس  

 على التميز.

الختبار أثر المتغيرات المستقلة على المتغير   Simple regression بار تحليل االنحدار البسيطاخت

 أثر كل متغير مستقل على المتغير التابع ، ولتحليلبعالتا

 الختبار عدم تداخل المتغيرات المستقلة واختبار قوة بناء أنموذج الدراسة VIFاختبار 

الختبار مشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء العشوائية    Durbin-Watsonواتسون  -اختبار ديربن 

 الداخلة في معادلة االنحدار

 ( الختبار ثبات أداة الدراسةCronbach Alphaاالتساق )معامل 

 التحليل العاملي االستكشافي الختبار الصدق البنائي التقاربي  

 

 : الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة( 3-6)

ألفراد عينة الدراسة، المتضمنة    الشخصية والوظيفيةتوضح هذه الفقرة اإلجابة عن الخصائص  

  (4-  3)(، والجدول  سنوات الخبرة، طبيعة العمل  ،العمر، المستوى التعليمي  )النوع اإلجتماعي،

 يوضح ذلك.
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   (4-3جدول)

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيراتهم الشخصية 

 التكرار  الفئات  المتغير 

النسبة  

 المئوية 

 النوع االجتماعي 
 25.0 35 أنثى 

 75.0 105 ذكر

 العمر

 39.3 55 سنه فأقل 30

 33.6 47 سنه  36أقل من  -31 من

 14.3 20 سنه  41أقل من  -36 من

 2.1 3 سنه  46أقل من-41 من

 10.7 15 سنه فأكثر  46

 المستوى التعليمي 

دبلوم  أو  عامة  ثانوية 

 مجتمع 
15 10.7 

 83.6 117 بكالوريوس 

 2.9 4 دبلوم عال 

 2.9 4 دكتوراه 

 سنوات الخبرة 

 34.3 48 سنوات فأقل 5

 30.7 43 سنوات  10- 6 من

 16.4 23 سنة  15- 11 من
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 18.6 26 سنة فأكثر  16

 طبيعة العمل 

 82.1 115 رئيس قسم 

 8.6 12 مدير عام 

 9.3 13 نائب مدير عام 

 100.0 140 المجموع

 يلي: أظهرت النتائج المبينة في الجدول أعاله ما 

%(، وربما  25.0%( من أفراد عينة الدراسة هم من الذكور، بينما بلغت نسبة اإلناث ) 75.0ما نسبته )

يعود سبب أن نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث إلى أن طبيعة الوظيفة في شركات التأمين تتطلب 

  الذكور بشكل أكبر من اإلناث.

%(  33.6سنة، وما نسبته ) 30من تقل أعمارهم عن %( من أفراد عينة الدراسة هم م39.3ما نسبته )

 %(. 10.7سنة )  46سنة(، وبلغت نسبة من تزيد أعمارهم عن    36أقل من  -31تتراوح أعمارهم ما بين )

من  %(  10.7%( من أفراد عينة الدراسة هم من حملة درجة البكالوريوس، وما نسبته )83.6ما نسبته )

 مع. حملة الثانوية العامة أو دبلوم المجت

%( 30.7( من أفراد عينة الدراسة هم ممن تقل خبرتهم عن الخمس سنوات، و)%34.3ما نسبته )

%( تزيد خبرتهم  18.6( سنة، و)15-11%( ما بين )16.4( سنوات، و)10-6تتراوح خبرتهم ما بين )

 سنة.  15عن 

   %( من أفراد عينة الدراسة هم من رؤساء األقسام.82.1أما نسبته )
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 صدق األداة:( 3-7) 

 : الدراسة معالجة صدق أداة تمت 

الظاهري  .1 التحقق من صدق  اختبار الصدق  الظاهري، حيث تم    خاللالدراسة من    أداة تم  الصدق 

من أعضاء الهيئة    (10)لى مجموعة من المحكمين تألفت من  عاألولية  بصورتها    االستبانةعرض  

الحكومية والخاصة انظر ملحق رقم   األردنيةمن الجامعات    األعمال  إدارةالمتخصصين في    التدريسية

 إجراء التعديالت ، وقد تم  لون بهاالتي يعم  جامعات وال  رتبهم العلميةالمحكمين و   أسماءالذي يوضح    (2)

النهائية  بصورتها    االستبانة، وخرجت  اإلضافةمن حيث الحذف أو التعديل أو    االستبانة المطلوبة على  

 .(3)رقم كما موضح بالملحق 

 .الصدق البنائي .2

( Pearson Correlationللتأكد من الصدق البنائي ألداة الدراسة، تم إيجاد معامالت ارتباط بيرسون )

بين كل فقرة والدرجة الكلية لمحورها، وذلك من أجل تحديد قدرة كل فقرة من فقرات المقياس على  

( عن  ارتباطها  معامل  يقل  التي  والفقرات  )0.25التميز،  حذفها  ويجب  متدنية  تعتبر   )Linn & 

Gronlund, 2012 :والجداول اآلتية تبين ذلك ،) 
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 (5- 3جدول )

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أبعاد المتغير المستقل والدرجة الكلية لمحورها 

 

 

 

 

 

 

التفكير االستراتيجي" يتبين من البيانات الموضحة في الجدول أعاله أن معامالت تميز فقرات بعد "

( وهي فقرات تتمتع بتميز  α≤0.01وهي قيم دالة عند مستوى )(،  0.845- 0.525قد تراوحت ما بين )

المستقل صادقة لما وضعت    (، وهذا يدل على أن فقرات متغير الدراسة0.25عالي كونها أكبر من )

 لقياسه. 

 

 

 

 

 

 التفكير االستراتيجي أبعاد المتغير المستقل: 

نمط التفكير  
 الشمولي

التفكير  نمط 
 التجريدي

نمط التفكير  
 صي يشختال

نمط التفكير  
 التخطيطي 

معامل  الفقرة 
 االرتباط 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط 

1 .740** 6 .680** 11 .601** 16 .796** 
2 .720** 7 .525** 12 .797** 17 .775** 
3 .722** 8 .845** 13 .755** 18 .780** 
4 .719** 9 .789** 14 .756** 19 .713** 
5 .812** 10 .802** 15 .652** 20 .623** 

 0.01** معنوية عند مستوى 
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 ( 6-3جدول )

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أبعاد المتغير التابع والدرجة الكلية لمحورها

 

إدارة األزمات" قد يتبين من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن معامالت تميز فقرات بعد "

( وهي فقرات تتمتع بتميز  α≤0.01(، وهي قيم دالة عند مستوى )0.888-0.613تراوحت ما بين )

مما يدل على أن فقرات متغير الدراسة التابع صادقة لما وضعت  (،  0.25عالي كونها أكبر من )

 لقياسه. 

 الصدق البنائي التقاربي: 

  التقاربي لمتغيرات الدراسة،  للتأكد من الصدق البنائياستخدم اختبار التحليل العاملي االستكشافي  

 والجداول اآلتية تبين ذلك:

التقاربي البنائي  الصدق  )التفكير    أواّل:  المستقل  للمتغير  االستكشافي  العاملي  التحليل  باستخدام 

 االستراتيجي(: 

 

 أبعاد المتغير التابع: إدارة األزمات  
استراتيجية تفتيت 

 األزمة

استراتيجية تفريغ  
 األزمة

استراتيجية تحويل  
 مسار األزمة 

استراتيجية احتواء  
 األزمة

استراتيجية  
 التعبئة لألزمة

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط 

 الفقرة 
معامل 
 االرتباط 

21 .869** 25 .728** 29 .738** 34 .758** 39 .803** 

22 .841** 26 .809** 30 .819** 35 .834** 40 .613** 

23 .883** 27 .817** 31 .780** 36 .771** 41 .804** 

24 .888** 28 .834** 32 .760** 37 .750** 42 .780** 

        33 .807** 38 .833**     

  0.01** معنوية عند مستوى  
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 ( 7-3جدول)

قيم التشبع )التحميل( لفقرات العوامل الممثلة للمتغير المستقل الناتجة من خالل التدوير المتعامد  

 (Varimaxللمحاور )

رقم  
 الفقرة 

 الفقرة 

 على العوامل المستخلصة  قيم التشببع

التفكير  
 الشمولي

التفكير  
 االستراتيجي

التفكير  
 التشخيصي

التفكير  
 التخطيطي

1 
في معرفة طبيعة  الحقائقإلى  يستند المدير

    588. . لهاالمجتمع المحيط بعم

2 
نشطة التي  أللية في او تغييرات شميجري المدير 

 ا عند الحاجة. همارسي
.608    

3 
مع   لنة في التعامو بسمة المر يتمتع المدير 

 .عاملينال
.673    

    533. خطوات شاملة لحل المشاكل.يطرح المدير  4

5 
  على الخبرة المتراكمة في تحديديعتمد المدير 

    676. العوامل المؤثرة في المشكلة. 

   672.  فة. و لأعات الجديدة غير المو ضو بالميهتم المدير  6

7 
ى المشاركة في صنع  لع عامليناليشجع المدير 

 القرارات.

 .583   

8 
  ه اجو ت التي تالمشكال يتعامل المدير مع

 . عدالةب لعاملينا

 .570   

9 
 تالمشكال ن ع الكافية البياناتيجمع المدير 

 . قبل تقديم الحلول

 .515   

10 
بطريقة  العاملينعلى تقييم يحرص المدير 

 . موضوعية
 .660   

11 
 لدة خارج العمو جو الفرص الميستثمر المدير 

 . لبما يصب في صالح العم
  .507  

12 
في إطارها العام قبل   تالمشكاليشخص المدير 

 .اتهايئالنظر إلى جز 
  .696  

13 
الشخصية في رصد   الخبرة إلىيستند المدير 

 . البيئة الخارجية
  .636  

14 
الحلول المتوازنة في حل  يستخدم المدير 

 شركة.ال مشكالت
  .722  
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رقم  
 الفقرة 

 الفقرة 

 على العوامل المستخلصة  قيم التشببع

التفكير  
 الشمولي

التفكير  
 االستراتيجي

التفكير  
 التشخيصي

التفكير  
 التخطيطي

15 
  في إجراءاتت تدريجية اتغيير يجري المدير 

 ير.و التط فدهب لالعم
  .577  

16 
على  بناءً  عملالتصور المستقبلي لل يبني المدير 

 . الواقع

   .630 

17 
اإلجراءات أثناء التعامل مع يتبع المدير 

 المواقف اإلدارية. 

   .635 

18 
مألوفة في أسلوب  ال غير الحلو يقدم المدير 
 .المستقبلية المشكالتالتعامل مع 

   .611 

19 
دارية أثناء إلت االمشكال  لبتفاصييهتم المدير 

 ا. همع لالتعام

   .675 

 754.    . لشركةل تشغيليةخطط الال يتابع المدير إنجاز 20

 KMO 0.636اختبار كفاية البيانات 

 1.529 1.707 2.604 7.923 القيم العينية )الذاتية( 

 7.65 8.49 13.02 39.6 نسبة التباين المفسر

 68.78 نسبة التباين المفسرة التراكمية

 

(  0.636بلغت )  KMOبينت نتائج التحليل العاملي االستكشافي الظاهرة في الجدول أعاله أن قسمة  

(، فإنه  0.5( التي تشير إلى أن الحد األدنى المقبول لقيمة االختبار هي )Kaiser, 1979وتبعا لقاعدة )

، وبذلك فإن حجم العينة يعد كافيا ومالئما للدراسة ولتطبيق  0.5يتبين بأن القيمة الناتجة هي أكبر من  

التحليل العاملي االستكشافي، كما أننا نالحظ من البيانات الظاهرة في الجدول أعاله بأن القيم العينية 

Eigen Value  .أكبر من الواحد صحيح 

ينة في الجدول أعاله قيم نسب التباين المفسرة لكل عامل تم استخالصه، وقد  كما أظهرت النتائج المب 

( من التباين الكلي للمتغير %68.78(، وبلغ مجموع النسب المفسرة )7.65بلغت أقل قيمة تباين مفسرة )

 المستقل.
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عامل من لكل فقرة من فقرات كل  دول أعاله قيم التحميل )التشبع(  كذلك تبين النتائج الظاهرة في الج

( لذلك فهي  0.40( وهذه القيمة أكبر من )0.507العوامل المستخلصة، وقد تبّين بأن أقل قيمة كانت )

 تعتبر كافية ومناسبة ومعبرة عن قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات كل عامل تم استخالصه.

ا للمتغير  االستكشافي  العاملي  التحليل  باستخدام  التقاربي  البنائي  الصدق  )إدارة  ثانيًا:  لتابع 

 األزمات(: 

 ( 8-3جدول)

قيم التشبع )التحميل( لفقرات العوامل الممثلة للمتغير التابع الناتجة من خالل التدوير المتعامد  

 (Varimaxللمحاور )

رقم  
 الفقرة 

 الفقرة 

 على العوامل المستخلصة  التشبعقيم 

تفتيت  
 األزمة

تفريغ  
 األزمة

تحويل 
مسار 
 األزمة

احتواء  
 األزمة

التعبئة 
 الالزمة 

21 
عن   كافية  معلومات  الشركة  إدارة  تمتلك 

 .طبيعة األزمة التي تواجهها
.784     

22 

الضرورية    تجري  الدراسات  الشركة  إدارة 
المسببة   المتعارضة  المصالح  لتحديد 

 .لألزمة

.752     

23 
في   المختصين  على  الشركة  إدارة  تعتمد 

 .تفتيت )تجزئة( األزمة
.771     

24 
بتفكيك    الشركة   إدارةتضع   تسمح  اطر 

 عناصر األزمة بنجاح.
.761     

25 
لقيادة   األكفاءالعاملين    الشركة   تكلف إدارة
 .تيار األزمة

 .538    

26 
بشكل   شركةال  إدارة  تعترف األزمة  بوجود 

 .ي لضمان القيام بتفريغها )معالجتها(ئمبد
 .572    

27 
ة  الشركة تحالفات مؤقتة لمعالجإدارة    نشأت

 األزمات. 
 .564    
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رقم  
 الفقرة 

 الفقرة 

 على العوامل المستخلصة  التشبعقيم 

تفتيت  
 األزمة

تفريغ  
 األزمة

تحويل 
مسار 
 األزمة

احتواء  
 األزمة

التعبئة 
 الالزمة 

28 
لتسهيل   األزماتنتائج    الشركة إدارة  تحلل  

 . معها التعامل
 .817    

29 
مالئمة   ستخدام أساليبباالشركة إدارة    قومت
 ة لألزمات التي مرت بها. شدب

  .769   

30 

"تحويل باستراتيجية  الشركة  إدارة  تستعين  
واضحة  غير    أزماتتواجهها    عندمامسار"  
 .المعالم

  .619   

31 
مواجهة  ل  العاملينز  يحفتتحاول إدارة الشركة  

 األزمة.
  .649   

32 

إلى    عاملينالانتباه  لفت    لشركةاإدارة  تحاول  
موضوع   عن   مختلفة  ةإيجابي  يعضامو 

 األزمة.
  .548   

33 
 إدارة  عملر  األزمات السابقة على مساثر  تؤ 

 . الشركة
  .748   

34 

محاصرة    إدارة  تعمل على    األزمة الشركة 
لكافة المستويات   باالمتدادوعدم السماح لها  

 .اإلدارية

   .678  

35 
إدارةت القرارات   منالشركة    سرع  اتخاذ 

 .لألزمةالسلبية  اآلثارللحد من   الالزمة

   .785  

36 
مع جميع أطراف األزمة    الشركة   إدارةنسق  ت

 للتسريع في حلها. 
   .715  

37 

الشركة متحدث رسمي يتمتع   إدارة  تخصص
حول   لإلدالءبالخبرة   بالتصريحات 

 األزمات. 
   .711  

38 
المطلوبة من   مسؤولياتال  تحدد إدارة الشركة

 كل شخص أثناء األزمة.
   .784  

39 

مخزون توفير  على  الشركة  إدارة  تعمل  
لمواجهة  الالزمة    اإلمكانيات  مناحتياط  
 . األزمات

    .665 
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رقم  
 الفقرة 

 الفقرة 

 على العوامل المستخلصة  التشبعقيم 

تفتيت  
 األزمة

تفريغ  
 األزمة

تحويل 
مسار 
 األزمة

احتواء  
 األزمة

التعبئة 
 الالزمة 

40 
إدارةت نقدية  خصص  سيولة    كافية   الشركة 

 .لمواجهة األزمات
    .613 

41 
قادرة   كفؤه  الشركة موارد بشرية  تمتلك إدارة

 . على التعامل مع األزمات
    .597 

42 
العاملين باستمرار  تقوم إدارة الشركة بتدريب  

 لمواجهة األزمات.
    .549 

 KMO 0.806اختبار كفاية البيانات 

 1.623 1.379 1.764 2.041 10.392 القيم العينية )الذاتية( 

 4.676 6.266 8.018 9.276 47.238 نسبة التباين المفسر

 79.47 نسبة التباين المفسرة التراكمية

 

(  0.806بلغت )  KMOبينت نتائج التحليل العاملي االستكشافي الظاهرة في الجدول أعاله أن قسمة  

(، فإنه  0.5( التي تشير إلى أن الحد األدنى المقبول لقيمة االختبار هي )Kaiser, 1979وتبعا لقاعدة )

الئما للدراسة ولتطبيق  ، وبذلك فإن حجم العينة يعد كافيا وم0.5يتبين بأن القيمة الناتجة هي أكبر من  

التحليل العاملي االستكشافي، كما أننا نالحظ من البيانات الظاهرة في الجدول أعاله بأن القيم العينية 

Eigen Value  .أكبر من الواحد صحيح 

كما أظهرت النتائج المبينة في الجدول أعاله قيم نسب التباين المفسرة لكل عامل تم استخالصه، وقد  

قيم أقل  )بلغت  تباين مفسرة  )4.676ة  المفسرة  النسب  وبلغ مجموع  الكلي  79.47%(،  التباين  ( من 

 للمتغير التابع. 
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النتائج الظاهرة في الجدول أعاله قيم التحميل )التشبع( لكل فقرة من فقرات كل عامل من  بينت  كذلك  

( لذلك فهي 0.40( وهذه القيمة أكبر من )0.538بأن أقل قيمة كانت )وبينت  العوامل المستخلصة،  

 تعتبر كافية ومناسبة ومعبرة عن قيم تشبع مقبولة وكافية لفقرات كل عامل تم استخالصه.

 ثبات األداة:( 3-8)

 .(Cronbach's Alpha)  كرونباخ ألفا  معامالت بالتحقق من ثبات استبانة الدراسة بإيجاد    قام الباحث 

 نت النتائج كما في الجدول اآلتي: وكا
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 ( 9- 3جدول)

 ( الختبار ثبات أداة الدراسةCronbach's Alpha)معامالت كرونباخ ألفا 

 متغيرات وأبعاد الدراسة

 معامل االتساق 

Cronbach 

Alpha 

 عدد الفقرات

 5 0.80 نمط التفكير الشمولي 

 5 0.88 نمط التفكير التجريدي 

 5 0.90 صي يشختنمط التفكير ال

 5 0.88 نمط التفكير التخطيطي 

 20 91. التفكير االستراتيجي 

 4 0.92 استراتيجية تفتيت األزمة 

 4 0.80 استراتيجية تفريغ األزمة 

 5 0.93 استراتيجية تحويل مسار األزمة 

 5 0.82 استراتيجية احتواء األزمة 

 4 0.86 استراتيجية التعبئة لألزمة 

 22 0.92 إدارة األزمات
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- 0.80من خالل قيم معامالت كرونباخ ألفا الموضحة في الجدول أعاله والتي تتراوح ما بين )

تزيد عن )0.93 الدراسة ) ( مما يدل  0.6( نالحظ أن جميعها  أداة  ثبات   & Sekaranعلى 

Bougie, 2016 .) 

 اختبار التوزيع الطبيعي: 

( االلتواء  معامل  استخراج  )Skewnessتم  والتفلطح   )Kurtosis  لبيانات الطبيعي  التوزيع  الختبار   )

توزيعا  ( فإن البيانات تعد موزعة  1الدراسة، حيث أنه إذا كانت قيم معامل االلتواء والتفلطح أقل من )

 (. والجدول اآلتي يبين ذلك:Doane & Seward, 2015طبيعيا )
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 ( 10-3جدول)

 Kurtosisوالتفلطح  Skewnessالتوزيع الطبيعي للبيانات باالعتماد على معامل االلتواء 

 

من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله نالحظ أن جميع قيم معامل االلتواء والتفلطح أقل من  

مما يدل على أن البيانات موزعة توزيعا طبيعيا، وحسب نظرية النهاية المركزية التي تبين أنه    (1)

 المتغيرات 
الوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
Kurtosis Skewness 

 240. 331.- 54607. 3.9029 نمط التفكير الشمولي 

 189.- 637. 67923. 3.6529 نمط التفكير التجريدي 

 753. 112. 53744. 3.7914 صي يشخ تنمط التفكير ال

 375. 125.- 59151. 3.7700 نمط التفكير التخطيطي 

 833. 642. 49955. 3.7793 التفكير االستراتيجي 

 284.- 188.- 68256. 3.8054 استراتيجية تفتيت األزمة 

 122. 268.- 65631. 3.6036 استراتيجية تفريغ األزمة

مسار   استراتيجية تحويل

 األزمة
3.7871 .60589 .705 -.202 

 160.- 434. 62835. 3.8000 استراتيجية احتواء األزمة 

 053. 237.- 61416. 3.8679 استراتيجية التعبئة لألزمة 

 003.- 542. 54296. 3.7728 إدارة األزمات
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لوسط الحسابي لكل عينة،  في حال اخترنا جميع العينات الممكنة من مجتمع معين، وقمنا بحساب ا

فإننا سنالحظ بأن جميع األوساط الحسابية للعينات موزعة قريبا من التوزيع الطبيعي، حتى وإن لم  

يكن توزيع المجتمع األصلي قريبا من التوزيع الطبيعي، وذلك بشرط أن يكون عدد المشاهدات في  

(، وفيما يلي توضح األشكال التوزيع  (Tabachnick, Fidell, 2018مشاهدة    30كل عينة يزيد عن  

 الطبيعي لمتغيرات الدراسة: 

 

 (1-3الشكل)

 (التفكير االستراتيجيالتوزيع الطبيعي إلجابات عينة الدراسة نحو )
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 (2-3الشكل)

 (إدارة األزماتالتوزيع الطبيعي إلجابات عينة الدراسة نحو )

 

 اإلحصائية:مالءمة أنموذج الدراسة لألساليب 

إلجراء اختبار تحليل االنحدار المتعدد فإن ذلك يتطلب ارتباط المتغيرات المستقلة بشكل كبير مع  

ترتبط مع بعضها ارتباطا قويا ذلك أنه في حال ارتباطها ارتباطا    أالالمتغير التابع، وفي الوقت نفسه  

ة تتشارك في تباين المتغير التابع  ( ألن المتغيرات المستقلRقويا مع بعضها فإن هذا يقلل من قيمة )

(، ومن 2018نفسه باإلضافة إلى الصعوبة في تحديد األهمية النسبية لكل متغير مستقل )دودين،  

 أجل التأكد من ذلك فقد تم إجراء االختبارات التالية: 



89 
 



 (: Multicollinearityاختبار االرتباط الخطي المتعدد )

هذا   استخدام  قبل  التأكد  المستقلة  تم  المتغيرات  بين  عالي  ارتباط  وجود  عدم  من  األسلوب 

(Multicolinearity( باإلضافة إلى استيفاء البيانات لشرط التوزيع الطبيعي، ويشير الجدول )8-3 )

 ،0.1وأكبر من    1للمتغيرات المستقلة كان أقل من    (Tolerance)  إلى أن معامل التباين المسموح به

وجود ارتباط عالي بين المتغيرات   لعدميعد مؤشرا    وهذا 5أقل من    ( VIF)  ينيم معامل تضخم التبا وق

 .(Hair et al., 2018) المستقلة

 ( 11-3جدول)

 نتائج اختبار قوة االرتباط بين المتغيرات المستقلة 

 المتغيرات المستقلة 
Tolerance 

 التباين المسموح به 
VIF 

 معامل تضخم التباين 

 1.956 511. الشمولي نمط التفكير 

 1.928 519. نمط التفكير التجريدي 

 3.271 306. صي يشخ تنمط التفكير ال

 3.349 299. نمط التفكير التخطيطي 

 

تم   فقد  السابقة  النتيجة  على  أكثر  التأكيد  أجل  )  إيجاد ومن  بيرسون  ارتباط   Pearsonمعامالت 

correlation  عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي المتعدد العالي ( بين أبعاد المتغير المستقل للتأكد من

 بين المتغيرات المستقلة، والنتائج في الجدول التالي تبين ذلك: 
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 ( 12-3جدول)

 ( للمتغيرات المستقلة Pearson correlationمصفوفة ارتباط بيرسون )

 المتغير 
نمط  

التفكير  
 الشمولي

نمط  
التفكير  
 التجريدي

نمط  
التفكير  
 الشخصي 

نمط  
التفكير  

 التخطيطي 

 - - - 1 نمط التفكير الشمولي 

 - - 1 **579. نمط التفكير التجريدي 

 - 1 **637. **552. صي يشخ تنمط التفكير ال

 1 **760. **559. **647. نمط التفكير التخطيطي 

 0.01** معنوية عند مستوى 

 

( بين  0.760أعلى ارتباط كان )من خالل قيم معامالت ارتباط بيرسون في الجدول أعاله نالحظ أن  

، وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط  متغيري نمط التفكير التخطيطي ونمط التفكير الشخصي 

%، مما يشير إلى أن العينة  80الخطي المتعدد العالي بين المتغيرات المستقلة، ذلك ألنها تقل عن  

 (. Gujarati, 2017خالية من مشكلة االرتباط الخطي المتعدد العالي )

 

 

 

 

 

 



91 
 



 الفصل الرابع 

 نتائج تحليل البيانات واختبار الفرضيات 

 

 ( المقدمة 4-1)

 ( وصف متغيرات الدراسة المستقل والتابع 4-2)

 التفكير االستراتيجي(  أنماط( وصف المتغير المستقل )4-2-1)

 ( وصف المتغير التابع )إدارة األزمات( 4-2-2)

 الدراسة ( اختبار فرضيات 4-3)

 ( نتائج اختبار الفرضية الرئيسية 4-3-1)

 ( نتائج اختبار الفرضيات الفرعية  4-3-2)
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 الفصل الرابع 

 نتائج تحليل البيانات واختبار الفرضيات 

 المقدمة:  (1-(4

التحليل اإلحصائي إلجابات وتقديرات عينة أفراد الدراسة حول  لنتائج  يتضمن هذا الفصل عرضًا 

الدراسة المستقل والتابع بأبعادهما بإيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات متغيري  

 التقدير، واختبار فرضيات الدراسة باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط والمتعدد.

 متغيري الدراسة المستقل والتابع:  فوص (2-(4

 (: التفكير االستراتيجيأنماط وصف المتغير المستقل ) (1- 2-(4

بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة نحو  ي   (1-4الجدول رقم )

 أبعاد المتغير المستقل "التفكير االستراتيجي": 

 ( 1-4جدول)

 التفكير االستراتيجي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق ألبعاد 

 

 

 

 

 

 التفكير االستراتيجي 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 المئوية 

 الرتبة  الدرجة

 1 مرتفعة  78.1 546. 3.90 نمط التفكير الشمولي 

 4 متوسطة  73.1 679. 3.65 نمط التفكير التجريدي 

 2 مرتفعة  75.8 537. 3.79 صي يشخ تنمط التفكير ال

 3 مرتفعة  75.4 592. 3.77 نمط التفكير التخطيطي 

  مرتفعة  75.6 500. 3.78 المؤشر العام
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المتغير   أبعاد  المعبرة عن  الحسابية  المتوسطات  الجدول أعاله بأن  الظاهرة في  النتائج  يتضح من 

" نمط التفكير الشمولي(، وقد حصل بعد " 3.90-3.65( تراوحت ما بين )االستراتيجيالتفكير  المستقل )

" على أدناها بدرجة متوسطة، وبلغ المؤشر  نمط التفكير التجريديعلى أعالها بدرجة مرتفعة، وبعد "

االستراتيجي في  التفكير  %( مما يدل على أن درجة  75.6( بنسبة )3.78)   للتفكير االستراتيجيالعام  

 جاء بدرجة مرتفعة، وفيما يلي تفصيل ألبعاد المتغير المستقل:  ن العاملة في األردنشركات التأمي

 

 : نمط التفكير الشمولي( البعد األول: 1

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب إلجابات المبحوثين نحو  2-4يبين الجدول )

 باالعتماد على خمس فقرات.  قياسه" والذي تم نمط التفكير الشمولي"بعد 
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 ( 2-4جدول)

  نمط التفكيرأفراد عينة الدراسة نحو " إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 " الشمولي

 

(  3.90" قد بلغ )  نمط التفكير الشمولي  تشير النتائج المبينة في الجدول أعاله أن المؤشر العام لبعد "

في شركات التأمين   نمط التفكير الشموليمن مساحة المقياس الكلي، مما يدل على مستوى مرتفع من  

يستند المدير إلى ( "1من وجهة نظر المبحوثين، كما ويالحظ أيضا أن الفقرة رقم )  العاملة في األردن

بمتوسط حسابي  " قد حصلت على أعلى التقديرات الحقائق في معرفة طبيعة المجتمع المحيط بعملها

( بلغ  درجة مرتفعة  )4.13ذو  مقداره  وبانحراف معياري   )0.757( الفقرة رقم  "4(، وحصلت  يطرح ( 

( وهو متوسط  3.69" على أقل التقديرات بمتوسط حسابي بلغ )المدير خطوات شاملة لحل المشاكل

 (. 0.748ذو درجة مرتفعة وبانحراف معياري مقداره )

رقم 
 الفقرة 

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 المئوية 

 الرتبة  الدرجة

1 
يستند المدير إلى الحقائق في معرفة طبيعة  

 المجتمع المحيط بعملها. 
 1 مرتفعة  82.6 757. 4.13

2 
األنشطة  يجري المدير تغييرات شمولية في  

 التي يمارسها عند الحاجة. 
 2 مرتفعة  80.9 622. 4.04

3 
يتمتع المدير بسمة المرونة في التعامل مع 

 العاملين. 
 3 مرتفعة  76.6 768. 3.83

 5 مرتفعة  73.9 748. 3.69 يطرح المدير خطوات شاملة لحل المشاكل. 4

5 
يعتمد المدير على الخبرة المتراكمة في تحديد  

 العوامل المؤثرة في المشكلة.
 4 مرتفعة  76.5 788. 3.82

  مرتفعة  78.1 546. 3.90 المؤشر الكلي 
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 التفكير التجريدي:( البعد الثاني: نمط 2

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب إلجابات المبحوثين نحو  3-4يبين الجدول )

 باالعتماد على خمس فقرات.  قياسهبعد "نمط التفكير التجريدي" والذي تم 

 ( 3-4جدول)

أفراد عينة الدراسة نحو "نمط التفكير   إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 التجريدي"

 

( من 3.65تشير النتائج في الجدول أعاله أن المؤشر العام لبعد "نمط التفكير التجريدي" قد بلغ )

تجريدي في شركات التأمين  التفكير المساحة المقياس الكلي، مما يدل على مستوى متوسط من نمط 

"6من وجهة نظر المبحوثين، كما ويالحظ أيضا أن الفقرة رقم )  العاملة في األردن يهتم المدير  ( 

بمتوسط حسابي ذو درجة مرتفعة  " قد حصلت على أعلى التقديرات  بالموضوعات الجديدة غير المألوفة

يتعامل المدير مع المشكالت  ( "8لت الفقرة رقم )(، وحص0.839( وبانحراف معياري مقداره )3.76بلغ )

رقم  
 الفقرة

 الفقرات 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 المئوية

 الرتبة  الدرجة

6 
غير   الجديدة  بالموضوعات  المدير  يهتم 

 المألوفة. 
 1 مرتفعة 75.1 839. 3.76

7 
يشجع المدير العاملين على المشاركة في صنع  

 القرارات. 
 4 متوسطة 72.0 794. 3.60

8 
تواجه   التي  المشكالت  مع  المدير  يتعامل 

 العاملين بعدالة. 
 5 متوسطة 71.1 947. 3.56

9 
المشكالت   عن  الكافية  البيانات  المدير  يجمع 

 قبل تقديم الحلول. 
 3 متوسطة 72.7 1.094 3.64

10 
بطريقة  يحرص   العاملين  تقييم  على  المدير 

 موضوعية. 
 2 مرتفعة 74.3 931. 3.71

  متوسطة 73.1 679. 3.65 المؤشر الكلي
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( وهو متوسط ذو درجة  3.56" على أقل التقديرات بمتوسط حسابي بلغ )التي تواجه العاملين بعدالة

 (.0.947متوسطة وبانحراف معياري مقداره )

 : صييشختنمط التفكير ال( البعد الثالث: 3

واالنحرافات المعيارية والترتيب إلجابات المبحوثين نحو  ( المتوسطات الحسابية  4-4يبين الجدول )

 باالعتماد على خمس فقرات. قياسه" والذي تم صييشخ تنمط التفكير البعد "

   (4-4جدول)

نمط التفكير  أفراد عينة الدراسة نحو " إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 " صييشختال

 

( من  3.79" قد بلغ )صييشختنمط التفكير التشير النتائج في الجدول أعاله أن المؤشر العام لبعد "

في شركات التأمين    صييشخ تنمط التفكير المساحة المقياس الكلي، مما يدل على مستوى مرتفع من  

يستثمر المدير  ( "11من وجهة نظر المبحوثين، كما ويالحظ أيضا أن الفقرة رقم ) العاملة في األردن

رقم  
 الفقرات  الفقرة

المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 الرتبة  الدرجة المئوية

11 

يستثمر المدير الفرص الموجودة خارج العمل بما  
 يصب في صالح العمل. 

 1  مرتفعة 79.7 739. 3.99

12 

يشخص المدير المشكالت في إطارها العام قبل  
 النظر إلى جزيئاتها. 

  5 مرتفعة 71.3 824. 3.56

13 

يستند المدير إلى الخبرة الشخصية في رصد البيئة  
 الخارجية. 

  4 مرتفعة 74.3 742. 3.71

14 

يستخدم المدير الحلول المتوازنة في حل مشكالت  
 الشركة. 

 3  مرتفعة 76.0 722. 3.80

15 

يجري المدير تغييرات تدريجية في إجراءات العمل 
 بهدف التطوير. 

 2  مرتفعة 77.9 736. 3.89

   مرتفعة 75.8 537. 3.79 المؤشر الكلي
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بمتوسط  " قد حصلت على أعلى التقديرات الفرص الموجودة خارج العمل بما يصب في صالح العمل

( 12(، وحصلت الفقرة رقم )0.739( وبانحراف معياري مقداره )3.99حسابي ذو درجة مرتفعة بلغ )

" على أقل التقديرات بمتوسط  يشخص المدير المشكالت في إطارها العام قبل النظر إلى جزيئاتها"

 (.0.824( وهو متوسط ذو درجة متوسطة وبانحراف معياري مقداره )3.56حسابي بلغ )

 

 ( البعد الرابع: نمط التفكير التخطيطي:4

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب إلجابات المبحوثين نحو  5-4يبين الجدول )

 باالعتماد على خمس فقرات. قياسهبعد "نمط التفكير التخطيطي" والذي تم 
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 ( 5-4جدول)

أفراد عينة الدراسة نحو "نمط التفكير   إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 التخطيطي"

(  3.77تشير النتائج المبينة في الجدول أعاله أن المؤشر العام لبعد "نمط التفكير التخطيطي" قد بلغ )

التفكير   في شركات    التخطيطيمن مساحة المقياس الكلي، مما يدل على مستوى مرتفع من نمط 

يتبع  ( "17من وجهة نظر المبحوثين، كما ويالحظ أيضا أن الفقرة رقم )  التأمين العاملة في األردن

بمتوسط حسابي  " قد حصلت على أعلى التقديرات  المدير اإلجراءات أثناء التعامل مع المواقف اإلدارية

يقدم المدير ( "18(، وحصلت الفقرة رقم )0.710( وبانحراف معياري مقداره )3.92ذو درجة مرتفعة بلغ )

" على أقل التقديرات بمتوسط حسابي  حلوال غير المألوفة في أسلوب التعامل مع المشكالت المستقبلية

 (. 0.820( وهو متوسط ذو درجة متوسطة وبانحراف معياري مقداره )3.42بلغ )

 (:األزماتوصف المتغير التابع )إدارة  (2-2-(4

رقم 
 الفقرة 

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 المئوية 

 الرتبة  الدرجة

16 
بناًء   للعمل  المستقبلي  التصور  المدير  يبني 

 على الواقع.
 4 مرتفعة  75.6 890. 3.78

17 
مع   التعامل  أثناء  اإلجراءات  المدير  يتبع 

 المواقف اإلدارية.
 1 مرتفعة  78.4 710. 3.92

18 
يقدم المدير حلوال غير المألوفة في أسلوب  

 التعامل مع المشكالت المستقبلية. 
 5 متوسطة  68.5 820. 3.42

19 
اإلدارية  المشكالت  بتفاصيل  المدير  يهتم 

 أثناء التعامل معها.
 3 مرتفعة  75.7 794. 3.79

 2 مرتفعة  78.1 738. 3.91 الخطط التشغيلية للشركة. يتابع المدير إنجاز   20

  مرتفعة  75.4 592. 3.77 المؤشر الكلي 
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إدارة األزمات من أجل تحديد درجة الرضا من وجهة نظر أفراد عينة  في هذا الجزء وصف لمتغير  

يبين    إيجاد الدراسة، وذلك من خالل   اآلتي  والجدول  المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 

 ذلك: 

 ( 6-4جدول)

 إدارة األزماتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التطبيق ألبعاد 

(  المتغير التابع )إدارة األزمات يتضح من الجدول أعاله أن المتوسطات الحسابية المعبرة عن أبعاد  

" على أعالها بدرجة مرتفعة،  (، وقد حصل بعد "استراتيجية التعبئة لألزمة3.87-3.60تراوحت ما بين )

( 3.77" على أدناها بدرجة متوسطة، وبلغ المؤشر العام إلدارة األزمات )استراتيجية تفريغ األزمةوبعد "

  العاملة في األردن  تطبيق إدارة األزمات في شركات التأمين%( مما يدل على أن درجة  75.5بنسبة )

 جاء بدرجة مرتفعة، وفيما يلي تفصيل ألبعاد المتغير التابع. 

 : ت األزمةاستراتيجية تفتي( البعد األول: 1

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب إلجابات المبحوثين نحو  7-4يبين الجدول )

 باالعتماد على أربع فقرات. قياسه" والذي تم استراتيجية تقنيات األزمةبعد "

 إدارة األزمات 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 المئوية 

 الرتبة  الدرجة

 2 مرتفعة  76.1 683. 3.81 استراتيجية تفتيت األزمة 

 5 متوسطة  72.1 656. 3.60 استراتيجية تفريغ األزمة

 4 مرتفعة  75.7 606. 3.79 استراتيجية تحويل مسار األزمة

 3 مرتفعة  76.0 628. 3.80 استراتيجية احتواء األزمة 

 1 مرتفعة  77.4 614. 3.87 استراتيجية التعبئة لألزمة 

  مرتفعة  75.5 543. 3.77 المؤشر العام
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 ( 7-4جدول)

ت  "استراتيجية تفتيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 األزمة" 

مساحة  ( من 3.81تشير النتائج في الجدول أعاله أن المؤشر العام لبعد "استراتيجية تفتيت األزمة" قد بلغ )

العاملة في   المقياس الكلي، مما يدل على مستوى مرتفع من استراتيجية تفتيت األزمة في شركات التأمين

إدارة الشركة الدراسات    تجري ( "22من وجهة نظر المبحوثين، كما ويالحظ أيضا أن الفقرة رقم )  األردن

بمتوسط حسابي  على التقديرات  " قد حصلت على أ الضرورية لتحديد المصالح المتعارضة المسببة لألزمة

تعتمد إدارة  ( "23(، وحصلت الفقرة رقم )0.761( وبانحراف معياري مقداره )3.90ذو درجة مرتفعة بلغ )

( وهو 3.66" على أقل التقديرات بمتوسط حسابي بلغ )الشركة على المختصين في تفتيت )تجزئة( األزمة

 (.0.846متوسط ذو درجة متوسطة وبانحراف معياري مقداره )

 :األزمةاستراتيجية تفريغ ( البعد الثاني: 2

رقم 
 الفقرة 

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 المئوية 

 الرتبة  الدرجة

21 
عن   كافية  معلومات  الشركة  إدارة  تمتلك 

 طبيعة األزمة التي تواجهها.
 2 مرتفعة  77.6 724. 3.88

22 
الضرورية   تجري  الدراسات  الشركة  إدارة 

 لتحديد المصالح المتعارضة المسببة لألزمة.
 1 مرتفعة  78.0 761. 3.90

23 
تعتمد إدارة الشركة على المختصين في تفتيت 

 )تجزئة( األزمة. 
 4 متوسطة  73.1 846. 3.66

24 
بتفكيك  تضع   تسمح  اطر  الشركة  إدارة 

 عناصر األزمة بنجاح.
 3 مرتفعة  75.7 803. 3.79

  مرتفعة  76.1 683. 3.81 المؤشر الكلي 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب إلجابات المبحوثين نحو  8-4يبين الجدول )

 والذي تم قياسه باالعتماد على أربع فقرات.  استراتيجية تفريغ األزمة بعد "

 ( 8-4جدول)

"استراتيجية تفريغ  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 األزمة" 

 

( من  3.60تشير النتائج في الجدول أعاله أن المؤشر العام لبعد "استراتيجية تفريغ األزمة" قد بلغ )

  التأمين مساحة المقياس الكلي، مما يدل على مستوى متوسط من استراتيجية تفريغ األزمة في شركات  

تعترف إدارة  ( "26من وجهة نظر المبحوثين، كما ويالحظ أيضا أن الفقرة رقم )  العاملة في األردن 

" قد حصلت على أعلى التقديرات  الشركة بوجود األزمة بشكل مبدئي لضمان القيام بتفريغها )معالجتها(

(، وحصلت الفقرة  0.761( وبانحراف معياري مقداره )3.68بمتوسط حسابي ذو درجة مرتفعة بلغت )

رقم 
 الفقرات  الفقرة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 المئوية 

 الرتبة  الدرجة

25 
العاملين   الشركة  إدارة  لقيادة  تكلف  األكفاء 

 تيار األزمة.
 3 متوسطة  72.6 916. 3.63

26 
بشكل   األزمة  بوجود  الشركة  إدارة  تعترف 

 مبدئي لضمان القيام بتفريغها )معالجتها(. 
 1 مرتفعة  73.6 761. 3.68

27 
لمعالجة   مؤقتة  تحالفات  الشركة  إدارة  تنشأ 

 األزمات.
 4 متوسطة  68.4 794. 3.42

28 
نتائج  إدارة  تحلل   لتسهيل    األزمات الشركة 

 . معها التعامل 
 2 متوسطة  73.4 835. 3.67

  متوسطة  72.1 656. 3.60 المؤشر الكلي 
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" على أقل التقديرات بمتوسط حسابي  تنشأ إدارة الشركة تحالفات مؤقتة لمعالجة األزمات ( "27رقم )

 (. 0.794( وهو متوسط ذو درجة متوسطة وبانحراف معياري مقداره )3.42بلغ )

 : استراتيجية تحويل األزمةالبعد الثالث:  

الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب إلجابات المبحوثين نحو  ( المتوسطات  9-4يبين الجدول )

 بعد "استراتيجية تحويل األزمة" والذي تم قياسه باالعتماد على خمس فقرات.

 ( 9-4جدول)

"استراتيجية تحويل  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 األزمة" 

 

رقم 
 الفقرة 

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 المئوية 

 الرتبة  الدرجة

29 
أساليب  الشركة  إدارة  تقوم   مالئمة  باستخدام 

 بها.بشدة لألزمات التي مرت 
 2 مرتفعة  77.7 759. 3.89

39 

"تحويل  باستراتيجية  الشركة  إدارة  تستعين  
واضحة غير    أزمات تواجهها    عندما مسار"  
 المعالم.

 4 مرتفعة  73.6 702. 3.68

31 
تحاول إدارة الشركة تحفيز العاملين لمواجهة 

 األزمة.
 1 مرتفعة  79.0 733. 3.95

32 
إلى العاملين  انتباه  لفت  الشركة  إدارة  تحاول  

 األزمة.موضوع    مختلفة عن   إيجابية مواضيع  
 3 مرتفعة  74.9 779. 3.74

33 
تؤثر األزمات السابقة على مسار عمل إدارة  

 الشركة. 
 4 مرتفعة  73.6 916. 3.68

 

  مرتفعة  75.7 606. 3.79 المؤشر الكلي 
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(  3.79المؤشر العام لبعد "استراتيجية تحويل مسار األزمة" قد بلغ )تشير النتائج في الجدول أعاله أن  

من مساحة المقياس الكلي، مما يدل على مستوى مرتفعة من استراتيجية تحويل األزمة في شركات  

تحاول ( "31من وجهة نظر المبحوثين، كما ويالحظ أيضا أن الفقرة رقم ) العاملة في األردن التأمين

بمتوسط حسابي ذو  " قد حصلت على أعلى التقديرات  ز العاملين لمواجهة األزمةإدارة الشركة تحفي

تؤثر ( "39، 33(، وحصلت الفقرتين رقم )0.733( وبانحراف معياري مقداره )3.95درجة مرتفعة بلغ )

الشركة إدارة  السابقة على مسار عمل  مسار" "تحويل  باستراتيجية  الشركة  إدارة  تستعين  ،  األزمات 

( وهو  3.68" على أقل التقديرات بمتوسط حسابي بلغ )المعالمواضحة  غير    أزمات تواجهها    عندما 

 (. 0.702، 0.916متوسط ذو درجة مرتفعة وبانحراف معياري مقداره )

 

 : استراتيجية احتواء األزمةالبعد الرابع: 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب إلجابات المبحوثين نحو  10-4الجدول )يبين  

 بعد "استراتيجية احتواء األزمة" والذي تم قياسه باالعتماد على خمس فقرات.
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 ( 10-4جدول)

استراتيجية احتواء  "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 األزمة" 

 

( من 3.8المؤشر العام لبعد "استراتيجية احتواء األزمة" قد بلغ )تشير النتائج في الجدول أعاله أن  

األزمة في شركات التأمين  مساحة المقياس الكلي، مما يدل على مستوى مرتفع من استراتيجية احتواء  

تعمل إدارة ( "34من وجهة نظر المبحوثين، كما ويالحظ أيضا أن الفقرة رقم )  العاملة في األردن

" قد حصلت على محاصرة األزمة وعدم السماح لها باالمتداد لكافة المستويات اإلداريةالشركة على  

التقديرات   )أعلى  بلغ  مرتفعة  درجة  ذو  حسابي  )3.86بمتوسط  مقداره  معياري  وبانحراف   )0.77 ،)

" على  تحدد إدارة الشركة المسؤوليات المطلوبة من كل شخص أثناء األزمة( "38وحصلت الفقرة رقم )

رقم 
 الفقرات  الفقرة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 الرتبة  الدرجة المئوية 

34 

تعمل إدارة الشركة على محاصرة األزمة  
المستويات  وعدم السماح لها باالمتداد لكافة 

 اإلدارية.

  1 مرتفعة  77.3 770. 3.86

35 

تسرع إدارة الشركة من اتخاذ القرارات 
 الالزمة للحد من اآلثار السلبية لألزمة.

 2  مرتفعة  76.9 780. 3.84

36 

تنسق إدارة الشركة مع جميع أطراف األزمة 
 للتسريع في حلها. 

 3  مرتفعة  75.3 782. 3.76

37 

الشركة متحدث رسمي يتمتع  تخصص إدارة 
 بالخبرة لإلدالء بالتصريحات حول األزمات.

 2  مرتفعة  76.9 825. 3.84

38 

تحدد إدارة الشركة المسؤوليات المطلوبة من  
 كل شخص أثناء األزمة. 

 4  مرتفعة  73.6 833. 3.68

   مرتفعة  76.0 628. 3.80 المؤشر الكلي 
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( وهو متوسط ذو درجة مرتفعة وبانحراف معياري مقداره  3.68التقديرات بمتوسط حسابي بلغ )أقل  

(0.833 .) 

 :استراتيجية التعبئة لألزمةالبعد الخامس: 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب إلجابات المبحوثين نحو  11-4يبين الجدول )

 لألزمة" والذي تم قياسه باالعتماد على خمس فقرات.بعد "استراتيجية التعبئة 

 ( 11-4جدول)

استراتيجية التعبئة  "المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو 

 لألزمة" 

 

( من 3.87تشير النتائج في الجدول أعاله أن المؤشر العام لبعد "استراتيجية التعبئة لألزمة" قد بلغ )

لألزمة في شركات التأمين  مساحة المقياس الكلي، مما يدل على مستوى مرتفع من استراتيجية التعبئة  

رقم 
 الفقرة 

 الفقرات 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن 
 المئوية 

 الرتبة  الدرجة

39 

مخزون توفير  على  الشركة  إدارة  تعمل  
لمواجهة الالزمة    اإلمكانيات   مناحتياط  
 .األزمات 

 3 مرتفعة  76.0 770. 3.80

40 
كافية   نقدية  سيولة  الشركة  إدارة  تخصص 

 لمواجهة األزمات.
 1 مرتفعة  78.9 687. 3.94

41 
تمتلك إدارة الشركة موارد بشرية كفؤه قادرة 

 األزمات.على التعامل مع 
 4 مرتفعة  75.5 962. 3.77

42 
تقوم إدارة الشركة بتدريب العاملين باستمرار  

 لمواجهة األزمات.
 2 مرتفعة  78.6 810. 3.93

  مرتفعة  77.4 614. 3.87 المؤشر الكلي 
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تخصص إدارة  ( "40من وجهة نظر المبحوثين، كما ويالحظ أيضا أن الفقرة رقم ) العاملة في األردن

وسط حسابي ذو  بمت " قد حصلت على أعلى التقديرات  الشركة سيولة نقدية كافية لمواجهة األزمات 

تمتلك إدارة ( "41(، وحصلت الفقرة رقم )0.687( وبانحراف معياري مقداره )3.94درجة مرتفعة بلغ )

" على أقل التقديرات بمتوسط حسابي بلغ  الشركة موارد بشرية كفؤه قادرة على التعامل مع األزمات 

 (.0.962( وهو متوسط ذو درجة مرتفعة وبانحراف معياري مقداره )3.77)

 فرضيات الدراسة:  اختبار (3-(4

المتعدد  الخطي  االنحدار  تحليل  استخدام  تم  حيث  الفرضيات،  الختبار  استعراض  الجزء  هذا  في 

 التالية: H0والبسيط، وتم االعتماد على قواعد القرار لقبول أو رفض الفرضية العدمية 

( 0.05الداللة )( كحد أعلى لمستوى الداللة، فإذا كان مستوى  0.05وقد تم اعتماد )(:  αمستوى الداللة )

( فإنه ال يوجد أثر دال 0.05وأقل فإن ذلك يدل على وجود أثر دال إحصائيا، وإذا كان أكبر من )

 إحصائيا. 

( قاعدة ثانية لرفض أو قبول الفرضية، حيث في حال  Fالقيمة المحسوبة: وتعد القيمة المحسوبة )

(،  H0على رفض الفرضية العدمية )المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية فإن ذلك يدل  Fكانت قيمة 

 ونستعرض نتائج الفرضيات كما يلي: 

 نتائج اختبار الفرضية الرئيسية:  1)-3-(4

H0  :  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألنماط التفكير االستراتيجي على إدارة األزمات لشركات التأمين

 .(α≤0.05)العاملة في األردن عند مستوى داللة إحصائية 
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( الختبار هذه الفرضية، والجدول  Simple Regressionوقد تم استخدام تحليل االنحدار البسيط )

 اآلتي يبين ذلك: 

 (. 12-4جدول)

 نتائج اختبار أثر أنماط التفكير االستراتيجي في إدارة األزمات 

 

من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ بأن أنماط التفكير االستراتيجي يوجد له أثر ذو داللة 

( أكبر من قيمتها الجدولية  223.928المحسوبة )  Fعلى إدارة األزمات، حيث أن قيمة    إحصائية

  ( مما يدل على معنوية أنموذج 0.05( وهي معنوية عند مستوى داللة أقل من )3.84والمساوية )

( إلى أن أنماط التفكير االستراتيجي  0.619)  R2(، كما تشير قيمة  138/ 1الدراسة عند درجة حرية ) 

التباين الحاصل في إدارة األزمات، ومن خالل معامل االرتباط  61.9فسرت   R  (78.7 )% من 

 نالحظ وجود عالقة قوية ما بين أنماط التفكير االستراتيجي وإدارة األزمات. 

ابع 
 الت

غير
لمت

ا
 

 ملخص النموذج
Model 

Summery 

 تحليل التباين
ANOVA 

 جدول المعامالت
Coefficient 

R 

معامل  
 االرتباط 

R 

Square 

معامل  
 التحديد

df F Sig. F البيان B 
الخطأ  
 Beta T المعياري 

Sig. 

T 

ات
ألزم

رة ا
إدا

 

.787a .619 
138/1 223.928 .000b* 

أنماط 
التفكير  

 االستراتيجي

.855 .057 .787 14.964 
.000* 

 (α≤0.05)* معنوي عند مستوى 
F =3.84الجدولية T  =1.96الجدولية 
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يوجد أثر ذو الفرضية البديلة التي تنص على:    على ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل  وبناءاً 

األردن   داللة إحصائية ألنماط التفكير االستراتيجي على إدارة األزمات لشركات التأمين العاملة في

 .(α≥0.05) ة عند مستوى داللة إحصائي

 نتائج اختبار الفرضيات الفرعية:  (3-2-(4

 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية األولى: 1

1.HO1  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير الشمولي على إدارة األزمات وأبعادها في

 (.α≤0.05الشركات المبحوثة عند مستوى داللة )

، والجدول  (Simple Regression)الختبار الفرضية الفرعية األولى تم استخدام تحليل االنحدار البسط  

 اآلتي يبين ذلك: 

 ( 13-4جدول)

 نتائج اختبار أثر نمط التفكير الشمولي في إدارة األزمات

ابع 
 الت

غير
لمت

ا
 

 ملخص النموذج
Model 

Summery 

 تحليل التباين
ANOVA 

المعامالتجدول   
Coefficient 

R 

معامل  
 االرتباط 

R 

Square 

معامل  
 التحديد

df F Sig. F البيان B 
الخطأ  
 المعياري 

Beta T 
Sig. 

T 

ات
ألزم

رة ا
إدا

 

.675a .456 138/1 115.554 .000b* 

نمط  
التفكير  
 الشمولي

.671 .062 .675 10.750 .000* 

 (α≤0.05)* معنوي عند مستوى 
F =3.84الجدولية T  =1.96الجدولية 



109 
 



ومن خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ بأن بعد )نمط التفكير الشمولي( يوجد له أثر ذو داللة 

قيمة    إحصائية أن  حيث  األزمات،  إدارة  )  Fعلى  الجدولية  115.554المحسوبة  قيمتها  من  أكبر   )

( داللة  3.84والمساوية  مستوى  عند  معنوية  وهي   )( من  أنموذج  0.05أقل  على معنوية  يدل  مما   )

فسر    نمط التفكير الشمولي( إلى أن  0.456)   R2(، كما تشير قيمة  1/138الدراسة عند درجة حرية )

( نالحظ وجود  67.5) R% من التباين الحاصل في إدارة األزمات، ومن خالل معامل االرتباط  45.6

 .نمط التفكير الشمولي وإدارة األزمات عالقة قوية ما بين 

يوجد أثر الفرضية البديلة التي تنص على:    على ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل   وبناءً  

ذو داللة إحصائية لنمط التفكير الشمولي على إدارة األزمات وأبعادها في الشركات المبحوثة عند  

 (.α≥0.05مستوى داللة )

 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية: 2

HO1.2  :  ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير التجريدي على إدارة األزمات وأبعادها في

 (.α≤0.05الشركات المبحوثة عند مستوى داللة )

 ، والجدول اآلتي يبين ذلك:(Simple Regression)تم استخدام البسط  الختبار الفرضية الفرعية الثانية  

 

 

 

 

 

 



110 
 



 ( 14-4جدول)

 نمط التفكير التجريدي في إدارة األزماتنتائج اختبار أثر  

 

ومن خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ بأن بعد )نمط التفكير التجريدي( يوجد له أثر ذو داللة 

( أكبر من قيمتها الجدولية والمساوية 64.37المحسوبة )  Fعلى إدارة األزمات، حيث أن قيمة    إحصائية

أنموذج الدراسة عند ( مما يدل على معنوية  0.05( وهي معنوية عند مستوى داللة أقل من )3.84)

% من  31.8فسر  نمط التفكير التجريدي( إلى أن 0.318) R2(، كما تشير قيمة 1/138درجة حرية )

( نالحظ وجود عالقة قوية  56.4) Rالتباين الحاصل في إدارة األزمات، ومن خالل معامل االرتباط  

 . نمط التفكير التجريدي وإدارة األزمات ما بين 

يوجد أثر التي تنص على:  رفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة  على ما سبق ن  وبناءً  

على إدارة األزمات وأبعادها في الشركات المبحوثة عند   التجريديذو داللة إحصائية لنمط التفكير 

 (.α≥0.05مستوى داللة )

 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:3

ابع 
 الت

غير
لمت
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 ملخص النموذج
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 تحليل التباين
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 جدول المعامالت
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R 

معامل  
 االرتباط 

R 

Square 

معامل  
 التحديد

Df F Sig. F البيان B 
الخطأ  
 المعياري 

Beta T 
Sig. 

T 

ات
ألزم

رة ا
إدا

 

.564a .318 138/1 64.370 .000b* 

نمط  
التفكير  
 التجريدي

.451 .056 .564 8.023 .000* 

 (α≤0.05)* معنوي عند مستوى 
F =3.84الجدولية T  =1.96الجدولية 
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HO1.3  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير التشخيصي على إدارة األزمات وأبعادها في

 (.α≤0.05الشركات المبحوثة عند مستوى داللة )

الختبار  ( Simple Regression)الختبار الفرضية الفرعية الثالثة تم استخدام تحليل االنحدار البسيط 

 هذه الفرضية، والجدول اآلتي يبين ذلك:

 ( 15-4جدول)

 في إدارة األزمات  نتائج اختبار أثر نمط التفكير التشخيصي

 

صي( يوجد له أثر ذو داللة  يشخ تومن خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ بأن بعد )نمط التفكير ال

قيمة    إحصائية أن  حيث  األزمات،  إدارة  )  Fعلى  الجدولية 127.725المحسوبة  قيمتها  من  أكبر   )

( )3.84والمساوية  أقل من  داللة  وهي معنوية عند مستوى  أنموذج  0.05(  يدل على معنوية  ( مما 

فسر    نمط التفكير الشخصي( إلى أن  0.481)   R2(، كما تشير قيمة  138/ 1الدراسة عند درجة حرية )

ابع 
 الت
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لمت

ا
 

 ملخص النموذج
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 تحليل التباين
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 جدول المعامالت
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R 

معامل  
 االرتباط 
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معامل  
 التحديد

Df F Sig. F البيان B 
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T 
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.693a .481 138/1 127.725 .000b* 

نمط  
التفكير  
 الشخصي 

.700 .062 .693 11.302 .000* 

 (α≤0.05)* معنوي عند مستوى 
F =2.42الجدولية T  =1.96الجدولية 
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( نالحظ وجود 69.3) R% من التباين الحاصل في إدارة األزمات، ومن خالل معامل االرتباط 48.1

 .صي وإدارة األزمات ي شختنمط التفكير العالقة قوية ما بين 

يوجد أثر الفرضية البديلة التي تنص على:    على ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل   وبناءً  

على إدارة األزمات وأبعادها في الشركات المبحوثة    صييشختالذو داللة إحصائية لنمط التفكير  

  (.α≥0.05عند مستوى داللة )

 

 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة:4

HO1.4  : ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير التخطيطي على إدارة األزمات وأبعادها في

 (.α≤0.05الشركات المبحوثة عند مستوى داللة )

الختبار  (  Simple Regression) الختبار الفرضية الفرعية الرابعة تم استخدام تحليل االنحدار البسيط  

 ذلك:هذه الفرضية، والجدول اآلتي يبين 
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 ( 16-4جدول)

 نتائج اختبار أثر نمط التفكير التخطيطي في إدارة األزمات

 

ومن خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ بأن بعد )نمط التفكير التخطيطي( يوجد له أثر ذو داللة 

قيمة    إحصائية أن  حيث  األزمات،  إدارة  )  Fعلى  الجدولية 184.549المحسوبة  قيمتها  من  أكبر   )

( )3.84والمساوية  أقل من  داللة  وهي معنوية عند مستوى  أنمو 0.05(  يدل على معنوية  ذج  ( مما 

فسر    نمط التفكير التخطيطي( إلى أن  0.572)   R2(، كما تشير قيمة  1/138الدراسة عند درجة حرية )

( نالحظ وجود 75.6) R% من التباين الحاصل في إدارة األزمات، ومن خالل معامل االرتباط 57.2

 .نمط التفكير التخطيطي وإدارة األزمات عالقة قوية ما بين 

يوجد أثر الفرضية البديلة التي تنص على:    على ما سبق نرفض الفرضية العدمية ونقبل   وبناءً  

على إدارة األزمات وأبعادها في الشركات المبحوثة عند   التخطيطيذو داللة إحصائية لنمط التفكير  

 (.α≥0.05مستوى داللة )
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.756a .572 138/1 184.549 .000b* 

نمط  
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.694 .051 .756 13.58 .000* 

 (α≤0.05)* معنوي عند مستوى 

F =2.42الجدولية T  =1.96الجدولية 
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 الفصل الخامس 

 والتوصيات  النتائج

 

 نتائج الدراسة ( 5-1)

 التوصيات ( 5-2)

 ( قائمة المراجع 5-3)

 ( المراجع العربية 5-3-1)

 ( المراجع األجنبية   5-3-2)
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 الفصل الخامس 

 والتوصيات  نتائجال

 نتائج الدراسة:  (1-(5

 أواًل: النتائج المتعلقة بوصف متغيرات الدراسة:

لمرتفع في شركات المستوى اأتى ضمن ( التفكير االستراتيجي)أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى  .1

بدرجة    أعلى وسط حسابي" على  نمط التفكير الشموليبعد "  حققوقد    ،التأمين العاملة في األردن

و  "يمرتفعة،  التجريديعد  التفكير  أدننمط  واتفقت هذه ،  متوسطةبدرجة    ى وسط حسابي" على 

أن واقع ممارسة االستراتيجية في    إلى  توصلت الدراسة حيث    (2017، )إسليمدراسة  النتيجة مع  

حيث    (2020دراسة الوحيدي، وآخرون، )، واتفقت مع  درجة مرتفعةجاءت بجهاز األمن الداخلية  

إلى الدراسة  ككل  توصلت  االستراتيجي  التفكير  مجال  قبل   جاء  أن  من  مرتفعة  موافقة  بدرجة 

أن شركات حيث توصلت إلى    (2019المرشد، )في شركة أورينو. واتفقت أيضا مع دراسة    العاملين

دراسة    . واتفقت معالتفكير االستراتيجي+التأمين األردنية لديها مستوى عال في االهتمام بمهارات  

هناك اهتمام من قبل رؤساء األقسام األكاديمية في الكليات حيث توصلت إلى أن    (2018)علي،  

حيث    James and Wooten(  2008). واختلفت هذه النتيجة مع دراسة  المبحوثة بأنماط التفكير

 . المديرين ال يطبقون االستراتيجيات الصحيحة بكامل خطواتهاتوصلت هذه الدراسة إلى أن 

ويعود السبب (، 3.90) ت بلغ  حقق درجة مرتفعة " قد نمط التفكير الشمولي" أن بعد النتائج  أظهرت  -

،  إلى الحقائق في معرفة طبيعة المجتمع المحيط بعملها  يستند   المديرأن  إلى أن المبحوثين أشاروا إلى  

. واتفقت هذه النتيجة مع  تغييرات شمولية في األنشطة التي يمارسها عند الحاجة  يجري   المدير  وأن
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  جاء  الشموليالتفكير    بعد النمطأن    حيث توصلت الدراسة إلى  (2020الوحيدي، وآخرون، ) دراسة  

 في شركة أورينو.  بدرجة موافقة مرتفعة من قبل العاملين

ويعود السبب ،  (3.65)  ت بلغ  حقق درجة متوسطة  " قد نمط التفكير التجريديأظهرت النتائج أن بعد " -

يحرص المدير و ،  بالموضوعات الجديدة غير المألوفةيهتم  المدير    إلى أن المبحوثين أشاروا إلى أن

 . بطريقة موضوعيةعلى تقييم العاملين  

- " بعد  أن  النتائج  الأظهرت  التفكير  بلغت ) صييشخ تنمط  درجة مرتفعة  قد حقق  ويعود 3.79"   ،)

الفرص الموجودة خارج العمل بما يصب في    المدير يستثمر   السبب إلى أن المبحوثين أشاروا إلى

 .التطويرالمدير تغييرات تدريجية في إجراءات العمل بهدف يجري و ، صالح العمل

(، ويعود السبب  3.77" قد حقق درجة مرتفعة بلغت )التفكير التخطيطيأظهرت النتائج أن بعد " -

يتابع  ، و "يتبع اإلجراءات أثناء التعامل مع المواقف اإلداريةالمدير    إلى أن المبحوثين أشاروا إلى أن

حيث  (  2009عبد العال، )واتفقت هذه النتيجة مع دراسة    .المدير إنجاز الخطط التشغيلية للشركة

 (، 84.43توصلت الدراسة إلى أن مديري المدارس الحكومية يمارسون التخطيط االستراتيجي بنسبة )

العاملة    إدارة األزمات في شركات التأمين  استراتيجيات   أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تطبيق .2

أعلى  " على  استراتيجية التعبئة لألزمةبعد "ال  حيث حقق  أتى ضمن المستوى المرتفع،  األردن  في

حسابي "مرتفعة بدرجة    وسط  وبعد  األزمة،  تفريغ  على  استراتيجية  حسابي"  وسط  بدرجة    أدنى 

النتيجة مع دراسة  متوسطة.   إلى أن  Pol, et.al, 2010)واختلفت هذه  الدراسة  ( حيث توصلت 

،  المنظمات للوقاية من األزمات مستويات الجاهزية متدنية وعدـم وجود استعداد كافي من قبل  

ن القيادة تمتلك خبرة علمية في  حيث توصلت الدراسة إلى أ(  2017، )إسليمدراسة  واتفقت مع  

 .إدارة األزمات 
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درجة   - قد حقق  األزمة"  تفتيت  "استراتيجية  بعد  أن  النتائج  )  مرتفعةأظهرت  ويعود  3.81بلغت   ،)

الدراسات الضرورية لتحديد المصالح  تجري  إدارة الشركة    السبب إلى أن المبحوثين أشاروا إلى أن

 . تمتلك إدارة الشركة معلومات كافية عن طبيعة األزمة التي تواجهها، و المتعارضة المسببة لألزمة

(، ويعود  3.60بلغت )  متوسطةأظهرت النتائج أن بعد "استراتيجية تفريغ األزمة" قد حقق درجة   -

بوجود األزمة بشكل مبدئي لضمان  تعترف  إدارة الشركة  إلى أن  السبب إلى أن المبحوثين أشاروا  

   .معها لتسهيل التعامل   األزمات الشركة نتائج  تحلل إدارة ، و القيام بتفريغها )معالجتها(

(، م 3.79بلغت )  مرتفعةأظهرت النتائج أن بعد "استراتيجية تحويل مسار األزمة" قد حقق درجة   -

، تحفيز العاملين لمواجهة األزمة  تحاول  إدارة الشركةإلى أن  ويعود السبب إلى أن المبحوثين أشاروا  

 .بشدة لألزمات التي مرت بهامالئمة  باستخدام أساليب   تقوم الشركةإدارة وأن 

(، ويعود السبب 3.8بلغت )  مرتفعةأظهرت النتائج أن بعد "استراتيجية احتواء األزمة" قد حقق درجة   -

على محاصرة األزمة وعدم السماح لها باالمتداد تعمل  إدارة الشركة  إلى أن المبحوثين أشاروا إلى أن  

من اتخاذ القرارات الالزمة للحد من اآلثار السلبية   تسرع  إدارة الشركة، وأن  لكافة المستويات اإلدارية

 . لألزمة

النتائج أن بعد "استراتيجية التعبئة لألزمة" قد حقق درجة مرتفعة بلغت )  - (، ويعود 3.87أظهرت 

، سيولة نقدية كافية لمواجهة األزمات تخصص  إدارة الشركة  السبب إلى أن المبحوثين أشاروا إلى أن  

 .بتدريب العاملين باستمرار لمواجهة األزمات  تقوم الشركةإدارة وأن 

 ثانيًا: النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة: 

يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألنماط التفكير االستراتيجي على إدارة األزمات لشركات التأمين العاملة  

 النتيجة مع دراسة  واتفقت هذه .(α≤0.05)في األردن عند مستوى داللة إحصائية 



118 
 



 (2005  Mostafa et. , al)    وجود عالقة إيجابية بين التوجه االستراتيجي    نتائج هذه الدراسةأكدت  حيث

حيث توصلت هذه الدراسة    James and Wooten)  2008)، كما اتفقت مع دراسة  وفاعلية إدارة األزمات 

أن   االستراتيجي  إلى  التفكير  بميزات  يتمتع  البشري  يكسبه    العامل  األزمات مما  إدارة  على  القدرة 

حيث    (2021المثاني، وآخرون،  دراسة  )، واتفقت مع  بأسلوب صحيح ذو نظرة مستقبلية بعيدة المدى  

إلى أنه يوجد دور للتفكير االستراتيجي بعناصره األساسية على مراحل إدارة توصلت هذه الدراسة  

 دراسة ت أيضا مع ، واتفقاألزمات لدى العاملين بالوظائف القيادية واإلشراقية

 (Allahveisi, et al, 2019 )    إلى وجود عالقة إيجابية وهامة بين التفكير  حيث توصلت هذه الدراسة

 . االستراتيجي وأبعاده مع إدارة الكوارث

الشركات   • وأبعادها في  األزمات  إدارة  الشمولي على  التفكير  لنمط  داللة إحصائية  ذو  أثر  يوجد 

 (. α≤0.05المبحوثة عند مستوى داللة )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير التجريدي على إدارة األزمات وأبعادها في الشركات  •

 (. α≤0.05المبحوثة عند مستوى داللة )

لة إحصائية لنمط التفكير الشخصي على إدارة األزمات وأبعادها في الشركات يوجد أثر ذو دال •

   (.α≤0.05المبحوثة عند مستوى داللة )

على إدارة األزمات وأبعادها في الشركات   التخطيطييوجد أثر ذو داللة إحصائية لنمط التفكير   •

  James and Wooten)  2008)اتفقت هذه النتيجة مع دراسة    (.α≤0.05المبحوثة عند مستوى داللة )

المديرين يدركون أهمية التخطيط االستراتيجي والتفكير االستراتيجي  حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن  

أن هناك عالقة حيث توصلت الدراسة إلى    ( 2009عبد العال،  دراسة  ). واتفقت مع  في إدارة األزمات 

 . والتخطيط االستراتيجي المدرسيارتباطيه موجبة بين أساليب إدارة األزمات 
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 التوصيات:  (2-(5

 من نتائج، فإنه يمكن عرض بعض التوصيات كاآلتي: له  ما تم التوصلوفقا ل

من    التفكير االستراتيجي  في أنماطتعزيز اهتمام شركات التأمين العاملة في األردن بذوي الخبرة   -

 خالل: 

 استثمار الفرص الموجودة خارج العمل. •

 العاملين بموضوعية. تقييم  •

 جمع البيانات الكافية عن المشكالت قبل تقديم الحلول. •

 وجود عدد من المختصين في نمط التفكير التجريدي في شركات التأمين العاملة في األردن  ضرورة -

 من خالل:

 .المشاركة في صنع القرارات  •

 . حل المشكالت التي تواجه العاملين •

 .الجديدةاالهتمام بالموضوعات  •

برام - المزيد من  فيما يخص  تقديم  التدريب  التفكير االستراتيجيج  للمدراء ورؤساء األقسام    أنماط 

 من خالل: فكير الخالق والمبدعون لديهم قدرة على التبحيث يك

 إجراء تغييرات تدريجية في إجراءات العمل بهدف التطوير. •

 المرونة في التعامل مع العاملين.  •

فيما يخص تقديم   - التدريب  برامج  للمدراء ورؤساء األقسام    إدارة األزمات   استراتيجيات   المزيد من 

 :من خالل ن لديهم قدرة على تشخيص المشكالت بحيث يكو 

 توفير معلومات كافية عن طبيعة األزمة.  •
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 إنشاء تحالفات لمعالجة األزمة. •

   تحليل نتائج األزمة لتسهيل التعامل معها. •

  العاملة في األردن   في شركات التأمين   في تفتيت )تجزئة( األزمة  المختصين   من   عدد   تعزيز وجود   -

 من خالل:

 إجراء الدراسات لتحديد أسباب األزمة. •

 إنشاء اطر تسمح بتفكيك عناصر األزمة.  •

 االعتماد على المختصين في تفتيت األزمة.  •

"  األزمة  مسار"تحويل  باستراتيجية    ة فيما يتعلق ن استعاال  على   المبحوثه   الشركات ضرورة تشجيع    -

 بشكل أكبر من خالل: المعالمواضحة    رغي أزمات تواجهها  عندما 

 استخدام أساليب مالئمة لشدة األزمات. •

 تحفيز العاملين لمواجهة األزمة. •

 لفت انتباه العاملين إلى مواضيع إيجابية مختلفة عن موضوع األزمة.  •

ات  لسابقة على مسار عمل إدارة الشركاألزمات ا ال تؤثرأالفصل ما بين األزمات ومحاولة يجب   -

   المبحوثة.

 .توفير إمكانيات التنبؤ واستشراف األزمات المستقبلية قبل حدوثها  -

 .د المسؤوليات المطلوبة من كل شخص أثناء األزمة يتحد ب  المبحوثة أن تقوم الشركات   -

 يمكن تعميم النتائج على الشركات األخرى غير تلك المبحوثة في قطاع التأمين.  -
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كما يمكن االستفادة من العديد من نتائج هذه الدراسة على الشركات في القطاعات األخرى مع   -

 تكييفها بما ينسجم ومجال عملها.
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 ( قائمة المراجع: 5-3)

  ة: العربيمراجع ال( 5-3-1)

( التفكير االستراتيجي وعالقته بالبراعة التنظيمية لدى رؤساء األقسام  2020، )جنيب، جمانةأبو  .1

األكاديمية في الجامعات األردنية الخاصة بمحافظة العاصمة عمان من وجهة نظر أعضاء هيئة 

ل التدريس، قسم اإلدارة والمناهج، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، استكمااًل للحصو 

 على درجة الماجستير. 

عزيزة .2 حليمة،  ) أبو  األزمات،  2012،  إدارة  في  االستراتيجي  التخطيط  دور  بعنوان  تخرج  بحث   ،)

 الجامعــــــة اإلســــــالمية دبلــــوم التعلــــيم العــــالي تخصص إدارة مؤسسات مجتمع مدني.

في تعزيز القدرات االستراتيجية )دراسة  (، أنماط التفكير االستراتيجي وأثرها  2014، )أبو حيدر، وحيد  .3

قدمت هذه الرسالة استكماال" لمتطلبات ميدانية في مركز الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير(، 

العليا الدراسات  كلية  األعمال  إدارة  الماجستير في تخصص  التطبيقية،    ، درجة  البلقاء  في جامعة 

 األردن  –السلط 

محمد  .4 فارة،  عملية(، 2020)،  أبو  وحلول  )مدخل  والخاصة  العامة  منظمات  في  األزمات  إدارة   ،)

 .عمان، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

في الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة    األكاديمية درجة استخدام القيادات  (  2019)،  أبو نصر، ندى .5

، الجامعة  ةر رسالة ماجستير غير منشو   لديهم،  اإلداري   اإلبداعبمستوى    وعالقته   االستراتيجيللتفكير  

 .: فلسطين(غزةالسالمية)

(، التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات: دراسة لنموذج أزمة شركة تويوتا، 2012، )احمد، أخيارهم .6

تخصص: السياسة العامة    مقدمة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية والعالقات الدوليةمذكرة  
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السياسية   العلوم  السياسية قسم  العلوم  الحقوق  ـكلية  المحلية، جامعـــة محمد خيضرـ بسكرة  واإلدارة 

 والعالقات الدولية.

، دور القيادة االستراتيجية في إدارة األزمات األمنية بوزارة الداخلية واألمن (2017)  ،إسليم، محمد  .7

 ى بغزة رسالة الماجستير، فلسطين. الوطني الفلسطيني جامعة األقص

التفكير االستراتيجي كمتغير وسيط في تعزيز أثر اليقظة االستراتيجية  (،  2019، )أومر، شروان .8

، 4أربيل، كوردستان، العراق، المجلد    –، مجلة الجامعة اللبنانية الفرنسية  على النجاح االستراتيجي

 2عدد 

تيجية قبعات التفكير الست في تنمية مهارات التفكير  (، إثر استخدام االسترا2013، )برهوم، خميس .9

العاشر األساسي، رسالة ماجستير جامعة   بالتكنولوجيا لدى طالب الصف  القرار  اإلبداعي واتخاذ 

 غزة. 

(، مدخل دراسة التفكير االستراتيجي المرحلة الثالثة، جامعة تكريت، كلية  2020، )الجنابي، كفاح .10

 اإلدارة واالقتصاد، قسم إدارة األعمال.    

 (، العالقات العامة واألزمات، الجامعة االفتراضية السورية، سورية.  2020بطرس، )حالق،  .11

 ر للطباعة واالستنساخ. ( التفكير الشمولي، بغداد، مكتب األمي2020، )انتصارالحلفي،  .12

إدارة األزمات: علم امتالك كامل القوة في أشد لحظات الضعف،   ،(2003)  ،الخضيري، محسن .13

 (، القاهرة، مجموعة النيل العربية. 1ط )

"مهارات القيادة االستراتيجية وعالقتها بإدارة األزمات: دراسة ميدانية    ، (2015)  ،محمد   الخطيب، .14

الفلس  المحلية  الهيئات  غزة على  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  غزة.  محافظات  في  طينية 

 اإلسالمية: فلسطين. 

 /شركات التامين. https://mawdoo3.com(، شركات التأمين،  2018خميس، أسامه، ) .15
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،  التخطيط والسيناريو  االستراتيجي  ريالتفك(،  2019، )طالب،لفتة،  محمد ،  فرعون ،  فضيلة،  داود  .16

 ي صالشخ  ركتبنا للنش بغداد، دار

، عّمان: دار المسيرة  3، ط SPSS(. التحليل اإلحصائي المتقدم باستخدام 2018دودين، محمد ) .17

    للنشر والتوزيع، األردن. 

منظمات  (  2009)  ،احمد صالح،    ،زكرياي،  الدور  .18 نجاح  على  وانعكاساته  االستراتيجي  الفكر 

 والتوزيع. .  عمان، دار اليازوري العلمية للنشر األعمال

 (، التفكير االستراتيجي والخـروج مـن األزمـة، مطابع األهرام التجارية. 2013شهدي، )رجب،  .19

إدارة    ،(2016)  ،إيناس،ردايدة .20 في  الذكية  المنظمة  خصائص  في    األزماتأثر  تطبيقية  دراسة 

عمان بمدينة  الخاصة  إدارة  ،  المستشفيات  الشرق    األعمالكليـة    األعمال،قسم  األوسط، جامعة 

 ر.لمتطلبات الحصول على درجة الماجستي استكماال

)محمد ،  الزعبي .21 إ2010،  نموذجا(،  اإلفك  حادثة  النبوية  السنة  في ضوء  األزمات  المجلة دارة   ،

 .  135-159،ص ص 3، عدد 10األردنية في الدراسات اإلسالمية، مجلد 

رسالة  أداء الجامعات األردنية الخاصة، التفكير االستراتيجي وأثره على  ،(2019)، ، أحمد السخني .22

 ، جامعة آل البيت. ماجستير غير منشورة

(، استراتيجيات إدارة األزمات والكوارث دور العالقات العامة، مصر، دار  2006سعيد، السيد، ) .23

 .العلوم للنشر والتوزيع

االستراتيجي والخروج من المأزق الراهن، مصر، مؤسسة أم  (، التفكير  2010جاسم، ) سلطان،   .24

 القرى للترجمة والتوزيع. 

)ماجــد سميرات،   .25 وآخرون،  األردني،  2020،  التأمين  سوق  في  العاملة  التأمين  شركات  دليل   ،)

 االتحاد األردني لشركات التأمين. 
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 لتوزيع، اإلسكندرية. (، إدارة األزمات، مؤسسة حورس الدولية للنشر وا2008الصيرفي، محمد، ) .26

، مجلة كلية التربية المنصورة  اإلدارة االستراتيجية بين الفلسفة والتنفيذ(،  2019محمد، )الطوخي،  .27

 .1234- 1189ص ص  ،106، مجلد 2العدد 

28. ( صالح،  للنشر، 2008عباس،  الجامعة  شباب  مؤسسة  التجارية؛  المنشآت  في  األزمات  إدارة   ،)

 اإلسكندرية. 

(، أساليب إدارة األزمات لدى مديري المدارس الحكومية في محافظة غزة  2009)  د،عبد العال، رائ .29

 .رسالة ماجستيروعالقتها بالتخطيط االستراتيجي، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

اختبار    األزمات ها في استراتيجيات إدارة  وأثر نظم المناعة التنظيمية  (،  2016، ) عبد المجيد، عثمان .30

األردني،  دراسة ميدانية على شركات الصناعات الغذائية  -  االستراتيجيةالدور الوسيط لنظم المعلومات  

 ل، استكمال درجة الماجستير. عماألقسم إدارة ااألوسط، جامعة الشرق 

القرارات  (،  2017، )عثمان، مزمل .31 اتخاذ  فاعلية  الذكاء االستراتيجي على  أثر عناصر  اختبار 

جامعة بيشة  "،  المملكة العربية السعودية  –الدمام    –لة: مؤسسة الشرق للصحافة والنشر "دراسة حا

، مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية والقانونية، المجلة العربية للعلوم ونشر المملكة العربية السعودية-

 . 181-165، ص ص األبحاث، العدد األول، المجلد األول

  ، مستوى تطبيق إدارة األزمات في شركة نفط الخليج الكويتية (،  2011العجمي، ناجي محمد، ) .32

قدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة    ،كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط

 . الماجستير

(، أثر التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمة، كلية األعمال، جامعة الشرق 2010العزاوي، نجم ) .33

األوسط، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي السابع الذي عقد في جامعة الزرقاء الخاصة، كلية  
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منظمات األعمال،  االقتصاد والعلوم اإلدارية، تحت عنوان " تداعيات األزمة االقتصادية العالمية على  

 التحديات، الفرص، اآلفاق".

نهال .34 )العشي،  المنظمات غير  2013،  العليا في  اإلدارة  أداء  االستراتيجي على  التفكير  أثر   ،)

غزة عمادة الدراسـات العليـا    –الحكومية العاملة في مجال التأهيل في قطاع غزة، الجامعة اإلسالمية  

 ألعمـــال.كليــــة التجــــارة قـــسم إدارة ا

دور األساليب الكمية في ترشيد القرارات اإلدارية: دراسة (.  2016عطياني، مراد، والناظر، نهلة ) .35

، 3(، العدد  31المجلد )   ميدانية على شركات األدوية المدرجة أسهمها في سوق عّمان المالين

 . 224-189، ص ص مجلة مؤتة للبحوث والدراسات 

االستراتيجي لدى القيادة التعليمية في   درجة ممارسة أنماط التفكر(، 2018علي، مروان خلف، ) .36

، مجلة الغري للعلوم االقتصادية  جامعة تكريت دراسة مقارنة بين الكليات العلمية واإلنسانية
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حق المال  

( 1) الملحق رقم  

ت الهاتفية الالتي أجريت معهم المقابالتأمين العاملة في األردن شركات   

كاتالشر  األسماء  رقم   السؤال 

 السؤال

األستاذ  

 عمر محمد 

شركة االتحاد العربي  

 الدولي للتأمين 

أنماط التفكير  واقع ممارسات ما 

 االستراتيجي في إدارة األزمات 

1 

السيدة 

 نادين 

كيفية  خططهم المستقبلية و ما هي  شركة دلتا للتأمين 

على مكانة الشركة في السوق  المحافظة  

2 

سيد عالء عبد  ال

 الجواد

شركة األولى 

 للتأمين 

  في ينمواجهة المنافسكيفية 

 السوق 

3 
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( 2) الملحق رقم  

ي االستبانة محكم قائمة بأسماء السادة   

 الجامعة  الرتبة  االسم الرقم 

 جامعة الشرق األوسط  أستاذ دكتور  أ.د أحمد علي صالح  1

األهلية جامعة عمان   أستاذ دكتور  أ.د أسعد حميد عبيد العلي  2  

ة جامعة البلقاء التطبيقي أستاذ دكتور  أ.د أكثم الصرايرة 3  

 جامعة عمان األهلية  أستاذ دكتور  أ.د جمال أحمد الدوري  4

العربية عمان  جامعة  أستاذ دكتور  الجادري أ.د عدنان حسين   5  

جامعة األردنية ال أستاذ دكتور  أ.د محمد النعيمي  6  

دكتور أستاذ  أ.د محمد أبو زيد  7 التطبيقية جامعة البلقاء    

 جامعة الشرق األوسط  أستاذ مشارك  د سمير الجبالي  8

جامعة الشرق   أستاذ مشارك  د عبد هللا البطانية  9

 األوسط 

 جامعة األسراء  أستاذ مشارك  د مراد عطياني  10

 

 .ياألبجد رتبت أسماء السادة المحكمين على أساس الرتبة العلمية ومن ثم الحرف 
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 ( 3)الملحق رقم 

 استبانة الدراسة 

 

 االستبيان

 تحية طيبة وبعد،،، 

التفكير االستراتيجي وأث شركات التأمين    في   رها على إدارة األزمات يقوم الباحث بدراسة بعنوان " أنماط 

من جامعة    األعمالوهي جزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في إدارة    األردن"،العاملة في  

، ولكون الموضوع يطبق في شركاتكم وأنتم المعنيين به لذلك فأنتم أفضل من يدلي برأيه في  األوسطالشرق  

عن    اإلجابة قة ومن ثم قراءتها بد  المرفقة راجي  باالستبانةالباحث   ليكم أتوجه يهذا المجال ومن هذا المنطلق 

  .في المربع يتفق مع رأيك والمقابل لكل فقرة (    )فقراتها وذلك بوضع إشارة  

هي    االستبانةلبحث العلمي، علما بأن المعلومات الواردة في  ا خدمة  ل له    على ثقة بأنكم خبر عون   إن الباحث 

  .البحث العلمي وسيتم التعامل معها بسرية تامة ألغراضفقط 

 ....... مع الشكر والتقدير

محمد عصام فاهم  الباحث:                                           إشراف: د نهلة نهاد الناظر       

 العامري   

 2021تشرين الثاني 
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 أوال: المعلومات العامة )الخصائص الديموغرافية( 

 ( في المكان المناسب: xاختيار اإلجابة المناسبة عن طريق وضع إشارة )يرجى 

 النوع االجتماعي:     -1

 أنثى                                  ذكر     

 العمر  -2

 سنه  36أقل من -31من                                                 فأقل سنه 30 

 سنه  46أقل من-41من                                         سنه 41أقل من -36من  

 سنه فأكثر 46

 المستوى التعليمي  -3

 ثانوية عامة أو دبلوم مجتمع 

 دبلوم عال    بكالوريوس 

 دكتوراه                                 ماجستير           

 طبيعة العمل   -4

 نائب مدير عام                                                 مدير عام  

  رئيس قسم                           

 سنوات الخبرة -5

   سنوات 10-  6سنوات فأقل                                                                 من  5 
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 سنة فأكثر 16سنة                                                              15- 11من  

رقم 

 الفقرة 

 اإلجرائية فات  يلتعر ا                                      

 االستبانة قرات ف

أوافق  

 بشدة 

أوافق   أوافق 

إلى حد  

 ما  

ال 

 أوافق 

ال 

  أوافق 

 بشدة 

على التفكير   قدرة شركات التأمين العاملة في األردن   هـو:  (Strategic Thinking)  المحور األول: التفكير االستراتيجي 

جي من خالل التفكير االستراتي  يتم قياس. و شركةمتكامـل لليتميز بخصائص محـددة، يـنجم عنـه منظـور  صة، أي  خـا   بطريقة

 . نمط التفكير الشمولي ونمط التفكير التجريدي ونمط التفكير التشخيصي ونمط التفكير التخطيطي

  معرفة طبيعة المجتمع الخارجي   الذي يستند علىالنمط    هو  :Holistic Thinking Style))  نمط التفكير الشمولي .1

الخبرات التي من شأنها أن تكون مؤثرة في اكتشاف    على تراكم  باالعتماد  ويتمتع بمرونة في التعامل مع العاملين

 . وحلها  المشكالت

في معرفة طبيعة المجتمع المحيط   الحقائق إلى    يستند المدير 1

 .لهابعم

     

ا عند  همارسينشطة التي  أللية في او تغييرات شميجري المدير   2

 الحاجة. 

     

      . عاملين مع ال لنة في التعامو بسمة المر يتمتع المدير   3

      خطوات شاملة لحل المشاكل. يطرح المدير  4

العوامل المؤثرة    على الخبرة المتراكمة في تحديد يعتمد المدير   5

 في المشكلة. 
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هو النمط الذي يشجع العاملين في شركات التأمين على  :  Abstract Thinking Style)نمط التفكير التجريدي )  .2

اتخاذ القرار ويعمل على فهم المشكالت واستثمار الوقت لجمع البيانات عن المشكالت وتقييم أداء العاملين بموضوعية  

 ويتم االهتمام بالمواضيع الجديدة غير المألوفة. 

      فة. و لأالجديدة غير المعات  و ضو بالميهتم المدير   6

      ى المشاركة في صنع القرارات. لع عاملين اليشجع المدير   7

      . عدالةب لعاملين ا  هاجو ت التي تالمشكال  يتعامل المدير مع 8

      .قبل تقديم الحلول   ت المشكال  نع   الكافية  البيانات يجمع المدير   9

      . بطريقة موضوعية  العاملينعلى تقييم  يحرص المدير  10

هو النمط الذي يعتمد على استثمار الفرص الموجودة  :  Diagnostic Thinking Style))   تشخيصي ال  التفكير   نمط .3

خارج العمل وينصب لصالح العمل ويقوم بالتعرف على المشكالت ويستند على خبراته الشخصية في رصد البيئة  

 المشكالت ويجري تغييرات في إجراءات العمل بهدف تطوير شركات التأمين. الخارجية ويقوم بحل 

بما يصب في صالح    لدة خارج العمو جو الفرص الميستثمر المدير   11

 .لالعم
 

    

      . اتها يئفي إطارها العام قبل النظر إلى جز   تالمشكاليشخص المدير   12

      . الشخصية في رصد البيئة الخارجية الخبرة إلىيستند المدير  13

      شركة. ال مشكالتالحلول المتوازنة في حل يستخدم المدير  14

      ير.و التط فدهب لالعم في إجراءاتت تدريجية اتغيير يجري المدير  15
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4.  ( التخطيطي  التفكير  التصورات  :  Planning Thinking Style)نمط  يبني  الذي  النمط  المستقبلية بطريقة  هو 

واقعية ويتبع القوانين واإلجراءات ويهتم بالتفاصيل في التعامل مع المواقف اإلدارية ويقدم حلول غير المألوفة للمشكالت  

 المستقبلية ويتابع خطط العمل للعاملين. 

      . على الواقع  بناءً  عملالتصور المستقبلي لليبني المدير   16

      اإلجراءات أثناء التعامل مع المواقف اإلدارية. يتبع المدير  17

 المشكالت مألوفة في أسلوب التعامل مع  ال غير  الحلو يقدم المدير   18

 . المستقبلية

     

      ا. همع لدارية أثناء التعامإلت االمشكال  لبتفاصييهتم المدير  19

      . لشركةل تشغيليةخطط الال يتابع المدير إنجاز 20

شركات رؤية    تسهل  هي مجموعة من االستراتيجيات التي   :(Crisis Management)  إدارة األزمات   :ثاني المحور ال 

لإلجراءات  ال  التأمين  كافة  فيها  يشارك  بحيث  تواجهها  التي  األزمات  مع  التعامل  في  تتخذها  التي    مختصينواألساليب 

شركة ويتم قياسها من خالل استراتيجية تفتيت األزمة واستراتيجية تفريغ األزمة واستراتيجية في ال   قسام واإلدارات والوحدات واأل

 . اتيجية التعبئة لألزمةتحويل مسار األزمة واستراتيجية احتواء األزمة واستر 

معرفة   التي تقوم على أساسهي االستراتيجية    :(Crisis Fragmentation Strategy)  استراتيجية تفتيت األزمة .1

  أجزاء متعددة قابلة  إلى  ومن ثم تقسيم أثرها  في شركات التأمين  لعوامل المسببة لألزمةوا التفاصيل  و   المعلومات  كافة

 مختصين في تفتيت األزمة. اعتمادا على  للحل 

التي  21 األزمة  طبيعة  عن  كافية  معلومات  الشركة  إدارة  تمتلك 

 . تواجهها
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المصالح    تجري  22 لتحديد  الضرورية  الدراسات  الشركة  إدارة 

 . المتعارضة المسببة لألزمة

     

      .تعتمد إدارة الشركة على المختصين في تفتيت )تجزئة( األزمة 23

      اطر تسمح بتفكيك عناصر األزمة بنجاح.  الشركة  تضع إدارة  24

إنهاء األزمة من خالل  لتحليل و   هي استراتيجية  : (Crisis Exhausting Strategy)  استراتيجية تفريغ األزمة .2

 وإقامه تحالفات مؤقتة وتكليف العاملين داخل شركات التأمين لحل األزمة. معرفة مضمونها وأسبابها

      . لقيادة تيار األزمة العاملين األكفاء الشركة  تكلف إدارة  25

ي لضمان القيام  ئبوجود األزمة بشكل مبد  شركةال  إدارة   تعترف 26

 . بتفريغها )معالجتها( 

     

      ة األزمات. مؤقتة لمعالجالشركة تحالفات إدارة  نشأ ت 27

      . معها  لتسهيل التعامل األزماتنتائج  الشركةإدارة تحلل  28

قدرة شركات التأمين على استخدام أساليب    : ((Crisis Diversion Strategy  استراتيجية تحويل مسار األزمة .3

انتباه العاملين إلى مواضيع إيجابية أخرى بعيدة عن  مالئمة بشدة لألزمات التي تمر بها بما يمكنها على تحفيز ولفت  

 األزمة.

ة لألزمات التي شد ب مالئمة    ستخدام أساليب باالشركة  إدارة    قوم ت 29

 مرت بها. 

     

تواجهها   عندمامسار"  "تحويل  باستراتيجية  الشركة  إدارة  تستعين   30

 . المعالم واضحة غير  أزمات
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      مواجهة األزمة.ل العاملينز يحف ت تحاول إدارة الشركة  31

 ة إيجابي   يعض اإلى مو   عاملينالانتباه  لفت    لشركةاإدارة  تحاول   32

 األزمة. موضوع  عن مختلفة

     

      . الشركة إدارة  عملر ثر األزمات السابقة على مساتؤ  33

هي قدرة شركات التأمين على محاصرة األزمة    :(Crisis Containment Strategy)  استراتيجية احتواء األزمة .4

وتحديد   حلها  في  للتسريع  األطراف  جميع  مع  والتنسيق  القرار  اتخاذ  في  السرعة  مع  باالمتداد  لها  السماح  وعدم 

 المسؤوليات المطلوبة من كل شخص. 

محاصرة    إدارة   تعمل 34 على  لها   األزمةالشركة  السماح  وعدم 

 .اإلداريةلكافة المستويات   باالمتداد

     

 اآلثارللحد من    الالزمةاتخاذ القرارات    منالشركة    سرع إدارةت 35

 .لألزمةالسلبية 

     

      مع جميع أطراف األزمة للتسريع في حلها.  الشركة نسق إدارةت 36

بالخبرة    إدارة  تخصص 37 يتمتع  رسمي  متحدث   لإلدالء الشركة 

 األزمات. بالتصريحات حول 

     

المطلوبة من كل شخص أثناء   مسؤوليات ال  تحدد إدارة الشركة 38

 األزمة.

     

اإلمكانيات  من    احتياط عتمد على توفر مخزون  ت  : (Crisis Mobilization Strategy)  استراتيجية التعبئة لألزمة  .5

 الشركات لألزمات. بحالة تعرض    االلجوء إليه  ويتم  على توفير السيولة النقدية والموارد البشرية وتدريبهم  العملو   الالزمة
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  اإلمكانيات  مناحتياط  مخزون  توفير  على  الشركة  إدارة  تعمل   39

 . األزماتلمواجهة الالزمة 

     

      . لمواجهة األزمات  كافية الشركة سيولة نقدية خصص إدارةت 40

إدارة 41 التعامل مع   كفؤه  الشركة موارد بشرية  تمتلك  قادرة على 

 .األزمات

     

      تقوم إدارة الشركة بتدريب العاملين باستمرار لمواجهة األزمات. 42
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