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والصالة والسالم على أفضل مبعوٍث  ،الحمد هللا رب العالمين الذي أعانني ، وأتم نعمته علي  

  .لى اهللا عليه وسلممين سيدنا محمد صلللعا

من باب إسداء الفضل ألهله ، ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر ، وعظيم االمتنان، إلى   

، الذي تفضل باإلشراف على سير هذه  الدراسة، فكان لتوجيهاته،  " الضالعينعلي  "الدكتور 

  . واالمتنانوإرشاده األثر العظيم في إخراج هذا الجهد المتواضع، فله مني جل التقدير

وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة، على تفضلهم بمناقشة هـذه الدراسـة،                 

 في تقديمهم المالحظات إلثراء هـذا الجهـد المتواضـع           ،ري العظيم لجهودهم الخالصة   يوتقد

  .جامعة الشرق األوسطوإنجازه، والشكر والتقدير موصول إلى أساتذتي في 

شكر والتقدير إلى كل من كان له فضل العون والمساعدة في تقديم االستشارات         أتقدم بال كما و   

 .والبيانات والتحليل اإلحصائي، وتوزيع االستبيان وطباعة الدراسة وتدقيقها
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علـى إدارة   ستراتيجي  إلى التعرف على مدى تأثير أساليب التخطيط اال       هذه الدراسة     هدفت  

هل :  الكويتي، من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس       لدى القطاع المصرفي اإلسالمي    األزمات

يؤثر استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمات لـدى القطـاع المـصرفي              

   اإلسالمي الكويتي؟

تية، ولتحقيق أهـداف    موظف في ثالثة مصارف إسالمية كوي     ) 319(  وشملت عينة الدراسة    

: أساليب التخطيط االستراتيجي، والثانية بعنوان : الدراسة، تم تطوير استبانتين، األولى بعنوان

، حيث تم توزيع االستبانتين على أفراد عينة الدراسة ، بعد التحقق من صدقهما              إدارة األزمات 

ـ            ل الثبـات ألفـا     بعرضهما على مجموعة من المحكمين، والتحقق من ثباتهما بحـساب معام

 ، وبلغـت قيمـة      )0.82(  بلغت قيمة معامل الثبات لمجاالت االستبانة األولى       كرونباخ، حيث 

وعدت جميع هـذه القـيم مناسـبة وكافيـة           ،   0.88الثانية  معامل الثبات لمجاالت االستبانة     

  :وعليه فقد أشارت أبرز نتائج الدراسة إلى اآلتي.  ألغراض مثل هذه الدراسة

 ل



 

 مستوى تأثير استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي علـى إدارة األزمـات لـدى               ارتفاع. 1

  .لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي 

  . الكويتيارتفاع مستوى إدارة األزمات لدى  القطاع المصرفي اإلسالمي . 2

في عملية تأثير استخدام ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 3

لكويتي اأساليب التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمات لدى  القطاع المصرفي اإلسالمي 

  .تبعاً لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وتبعاًً لمتغير سنوات الخبرة لصالح من ليدهم خبرة طويلة

في عملية تأثير ) α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 4

 أساليب التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمات لدى  القطاع المصرفي اإلسالمي استخدام

  .تبعاً لمتغيري المؤهل العلمي والبنكلكويتي ا

  :   وبناء على ذلك  أوصى الباحث بما يلي

 عقد المزيد من الدورات التدريبية الشاملة لموظفي المصارف اإلسالمية الكويتيـة حـول              -

  .ستراتيجي وأهمية استخدامها أساليب التخطيط اال

 التأكيد على مفهوم المشاركة في عملية استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي، لما تـشكله              -

من أهمية في توفير الفرص التدريبية للعاملين في المصارف اإلسالمية الكويتية سـواء فـي               

  . المستويات الوسطى أو الدنيا على حد سواء
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ABSTRACT 

    This study aimed at identifying the extent of the effect of the strategic 

planning methods on the crises` management in the Islamic Kuwaiti 

banking sector  by answering the main question:  Does the use of the 

strategic planning methods  affect the crises` management in the Islamic 

Kuwaiti banking sector? 

      The sample of the study consisted of 319 employees in three Islamic 

Kuwaiti banks .Two questionnaires were used: The   strategic planning 

questionnaire and the crises management questionnaire, and their validity 

has been ascertained through submitting them to a qualified jury.   And 

the reliability of these two questionnaires, which was established by 

Cronbach Alpha for internal consistency, was 0.82 to the first 

questionnaire and 0.88 to the second questionnaire. The values were 

considered enough for the study . 

   The findings of the study revealed the following:  

.1 The high effect of the strategic planning methods on crises 

management at the Islamic   Kuwaiti banking center .  

2.The high level of crises` management of the  Islamic  Kuwaiti banking 

center .  

3.There are significant differences at ( a=0.05) level  in the effect of using 

the strategic planning methods on the crises` management in the Islamic  

 م



 

kuwaiti   banking center due to the sex variable in favor of the female , 

and to the experience variable in favor of those who have long experience  

4.There were no significant differences  at ( a=0.05) level  in the effect of 

using the strategic planning methods on the crises` management at the 

Islamic banking center attributed to the level of education and the bank 

variables.  

    In light of these results, the researcher recommended the following:  

. 1 Hold more comprehensive training sessions to the Kuwait Islamic 

banks` employees about the strategic planning methods and the 

importance of using them . 

2.Emphasis on the concept of “participation” in the process of using 

strategic planning methods because of its importance  in providing  

training opportunities  for workers in the Islamic Kuwaiti banks in both  

lower and middle levels . 

  

 ن
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 مقدمة الدراسة:  الفصل األول
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   مقدمـة الدراسـة

 :دـتمهي

جميع في الوقت الحاضر، وذلك بعد أن أثبت فوائده الجي باهتمام  يحظى التخطيط االستراتي   

 .الكثيرة وبعد أن تبين أن التخطيط أفضل من الالتخطيط

تتعلق بالتغييرات الكثيرة التي حـدثت فـي     عالم األزمات ألسبابيعد  وحيث أن عالم اليوم 

ت المؤسسات والـشركات  فقد أصبح ،والسكانية والبيئية مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية

تطويرات التغلب على تلك األزمات ، وإدارتها ، وذلك إلحداث          تسعى إلى   والبنوك وغيرها ،    

جوهرية وكل ذلك يتطلب التخطيط االستراتيجي الذي يمثل الوسيلة التي يمكن مـن خاللهـا               

 .إدارة األزمات

 زيد مـن الخـسائر الماديـة    لتفادي الم ضرورياًيعد أمراًوإدارة األزمات مواجهة   لذا فإن 

 ويعد التعامل معهـا  الحديثة نسبياً في مجال اإلدارة، أحد الفروع ، وبهذا فهي تمثل والمعنوية

محكاً رئيساً يظهر من خالله كفاءة اإلدارة ومعرفتها في التعامل مع األزمات، حيث تتـضمن               

 ).2009السالم،  (العديد من األنشطة

تي تحتاجها المنظمات والقطاعات المصرفية المختلفـة إلدارة        رأس األنشطة ال  يأتي على       و

باألزمات المحتملة، والتخطيط للتعامل معها والخروج منها بأقـل الخـسائر    ، التنبؤاألزمات 

، ومن هنا تأتي الحاجة للتخطيط االستراتيجي للتعامل مع األزمات من خالل تزويد ـ  الممكنة

أفضل لتقييم األداء، ويساعد علـى القـدرة التنافـسية    القطاع المصرفي اإلسالمي ـ  بنظام  

للمنظمات؛ وذلك ألن التخطيط االستراتيجي يركز وبصورة أساسية على دراسة المتغيـرات،            
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وأخذ التدابير الالزمة لمواجهة األزمات ، فهو مفهوم شمولي يساعد المنظمات علـى تحقيـق     

  ).2008بودي، ( منها والخارجية أهدافها طويلة األمد ضمن الظروف المختلفة الداخلية

القطـاع المـصرفي      وفي ضوء ما أشارت إليه العديد من التقارير والبحوث حول ما يعنيه             

 ، وعدم األخذ    األمد  غياب الرؤية اإلستراتيجية المستقبلية الطويلة        في الكويت من     اإلسالمي

المـصرفي فـي    القرار  بمنهجيات التخطيط اإلستراتيجي ، وضعف الكفاءة السياسية لمتخذي         

الـضرورة الحتميـة    ، باإلضافة إلى    ضوء مستجدات العصر القادمة إلينا من الدول المتقدمة         

لمرونة األنظمة ولمواكبة التطور والتقدم التكنولوجي المتسارع ، حيث أن األنظمة المالية في             

  ).2009 ، لكندريا( األنظمة الشائعة عربياً وعالمياً القطاع المصرفي الكويتي ال تتوافق مع

   وعلى ذلك فإن القطاع المصرفي في الكويت بحاجة ماسة إلى تخطيط استراتيجي يتعامـل              

جـاءت هـذه   مع األزمات من خالل اإلفادة من أساليب التخطيط االستراتيجي ، ومـن هنـا      

لـدى   األزمـات  إدارة  التخطيط االستراتيجي على   تأثير استخدام أساليب  الدراسة للكشف عن    

    .اإلسالمي الكويتيع المصرفي القطا

   : وأسئلتهاةـمشكلة الدراس

 تعتبر األزمات من أهم الظواهر في حياة القطاعات المصرفية عامةً والقطاع المـصرفي                

العمل بجدية للتعامل مع األزمات     ، حيث  بدأت هذه القطاعات       بدولة الكويت اإلسالمي خاصةً   

الورقة المقدمة ضمن الجلـسة     من خالل   ) 6: 2008(يشير بودي   وزيادة القدرة لمواجهتها، و   

 الخاصة بالمؤسسات التمويلية اإلسالمية والمؤسسات المالية الكويتية حول التمويـل التنمـوى           

وجود أزمات متباينـة علـى أرض       ، إلى   ضمن فعاليات المنتدى االقتصادي اإلسالمي الرابع     

لمصرفي اإلسالمي بشكل خاص في     الواقع يتعرض لها القطاع المصرفي بشكل عام والقطاع ا        
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إلى أزمة محلية حقيقية    أدت  والتي  ،  الكويت كاألزمات الناجمة عن الركود االقتصادي العالمي      

 اإلسالمي  في الكويت مـن الـنقص فـي البـرامج       ، باإلضافة إلى معاناة القطاع المصرفي     

لقطاع المصرفي اإلسالمي   فا"،   التدريبية لرفع مستوى العاملين  اإلداريين من الناحية اإلدارية        

تنمية مهارات العاملين وبمستوياتهم المختلفة ، وإعدادهم وتأهيلهم مهنيـاً          بحاجة إلى   بالكويت  

  ".   ، خاصة في مجال إدارة األزماتوفنياً من خالل البرامج والدورات المختلفة

 تطوير سبل دراسة" في دراسته بعنوان ) 12: 2010(فقد ذكر الغانم وعلى الجانب اآلخر   

سعى إلى تحقيـق  ي" ، بأن القطاع المصرفي اإلسالمي في الكويت  "  الكويتفي العمل بيئة

تحسين محدود ، فقد يمكن تحقيق ذلك من خالل األساليب والممارسات اليومية لإلدارة ، ولكن               

المـصارف  الوضع يختلف إذا كان المطلوب إحداث تطوير وتحسين شامل وكامل لعمليـات             

، عندئذ ال يمكن االكتفاء باألساليب والممارسات اليومية لإلدارة والتعديل والتغييـر            ةاإلسالمي

فيها ، ولكن يكون المطلوب إحداث تغيير على قدر التطوير المطلوب ، بمعنى الحاجـة إلـى             

 وكذلك ألغراضها العامة ، وبالتالي      ،للمصارف اإلسالمية تطويرات جوهرية للمهمة األساسية     

يمكن مـن  كوسيلة التخطيط االستراتيجي استخدام أساليب يتطلب ، ـ مما  فصيليةألهدافها الت

، وتحقيق التنـسيق بـين المـستويات        القطاع المصرفي اإلسالمي  خاللها توحيد كافة أنشطة     

 ـ ، خاصة مع انشغال المديرين في المستويات اإلدارية العليا بالمشكالت اليوميـة   التنظيمية

  ".إلى المشكالت اإلستراتيجيةالروتينية دون االلتفات 

 التخطـيط   استخدام أساليب هل يؤثر    : تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي        ا لذ

  لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي؟ األزمات إدارة االستراتيجي على

  :ه ما يليوينبثق عن
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لـدى القطـاع    األزمـات  إدارة على تحليل األسئلة الحرجة أسلوب استخدام هل يؤثر  ـ  1

  الكويتي؟المصرفي اإلسالمي 

 لتهديـدات تحليل جوانب القـوة والـضعف والفـرص وا     أسلوباستخدام هل يؤثر  ـ   2

S.W.O.T )( ؟يالكويتلدى القطاع المصرفي اإلسالمي  األزمات إدارة على   

ـ   األزمـات  إدارة علـى  مجاالت العمل  تحليل أسلوباستخدام هل يؤثر  ـ  3 اع لـدى القط

  الكويتي؟المصرفي اإلسالمي 

لـدى القطـاع    األزمـات  إدارة على ناريوهاتيأسلوب استخدام الس استخدام هل يؤثر  ـ  4

  الكويتي؟المصرفي اإلسالمي 

لـدى القطـاع    األزمـات  إدارة علـى   أو الموقفالطوارئ أسلوب استخدام هل يؤثر  ـ  5

  ؟يالكويتالمصرفي اإلسالمي 

   :ةـأهداف الدراس

  : هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية   سعت

صياغة إطار نظري يتضمن تغطية مفاهيمية لموضوعي التخطيط االسـتراتيجي ، وإدارة            . 1

  .األزمات، والقطاع المصرفي اإلسالمي، باإلضافة إلى الدراسات السابقة

ع لـدى القطـا    على إدارة األزمات  الكشف عن مدى تأثير أساليب التخطيط االستراتيجي        . 2

  . الكويتيالمصرفي اإلسالمي

 على إدارة األزمـات   التعرف على مدى االختالف في تأثير أساليب التخطيط االستراتيجي          . 3

  . الكويتيلدى القطاع المصرفي اإلسالمي

  .صياغة التوصيات في ضوء نتائج الدراسة. 4
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  :أهمية الدراسة

عن مدى تأثير أساليب التخطـيط      راسة كونها محاولة أكاديمية للكشف        تبرز أهمية هذه الد    

 الكويتي في ظل بيئة سريعة لدى القطاع المصرفي اإلسالمي    على إدارة األزمات  االستراتيجي  

   . ، لذا فإن أهميتها تبرز من خالل جوانب عديدةالتغير والنمو والتطور

  :بما يلي 

 الاتيجي كونـه   ـ تبرز أهمية هذه الدراسة من الدور الحيوي الذي يلعبه التخطيط االسـتر  1

 عامـا لتوجيـه هـذه     إطاراً يضع ولكنه ات تحدث داخل المنظمالتياليومية  يهتم بالعمليات

 مـن   ؛ وذلك  يلتزم بها من أشرف على هذه العمليات         التي أساسية    أفكاراً  يحدد  كما ،  العمليات

  . بمجموعة من السياسات العامةااللتزام خالل وضع

  يمكننا منالذيالتخطيط اإلستراتيجي لموضوع أساليب لها  ـ وتبرز أهمية الدراسة في تناو2

 مواجهة التحديات العالمية والمحلية عن طريق وضع إستراتيجيات فاعلة مع تحقيق التنفيـذ 

يـشكل لُـب وجـوهر اإلدارة     اإلسـتراتيجي  التفكيـر  كانوإذا ، المرن لهذه اإلستراتيجيات

ا،  وتطورهنمو المنظماتلضمان  اإلستراتيجية، فإن التخطيط اإلستراتيجي يمثل العمود الفقري

ر مـن وقتهـا   ــ المنظمات بتخصيص جزء كبيفيالعليا  ويتطلب ذلك ضرورة قيام اإلدارة

   . بمواجهة وإدارة األزمات الجاريةاالكتفاءالمستقبلية بدالً من   األوضاعفي التفكير يفـ

ـ  االستراتيجي يعد التخطيط  ـ كما وتبرز أهمية هذه الدراسة كون  3 شروط الهامـة  أحـد ال

إال عنـدما   وإن أهمية التخطيط االستراتيجي ال تتضح تماماً         ،ات وإدارتها للسيطرة على األزم  

تهدد وضعها ومقدرتها على العمل أو تهـدد وجودهـا          ،  أزمة ما   القطاعات المصرفية   تواجه  

 في مجال الحديثة نسبياً إدارة األزمات أحد الفروعلذا فإن  ، التطور والنماءذاته وقدرتها على 
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باألزمات المحتملة، والتخطـيط   اإلدارة، وتتضمن العديد من األنشطة، يأتي على رأسها التنبؤ

  .والخروج منها بأقل الخسائر الممكنةوإدارتها للتعامل معها االستراتيجي 

   :ةـفرضيات الدراس

  :   سعت هذه الدراسة لتحقيق الفرضيات الصفرية التالية

 ≥(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  تأثير ذو يوجد ال  :(HO1)الفرضية الرئيسة األولى

0.05 α (    لدى القطاع المصرفي اإلسالمي     على إدارة األزمات  ألساليب التخطيط االستراتيجي

  :وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية .الكويتي

 ≥(حصائية عند مستوى الداللة داللة إتأثير ذو يوجد ال ): HO1:1( ا
����� ا
����� ا�و
	ـ 

0.05 α (  لدى القطاع المصرفي اإلسالمي     على إدارة األزمات   تحليل األسئلة الحرجة  ألسلوب

 .الكويتي

داللة إحصائية عند مستوى الداللـة      تأثير ذو   يوجد  ال  ): :2HO1(ا
������   ا
����� ا
�����   ـ  

)≤ 0.05 α (على إدارة األزماتتهديدات لتحليل جوانب القوة والضعف والفرص وا ألسلوب 

  .لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي


���   ا
����� ا
������    ـ  ��
داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  تأثير ذو    يوجد�  ): :3HO1(ا

)≤ 0.05 α (لـدى القطـاع المـصرفي     على إدارة األزمات مجاالت العمل تحليل ألسلوب

  .اإلسالمي الكويتي

داللة إحصائية عند مستوى الداللة     تأثير ذو    يوجد�  ): :4HO1(ا
�ا����    ا
������ ا
������   ـ  

)≤ 0.05 α(لـدى القطـاع المـصرفي     على إدارة األزمات ناريوهاتياستخدام الس  ألسلوب

  .اإلسالمي الكويتي
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��  ا
����� ا
����� ـ  ����
داللة إحصائية عند مستوى الداللة تأثير ذو   يوجدال  ): :5HO1 ( ا

)≤ 0.05 α (لـدى القطـاع المـصرفي     على إدارة األزمـات   أو الموقفالطوارئ ألسلوب

  .اإلسالمي الكويتي

داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة       تأثير ذو   يوجد  ال   :(HO2)الفرضية الرئيسة الثانية    

)0.05  ≤α (    المتغيـرات  إلـى    يعـزى  على إدارة األزمات  ألساليب التخطيط االستراتيجي

  ). المؤهل العلمي، سنوات الخبرةالجنس،( الديمغرافية 

  :وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

داللة إحصائية عند مستوى الداللة تأثير ذو يوجد  ال ) :HO2:1(ـ الفرضية الفرعية األولى 

)≤ 0.05 α ( لمتغير الجنس يعزى على إدارة األزماتألساليب التخطيط االستراتيجي.  

داللة إحصائية عند مستوى الداللة تأثير ذو يوجد  ال ) ::2HO2( الثانية ـ الفرضية الفرعية

)≤ 0.05 α ( لمتغيـر المؤهـل    يعـزى  على إدارة األزماتألساليب التخطيط االستراتيجي

  .العلمي

داللة إحصائية عند مستوى الداللة تأثير ذو يوجد  ال ) ::3HO2(ـ الفرضية الفرعية الثالثة   

)≤ 0.05 α ( لمتغير سنوات الخبرة يعزى على إدارة األزماتالتخطيط االستراتيجي ألساليب.  

 ≥(ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ) ::4HO2 (الرابعة الفرعية ـ 

0.05 α ( لمتغير البنك  يعزىعلى إدارة األزماتألساليب التخطيط االستراتيجي.  

  : حدود الدراسة

 التخطـيط   تـأثير اسـتخدام أسـاليب     في تناولهـا لموضـوع      اسة  هذه الدر   تمثلت حدود     

ومن خالل ذلـك   ،  يالكويتالقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارة االستراتيجي على 

  :  اشتملت الدراسة على الحدود التالية



 9

 .ي وتتمثل بشاغلي الوظائف اإلدارية في القطاع المصرفي اإلسالمي الكويت:الحدود البشرية

 الكويـت الـدولي،   بنـك   : باألماكن التي تشغلها عينة الدراسة وهي      وتتمثل   :ود المكانية الحد

  . التمويل الكويتي اإلسالمي ، في العاصمة الكويت بنكاألهلي المتحد، وبنك وال

 وتتمثل بالعمل الميداني للدراسة ، حيث تم توزيع أداة الدراسة علـى أفـراد                :زمنيةالالحدود  

  .2011 شباط من عام 25ن ثاني ـ  كانو17العينة من 

  :والتعريفات اإلجرائية المصطلحات 
  

هو عبارة عن الخطوات التي تقود أعضاء المنظمة لوضع رؤية أو           :   التخطيط االستراتيجي 

تصور لمستقبل منظمتهم و اتخاذ الخطوات و العمليات الضرورية لتحقيـق هـذا المـستقبل               

  ) 23: 2009السالم، (

 فـي بنـاء وإعـداد     الطـرق المـستخدمة     األسـاليب و  هي  : االستراتيجيأساليب التخطيط   

تحليل جوانب القوة والضعف     ، وأسلوب    تحليل األسئلة الحرجة  أسلوب  :  ، مثل  اإلستراتيجيات

 ، و ناريوهاتياستخدام الـس  أسلوب و، مجاالت العمل  تحليل وأسلوب،التهديدات والفرص و

  .)87  : 2007السويدان ، (  أو الموقف الطوارئأسلوب

الحديثة نسبياً في مجال اإلدارة، وتتضمن العديد من األنشطة،  هي أحد الفروع: إدارة األزمات

باألزمات المحتملة، والتخطيط للتعامل معها والخـروج منهـا بأقـل     يأتي على رأسها التنبؤ

 ين أصبحا السمة بطبيعة التغير والتقلب اللذ عالياً وتقدم إدارة األزمات وعياً،الخسائر الممكنة

  .)12: 2009شومان،  (الغالبة لمعظم بيئات العمل على مستوى العالم بأسره
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 :يعرف الباحث إجرائياً أساليب التخطيط االسـتراتيجي        وفيما يتعلق بالتعريفات اإلجرائية ،      

مـن  والمستخدمة لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي         مجموعة الطرق واألساليب    بأنها  

تحليل جوانب القوة والضعف والفـرص       ، وأسلوب    تحليل األسئلة الحرجة  أسلوب  ( : اهأشهر

  أسـلوب ، و ناريوهاتياستخدام الـس  أسلوب و، مجاالت العمل  تحليل وأسلوب،التهديدات و

 وسوف يقاس مـدى  حيث تمثل المتغير المستقل بالنسبة لهذه الدراسة،  ،) أو الموقف  الطوارئ

على إدارة األزمات لديهم ، مـن   الكويتي   القطاع المصرفي اإلسالمي     تأثير تلك األساليب لدى   

  .) االستبيان(خالل فقرات األداة 

لمجموعـة مـن الطـرق      بأنها عملية استخدام     : ويعرف الباحث إجرائياً إدارة األزمات        

لصالح القطاع المصرفي اإلسالمي    المنظمة بغية إدارة وتحويل المخاطر واألزمات ومعالجتها        

، وتمثل إدارة األزمات المتغير التابع بالنسبة لهذه الدراسة وسوف يقاس مدى تأثرها بأساليب              

القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي، مـن خـالل فقـرات األداة            التخطيط االستراتيجي لدى  

  .، التي سيعدها الباحث ) االستبيان(

التـي  بنوك  المجموعة  بأنه   :ويعرف الباحث القطاع المصرفي اإلسالمي في دولة الكويت           

حيـث  ،  ) التمويل الكويتي اإلسالمي   بنكالكويت الدولي، والبنك األهلي المتحد، و     بنك  (تشمل  

  .هذا القطاع مجتمع الدراسة الحاليةالعاملين في يشكل 
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اإلطار النظـري :  الفصل الثاني
 والدراسات السابقة
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 ري والدراسات السابقةـ اإلطار النظ

 
، وأهميتـه،   نـشأته، ومفهومـه   :    تناول اإلطار النظري موضوع التخطيط االسـتراتيجي      

ومراحله، وعناصره، وأساليبه، ومعوقاته، باإلضافة إلى تناولـه لموضـوع إدارة األزمـات             

مفهوم األزمة ، ومفهوم إدارة األزمة، ومراحل تطور األزمة، وأنـواع األزمـات،             : كالتالي

وطـرق  وخصائصها، وأسباب حدوثها، ومتطلبات األزمة، ومن ثم مراحل إدارة األزمات ،            

  . إدارة األزمات، فضالً عن تناوله للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية

 

  التخطيط االستراتيجي: أوالً

 نشأه التخطيط والتخطيط االستراتيجي

 نشأت منذ أن بدأ اإلنسان ينظم فـي جماعـات وقـد             عد عملية التخطيط عملية قديمة إذ     ت   

 علـى    عملية التخطيط بشكل عشوائي غير منتظم لم يكن قائماً         مارست تلك الجماعات البدائية   

 تفـرض   ت وكانت مقتضيات الضرورة في مواجهة الكوارث الطبيعية والتحديا        ،أسلوب علمي 

مسميات مختلفة كالتدبير والتوقع والحيطة، وتنفذ هذه       مسألة التخطيط الذي أطلقت علية آنذاك       

نب المخـاطر ومواجهـة الكـوارث والمـشكالت     الممارسات  لعمليات تتم في المستقبل؛ لتج   

المختلفة وهنالك من أشار إلى التخطيط أو نوه عنه في كتاباته مثل أفالطون وابن خلدون لكن                

ذلك لم يكن أكثر من تصورات وأفكار تضمنتها تلك الكتابات ولم تكن قابلة للتطبيق العملـي                

  ) .2001البوهي ( المنظم 

رورة أن تأخذ الدولة بالتخطيط المحكم والعلمـي إلحـداث          إلى ض ) 2007الكرخي،(  وتشير  

التقدم في المجاالت المختلفة وهذا يعني أن التخطيط من العلوم الحديثة التي لم تظهر بـشكل                
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فعال إال بعد اندالع الثورة الصناعية وما أحدثته من تحوالت عميقة تطلبت عدة تحـضيرات               

ور وما تتطلبه من تطورات في المستقبل مما أدى وإجراءات للتوجيه والتحكم في مجريات األم

إلى انتقال الفكر التخطيطي إلى موضع االهتمام باعتباره مطلباً اقتـصادياً واجتماعيـاً ملحـاً     

قيـام نـوع مـن      " على ضـرورة    ) 94 : 2002( للنهضة الحضارية القادمة كما أكد الحاج     

ازن بين العرض والطلب لتـوفير      التخطيط على أسس علمية لتحقيق ما يمكن تحقيقه من التو         

ولقد كانت محاوالت العلماء تدعو إلى الخروج       . " الحاجات اإلنسانية ولتحقيق التقدم الصناعي    

ويرجع استعمال ) . 171: 2001البوهي ( بالتخطيط من دائرة التفكير إلى حيز التنفيذ والعمل  

 ي كريـستنان شـويندر     حيث استعمله االقتصادي النمساو    1910مصطلح التخطيط إلى عام     "

ولكن هذا المصطلح لم يكتسب شهرته  الواسعة إال بعد أن أخذ االتحـاد الـسوفييتي بمـنهج                  

وهكذا ظل التخطيط فكرة لـم تكتـسب        ) 55 :2000فهمي،   ( "1928التخطيط الشامل عام    

طابعها العلمي إلى أن ظهر التخطيط بمعناه العلمي في االتحاد الـسوفييتي كأسـلوب جديـد                

يير االقتصادي واالجتماعي الذي ارتبط بتطبيق االشتراكية وقد وضعت أسسه وتـشكلت            للتس

   )95: 2002،الحاج( معالمه وتأكدت فاعليته بظهور الخطط التي تعالج االقتصاد 

 علـى   1920الخطة التي وضعها االتحاد السوفييتي عام       أن  ) 182: 2001(  وذكر البوهي   

أول خطة في العالم للتطور بعيد المدى ثم تالها في تعد باء  عاما إلمداد روسيا بالكهر15مدى 

ولم يؤخذ بالتخطيط   ) السابق  (  وضع أول خطة خمسيه لعموم االقتصاد السوفييتي         1928عام  

في الغرب إال عندما تعرض ألزمة الكساد العالمي في الثالثينات إلنقاذ شركاته من االنهيـار               

  . االقتصادي
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الواليات المتحدة شعرت بالعجز أمام االتحاد السوفييتي       بأن  ) 55  :2006(وأضاف عبد الحي    

وبعدها انتشر التخطيط   ) أمة في خطر    ( مما دفع الرئيس األمريكي وقتها أن يكتب كتاباً سماه          

  .وأخذت به أمريكيا ليصبح التخطيط الرأسمالي يفوق التخطيط االشتراكي 

  االستراتيجي وتطوره تاريخ التخطيط

 أبجـديات  بذاته فـي  مستقالً  يصبح تخصصاًأنطيط االستراتيجي بعدة مراحل قبل مر التخ   

  :كتاليإدارة األعمال 

  الجذور التاريخية القديمة للتخطيط االستراتيجي: المرحلة األولى 

 اشتقت إذ" ، في الفكر البشري   التخطيط االستراتيجي قديماً   إلى  ) 153 : 2009(أشار هالل     

  : والجنرال هو تعني علم الجنرال والتي strategic اليونانية وهى  الكلمةكلمة االستراتيجية من

هـو اختيـار    ذلك الشخص الذي يتصرف بصورة حازمة حيث أن الوصف الوظيفي لـدوره 

الذي يتصرف وهـو يعلـم أن       ،والطريق األنسب الواعد لتحقيق ميزة تنافسية من نوع خاص        

  . "بالزمن  عميقاالذي يمتلك حساًو .اتالقراراتخاذ هناك قوى أخرى تؤثر وتتأثر في 

    اإلستراتيجيمفهوم التخطيط: المرحلة الثانية 

ابتداء من خمسينات القرن العشرين على أيدي رجال " برز المفهوم التخطيط االستراتيجي    

فتـرة مـا بـين    ، وفي " االستراتيجية اإلدارية"مسمى   وذلك تحت،األعمال وعلماء اإلدارة 

 وأحـدث  ،التخطيط االستراتيجي في وزارة الدفاع األمريكي  م استخدم نظام1965 - 1961

االستراتيجي في كـل األجهـزة الفيدراليـة للحكومـة      تطبيق النظام، حيث تم   كبيراًنجاحاً

أدخلت أغلب كليات إدارة ، وبعد ذلك " والبرامج والموازنة نظام التخطيط"األمريكية تحت اسم 

وظـل  ، " السياسات اإلدارية"إلستراتيجي ضمن مقراراتها تحت اسم التخطيط ا األعمال منهج

 ثم عبر مفهـوم  ، اتياستبدل ذلك بمفهوم التخطيط االستراتيجي قبل نهاية الستين كذلك إلى أن
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من أوربا  ات إلى كلي المتحدة األمريكية قبل نهاية الستينتالتخطيط االستراتيجي حدود الواليا

  ).75 : 1999خميس، ( "والدول النامية

  مرحلة ما بعد الستينات: المرحلة الثالثة

تم التوصـل   حين   م1976في عام "   -,+أت  عن هذه المرحلة بأنها    )2009طلعت ،   (هالل   ذكر  

  التي األهداف وصياغة االستراتيجية تحديدو ، التخطيط االستراتيجيلمفهوم نموذج شامل إلى 

وليس من منطلق التغلـب علـى       ،  المضافة   يمةينبغي أن تتم من منطلق الزبائن والسلعة والق       

على جوهر االختصاص لتركيز استمرارية النمو والتطور ضمن البيئـة           تم التأكيد والمنافسين  

  . م1991، وذلك في عام الجديدة العالمية

  جامعة صدار كتاباً في  تم إ "حيث   التاريخ بعام    ابعد هذ إلى ما   ) 77: 1999(وأشار خميس       

تبدل مفاهيمها نحو   فيه الشركات العالمية متعددة الجنسيات من خالل أنها لمت تقدكاليفورنيا ان

 ت وانته ،الشركات العالمية العديد من     ذلك وشمل،   تملك استراتيجية عالمية شاملة    لمالعالمية و 

هذه الشركات بتغيير مفاهيمها ونهجها من أجل مواكبة التغيرات في العـالم   إلى ضرورة قيام

  بين جميع فروع الشركة في العالم لتقليـل التكـاليف والتنمـيط   المتبادللترابط ا عن طريق

  . "الذاتيواالستفادة من التعليم 

حـول  ) 2009(التي أشار إليهـا هـالل   general electric  تجربة شركة جاءت وأخيرا   

درة  االستراتيجي بعد أن تولى قيادتها جاكويلش حيث دعا إلى تـشجيع المبـا  التخطيط مفهوم

التخلـي عـن التقنيـة المتدنيـة     و ،الفردية ومنح الثقة إلى العمال مع تفويض الـصالحيات 

 بالجانب االسـتراتيجي للخيـارات   االلتزام،والمضيعة كانيكية المتخلفة والهيكلية الوظيفيةيوالم

التأقلم مع المستجدات ومـع معطيـات   و ،السوق الحديثة والمعقدة فهم معادالت، والمطروحة
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اعتماد مبدأ شركة بال حدود حيث يسمح بفتح المجال أمام الجميع ، وأخيراً والتطور ةالحضار

 . مسار العملية اإلنتاجيةفين وفاعلين يبأفكارهم كشركاء حقيقي للمساهمة

  مفهوم التخطيط االستراتيجي و المفاهيم ذات العالقة

لوظيفـة األولـى مـن    ا"هو  إلى أن التخطيطّ) 23: 2001  (البوهي  أشار :مفهوم التخطيط

تقوم عليها الوظائف اإلدارية األخرى، وهو عملية مستمرة  وظائف اإلدارة، وهو القاعدة التي

 األسئلة مثل ماذا يجب أن نفعل ومن يقوم بـه  طريقة سير األمور لإلجابة عن تتضمن تحديد

 ."يق األهدافلتحق األنشطة التنظيمية الالزمة يتم تحديد وأين ومتى وكيف؟  وبواسطة التخطيط

عملية تحديد واقع جهة العمل ،      "إلى مفهوم التخطيط بأنه     ) 11: 2002  (الحاجكما وأضاف   

 والوسائل التي تستخدم لتحقيق تلك األهداف، فالتخطيط هو واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها،

حـيط  العمل ، والفرص والمخاطر التـي ت  باالعتبار نقاط قوة وضعف جهة العملية التي تأخذ

أسلوب أو منهج يهـدف إلـي حـصر    "  ه بأنالتخطيط ) 25: 2009 (وعرف طلعت  ".بها

ودراستها و تحديد إجراءات استغاللها لتحقيق أهداف مرجـوة   اإلمكانيات و الموارد المتوفرة

عملية عقلية في "إلى مفهوم التخطيط بأنه ) 31: 2008(وأشار غنيم . "معينة زمنية خالل فترة

استعداد سابق لعمل شيء بطريقة منظمة، استعداداً للتفكير قبل التنفيذ، والتنفيذ           جوهرها، فهو   

التخطيط هو عملية رسم األهداف التي يراد التوصـل إليهـا            في ضوء حقائق مؤكدة بدالً من     

خالل فترة زمنية معينة وحشد اإلمكانيات الالزمة لتحقيق تلك األهداف وفق أساليب كفـوءة              

   ." النتائجتختصر الكلف و تعظم
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  :مفهوم االستراتيجية

 القـدرة علـى  "اليونانية، و التي تعنـي  ) استراتيجوس(اشتقت كلمة استراتيجية من كلمة   

 1992أبـو قحـف،   ("استخدام الجيوش في إدارة المعارك الحربية من أجل تحقيق النـصر        

التـي  حين يشير باحثين آخرين إلى أن مصطلح االستراتيجية من المصطلحات             في    ).48:

فن الحرب ولذلك فإن    : استخدمت قديماً، و تعود جذورها إلى األصل اإلغريقي و التي تعني          

" فن اإلدارة و القيادة   "نقل هذا المصطلح إلى الحقل اإلداري سيعني بصورة أولية على األقل            

)Fewrer & Chaharbaghi ،1995 .( ومن التعريفات التي جعلت لإلستراتيجية مكان في

حيث عرف اإلسـتراتيجية    ) Chandler) 1992 :301رة تعريف الفرد شاندلر     مجال اإلدا 

تحديد األهداف الرئيسة طويلة األجل للمنشأة و تبني طريقة العمل و توزيع الموارد             : "بأنها

أن االستراتيجية  ) Ansoff) 1995 :225ويرى أنسوف   " . الضرورية لتنفيذ هذه األهداف   

  . "هتم بعالقة المنظم بالبيئة الخارجيةتلك القرارات التي ت": يقصد بها

ـ وفيما يتعلق ب    هالتخطيط االستراتيجي فقد اختلف الباحثون و الدارسون في تعريف مفهوم

نظام مـن الجهـود المتكاتفـة       "بأنه عبارة عن    ) Bryson) 1993 :168برايسون   عرفهفقد  

. لمـاذا تعمـل؟   التخاذ قرارات و خطوات حاسمة بشأن ما هي المنظمة؟ و ماذا تعمـل؟ و               

على أنـه عبـارة عـن    )Goodstein & Others) 1993 :198ويعرفه قدستين وآخرون 

الخطوات التي تقود أعضاء المنظمة لوضع رؤية أو تصور لمـستقبل منظمـتهم و اتخـاذ                "

 2009( ، في حين عرفـه معـروف         "الخطوات و العمليات الضرورية لتحقيق هذا المستقبل      

 المدى تقود فيها األهداف المقررة مسار تعبئة المـوارد الجاريـة            عملية بعيدة "على أنه   ) 29:

والكامنة من خالل سلسلة من المراحل تبدأ بمسح الحالة الراهنة وتشخيص الرؤية المستقبلية،             

وتمر بتحليل وصفي وكمي لنقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية ، وللفرص والمخاطر في              
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أن التخطيط االستراتيجي ينطوي على التحديـد       )  1999(ف  و يرى أبو قح    ."البيئة الخارجية 

المقدم لما يجب عمله لتحقيق أهداف المنظمة، و بنـاء اسـتراتيجيات و وضـع الخطـط و                  

  .السياسات

متواصلة ونظامية يقوم  عملية"  اإلستراتيجي بأنه التخطيط) 214: 2006(الهاللي وقد عرف  

بمستقبل تلك المنظمة وتطورها  خاذ القرارات المتعلقةفيها األعضاء من القادة في المنظمة بات

 وتحديد الكيفية  ذلك المستقبل المنشود  لتحقيق  والعمليات المطلوبة باإلضافة إلى اإلجراءات

 بأنـه ) 77: 2007(الكرخي أيضاً  ه كما وعرف ."تحقيقه التي يتم بها قياس مستوى النجاح في

لتحقيـق األهـداف    السياسات واالستراتيجيات الالزمةعملية اختيار أهداف المنظمة وتحديد "

ويمثـل بـذلك    وتحديد األساليب الضرورية لضمان تنفيذ السياسات واإلستراتيجيات الالزمة،

   ".أهداف المنظمة عملية التخطيط طويلة المدى التي يتم إعدادها بصورة رسمية لتحقيق

  : وبناء على ما سبق يمكن للباحث استنتاج اآلتي

عبارة عن نظام لوضع االستراتيجيات و األهداف و السياسات           أن التخطيط االستراتيجي   . 1

و تدبير الموارد البشرية و المادية لتطبيق تلك االستراتيجيات و األهـداف،مع األخـذ بعـين                

  .االعتبار الظروف البيئية الداخلية والخارجية، والتركيز على  الرقابة المستمرة لذلك النظام

  .لتخطيط االستراتيجي ينطوي على عملية متواصلة، ومستمرة ، وطويلة المدىأن ا. 2

أن التخطيط االستراتيجي يشتمل على مجموعة من الخطوات التي تقود إلى صنع القـرار              . 3

  .واتخاذه ، لتحقيق األهداف المرجوة

 بأنه أشار إلى مفهـوم ) 1979(Steiner عن  ستينر) 176-174: 2006(  وأورد الهاللي 

  :   التخطيط االستراتيجي من خالل أربعة مداخل هي
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حيث أن التخطيط اإلستراتيجي يركز على تحديد مواطن القوة : مستقبلية القرارات الحالية ") 1

ومواطن الضعف التي تكمن في المستقبل، وذلك إليجاد أساس  يمكن المؤسسة أن تعتمد عليه               

من الفرص المتاحة وتجنب المخاطر ، وعلى ذلك        في اتخاذ قرارات حالية تؤدي إلى االستفادة        

  .  للمستقبل المرغوب وتحديد للوسائل الكفيلة بإحداثه فالتخطيط هنا يعني تصميماً

  عبارة عن عملية تبدأ بوضع األهداف ثم تحديد          يفالتخطيط اإلستراتيج : التخطيط كعملية   )2

 بصورة تؤدي   تذ اإلستراتيجيا  والسياسات والخطط التفصيلية التي تضمن تنفي      تاإلستراتيجيا

إلى تحقيق األهداف المطلوبة، وعلى ذلك فالتخطيط بهذه الصورة يعد عملية يتحدد من خاللها              

بشكل مسبق نوع من الجهد التخطيطي المطلوب وتوقيته وكيفية تنفيذه، ومعرفة الجهة التـي              

االستراتيجي عملية تـسير    ستتولى التنفيذ وكيفية التعامل مع النتائج،  وهذا يعني أن التخطيط            

على أسس مفهومة ولكنها في نفس الوقت تتضمن االستمرارية الحتواء التغيرات التـي قـد               

تحدث في البيئة وإن كان ذلك ال يعني تغيير الخطط كل يوم ولكن عندما تكون هنالك ضرورة 

  . لذلك 

اة فهو يركـز علـى        يعد اتجاها وطريقة للحي     يفالتخطيط اإلستراتيج : التخطيط كفلسفة    ) 3

 على اسـتمرارية عمليـة      األداء المبني على دراسة واستلهام المستقبل،  كما أنه يركز أيضاً          

 . التخطيط وعدم اعتمادها فقط على مجموعة ثابتة من اإلجراءات واألساليب 

فالتخطيط اإلستراتيجي يعمل على زيادة ربط أربعة أنماط  رئيسة مـن            : التخطيط كبناء   ) 4

الخطط اإلستراتيجية، والبرامج متوسطة المدى، والميزانيات قـصيرة المـدى،           : الخطط هي 

  ."، بهدف تحويل التكامل بينها إلى قرارات حاليةةوالخطط اإلجرائي
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 وفي ضوء هذه الرؤية يعد التخطيط اإلستراتيجي في صورته الجوهرية سلسة من المناقشات 

يات المؤسسة حول ما هو مهم وضروري والقرارات فيما بين صانعي القرار في كل مستو

  . للمؤسسة 

االستنتاج أن هذا التعريف يركز على أربعة جوانب للباحث وبشيء من التركيز يمكن 

  : كالتالي 

  التعامل مع المستقبل .1

 فهم البيئة الخارجية التي تحيط بالمؤسسة .2

 تحديد مواطن القوة والضعف الحالية بالمؤسسة .3

خدام المعلومات المجمعة في النقاط الثالث السابقة التخاذ قرارات مناسـبة           القدرة على است  .4

 . تؤدي إلى رفاهية المؤسسة 

 أهمية التخطيط االستراتيجي

التخطيط االستراتيجي كونه يحقـق الفوائـد       إلى أهمية   ) 48،49 :2007(    أشار الكرخي   

   :التالية

ا حيث يـساعد المنظمـة علـى اتخـاذ          توضيحه للمستقبل والتنبؤ باألحداث والتهيؤ له     ـ  1

  .اإلجراءات الكفيلة لمواجهتها

يساعد المنظمة على استخدام الطريقة العقالنية في تحديد خياراتها في العمـل وسـلوك              ـ  2

  .الطريق األفضل لتحقيق أهدافها

ـ يمكن المنظمة من االستفادة المثلى من قدراتها المالية واالقتصادية وتحقيق نتائج أفـضل              3

 . توظيف هذه القدرات في المستقبلمن
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ـ يعزز العمل الجماعي ويكسب الخبرة لكافة أفراد المنظمة حيث يشارك جميعهم في بنـاء           4

 .االستراتيجية ووضع أهدافها

ة ألنشطتها والصعوبات   نظمة من خالل كشف القضايا الرئيس     ـ يساعد على تحسين أداء الم     5

 . والمتغيرات بسرعةالتي تواجهها والتعامل بكفاءة مع الظروف

ة للمنظمة وكيفية   ، ألنه يؤكد على النشاطات الرئيس     ـ يدفع باتجاه تحسين كيفية صنع القرار      6

فهو يساعد المنظمة على تثبيت نواياها ووضع األساليب         تحقيقها والقرارات الفاعلة لبلوغها ،    

 .صحيحة الالزمة للتعامل معها وإصدار التوصيات الالزمة بوضعها على مسالكها ال

وبناء قواعد معلوماتية لمختلف جوانـب      ،ـ يعمل على توسيع المنظمة لمعارفها ودراساتها        7

 ،ا الداخلية و البيئة الخارجية المحيطة بها بيئته

يساعد التخطيط االستراتيجي على تكامل واتساق األنشطة اإلدارية والتنفيذية في المنظمة           ـ  8

 .فاعلـة بعيـدة عـن التقـاطع والتـضارب         وذلك بإحداثـه أنظمـة عمـل متناسـقة ومت         

  : فوائد كثيرة منها بذكر على أهمية التخطيط االستراتيجي ) 288: 2009(  وركز هالل

  .  للمنظماتد وتوجيه المسارات االستراتيجيةيحديعمل التخطيط االستراتيجي على ت" – 1

  . وأهدافهاالمنظمة صياغة وتطوير رسالة  تتم من خالله  – 2

التي   اتخاذ القرارات فيالقضايا األساسية التي تشكل جوهر العمل وتؤثر        من خالله   تحدد   – 3

  . تتناسب مع القضايا المطروحة

والعاملين والمجتمـع   الموظفين  التركيز على أهمية المشاركة والتعاون بين       يتم من خالله     –4

  . األهدافالمحلى لتحقيق

يـاس والتقـويم والمتابعـة     عمليات القتحديد جوانب القوة والضعف من خالليعمل على    -6

   . "المستمرة
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  يالتخطيط االستراتيجأقسام 

حسب المستويات اإلدارية الموجودة ، رئيسة  أقسامينقسم التخطيط االستراتيجي إلى ثالثة    

  :آلتياكداخل المنظمة 

 التـي األنـشطة   ويقصد به إدارة : المنظمةاالستراتيجي على مستوى التخطيط : األولالقسم 

والرسالة األساسـية   ، تميزها عن المنظمات األخرىوالتي ،تحدد الخصائص المميزة للمنظمة

وعملية تخصيص الموارد وإدارة مفهوم المشاركة بـين وحـدات األعمـال            ،  لهذه المنظمة   

وتستطيع المنظمـة أن    ، مجلس اإلدارة  ويتولى وضع تلك األنشطة     ،  التي تتبعها االستراتيجية  

 التوسع أو التقلص أو االستمرار في العمل  ستتبعه نحو النمو من خالل الذيوجه تحدد نوع الت

الغرض األساسي إلقامة    معرفة   ىدون تغيير، ويسعى  هذا النوع من التخطيط االستراتيجي إل         

، ومعرفة الصورة التي ترغب المنظمة في تركها لدى أذهان أفراد المجتمع المحلـي،            المنظمة

  ).2009هالل، (

إدارة ويمثل : االستراتيجي على مستوى وحدات األعمال االستراتيجية التخطيط : الثانيسم الق

 بفعالية في مجال معـين مـن   تتمكن من المنافسةكي  ؛وحدات األعمال االسترتيجية مجهود

هناك  وتظهر هذه االسترتيجيات إذا كانت ،مجاالت األعمال وتشارك في أغرض المنظمة ككل

نتائجها من إيرادات  أو يمكن محاسبتها عن،  الموارد واألهداففي استقالليةوحدات رئيسة لها 

وحـدة أن تتخـذ    في هذه الحالة يمكـن لكـل  و ، الوحداتيوتكاليف بصورة مستقلة عن باق

 المختلفة وهي واالستثمارات إستراتيجيات مناسبة لظروفها عن المنافسين واألسواق والمنتجات

تسعى الشركات  وكما ،ثالث سنوات أغلب األحيان من سنة إلىمتوسطة األجل في تغطي فترة 

المتعددة إلى معرفـة األسـاليب المالئمـة     ذات خطوط المنتجات المتعددة أو وحدات األعمال

   ). 2009طلعت، (أداء عال وميزة تنافسية  إلدارة هذه المنتجات أو األعمال من أجل تحقيق
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  تيجيالعناصر الرئيسة لعملية التخطيط االسترا

 مجموعة   منهجية التخطيط االستراتيجي تتكون من     أن) 284-282: 2006(يؤكد الهاللي      

  :من العناصر الرئيسة هي

وتمثل عبارات تعبر عن القيم والعقائد وااللتزامات، وتعد العبارات الخاصة : المعتقدات" ـ  1

بها األفراد الذين تتكون    بالمعتقدات من األمور البسيطة في فهمها، فهي تمثل القيم التي يؤمن            

منهم المؤسسات المختلفة، بحيث ال يحيدون عنها مهما اختلفت األمـاكن أو الظـروف التـي        

  .يجدون أن أنفسهم فيها

وهي كلمة تعبر عن الهدف والوظيفة ، كما أنها تمثل حجر الزاويـة للخطـة   :  ـ الرسالة 2

ٍم ودرايٍة بالرسالة التي ال بد وأن تكون        االستراتيجية، وال بد أن يكون األفراد العاملين على عل        

  .محدودة بخصوصية المؤسسة

وتستخدم السياسات في إطار منهج التخطيط االستراتيجي، وال بد أن تكـون  :  ـ السياسات 3

  .ملزمة ومحددة وعملية

ويشمل التحليل الداخلي نواحي القوة وتتمثل في العناصر الموجودة التي :  ـ التحليل الداخلي4

 رسالة المؤسسة، ونواحي الضعف وهي تلك العوامل التي يحتمل أن تمنع المؤسسة من              تدعم

  .تحقيق رسالتها 

ويشمل تحليل البيئة الخارجية ، ويتضمن فحص الفرص والمخاطر :   ـ التحليل الخارجي 5

في االتجاهات البيئية ، والتنبؤ التكنولوجي واالقتصادي والـسكاني والتـشريعي  الـسياسي              

  .في واالجتماعيوالثقا

وتتمثل بالتخطيط للمستقبل بحيث يكون من الضروري أيضاً قياس المنافـسة  :  ـ المنافسة 6

بين المؤسسات التي تقدم الخدمة نفسها في المنطقة،وعندما تتبع المؤسسة تنظيم التخطيط مـن         
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اف خالل تحليل المنافسة فإنها تكون بذلك قد وصلت إلى نقطة االنطالق نحو تطـوير األهـد               

  .واالستراتيجيات المطلوبة لدعم الرسالة

  والتخطيط االستراتيجيالتقليدي الفرق بين التخطيط 

لذا ال  ،والتخطيط االستراتيجي التقليدي  األفراد بين التخطيطيخلط واقع بعض المؤسسات و  

 الكرخـي   ، ويمكن للباحث أن يجمل ما أوره العديد من الباحثين كـاآلتي           ذلكتوضيح  بد من   

 :)2006(، والهاللي )2007(

االستراتيجي فهو يسعى   بالمستقبل أما التخطيط التنبؤ يعمل علىالعاديالتخطيط بمفهومه  .1

  .إلى تشكيل المستقبل

   .عكس ذلك  غالبا ما يجاري الواقع و التخطيط االستراتيجي  بمفهومه العادي التخطيط.2

زمنية طويلة  حددة ال تحتاج إلى فترة بلورة أهداف م  ما يسعى إلىالتخطيط العادي غالباً. 3

ال يمكـن    كبرىاتالتخطيط االستراتيجي إلى تحقيق أهداف وطموح، في حين يسعى لتحقيقها

   .تحقيقها في فترة زمنية قصيرة

 التخطـيط تمتـد أهـداف    بينما ،)الداخلية (غالبا ما يرتبط التخطيط العادي بالبيئة المحلية.4

الفرق بين التخطـيط التقليـدي   ) 2006(ويوضح الهاللي .  دوليةشمل البيئة الت لاالستراتيجي

  :والتخطيط االستراتيجي في الجدول التالي
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  )1(جدول 

 المقارنة بين التخطيط االستراتيجي والتخطيط التقليدي

  التخطيط التقليدي  التخطيط االستراتيجي  وجه المقارنة
النظام مفتوح يؤكد على التنظيمات التي   يفترض أن 

  أثر تت
النظام مغلق يتم في إطار الخطط القصيرة المدى 

  أو برامج العمل
عملية التخطيط ووضع الرؤية وتحليل   يركز على 

البيئة الخارجية والقدرة على التنظيم 
  وتعليم الموظفين والمجتمع 

  البرنامج النهائي لخطة التحليل الداخلية 

 ذاالتجاهات الحالية والمستقبلية التخا  يستخدم 
  القرارات الحالية 

  إدارة للتخطيط ، أو متخصصين

على التغيرات التي تحدث خارج التنظيم   يؤكد على 
  والقيم التنظيمية واإلجراءات المساندة 

البيانات الموجودة التي يتم بموجبها رسم خطط 
  المستقبل 

القرار المناسب اليوم على أساس فهم   يسأل عن 
  الوضع بعد خمس سنوات من اآلن 

 التغيرات والتخطيط واألساليب الداخلية،  
  والتخطيط الداخلي والخارجي 

ـ صنع القرار اإلبداعي  وكيفية توجيه   يعتمد 
التنظيم  على امتداد الوقت في بيئة دائمة 

  . التغير 
ـ العملية  التي تتم على مستوى التنظيم 

التي تتنبأ بالمستقبل وتصنع القرارات 
  .فق عليها وتتصرف في ضوء رؤية مت

 مجموعة من البيانات المفصلة والمترابطة -
  .فيما بينها 

 خطط الوكاالت وعمليات استنتاج الميزانيات -
  بطرق استقرائية 

  
  )197: 2006(الهاللي : المصدر

  
 أساليب التخطيط االستراتيجي

 

  إلى) 253: 2009( و هالل    )323: 2006( و الهاللي    )87: 2009(أشار كل من السويدان     

  :كالتاليالمستخدمة في بناء وإعداد اإلستراتيجيات  أشهر األساليب

 : وتتمثل باألسئلة التاليةالحرجة أسلوب تحليل األسئلة: أوالً

 ؟المؤسسة ض وأهداف اهي أغر ما  •
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 ؟للمؤسسةالحالي  هو الموقف ما  •

  ؟المؤسسةهي نوعية البيئات التي تتعامل معها  ما • 

  ه حتى يمكن تحقيق أهداف بدرجة أكبر ؟ما الذي يمكن عمل  •

  ):S.W.O.T (لتهديداتتحليل جوانب القوة والضعف والفرص وا أسلوب: ثانياً

ـ   أداة ةالقوة والضعف والفرص والمخاطر يعتبر تحليل عوامل    ق تخطـيط اسـتراتيجي تحق

   ، وبين)عن طريق دراسة نواحي القوة والضعف فيها ( الداخلية  بين قدرات المنظمةاالتساق 

ويتمثل االفتراض . )الفرص والمخاطر الموجودة في المحيط الخارجي  أي( الظروف البيئية 

 داخل المنظمة ، وبمراجعـة الفـرص   أن القيام بمراجعة جوانب القوة والضعف األساسي في

، ذلك  يساعد على تحديد الخطط اإلستراتيجية التي تحقق النجاح للمنظمة) البيئية ( والمخاطر 

 . ن التحليل يساعد على تحقيق االتساق بين المنظمة والبيئة التي تتحرك فيهاأل

  أسلوب تحليل مجاالت العمل :ثالثاً

مؤسسة  أو ميادين األعمال التي تختارها ،مجاالت العمل بتحديد مجاالت ويهتم أسلوب تحليل  

ديـد ودراسـة   ويعتمد ذلـك علـى تح   ،الغذاء أو الرياضة أو النشر وغيرها  مجال: مثلما،

إمكانيـة    وكذلك على دراسة،في ميادين األعمال المختلفةللمؤسسة الموقع التنافسي  إمكانيات

التي تحقق مواقـف     زيادة هذا الموقع ، وبالتالي تقرر المنظمة االستمرار في ميادين األعمال          

رها بموقعهـا ، أي بحـضو   المؤسسة وبالتالي تحتفظ  ،ومكاسب ونتائج مقبولة في المستقبل

  .ووجودها بتلك الميادين الناجحة

  :أسلوب السيناريوهات: رابعاً

اإلستراتيجية ، والسيناريو يبنى علـى افتـراض أن    من أدواتويعد السيناريو أداة مهمة    

افتراض عدد من االحتماالت الممكنة والتصرف المناسب لكل   على التنبؤ محدودة ، فيتمةقدرال



 27

على المخرجات ، فإن السيناريو ، يركز على فهم القـوى التـي   التنبؤ  وفي حين يركز ،منها

بناء السيناريوهات ليس  ، ولكن المخرجات ، وبعض هذه القوى هي المدخالت تؤثر على تلك

صـعوبة فـي   زيادتها عن حد معـين  ويشكل وأصعب ما فيه هو تحديد عددها ، . هيناً  أمراً

لتخطيط للطوارىء ، حيـث تكـون المؤسـسة    بناء السيناريوهات مع ا ، ويتفق التعامل معها

ويعني السيناريو أيضاً مجموعة  ،السيناريو في الواقع جاهزة لتنفيذ خطة بديلة في حالة تحقق

االفتراضات ، تعطي صورة واضحة عن المستقبل ، ويعتبر هذا األسلوب مدخالً  متكاملة من

 وهو بيئة المنظمة ، حيث يعتمد كللدراسة أحد العناصر الهامة في التخطيط اإلستراتيجي  قوياً

 سيناريو على مجموعة متكاملة من االفتراضات عن بيئة المنظمة وعن الفرص والمخاطر في            

  .البيئة المحيطة

  : أسلوب الطوارئ:خامساً

،  الحاجة إلى التخطيط الموقفي بحالة  عدم التأكد التي تسود البيئة الخارجية للمنظمة ترتبط  

الحالية ،   االستراتيجي يعتمد على تطبيق السيناريو األكثر مالءمة للظروفوإذا كان التخطيط

 علـى نتـائج    فإن هناك العديد من الظروف التي يمكن أن تتغير عند التطبيق والتـي تـؤثر  

الظروف الكاملـة للمتغيـر ، أي أن التخطـيط     على" خطط الطوارىء" وترتكز المؤسسة، 

تـصلح  بمعنى أنها الظروف غير المتوقعة ،  ح لمواجهةالموقفي يعني إعداد خطط بديلة تصل

  . كلما تغير الموقف لمواجهة السيناريوهات البديلة وتعديلها باستمرار



 28

 معوقات التخطيط االستراتيجي 

: Bryson) 1993 ما ذكره تقف أمام التخطيط االستراتيجي عقبات ومصاعب كثيرة منها 

221(   

سـنوات   5( المـدى  ةبما أن االستراتيجية هي خطة بعيد: ئة التغير والتبدل السريع في البي  .1

فإنها بحاجة إلى استقرار الظروف التي تحيط بها خالل هذه الفتـرة وان التغييـرات               ) فأكثر  

 ممـا  ،السريعة تؤدي باالستراتيجية إلى مواجهة واقع جديد يختلف عن الواقع الذي بنيت عليه        

  .يؤدي إلى تعثرها وربما فشلها

: عدم قدرة اإلدارة على تحديد األهداف وبناء خطة استراتيجية          إلى  ) 2009( طلعت   وأشار.2

 ،بالرغم من أن اإلدارة قد يتوفر لديها إيمان كامل بأهمية التخطيط االستراتيجي وضـروراته             

 على وضع الخطة االستراتيجية وتحديـد أهـدافها          تؤهلها ال تملك مقومات وقدرات   قد  ولكنها  

 حيث أن الخطة تعبر عن إمكانيات المنظمة الذاتية وان اسـتعانت بـالغير              ،وخطتها التنفيذية 

    . إذا كانت إمكانياتها الذاتية قاصرة،لوضع خطتها ولكنها لن تكون قادرة على تنفيذها

رفـض  والتـي تـؤدي إلـى       مقاومة المنظمة لعناصر التغيير     عن  ) 2005( وذكر السالم    .3

  .القائمالسياسات الجديدة والتمسك بواقعها 

أن وأضاف أيضاً إلى الموارد المالية كمعوق من معوقات التخطيط االستراتيجي، باعتبار            . 4

 وحسن صياغتها فإنها تصطدم بعقبة الموارد المالية اأية خطة استراتيجية مهما كانت طموحاته

تغطية  حيث أن عدم توفر األموال الالزمة ل       ،التي يتعين على المخطط أن يفكر بها منذ البداية        

  . اإلخفاقنفقات الخطة يحكم عليها بالتوقف و
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عدم وضوح المسؤوليات داخل المنظمة وضعف      على  ) 89 : 2006(في حين ركز إدريس     .5

 وعـدم   ، المستويات اإلدارية العليا بالمشكالت الروتينيـة اليوميـة        لانشغا، و هيكلها التنظيمي 

 . وتعمل على تطورهااكتراثها بالمشكالت االستراتيجية التي تنهض بالمنظمة

الخطة ، بأن  )Fewrer) 1995 :417-418 أضاف المعلومات والبيانات اإلحصائية وعن .7

على بعض األسس المهمة منها دراسة الماضي والحاضر والتنبؤ بالمستقبل          تقوم  االستراتيجية  

 بيانات  ولكي تكون هذه األسس صحيحة البد من توفر       ،  بما في ذلك البيئة الداخلية والخارجية       

   .ومعلومات كافية لهذا الغرض

 يـسود    حيـث    :التخطيط االستراتيجي بفترة األزمـات      ) 89: 2006(كما وربط إدريس    .8

 وهذا اعتقـاد خـاطئ فهـو        ،ن التخطيط االستراتيجي هو عمل لمواجهة األزمات      االعتقاد بأ 

 .أسلوب لكل الظروف وضروري للمحافظة على المنظمة وتطويرها 

 

 ارة األزماتإد: ثانياً 

 

تتعلق بالتغييرات الكثيـرة التـي    ينبغي االعتراف بأن عالم اليوم هو عالم األزمات ألسباب  

 والتي أثـرت فـي حيـاة    ،والسكانية والبيئية حدثت في مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية

ير الذي  فقد أصبح من المعروف بأن التحدي الكب      ،  اإلنسان داخل الكيان االجتماعي والتنظيمي    

بسلسلة من األزمـات التـي     يتحدد،والدولوالقطاعات المصرفية يواجه األفراد والمنظمات 

الصعوبات والمشكالت وإحداث االنهيارات في   مؤدية إلى خلق،تختلف في طبيعتها وحجمها 

مـن خـالل التخطـيط    مواجهة األزمات والوعي بها   لذا فإن،ممتلكات القيم والمعتقدات وال

  .والمعنوية  لتفادي المزيد من الخسائر المادية ضرورياًيعد أمراًيجي لألعمال كافة، االسترات
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ومن هنا اتجه الفكر اإلداري في منتصف الستينات إلـى توضـيح مفهـوم األزمـات،                

وخصائصها، و أنواعها، و أسباب نشوئها، و المشاعر المصاحبة لها، و اآلثار المترتبة عليها، 

محاولة للتوصل إلى النظريات، و األفكار التي تسهم في التعامـل مـع             و كيفية إدارتها، في     

  .)1998شريف،  (المواقف التي تفرضها ظروف و متغيرات العصر

و لم يصل الفكر اإلداري بعد إلى نظرية ثابتة خاصة في إدارة األزمات، و لكنها مجـرد               

أحمـد،  (قـف الحرجـة     محاوالت، و مداخل و أطر مختلفة يسترشد بها في التعامل مع الموا           

ينمـو فـي جميـع      بدأ  "موضوع دراسة األزمات    بأن  )  98: 2005(وذكر السالم    ).2001

 ، و هـي أزمـة الـصواريخ         1961المجاالت أكثر من أي وقت مضى، فكانت أزمة عـام           

السوفيتية في كوبا بمثابة بداية عصر دراسة األزمات كعلم و فن، و ذلك لمـا أبرزتـه مـن                   

تكن واضحة من قبل، حيث أكد نجاح حل هذه األزمة على األهميـة الفائقـة          مفاهيم جديدة لم    

لدور االتصاالت في إدارة األزمات و على ضرورة فتح قنوات لالتصال المباشر و الفـوري               

   ".لحل األزمات

  مفهوم األزمة

بمعنى لتقـرر   ) Kipvew(مشتق أصالً من الكلمة اليونانية      ) Crisis(  إن مصطلح األزمة    

)To Decide( وعندما انتقل هذا المصطلح إلى مختلف العلوم اإلنسانية أصبح يعني مجموع ،

 التي تنطوي على تهديد واضح للوضع الراهن و المستقر سواء           ةئالظروف و األحداث المفاج   

  .كان على مستوى الفرد أو الدولة

سته ومادتـه   ويجدر اإلشارة إلى اختالف مفهوم األزمة من باحث إلى آخر طبقاً لمدخل درا            

حالة طارئة  "على أن األزمة    ) Philips  ،1996 :194(العلمية المتخصصة، فقد أشار فيليبس      
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تحدث بشكل مفاجئ و تسبب في حدوث خلل في األعمال التي تقوم بها المؤسسات، و بالتالي                

  ."تسبب األذى و الضرر للمركز التنافسي لها، مما يتطلب منها اهتماماً فورياً بشأن ذلك

الماليـة والتجاريـة   للـشركات   النظام الجديد"بأنها  )Philips) 1996 :196ا ويعرفها كم

ت هذه المالحظة على    يوقد بن  ،"في التعامل مع الكوارث   والمنظمات الحكومية وغير الحكومية     

لمعاونتها على وضع خطـط  التخطيط االستراتيجي الشركات التي تلجأ إلى  العدد المتزايد من

موقف ينتج عـن تغيـرات      ": إلى األزمة بأنها  ) 44: 1998(شريف   وأشارت   .إدارة األزمات 

بيئية مولدة لألزمات و يتضمن قدرا من الخطورة و التهديد و ضـيق الوقـت و المفاجـأة و              

تعريفاً آخـراً    ) 13: 2004(، وأضاف عليوة    "يتطلب استخدام أساليب إدارية مبتكرة و سريعة      

مة و اضطراب العادات مما يستلزم التغيير السريع إلعـادة          توقف األحداث في المنظ   ": بأنها  

ـ قـاموس  عـن ال ) 27: 2008 (درويشوأورد  ."التوازن  The American( ي ـاألمريك

Heritage Dictionary (وقت أو قرار حاسـم أو حالـة غيـر    " : بأنهاالذي عرف األزمة

و المشاكل الدولية، أو الشؤون     مستقرة تشمل تغيراً حاسماً متوقعاً، كما في الشؤون السياسية، أ         

وهناك عدة مفاهيم قد تكون متداخلة فيما بينها ال بد من التفريق بينها كما أشار                ." االقتصادية

  :و هي) 33: 2008(إليها درويش 

و هي حدث يواجه اإلدارة و قد تكون هي سبب األزمة التي تمت، و لكـن لـن                  : ـ المشكلة 

زمة عادة ما تكون أحد الظواهر الناجمة عن المشكلة، فكل          تكون هي األزمة في حد ذاتها، فاأل      

  .أزمة هي في حد ذاتها مشكلة، و لكن ليست كل مشكلة أزمة

تعني شعوراً فجائياً حاداً نتيجة حادث غير متوقع، فالصدمة هي إحدى عوارض      : الصدمة" ـ  

  .ةأاألزمات، و التعامل معها بأسلوب االستيعاب و التغلب على عنصر المفاج
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يقترب مفهوم الصراع و النزاع من مفهوم األزمة، إال أن الصراع قد ال يكـون               : ـ الصراع 

  .بالغ الحدة و شديد التأثير، كما هو الحال في األزمات

شيء فجائي ينتج عنه خلل يؤثر على النظام بأكمله، و لكنه ال يمثل األزمة و إنما                : ـ الحادث 

  .تكون األزمة فقط أحد نتائجه

و يعني المعارضة و التضاد و عدم التطابق، فاالختالف ال يمثل األزمة في حـد               : ـ الخالف 

  .ذاتها و لكن يعبر عنها، و يمكن أن يكون باعثاً على نشوئها و استمرارها

هي حدوث حالة، نجم عنها خسائر في األرواح و الممتلكات، و تكـون الكارثـة               : ـ الكارثة 

ذاتها، فقد تكون الكارثة طبيعية أو فنية من فعل إنـسان           سباباً لألزمة، و لكن ليست أزمة بحد        

  . "إهماالً أو عمداً

  األزمة مراحل تطور

  : )116: 2009( أبو شنب   إن األزمة تنشأ وتتطور من خالل عدة مراحل كالتالي

  .مرحلة النشوء.1

  .مرحلة التصعيد. 2

  .مرحلة االكتمال. 3

  . مرحلة الزوال. 4

إلدارة األزمـات بأنهـا     تعريفاً  ) 8" 2002(صادق  أوردت  مات فقد   وفيما يتعلق بإدارة األز   

المحافظة على أصول و ممتلكات المنظمة و على قدرتها على تحقيق اإليـرادات و كـذلك                "

المحافظة على األفراد و العاملين بها ضد المخاطر المختلفـة، و تـشمل مهمـة المـديرين                 

محتملة و محاولة تجنبها أو تخفيف أثرهـا        المسؤولين عن هذا النشاط البحث عن المخاطر ال       

فعرفها بأنها  )11: 2004 (أما عليوه ". على المنظمة في حال عدم تمكنهم من تجنّبها بالكامل 
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تعني باألساس كيفية التغلب على األزمات باألدوات العلمية و اإلدارية المختلفـة و تجنـب               "

 علم :هو) 5: 2004(كما أوضح صدام األزمات  فعلم إدارة .سلبياتها و االستفادة من ايجابياتها

عـرف  و. إدارة التوازنات و التكيف مع المتغيرات المختلفة و بحث أثارها في كافة المجاالت            

عملية اإلعـداد و التقـدير المـنظم و         "علم إدارة األزمات على أنه       )24: 1999(أبو قحف   

طيرة سمعة المنظمة و بقاءها فـي       المنتظم للمشكالت الداخلية و الخارجية التي تهدد بدرجة خ        

العملية اإلدارية المستمرة التي تهتم باألزمـات       "  : بأنه )9: 1998 (شريفه  و عرفت ". السوق

المحتملة و إعداد الموارد للتعامل مع األزمات بكفاءة و فاعليـة و دراسـة أسـباب األزمـة        

و تعد إدارة األزمات  . "الًالستخالص النتائج لمنع حدوثها أو تحسين طرق التعامل معها مستقب

من الموضوعات الحديثة نسبياً في ميدان العلوم المـسلكية و          ") 24: 1998(كما أوضح السيد    

اإلدارية، و لهذا المفهوم مسميات متعددة منها سيكولوجية األزمة، و إدارة األزمات، و التدخل              

فن إدارة السيطرة مـن     " إدارة األزمات بأنها  ) 15: 2001 (أحمد  عرف بذلكو. "في األزمات 

 للتغلب ؛القرارات سواء على المستوى الجماعي أو الفردي خالل رفع كفاءة وقدرة نظام صنع

البيروقراطية الثقيلة التي قد تعجز عن مواجهـة األحـداث والمتغيـرات     على مقومات اآللية

  . "ليها من حالة الترهل واالسترخاء التي هي عات وإخراج المنظمئة،والمفاج المتالحقة

هي التي  أنها  إيجازها ب للباحث  يمكن  مفاهيم المختلفة إلدارة األزمات     من خالل استعراض ال      

تنطوي على عملية تحديد و تنبؤ المخاطر المحتملة ثم إعداد الخطط لمواجهة هذه المخـاطر               

  .لمجابهتها و تقليل خسائرها بأقصى درجة ممكنة ثم تقييم القرارات و الحلول الموضوعة
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  تأنواع األزما

  : إلى أنواع األزمات من حيث المصدر كالتالي) 96: 2003(أشار الحمالوي   

وهي تلك األزمات الناتجة عن كوارث طبيعية وهـي أكثـر األزمـات          :أزمات طبيعية    ")1

وتتـسم بالفجائيـة والعمـق      .  على اإلنسان لكونها خارجة عن إرادته      شيوعاً وأكثرها خطراً  

   .والشدة

 وتتسم بتأثيراتهـا الماديـة      الكيماوي أو   اإلشعاعيمثل حوادث التسرب     :صناعية   أزمات   )2

  ."والمعنوية القوية وصعوبة السيطرة عليها واتساع مجالها

  أسباب حدوث األزمات 

قد تحدث نتيجـة   األزمات حيث أن ، وذلك الختالف نظرة الباحثين، أسباب األزماتتتعدد     

جمعـوا  أ الباحثين   أن إال. غيرها   وأ أو اجتماعية ،   ، أو مالية ،   ألسباٍب إدارية ، أو اقتصادية    

  )112 :1998(شريف  تكاد تكون مشتركة منها أسباب هناك أنعلى 

علـى  تأجيل المشكلة أو تجاهلها يعمـل       إن  : المشكالت أو تجاهلها      تأجيل أو ترحيل      - 1

تأجيل، والتجاهـل إلـى     تتحول بسبب الصمت، وال   ف ها،  يصعب السيطرة علي  حد   إلىتراكمها  

  .أزمة حقيقية 

ويتمثل االختبار الحقيقي فـي أسـلوب       : الكتشاف األزمات قبل حدوتها   آلية   عدم وجود    – 2

 توفر تعليمات واضـحة     أو بتبني أنظمة لإلنذار المبكر      ،هاثدوالتعامل مع هذه األزمات قبل ح     

ة، وتساعد على ضمان اسـتمرار       لشتى النتائج الواقعة والمحتمل    إلى المعنيين، كما توفر تقييماً    

  .إدارة عمليات األعمال أثناء األزمة وبعدها مباشرة
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: عدم وجود استعدادات مسبقة وسيناريوهات قادرة على مواجهة األزمات عند حـدوتها              - 3

من أهم عناصر التعامل مع األزمات، االستعداد المبكر في شكل تـوفير أجهـزة ومعـدات                

 وكذلك تخصيص ورصد المبالغ المالية الالزمـة لحـاالت          ،هايرغكمعدات إطفاء الحرائق و   

 وتدريب العاملين على مواجهة األخطار ، وجمع المعلومات، والثقة في القدرة على             ئالطوار

   .تجاوز األزمة، والشفافية في التعامل مع الحدث

 حيـث  :ضعف اإلمكانيات المادية والفنية والبشرية    "إلى  ) 130: 2001(كما وأشار أحمد     -4

تعاني بعض المؤسسات من نقص في اإلمكانيات المالية والفنية تحول دون تضمين خططهـا              

اإلستراتجية برامج لتوفير المعدات واألجهزة واألساليب الحديثة لمواجهة األزمات التـي قـد             

 ونتيجة للشح في مواردها تفضل الصرف على بنود أخـرى تراهـا إدارة      ،تعصف بالمؤسسة 

   ."األزماتية من  أهمأكثرسسة ؤالم

التخطيط واإلعداد الجيـد لمواجهـة      :  قصور التخطيط عن تصور المستقبل واالستعداد له       -5

للتخطيط يؤخـذ فـي االعتبـار        األزمات المحتملة التي تهدد المجتمع، وفي البرنامج العملي       

د ول عن قيادة فريق إدارة األزمات، وتحديـد المـوار         ؤمجموعة من العوامل منها تحديد المس     

البشرية والمادية والفنية الالزمة والضرورية لتنفيذ خطة مواجهة األزمة، وتحديد طرق توفير            

وتوصيل المعلومات والبيانات، وضمان وجود نظام فعال لالتصال باألطراف المعنية الداخلية           

 والتدريب على الخطـة الموضـوعة إلحـداث         ،سيناريوهات الالزمة   الوالخارجية، ووضع   

  .)202: 1999األعرجي،  (لالزمةالتعديالت ا
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ال شك إن وجود إدارة علمية قادرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت             :  اإلدارة العشوائية  – 6

المناسب ووفق معلومات دقيقة وحديثة وواقعية سيكون الدرع الواقي للموسوسة لحمايتها مـن             

   ). 1999ش، حوا ( وقعتإنه األزمات ذخطار هأالوقوع في األزمات أو تقليل 

سسة صراعات وخاصة في مـستوى اإلدارة       مؤ داخل ال  تنشب أحياناً :  النزاعات الداخلية    – 7

فراد اإلدارة بسبب عدم وجود لوائح تنظم وتحـدد         أالعليا نتيجة لعدة أسباب أهمها عدم تجانس        

المـستوى اإلداري   هـذا   بين أفراد    وبالتالي ينشب    ،مستويات ومواصفات تولي هده الوظائف    

جبـر،  (أزمات تهدد كيانهـا     ، وبالتالي تتحول إلى     سسة إلى مشاكل    ؤنافسات حادة تجر الم   م

1999 :120(.  

 مـسببات األزمـات داخـل        أكبر تشكل األخطاء البشرية واحدة من    :  البشرية   األخطاء – 8

 الفنيين  أوالموئسات الصناعية أو ذات الطابع الفني حيت تسبب األخطاء التي يرتكبها العمال             

لـك  ذ و ، إلى كـوارث   تصل أحياناً قد   التشغيل أو الصيانة مشاكل و أزمات        أوناء التركيب   ثأ

ـ        في  سسات  مؤ الكثير من ال   إهمالبسبب    عمـال األه  ذتدريب العاملين معها علـى القيـام به

   .)54: الزواهرة(

ـ  : سوء الفهم أو عدم استيعاب المعلومات        -9  فـي  أتحدت الكثير من األزمات نتيجـة لخط

، األمـر  سـسة ؤ ناتج عن وجود معوقات في االتصال داخل الم   ،التعليمات أو القرارات  تفسير  

عليه سوء فهم وعدم استيعاب للمعلومات والتصرف بما يخالف المطلوب ممـا            يترتب   الذي  

  .)313: 2003الحمالوي، (دي للوقوع في األزمة ؤي
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  متطلبات إدارة األزمات 

  : ة متطلبات منهاأورد الباحثون في إدارة األزمات عد  

 البد من وجود سجل لألزمات    " أنه  إلى    ) 317: 2003 (الحمالوي  أشار  :سجل األزمات   . 1

crisis portfolioنها تهديد كيان أ توثق به المنظمات كل المواقف التي تعتبرها أزمات من ش

  . المنظمة و يكون بمثابة ذاكرة للمنظمة

 ألن  ،إلدارة األزمات يكون تمثيالً ألعلـى سـلطة       تكوين فريق   أن    :فريق إدارة األزمات  . 2

هـذا وتعتبـر    ،  األزمة تتطلب ردود أفعال غير تقليدية مقيدة بضيق الوقت و ضغوط الموقف           

 وتتطلب وجـود    ،ق العمل من أكثر الطرق شيوعاً واستخداماً للتعامل مع األزمات         يطريقة فر 

 " وعدم ترك األمور للـصدفة     ، كما وتتطلب  أكثر من خبير ومختص وفني في مجاالت مختلفة       

: 1999(، أشار جبـر     المفهوم الياباني في معالجة األزمة      ، وعن    )317 :2003الحمالوي،(

يقوم على أساس أن األشخاص األقربون لألزمة هم األقدر على حلها أو توفير             "إلى أنه   ) 125

مركزية في عملية   معظم الشركات اليابانية تتجه نحو الال     يالحظ أن   عليه  و ،الحل المناسب لها  

 يطلق  ، حيث تفضل دائما استخدام االجتماعات كوسيلة لحل األزمات ها كما أن  ،اتخاذ القرارات 

 والتي تعتبر بدورها واحدة مـن       ،على هذا النوع من هذه االجتماعات بحلقات الجودة اليابانية        

  . "المهام المستخدمة في تحديد األزمات وكيفية تحليلها

استخدام وسائل علمية في التعامل مع       إن    :لتعامل مثل المحاكاة و السيناريو    وسائل علمية ل  . 3

مجموعة من االفتراضات المتعلقة بـالموقف      والذي يمثل    ،األزمات مثل المحاكاة و السيناريو    

في مجال محدد يقوم فيه النظام بتحليله و دراسته مما يساعد على وضع تصورات لألزمـة و        

تضح أهمية  تمن خالل ما تقدم     و.   )2003الحمالوي،   (ول الموضوعة يجاد بدائل عديدة للحل   إ
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 على تخيل أسوأ المواقف و هو ما يــعرف بأسـوأ سـيناريو              نموظفيالتدريب  كالسيناريو  

worst case scenario المحاكاة ، أما virtual reality هي تقليد لظاهرة ما بهدف التفسير ف

ف إلى وصف النظام الحقيقي مـن خـالل تطـوير           والتنبؤ بسلوكها أو هي أسلوب كمي يهد      

  . )2008درويش، (النموذج الذي يوضح كيف تتداخل العوامل المؤثرة في المشكلة 

وجود نظام اتصاالت داخلي و خارجي فعال يساعد        إن  " :نظام اتصاالت داخلي و خارجي    . 4

  انتشرت تكنولوجيـاً بالذكر أنه قدوالجدير  ،على توافر المعلومات و اإلنذارات في وقت مبكر     

نظم المعلومات الجغرافية انتشارا واسعا وسريعا على المستوى العالمي، خاصة فـي الـدول              

المتقدمة خالل السنوات القليلة الماضية، كإحدى الوسائل الهامة المستخدمة في دعـم اتخـاذ              

 الجهـود    فعلى سبيل المثال يمكن االستفادة مـن جميـع هـذه           ،القرار في المجاالت المختلفة   

 2006الوكيل،  ( "مخاطرالواإلمكانيات في بناء نظام معلومات متكامل لإلنذار المبكر والتنبؤ ب         

:118(.   

بؤ الوقائي كمتطلب أساسي في عملية إدارة األزمـات مـن           تنتبني ال "إن   :التنبؤ الوقائي . 6

 عـن طريـق     لتفادي حدوث أزمة مبكراً   اإلنذاري  خالل اإلدارة المعتمدة على الفكر التنبؤي       

 "صياغة منظومة وقائية مقبولة تعتمد على المبادأة و االبتكـار و تـدريب العـاملين عليهـا                

طبيعة و مستويات الجاهزية فـي  إلى ) 211: 1999(األعرجي  وقد أشار  ).2008درويش،  (

تتناسب طرديا مع واقع االتجاهات الوقائية أو العالجيـة لـدى           بأنها  تجاه األزمات   المنظمات  

إلى أن النجـاح فـي      ) 80: 2000( دقامسة و األعرجي     وأضاف. اتملين في تلك المنظم   العا

  : عملية إدارة األزمات يتطلب عدة عوامل منها
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وتحليلهـا   التعرف على المـشكالت   إيجاد و تطوير نظام إداري مختص يمكّن المنظمة من          .1

  . بالتنسيق مع الكفاءات المختصة 

  . ت جزءا هاما من التخطيط االستراتيجيالعمل على جعل التخطيط لألزما.2

  . ضرورة عقد البرامج التدريبية وورش العمل للموظفين في مجال إدارة األزمات .3

ضرورة التقييم و المراجعة الدورية لخطط إدارة األزمات واختبارها تحت ظروف مشابهة .4

  . لحاالت األزمات وبالتالي يتعلم األفراد العمل تحت الضغوط 

  . تأكيد على أهمية وجود نظام فعال لإلنذار المبكرال.5

  الدراسات السابقــة: ثالثاً

   :كالتاليتقسم الدراسات السابقة إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية    

  الدراسات العربية: ) 1

اسـتراتيجية المنظمـة    " بإجراء دراسة في األردن بعنوان       ،)1995(قام عبيدات و محمود       

دراسة تحليلية عن واقـع الـشركات الـصناعية األردنيـة        : ؤثرة في تطويرها  والعوامل الم 

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علـى العوامـل المـؤثرة فـي تطـوير                ،"المساهمة العامة 

إستراتيجيات الشركات الصناعية األردنية و قد شملت هذه الدراسة إحدى و ثالثين شركة من              

إن مـا نـسبته      مالي، وأظهرت نتائج الدراسـة أن     هذه الشركات المسجلة في سوق عمان ال      

بتطـوير  %) 45.2(أو غالباً   %) 38.7(من الشركات موضوع البحث تقوم دائماً       %) 83.9(

إستراتيجية معتمدة على تقديم المنتجات الحالية إلى العمالء الجدد، أو بمعنـى آخـر تحـاول                

من الشركات موضـوع    %) 89.6(و أن ما نسبته     . دخول األسواق الجديدة بمنتجاتها الحالية    
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البحث تسعى إلى تطوير منتجات تتالءم مع التغيير و التطـوير الـذي يحـدث فـي أذواق                  

  .المستهلكين

اتخـاذ القـرارات فـي ظـروف        " بعنوان   األردن ، دراسة في  )1995(وأجرى األعرجي     

ة والوقائيـة   هدفت إلى التعرف على طبيعة االتجاهات السلوكية والفكرية والوظيفي        ،  " األزمات

 ،والعالجية للعاملين تجاه االنحرافات واألزمات على مستويات الجاهزية للتعامل مع األزمات          

وتكونت عينة الدراسة من مجموعة من المصارف األردنية في مدينة إربد،  ولتحقيق أغراض          

 تـوازن    الدراسة تم استخدام استبيان وزع على أفراد العيينة ، وقد أثبتت النتائج وجود عملية             

وتناسب طوعي بين مستويات الميول والوقائية في مفاهيم وسلوكيات أفراد العينة، من جهـة              

ومستويات الجاهزية من جهٍة أخرى ، وبذلك حازت مرحلة االستعداد والوقائيـة علـى دور               

   .فاعل في مواجهة األزمات والمخاطر

 اإلستراتيجي في منظمـات     التخطيط" ، في األردن بعنوان   )1998( وكانت دراسة الشمري      

، هدفت إلى التعرف على مدى تطبيق       "األعمال الصناعية األردنية و عالقته بفاعلية المنظمة      

التخطيط اإلستراتيجي في المنظمات الصناعية، و كذلك التعرف على مدى وجود عالقة بـين              

  :تائج منهاالتخطيط اإلستراتيجي و فاعلية المنظمات، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الن

من منظمات األعمال الصناعية األردنية تقوم بتطبيق التخطيط اإلستراتيجي، بينما       %) 39. (1

مما يدل على أن عمليـة التطبيـق ألسـاليب           منها ال تطبق التخطيط اإلستراتيجي،    %) 61(

  .التخطيط االستراتيجية كانت متدنية

جابية نحو التخطـيط اإلسـتراتيجي      يمتلك مدراء المنظمات الصناعية اتجاهات قوية و إي       . 2

  .ومزاياه
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هناك درجة عالية من المركزية في عمليات التخطيط بشكل عام و التخطيط اإلسـتراتيجي     . 3

  .بشكل خاص، في أيدي اإلدارة العليا لمنظمات األعمال الصناعية األردنية

راتيجي علـى   أثر التخطيط اإلست  "  بعنوان    ، في األردن  )1998(في حين كانت دراسة العمر       

، هدفت إلـى    "تطوير خدمات مصرفية جديدة في قطاع المصارف التجارية العاملة في األردن          

اختبار أثر التخطيط اإلستراتيجي كعامل مستقل على تطوير خدمات مصرفية جديدة ، وتمثلت             

 عينة هذه الدراسة من المدراء في المستويات اإلدارية العليا العاملين في المصارف التجاريـة             

األردني، و قد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين أساليب               

التخطيط اإلستراتيجي و استراتيجية التسويق، ونحـو العمـالء والتكنولوجيـا، والخـدمات             

المصرفية الجديدة، كما وتوصل الباحث من خالل نتائج التحليل إلى أنه و بالرغم من أن هذه                

إضافة إلى أن عملية تحديد وتشخيص       إيجابية و ذات داللة إحصائية إال أنها ضعيفة،       العالقات  

مجاالت العمل لدى المصارف التجارية هي عملية ضـعيفة ، و هـذا يعنـي أن التخطـيط                  

اإلستراتيجي يوجه من قبل عينة الدراسة في هذه المصارف نحو أهداف أخرى قد تكون مالية               

  .على األغلب

العوامل المـؤثرة فـي مـستوى       " عنوان   في األردن ) 2000(الزواهرة  سة   وتناولت درا   

 ، هدفت إلى التعرف على أهم العوامل المـؤثرة          "فاعلية إدارة األزمات في الملكية األردنية         

: في مستوى فاعلية إدارة األزمات في الملكية األردنية، و التعرف على أثر العوامـل التاليـة              

 المعلومات و االتصال، و الموارد المتاحة، و فريق إدارة األزمات، و            العقلية، و التنظيمية، و   

الوقت المتاح سواء كانت هذه المراحل منفردة أو مجتمعة من جهة، و مستوى فاعليـة إدارة                

األزمات في الملكية األردنية، و قد توصلت هذه الدراسة إلى وجود عالقة قوية جداً بين كـل                 

الت، و الموارد المتاحة، و توفر فريق إدارة األزمات، و الوقت           من توفر المعلومات و االتصا    
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المتاح سواء كانت هذه المراحل منفردة أو مجتمعة من جهة، و مستوى فاعلية إدارة األزمات               

  .في الملكية األردنية من جهة أخرى 

 اتجاهـات األفـراد   " بعنوان    دراسة  في األردن ) 2000(الدماقسة  وبينما أجرى األعرجي       

نحو مدى توافر نظام إلدارة األزمات في مراحله المختلفة منفردة، و مجتمعة في أمانة عمان 

، هدفت إلى التعرف على اتجاهات األفراد نحو مدى توافر نظام إلدارة األزمات في              " الكبرى  

مراحله المختلفة منفردة، و مجتمعة في أمانة عمان الكبرى، و ذلك وصـوالً لتحديـد مـدى                 

د و الجاهزية التي تتمتع بها المؤسسة في التعامل مع األزمات، و كذلك تحديد مـدى                االستعدا

العالقة القائمة بين مراحل نظام إدارة األزمات بعضها ببعض، و توصلت نتائج الدراسة إلـى             

توفر نظام إلدارة األزمات في أمانة عمان الكبرى بدرجة متوسطة نسبياً في مراحل اكتشاف              

 و االستعداد و الوقاية، و التعلم في حين يتوفر ذلك النظام بدرجة عالية نسبياً               إشارات اإلنذار، 

، كما تبين وجـود خلـل فـي نظـام إدارة            )احتواء األضرار، و استعادة النشاط    (في مراحل   

األزمات في أمانة عمان الكبرى في المراحل التنفيذية والعالجية احتواء األضرار، اسـتعادة             

 المراحل الوقائية و التخطيطية، اكتشاف إشارات اإلنذار، االسـتعداد و           النشاط أعلى منها في   

  .الوقائية، و التعلم 

عناصـر إدارة األزمـات و      " فقد كانـت بعنـوان      في األردن   ) 2003(مساعدة    أما دراسة   

 و التي تهدف إلى دراسة إدارة األزمات و         ،  " معوقاتها في المؤسسات الرياضية في األردن       

ي المؤسسات الرياضية في األردن، فقد توصلت نتائجهـا إلـى أن عناصـر إدارة       معوقاتها ف 

األزمات في المؤسسات الرياضية تتوافر بدرجة متوسطة، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود             

فروق دالة إحصائياً في عناصر إدارة األزمات تعزى لمتغيرات العمر، و المؤهل العلمـي، و            

  .متغير المؤسسةالخبرة، والجنس، باستثناء 
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إدارة األزمـات   "  بعنـوان    بإجراء دراسة فـي الـسعودية     ) 2004(  في حين قام الشمراني     

 ، هدفت هذه الدراسـة      "ومعوقاتها في مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربية السعودية        

ة مع  إلى التعرف على كيفية تعامل العاملين اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي في السعودي            

األزمات، كما وهدفت إلى التعرف على أهم المعوقات التي تواجه العـاملين اإلداريـين فـي            

فرداً من العاملين   ) 866(مؤسسات التعليم العالي في السعودية، وقد تكونت عينة الدراسة من           

اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبيان ، وتوصلت 

الدراسة إلى نتائج كان أبرزها استجابة العاملين اإلداريين بدرجة عالية فـي التعامـل مـع                

الـتعلم،  : األزمات من خالل اإلفادة من عمليات المراحل الخمسة مرتبـة حـسب أهميتهـا               

االستعداد والوقاية، استعادة النشاط، احتواء األضرار، وجاءت االستجابة الكتشاف إشـارات           

متوسطة، كما وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اسـتجابات أفـراد             اإلنذار بدرجة   

العينة في التعامل مع األزمات تعزى إلى العمر، والمؤهل العلمي، والخبرة لـصالح الخبـرة               

  .الطويلة،  في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس

دور العالقـات العامـة فـي إدارة        " ان   بعنو ، دراسة في مصر   )2004(   وأجرت إبراهيم   

 دور   هدفت إلـى التعـرف علـى       ،"دراسة تطبيقية على قطاع السياحة في مصر      : األزمات

العالقات العامة في إدارة األزمات، وفي مرحلة ما قبل األزمة، وعند حدوث األزمة وبعدها،              

أزمـات  كما وهدفت إلى تحليل أنشطة العالقات العامـة المـصرية فـي مواجهـة إحـدى                 

األزمة في وزارة السياحة والهيئات   في نيالسياحة،وتكونت عينة الدراسة من المسؤولين المعني     

التابعة لها، ولتحقيق أغراض الدراسة تم استخدام االستبيان واالعتماد على المنهج الوصـفي             

ى قطـاع   التحليلي، وجاءت أبرز النتائج بأن تأثيرات إدارة األزمات  وانعكاساتها اإليجابية عل           

  . نمو سريع للسياحة الوافدة في مصر  السياحة في مصر أدت إلى
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( تقدير المخاطرة في ظل تحليل      : " بعنوان  في األردن   ) 2007(بينما كانت دراسة يوسف        

SWOT (   تحليل المخـاطرة فـي ظـل تحليـل           ، هدفت إلى     "في المؤسسات الصناعية )

SWOT (     ،ـ  في المؤسسات الصناعية  ) SWOT( تحديـد أهميـة تحليـل       ى    باإلضافة إل

، وتكونت عينة الدراسة من مجموعـة مـن         لمؤسسات األعمال الصناعية في البيئة المتغيرة     

أسـلوب  مؤسسات األعمال الصناعية األردنية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد علـى              

محددات نظريـة،   التحليل النقدي االستنتاجي لما متوفر من بيانات تاريخية ونماذج رياضية و          

حيث توصلت أبرز النتائج إلى أن انخفاض مستوى فاعلية تحديـد نقـاط القـوة والـضعف                 

والفرص والمخاطر لدى العديد من المؤسسات الصناعية؛ لعدم توفر األساليب العلميـة فـي              

   التحليل

  :الدراسات األجنبية: )2

عـن طريـق    : الطارئةالتخطيط للظروف   "، عنوان   )Smith) 1990تناولت دراسة سميث       

، حيث هدفت إلى استعراض المساهمات المركزية إلدارة         في بريطانيا " نموذج إدارة األزمات  

األزمة، إضافة إلى تطوير نموذج تخطيطي لألزمات، يدعو إلى أن اإلدارة بحاجة إلى معرفة              

غراض قيود التخطيط لألوضاع الطارئة و ذلك من أجل صنع قرارات أكثر فعالية، ولتحقيق أ             

الدراسة قام الباحث باالستعانة باألدبيات و المرجعيات المناسبة، وإجراء العديد من المقابالت            

مع المعنيين، حيث أشارت النتائج إلى فاعلية جيدة للمؤسسات الصناعية في إدارة األزمات ،               

مرحلة التعجيل أو ما قبـل األزمـة ، و    : كما وأشارت إلى وجود ثالث مراحل ضمن األزمة       

  .المرحلة العملية لألزمة، و مرحلة ما بعد األزمة
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مقارنة بين ممارسات "دراسته في أمريكا بعنوان  ، فقد كانت )Calingo ) 1991 أما كالينغو   

التخطيط اإلستراتيجي لمديري التخطيط الرئيسيين العاملين في البنوك األمريكية و الكوريـة            

خطيط االستراتيجي  لدى مـديري التخطـيط         ، هدفت إلى التعرف على ممارسة الت       "الجنوبية

العاملين في البنوك األمريكية و الكورية الجنوبية و توصل إلى أن المديرين في كال الـدولتين    

يتشابهون كثيراً في ممارستهم المتعلقة بالتخطيط اإلستراتيجي، كما و توصلت الدراسة إلى أن             

  .  من مثيالتها في البنوك األمريكيةالخطط اإلستراتيجية في البنوك الكورية أكثر شموالً

دور مؤشرات الشخصية فـي  ) "Flin & Salven)  1996وتناولت دراسة فلن و سالفن    

، دراسة هدفت إلى اختيار العالقة بين الشخصية مـن جهـة، و             " القدرة على إدارة األزمات     

ات، وأظهرت  القدرة في السيطرة على األزمات و األحداث من جهة أخرى في ظروف األزم            

نتائج الدراسة  وجود عالقة ارتباط بين فقرات معدالت األداء وإدارة األزمات ، وعدم وجود               

  .عالقة بين معدالت األداء و مؤشرات الشخصية مثل الديمقراطية، الراحة، الخوف

استراتيجيات ":  بعنوانبإجراء دراسة في أمريكا) De Deemar) 1997 كما وقام دي ديمار

،  هدفت إلـى تفحـص       "ع األزمات للمناطق التعليمية في مدارس كنساس بأمريكا       التعامل م 

استراتيجيات التعامل مع األزمات للمناطق التعليمية في مدارس  كنـساس بأمريكـا ، و قـد                 

توصلت نتائج هذه الدراسة إلى أن هناك حاجة لوجود مختصين بوسائل اإلعالم أو متمرسين              

 التعليمية كما أكدت نتائجها انعدام مصداقية اإلعالم و انعـدام           بالعالقات العامة ضمن المنطقة   

من اإلداريين استخدم استراتيجية تفاعلية في حين استخدم أكثر من %) 25(الثقة حيث تبين أن 

  .استراتيجيات العالقات العامة%) 60(

 :عنـوان  ، في إيطاليـا )Elkins et al ) 1998في حين تناولت دراسة الكنز و آخرون    

، حيث هدفت إلى دراسـة تـأثير        " إدارة أزمات الشؤون العامة في مجال الخدمات المتعددة       "
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سوء إدارة األزمة على االتصاالت في كفاليس في إيطاليا، إضافة إلى دراسة أربع مراحل من          

إدارة القضايا، التخطيط الوقائي، األزمة، و مرحلة ما بعـد األزمـة،            : عملية إدارة األزمات  

أغراض الدراسة قام فريق البحث بدراسة حالة كفاليس في إيطاليـا، حيـث قـاموا               ولتحقيق  

بتطبيق الدراسة على أربع مراحل إلدارة األزمات في تشكيل نموذج إلدارة األزمات، و الذي              

يشتمل على خمسة مستويات للمتغير المستقل، وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود التوجيه             

تركة ، والذي يعيق الشؤون العامة في إجراءات التعامل مع األزمات في و الفهم للعمليات المش

  .الخارج

  ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

التخطيط االسـتراتيجي،والبعض اآلخـر تنـاول       الدراسات السابقة موضوع    بعض  تناولت    

تأثير  واحدة تناولت    موضوع إدارة األزمات ولم يجد الباحث من بين الدراسات السابقة دراسة          

، ولهذا يـرى الباحـث أن هـذه          األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على   استخدام أساليب 

 التخطـيط   تأثير اسـتخدام أسـاليب    الدراسة تعد من الدراسات األولى التي تناولت موضوع         

  . لدى القطاع المصرفي اإلسالمي في الكويتاألزمات إدارة االستراتيجي على

لمنطلق فقد هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على مـدى تطبيـق التخطـيط              ومن هذا ا    

، واختلفت الدراسـتين  )1998(، ودراسة الشمري )Calingo ) 1991 االستراتيجي، كدراسة

 على البنوك التجارية ، في حين طبقت دراسة         Calingoفي طبيعة العينة حيث طبقت دراسة       

عض اآلخر إلى الكشف عـن أثـر التخطـيط      الشمري على منظمات صناعية، كما وهدف الب      

 أمـا دراسـة   ،)1995(عبيدات و محمود  االستراتيجي على تطوير الخدمات كدراسة كل من        
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فقد هدفت إلى التعرف على العوامل المـؤثرة فـي تطـوير اسـتراتيجيات              ) 1998(العمر  

  .المنظمات

ت ، حيث هدف بعضها       ونظراً لطبيعة الدراسة فهناك دراسات تناولت موضوع إدارة األزما        

إلى التعرف على عناصر إدارة األزمات، وهـدف الـبعض اآلخـر إلـى التعـرف علـى                  

 Deاستراتيجيات التعامل مع األزمات والعوامل المؤثرة في فاعليتهـا كدراسـة دي ديمـار   

Deemar) 1997(    ودراسة الزواهرة ،)2000(ودراسـة األعرجـي والدماقـسة       ) 200( ،

  ).2003(ودراسة مساعدة 

الدراسات الـسابقة فـي تناولهـا       غالبية  فقد اتفقت الدراسة الحالية مع      وبناء على ما سبق        

 عن الدراسات السابقة في   تميزت  ، في حين    التخطيط االستراتيجي وإدارة األزمات     لموضوع  

الكشف عن تأثير استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمات لـدى القطـاع              

  .المي في دولة الكويتالمصرفي اإلس

عالقة غيـر   هناك    وبالرغم من وجود تباين بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية، إال أن            

 أساليب التخطـيط    مباشرة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية تتمثل في تناولها لموضوع         

  .االستراتيجي وإدارة األزمات  

ية، والحاجة إليها الستكمال الجهود البحثية التي تمت        ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحال          

على هذا الصعيد، و اإلفادة من الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية، في إثـراء اإلطـار              

في تناولها الكـشف عـن تـأثير        مكملةً للدراسات السابقة    هذه الدراسة   النظري، حيث جاءت    

دارة األزمات لدى القطاع المصرفي اإلسـالمي       استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي على إ     

  .الكويتي
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  راءاتـة واإلجـالطريق:   الفصل الثالث

  



 49

  راءاتـة واإلجـالطريق

 ومجتمع وعينة الدراسة، وأداة الدراسـة والخطـوات             تضمن هذا الفصل ، وصفاً لمنهج     

حـدود  الالزمة للتحقق من صدقها وثباتها، إضافة إلى عرض ألنموذج الدراسة ومتغيراتها و           

  . ، والمعالجة اإلحصائية  ألدوات وإجراءات الدراسةوتتضمن عرضاًكما  ،الدراسة

  

  :   الدراسةمنهج

تـأثير   ، بعد تحديد مشكلة الدراسة ، وهي الكشف عن المنهج الوصفياتخذت هذه الدراسة      

مي القطاع المصرفي اإلسـال  لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على  استخدام أساليب 

، وبعد االطالع على الدراسات والبحوث السابقة، ومراجعـة العديـد مـن              في دولة الكويت  

سرد ومشاهدة المنهج الوصفي باعتباره إلى  ،  )9: 2001(كما أشار الزايدي    و المناهج البحثية، 

  الطريقة أو األسلوب الذي يسلكه الباحث العلمي في تقصيه للحقـائق العلميـة ،              وهو ،الشيء

استقصاء (وهو  ،  و قائم على وصف الظواهر االجتماعية الطبيعية كما هي في الواقع          والذي ه 

صب على ظاهرة من الظواهر كما هي قائمة في الحاضر بقصد تشخيصها وكشف جوانبها              ين

عند ، والمنهج الوصفي ال يقف      أو بينها وبين ظواهر أخرى    ،  وتحديد العالقات بين عناصرها     

ويقـيم   يذهب إلى أبعد من ذلك فيحلل ويفسر       الزايدي، وإنما     كما أشار  حدود وصف الظاهرة  

يفـوق المـنهج    وبذلك فهـو     ، بتلك الظاهرة     للتبصر بقصد الوصول إلى تقييمات ذات معنى     

  . الظواهرالتجريبي في قدرته على تحليل

ج   واستناداً لما سبق ذكره فقد توصل الباحث إلى أن المنهج المالئم للدراسة الحالية هو المنه              

   .، لمناسبته في اإلجابة عن تساؤالت الدراسةالوصفي
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  :  مجتمع الدراسة

بلغ عدد العاملين فيها حيث ، ثالثة مصارف إسالمية في الكويت مجتمع الدراسة من  تكون    

  :يوضح ذلك) 2(والجدول . موظفاً ) 3191(

  

  )2(ا
+*ول 

  �*د أ�2اد �+0/. ا
*را,�

  عدد الموظفين  اسم البنك  الرقم
  533  الكويت الدوليبنك   1
  581  األهلي المتحدبنك ال  2
  2077   التمويل الكويتي اإلسالميبنك  3

  3191  المجمــــــــــــــــوع

  ).2010(اإلحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي  :المصدر

  :عينة الدراسة

 )3191( عدده من مجتمع الدراسة ، والبالغ %10 بنسبة عشوائية بسيطة،عينة      تم أخذ 

عدد أفراد عينة  يوضح )3(والجدول  . موظفاً) 319( ، وبذلك فقد بلغ حجم العينة موظفاً

  :الدراسة

  )3(ا
+*ول ر45 

  �*د أ�2اد ���6 ا
*را,�

  / %10النسبة المئوية   عدد الموظفين  اسم البنك  الرقم
  53  533  الكويت الدوليبنك   1
  58  581  األهلي المتحدبنك ال  2
  208  2077  التمويل الكويتي اإلسالمي بنك  3

  319  المجمـــــــــــــــــوع
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  : متغيرات الدراسة

  : الدراسة الحالية من المتغيرات التاليةتتكون  

  : وتتكون من التخطيط االستراتيجي أساليب: المتغير المستقل

  .ـ أسلوب تحليل األسئلة الحرجة

  .والتهديداتـ أسلوب تحليل جوانب القوة والضعف والفرص 

  .تحليل مجاالت العملـ أسلوب 

  .ـ أسلوب استخدام السيناريوهات

  .ـ أسلوب استخدام الطوارئ أو الموقف

   األزماتإدارة : المتغير التابع

  :أنموذج الدراسة

  تكون أنموذج الدراسة الحالية من المتغير المستقل المتمثل بأساليب التخطيط االسـتراتيجي،            

أسلوب تحليل جوانب القوة والضعف والفرص       تحليل األسئلة الحرجة، و    أسلوب: (والتي تشمل 

استخدام  ، وأسلوباستخدام السيناريوهات ، وأسلوب تحليل مجاالت العمل  ، وأسلوب   والتهديدات

، وتكون أنموذج الدراسة أيضاً من المتغير التابع المتمثل بـإدارة األزمـات لـدى               الطوارئ  

، االسـتعداد   اكتشاف إشـارات اإلنـذار    : (تي،والتي تشمل   القطاع المصرفي اإلسالمي الكوي   

  :     والشكل التالي يوضح أنموذج الدراسة الحالية،)احتواء األضرار، واستعادة النشاطوالوقائية، 
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  المتغير المستقل                                                        المتغير التابع 

                                              إدارة األزماتأساليب التخطيط االستراتيجي
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  أنموذج الدراســة): 1(الشكل رقم 

  الباحث: المصدر

  : الدراسةوات أد

  : كالتالي في جمع البياناتالمصادر الثانوية والمصادر األولية  الدراسة على هذه   اعتمدت 

 تأثير استخدام أساليببالبيانات والمعلومات المتعلقة ام الباحث بجمع  ق:ـ المصادر الثانوية

خالل الكويتي من  لدى القطاع المصرفي اإلسالمي األزمات إدارة التخطيط االستراتيجي على

باإلضافة إلى االطالع ، المسح المكتبي ألهم األدبيات والدراسات السابقة لبناء الخلفية النظرية

والتي تغطي ، يات والبحوث العلمية المتخصصة في هذا الموضوعالمراجع والدورعلى 

لقة بجوانب المتعالمبادئ واألسس العلمية الحديثة موضوع هذه الدراسة وذلك للوقوف على 

  
 إدارة األزمات

  
  

 تحليل األسئلة الحرجة

 والضعفة تحليل جوانب القو

  السيناريوهات استخدام 

 ت العملتحليل مجاال

  أو الموقفالطوارئ
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نترنت للحصول على بعض المعلومات الخاصة إلاشبكة  باالستعانة، فضالً عن الدراسة 

  . بالدراسة

عينـة  أفراد   على   االستبياندراسة ميدانية من خالل توزيع      بقام الباحث   : ـ المصادر األولية   

ملحوظـاتهم  مـن   لإلفادة   والخبرة   االختصاص على محكمين من ذوي      االدراسة بعد عرضه  

جمع البيانات وتحليلها باستخدام البـرامج اإلحـصائية        قام الباحث ب  و ، في هذا المجال   ئهمراآو

، والتي تتناسب مع طبيعـة       )SPSS( زةالمتخصصة التي تتضمنها الرزمة اإلحصائية الجاه     

  .هذه الدراسة

  : صدق األداة

    للتأكد من صدق األداة ، تم عرضها على مجموعة من المحكمـين، مـن ذوي الخبـرة                 

واالختصاص، إلبداء الرأي في كل مجال من مجاالت الدراسة ، وكذلك إلبداء الـرأي فـي                

 الدراسة، ووضوح الفقرات، وسـالمة      فقرات كل مجال ، من حيث مالءمة الفقرات لمجاالت        

  :وقد تم اآلتي. الصياغة اللغوية

أساليب التخطيط  (تم األخذ بملحوظات المحكمين وتوجيهاتهم حول فقرات االستبيان األول          ) 1

التابعة للمجال األول، حيث بلـغ      ) 5،  4،  3: (، وذلك بإعادة صياغة الفقرات      ) االستراتيجي

  ) .خمس فقرات(ته األولية من عدد فقرات المجال كما في صور

،  التابعة للمجال الرابـع، وإعـادة        )19،  18،  17(تم إجراء تعديالت على الفقرات رقم       ) 2

  .صياغتها  لمالءمة مجالها

في فقرة واحدة ،    ) 20، و 19(تمت االستجابة لملحوظات المحكمين في دمج الفقرتين رقم         ) 3

ع من ست فقرات بصيغته النهائية بعد أن كـان          لوضوح المعنى ، وبالتالي تكون المجال الراب      
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 فقـرة بـصيغته     22يشمل سبع فقرات بصيغته األولية، وعليه فقد تكون االستبيان األول من            

  . فقرة بصيغته األولية23النهائية، بعد أن كان يشمل 

، حيث )إدارة األزمات(تم إيراد بعض الملحوظات من قبل المحكمين حول االستبيان الثاني  ) 4

مـن المجـال الثالـث،      ) 11(من المجال الثاني، وحذف الفقرة رقم       ) 8(م حذف الفقرة رقم     ت

من المجال الرابع، لعدم مالءمتها لمجاالت الدراسة، وبـذلك تكـون           ) 15(وحذف الفقرة رقم    

.  فقرة بصيغته األوليـة    21 فقرة بصيغته النهائية، بعد أن كان يشمل         18االستبيان الثاني من    

وتوجيهـات  بـالرجوع آلراء    ،  لك فقد تم التأكد من صدق أداتي هـذه الدراسـة          وبناء على ذ  

، )2(، و )1( تبين المالحـق رقـم    حيث  ،  الالزمة   وملحوظات المحكمين، وإجراء التعديالت   

  . ذلك) 3(و

  : ثبات األداة

ة حيث بلغت قيم  ،  )كرونباخ ألفا ( معامل االتساق الداخلي     تم استخدام    للتأكد من ثبات األداة ،    

ثبـات األداة األولـى      ، مما يشير إلى      )0.82 ( األولى داةمل االتساق الداخلي لمجاالت األ    معا

 على اعتبار أن قيمة معامل الثبات كافيـة ومناسـبة لعمـل             )أساليب التخطيط االستراتجي  (

  .نسانية البحوث والدراسات اإل

  .يوضح ذلك) 4(والجدول   
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  ) 4(جدول 
 لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليبستخدام نتائج ثبات مجاالت تأثير  ا

  )ألفا كرونباخ(الكويتي باستخدام أسلوب االتساق الداخلي القطاع المصرفي اإلسالمي 
  قيمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المجال  الرقم

 0.75 5  الحرجةاألسئلةتحليل  5

 0.82 5  تحليل جوانب القوة والضعفأسلوب  1

 0.79 3  تحليل مجاالت العملوبأسل  3

 0.80 6 السيناريوهاتأسلوب   2

 0.78 3 أسلوب الطوارئ  4

  0.82 22 أساليب التخطيط االستراتيجي  

     

أن مجاالت الدراسة تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيـث بلغـت             ) 4(يبين الجدول      

 0.82 و    الحرجـة  األسئلةتحليل  ل   لمجا 0.75 وتراوحت قيم الثبات ما بين       0.82لألداة ككل   

 وتعد جميع هذه القيم مناسبة وكافية ألغراض مثل هـذه           تحليل جوانب القوة والضعف   لمجال  

  .الدراسة وتشير إلى قيم ثبات مناسبة

إدارة : الثانيـة    داةمل االتساق الداخلي لمجاالت األ    معابلغت قيمة    وبالنسب لألداة الثانية، فقد     

  .يوضح ذلك) 5(جدولوال،  )0.88(األزمات 

  ) 5(جدول 
الكويتي باستخدام أسلوب  القطاع المصرفي اإلسالمي لدى  األزمات إدارةنتائج ثبات مجاالت 

  )ألفا كرونباخ(االتساق الداخلي 
  قيمة ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المجال  الرقم

 0.84 6 اإلنذار إشاراتاكتشاف  1

 0.88 3 االستعداد والوقائية  2

 0.81 3 األضرارء احتوا  3

 0.86 6 استعادة النشاط  4

  0.88 18 إدارة األزمات  
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أن مجاالت الدراسة تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية، حيـث بلغـت             ) 5(يبين الجدول     

 لمجال  0.86 و   ،احتواء األضرار  لمجال   0.81وتراوحت قيم الثبات ما بين       0.88لألداة ككل   

على اعتبار أن قيمة معامل الثبات كافيـة        ثبات األداة الثانية ،      إلى   مما يشير  ، استعادة النشاط 

  .نسانية ومناسبة لعمل البحوث والدراسات اإل

  :إجراءات الدراسة

 :  بعد االنتهاء من التوصل إلى صدق وثبات أداة الدراسة ، تم اآلتي

ـ               . 1 ات تم الحصول على كتاب رسمي صادر من جامعة الشرق األوسـط ، لمخاطبـة الجه

المعنية في المصارف التجارية الكويتية، من أجل تسهيل المهمة في توزيع األداة على أفـراد               

  ).4(عينة الدراسة، كما هو مبين في ملحق 

تم توزيع أداتي الدراسة على أفراد عينة الدراسة من موظفي المصارف اإلسـالمية فـي               . 2

)  التمويل الكويتي اإلسالمي   بنك حد، و األهلي المت بنك  ال الكويت الدولي، و  بنك  : (الكويت وهي 

حيث ،    موظفاً )3191( من مجتمع الدراسة البالغ عدده       %10موظفاً بواقع    319البالغ عددهم   

مدى تأثير  أمام كل فقرة تعبر عن وجهة نظرهم ، في          ) ×(طلب من أفراد العينة وضع إشارة       

القطاع المصرفي اإلسـالمي    لدى األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على  استخدام أساليب 

  .الكويتي

 استبيان ؛ لنقص    19 استبيان، حيث تم استبعاد      )300(بلغ عدد االستبيانات القابلة للتحليل      . 4 

  .  بيانات البعض، ولعدم وضوح بيانات البعض اآلخر

أداتي الدراسة للتحليل اإلحصائي، حيث جرى تصميم االستبيانين وفقـاً لـسلم            تم إخضاع   . 5

 األزمـات  إدارة  التخطيط االستراتيجي على   أساليب الخماسي ، لتقدير مستوى تأثير    ) تليكر(
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أوافق بشدة، :  ، وقد أعطي وزناً لالستجابات كالتالي    الكويتيالقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى  

، غير )3(، وتمثلها رقمياً مستوى  )4(، أوافق وتمثلها رقمياً مستوى      )5(وتمثلها رقمياً مستوى    

  ). 1(،  غير موافق بشدة وتمثلها رقمياً مستوى )2( وتمثلها رقمياً مستوى موافق

  . ، وتحليلها حسب الطرق اإلحصائية المناسبة للدراسةتم إدخال البيانات إلى الحاسب) 5

 لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليبتأثير استخدام كما تم تقسيم مستوى ) 6

إلى مرتفع ، متوسط ، منخفض ، فكانت المستويات  الكويتيالمي القطاع المصرفي اإلس

  : الثالثة على النحو التالي

،                          طول الفئة1.33    =     1 – 5     =       الحد األدنى للمقياس –الحد األعلى للمقياس 

  3                          عدد الفئات         

  ـ  2.34  يكون المستوى منخفضاً، ومن 2.33 ـ أقل من 1 من:   وكانت الفئات كالتالي

 . يكون المستوى مرتفعاًً 5   ـ  3.68 يكون المستوى متوسطاً، ومن 3.67

  : المعالجة اإلحصائية

عالجات اإلحصائية ذات الصلة     الم لبيان أهم النتائج المتعلقة بمجاالت الدراسة فقد تم احتساب          

  :بالتساؤالت الرئيسة للدراسة وهي

  .تم استخدام المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية: ـ لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 ،  تحليل االنحـدار الخطـي البـسيط      تم استخدام   : ـ وللتحقق من صحة فرضيات الدراسة       

، )ANOVA(ة، واستخدام تحليل التباين األحادي ، لمتغيرات الدراس )t – test( واختبار ت ،

، Scheffe)(للتعرف على المتغيرات الدالة إحصائياً، ومن ثم تم اسـتخدام  اختبـار شـافيه                

 .لمعرفة الفروق البعدية بين المتغيرات 
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 ويبين  ،احتساب النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة موزعة تبعا لمتغيراتها الديمغرافية           تم  ـ  

   : ذلك ) 6( رقم الجدول

  ) 6(جدول 
  الديمغرافيةتبعاً للمتغيرات وصف أفراد عينة الدراسة 

  النسبة المئوية  العدد  الفئة  المتغير
 81.00 243 ذكر

 الجنس
 19.00 57 أنثى

 100.00 300 المجموع

 86.67 260 بكالوريوس فما دون
 المؤهل

 13.33 40 دراسات عليا

 100.00 300 المجموع

 26.00 78  سنوات5قل من أ

 الخبرة 55.67 167  سنوات10 إلى سنوات 5من 

 18.33 55  سنوات10 من أكثر

 100.00 300 المجموع

 24.67 74 بنك الكويت الدولي

 البنك 45.00 135 بنك التمويل الكويتي

 30.33 91  المتحداألهليبنك 

 100.00 300 المجموع

  
  

ر الجنس أن عدد موظفي القطاع المـصرفي اإلسـالمي مـن    وفقاً لمتغي )  6( أظهر الجدول   

، وقـد  %19مقارنة بنسبة اإلنـاث   % 81الذكور يفوق عدد اإلناث ، فقد بلغت نسبة الذكور         

يعزى السبب إلى طبيعة عمل القطاع المصرفي عامة ، وطبيعة عمـل القطـاع المـصرفي                

تخدام الحاسب اإللكترونـي    اإلسالمي خاصة، من حيث أوقات الدوام ، وتخليص األعمال باس         

يـوتر،  لفترات طويلة ، حيث يجلس الموظف لفترة قد تتعدى الست ساعات أمام جهـاز الكمب              
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وهذا ال يناسب طبيعة المرأة بشكٍل عام ، مما يشير إلـى أن نـسبة العـاملين فـي القطـاع       

  .المصرفي اإلسالمي الكويتي من الذكور تفوق نسبة اإلناث

، أن نـسبة حملـة شـهادة        )6(لمؤهل العلمي فقد أظهر الجدول رقـم          وفيما يتعلق بمتغير ا   

، وهي النسبة األكبر مقارنة بنسبة حملـة شـهادة           %) 86.67(البكالوريوس فما دون بلغت     

، وقد يعزى السبب إلى أن حاجة القطاع المـصرفي     %)13.33(الدراسات العليا والتي بلغت     

 أن يتخذ القطاع المصرفي اإلسالمي الكـويتي        اإلسالمي ، باإلضافة إلى طبيعة عمله تتطلب      

موظفيه من حملة البكالوريوس، فضالً عن أن عملية توظيف حملة شهادات الدراسات العليا ،              

تعتبر بالنسبة للقطاع المصرفي غير ضرورية، لما يترتب على المصارف من صرف رواتب             

 حملة البكالوريوس طالمـا     عالية ، كما أن األعمال المصرفية تنجز وعلى أكمل وجه من قبل           

يلتحق الموظف بالدورات التدريبية المتخصصة بالعمل المصرفي بغض النظر عـن درجتـه             

العلمية، مما يؤكد ما أشار إليه جدول وصف عينة الدراسة من أن نسبة حملة البكالوريوس فما 

ومن . كويتيدون تفوق نسبة حملة شهادات الدراسات العليا لدى القطاع المصرفي اإلسالمي ال           

الجدير بالذكر أن حملة الدبلوم المتوسط كانت مدرجة ضمن المؤهل العلمي ، إال أنه نظراً لقلة 

، فقد تم دمجهم مع حملة البكالوريوس ، ) 3(عدد من يحملون شهادة الدبلوم المتوسط ، والبالغ 

  .وذلك لعدم مالءمة العدد للتحليل اإلحصائي 

 5 أن نسبة من لديهم خبرة مـن ) 6(ت الخبرة فقد أظهر الجدول       أما فيما يتعلق بمتغير سنوا    

 ، وقد تكـون سـنوات       ، وهي النسبة األكبر    %)55.67( ، قد بلغت      سنوات 10 إلىسنوات  

 كافية ، ومناسبة للعمل المصرفي اإلسالمي الكويتي، مما   سنوات10 إلى سنوات 5الخبرة من 

وظفين الذين على رأس عملهم لـدى القطـاع         ، من أن نسبة الم    ) 6(يؤكد ما أظهره الجدول     

  . هي النسبة األكبر سنوات10 إلى سنوات 5المصرفي اإلسالمي، ويتمتعون بخبرة من 
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بنك التمويـل   ، أن نسبة عدد موظفي      )6(  وفيما يتعلق بمتغير البنك ، فقد أظهر الجدول رقم          

سالمية األخرى، ولعـل    ، وهي النسبة األكبر من بين المصارف اإل        %)45( قد بلغت    الكويتي

 2077 بنك التمويـل الكـويتي  السبب يعود إلى كبر حجم المصرف ذاته، إذ بلغ عدد موظفي       

موظفاً،  533 بنك الكويت الدولي  في حين بلغ عدد الموظفين لدى       موظفاً على أرض الواقع ،      

 للعـدد    موظفاً ، مما يشير إلى نسب طبيعية وفقـاً         581  المتحد األهليبنك  وبلغ عدد موظفي    

  . الحقيقي لدى المصارف اإلسالمية الكويتية
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  ج الدراسةــــنتائ
  

  :من عرض مفصٍل للنتائج التي أسفرت عنها الدراسة الحالية ، كالتاليهذا الفصل تكون 

اسـتخدام  هل يؤثر   "  : على   الذي نص و،  الرئيسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال      : أوالً

  لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي؟ األزمات إدارة  االستراتيجي على التخطيطأساليب

، وتم تحديد   لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية            

لكل مجال من مجاالت    مستوى تأثير أساليب التخطيط االستراتيجي، ومستوى التأثير         الرتبة و 

  .ذلك) 7( الجدول   ويظهرأداة الدراسة،

  
  ) 7(جدول 

 التخطيط تأثير استخدام أساليب  لمجاالتة المعياريات واالنحرافة الحسابيات المتوسط
مرتبة ترتيباً  لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات إدارة االستراتيجي على

  تنازلياً

  المجال  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  بةالرت  المستوى

  1 مرتفع 0.70 3.95 الطوارئ  5

  2 مرتفع 0.44 3.90  الحرجةاألسئلةتحليل   1

  4  مرتفع 0.47 3.86 تحليل جوانب القوة والضعف  2

  3  مرتفع 0.49 3.85 السيناريوهات  4

  5  مرتفع 0.65 3.80 تحليل مجاالت العمل  3

   مرتفع 0.34 3.87 أساليب التخطيط االستراتيجي  
 

 

 إدارة  التخطـيط االسـتراتيجي علـى      تأثير استخدام أساليب   أن   )7(الجدول  يالحظ من       

، إذ بلغ المتوسـط الحـسابي     مرتفعاً   كان الكويتيالقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات

، إذ تراوحت المتوسطات    الفقرات مرتفعاً   مستوى ، وجاء ) 0.34( بانحراف معياري    )3.87(
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ـ  ) 3.80 – 3.95(الحسابية بين   بمتوسـط   ا
8�9ارئ اء فـي الرتبـة األولـى مجـال          ، وج

 ا�,�<;� =>;��:    ، وفي الرتبة الثانية جـاء مجـال       ) 0.70(وانحراف معياري   ) 3.95(حسابي

 ��?�<
وفي الرتبة قبل األخيرة جـاء      ،  ) 0.44(وانحراف معياري   ) 3.90( بمتوسط حسابي    ا

���6ر8Bه�ت  مجال�
، وفـي الرتبـة     ) 0.49(وانحراف معيـاري    ) 3.85( بمتوسط حسابي    ا

وانحراف معياري  ) 3.86 ( بمتوسط حسابي   تحليل جوانب القوة والضعف    مجالاألخيرة جاء   

 لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على   تأثير استخدام أساليب   وقد تم تحليل  ،) 0.47(

على  وذلك    وفقاً لمجاالتها   التخطيط االستراتيجي  ساليبلكويتي أل االقطاع المصرفي اإلسالمي    

  :النحو التالي

 أسلوب استخدام هل يؤثر  : على الذي نصو، األولالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال . 1

  الكويتي؟لدى القطاع المصرفي اإلسالمي  األزمات إدارة علىتحليل األسئلة الحرجة

حديـد  ، وتم ت  لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية           

لدى القطاع المصرفي    األزمات إدارة على  الحرجة األسئلةتحليل  لمستوى تأثير أسلوب    الرتبة  

  .ذلك) 8(ويظهر الجدول ، الكويتياإلسالمي 

 )8(جدول 

 األسئلةتحليل أسلوب تأثير استخدام لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  لكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياًا المصرفي اإلسالمي القطاع لدى  األزمات إدارة على الحرجة

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  المستوى 

1  
التعرف تسهم عملية إثارة األسئلة حول أهداف البنك في  

  .على مؤشرات حدوث األزمة
4.20 0.90 

 مرتفع
1  

4  
لتي يتعامل تسهم عملية إثارة األسئلة حول نوعية البيئات ا

  .في اتخاذ اإلجراءات الوقائيةمعها البنك 
4.01 0.86 

 مرتفع
2  

  3 مرتفع 0.82 3.87تسهم عملية إثارة األسئلة حول واقع البنك الحالي في   5
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  . تالفي حدوث األزمة

2  

اتخاذ تسهم عملية إثارة األسئلة حول طبيعة العمالء في 

  .إجراءات لتالفي أخطاء معينة
3.76 0.89 

 فعمرت

4  

3  
تسهم عملية إثارة األسئلة حول التنبؤ فيما يمكن عمله في 

  .اتخاذ إجراءات تقليدية لمعالجة األزمة
  5 متوسط 1.06 3.65

   مرتفع 0.44 3.90  الحرجةاألسئلةتحليل   

      

 إدارة علـى   الحرجـة األسئلةتحليل أسلوب تأثير استخدام أن مستوى ) 8(يالحظ من الجدول   

كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوسـط الحـسابي        لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات

 ، إذ تراوحـت     ، وجاء مستوى فقرات المجـال مرتفعـاً       ) 0.44(بانحراف معياري   ) 3.90(

" وهـي   ) 1(، وجاءت في الرتبة األولى الفقـرة        ) 3.65 – 4.20(المتوسطات الحسابية بين    

 "التعرف على مؤشرات حـدوث األزمـة        ف البنك في      تسهم عملية إثارة األسئلة حول أهدا     

 ) "4(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقـرة        ) 0.90(وانحراف معياري   ) 4.20(بمتوسط حسابي   

في اتخـاذ اإلجـراءات   تسهم عملية إثارة األسئلة حول نوعية البيئات التي يتعامل معها البنك          

، وفي الرتبـة قبـل األخيـرة        ) 0.86(وانحراف معياري   ) 4.01(بمتوسط حسابي   " .الوقائية

اتخاذ إجراءات لتالفـي    تسهم عملية إثارة األسئلة حول طبيعة العمالء في         " ) 2(جاءت الفقرة   

، وجـاءت فـي الرتبـة       ) 0.89(وانحراف معياري   ) 3.76(بمتوسط حسابي   "  أخطاء معينة 

اتخاذ إجراءات  ن عمله في    تسهم عملية إثارة األسئلة حول التنبؤ فيما يمك        ) "3(األخيرة الفقرة   

  ). 1.06(وانحراف معياري ) 3.65( بمتوسط حسابي ."تقليدية لمعالجة األزمة
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 اسـتخدام  هـل يـؤثر      : علـى    الذي نص و،  الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال      . 2

 األزمات إدارة على )( S.W.O.T تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطرة أسلوب

   ؟يالكويتطاع المصرفي اإلسالمي لدى الق

، وتم تحديـد    لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية           

 )S.W.O.T( تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطرةمستوى تأثير أسلوب لالرتبة 

  .ذلك) 9(جدول ويظهر ال، الكويتيلدى القطاع المصرفي اإلسالمي  األزمات إدارة على

 

 )9(جدول 

تحليل جوانب القوة تأثير أسلوب لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
 الكويتيلدى القطاع المصرفي اإلسالمي  األزمات إدارة على والضعف والفرص والمخاطرة

  مرتبة تنازلياً

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ةالرتب  المستوى 

4  
 لمحيط الخارجيلالفرص والمخاطر  دراسة تؤدي عملية 

  .أخذ الدروس والعبر من األزمات التي تواجههاإلى 
  1 مرتفع 0.79 4.29

1  
 داخل القطاع القوة والضعف  عوامل دراسةتؤدي عملية

  .لتفادي األزمةالمصرفي الكويتي إلى وجود تعاون 
  2 مرتفع 0.97 3.85

3  

 لمحيط الخارجيلرص والمخاطر  تحليل الفتؤدي عملية 
إلى جمع البيانات التفصيلية في المواقع التي تأثرت 

  .باألزمة
  3 مرتفع 0.93 3.77

5  
معرفة نقاط القوة (يسهم استخدام أسلوب سوات 

  .التنبؤ باألزمات في ) والضعف
  4 مرتفع 0.83 3.73

2  

 داخل القطاع القوة والضعف تحليل عواملتؤدي عملية 
تبني فكرا إبداعيا في المصرفي الكويتي إلى  اإلسالمي 

  .التعامل مع األزمة
  5  متوسط 0.99 3.64

    مرتفع 0.47 3.86 تحليل جوانب القوة والضعفأسلوب   
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 إدارة علـى  والضعف تحليل جوانب القوة  أسلوب  تأثير  أن مستوى   ) 9(   يالحظ من الجدول    

، إذ بلغ المتوسـط الحـسابي       كان مرتفعاً ي  لكويتاالقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات

 ، إذ تراوحـت     ، وجاء مستوى فقرات المجـال مرتفعـاً       ) 0.47(بانحراف معياري   ) 3.86(

" وهـي   ) 4(، وجاءت في الرتبة األولى الفقـرة        ) 3.64 – 4.29(المتوسطات الحسابية بين    


ا
��ص وا
/���F     درا,�  =Eدي �/;��    H?ر��
العبر من األزمات أخذ الدروس و إلى   ;/>�I ا

، وفي الرتبة الثانية جاءت ) 0.79(وانحراف معياري ) 4.29( بمتوسط حسابي ."التي تواجهها

 داخل القطاع المصرفي الكويتي إلـى  القوة والضعف  عوامل دراسةتؤدي عملية ) "1(الفقرة 

، وفـي   ) 0.97(وانحراف معيـاري    ) 3.85(بمتوسط حسابي   " .لتفادي األزمة وجود تعاون   

معرفـة نقـاط القـوة    (يسهم استخدام أسلوب سـوات   " ) 5(الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة      

، ) 0.83(وانحـراف معيـاري     ) 3.73(بمتوسط حـسابي     " التنبؤ باألزمات في  ) والضعف

 داخـل  القـوة والـضعف   تحليل عواملتؤدي عملية  ) "2(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة 

 بمتوسـط  "تبني فكرا إبداعيا في التعامل مع األزمة   كويتي إلى     القطاع اإلسالمي المصرفي ال   

  ). 0.99(وانحراف معياري ) 3.64(حسابي 

 اسـتخدام  هـل يـؤثر      : علـى    الذي نص و،  الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال       .3

  الكويتي؟لدى القطاع المصرفي اإلسالمي  األزمات إدارة  علىمجاالت العمل تحليل أسلوب

، وتم تحديـد    لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية           

لـدى   األزمـات  إدارة على (L.O.B.S ) مجاالت العمل تحليلمستوى تأثير أسلوب لالرتبة 

  .ذلك) 10(ويظهر الجدول ، الكويتيالقطاع المصرفي اإلسالمي 
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   )10(جدول 
 مجاالت العمل علىأسلوب تحليل  تأثير لمستوى فات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرا

  مرتبة تنازلياًلكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات إدارة

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  المستوى 

1  
التعامل مع األزمة يساعد تحديد مجاالت العمل على 

  .ابشكل يتالءم مع طبيعته
  1 مرتفع 0.95 3.84

3  
إيجاد يسهم استخدام أسلوب تحليل مجاالت العمل في 
  .تعليمات واضحة تحدد كيفية التعامل مع األزمة

  2 مرتفع 0.99 3.81

2  
توفير غرفة عمليات يساعد تحديد إمكانيات التنافس في 

  .مزودة بأحدث التقنيات لتسهم باحتواء األزمة
  3 مرتفع 1.00 3.75

    مرتفع 0.65 3.80 مجاالت العملتحليل أسلوب   

     

 علـى  مجاالت العمـل  تحليل  أسلوب  تأثير استخدام   أن مستوى   ) 10(    يالحظ من الجدول    

 إذ بلـغ المتوسـط      ،كـان مرتفعـاً   لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارة

 ، إذ   ت المجال مرتفعاً  ، وجاء مستوى جميع فقرا    ) 0.65(بانحراف معياري   ) 3.80(الحسابي  

) 1(، وجاءت في الرتبة األولى الفقـرة        ) 3.75 – 3.84(تراوحت المتوسطات الحسابية بين     

 ."التعامل مع األزمة بشكل يـتالءم مـع طبيعتهـا         يساعد تحديد مجاالت العمل على      " وهي  

جاءت ، وفي الرتبة الثانية وقبل األخيرة       ) 0.95(وانحراف معياري   ) 3.84(بمتوسط حسابي   

إيجاد تعليمات واضحة تحدد كيفية يسهم استخدام أسلوب تحليل مجاالت العمل في       ) "3(الفقرة  

، وجاءت في الرتبة    ) 0.99(وانحراف معياري   ) 3.81 بمتوسط حسابي    ."التعامل مع األزمة  

توفير غرفة عمليات مزودة بأحـدث      يساعد تحديد إمكانيات التنافس في       ) "2(األخيرة الفقرة   

  ). 0.65(وانحراف معياري ) 3.75( بمتوسط حسابي ."نيات لتسهم باحتواء األزمةالتق
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 اسـتخدام  هـل يـؤثر      : على   الذي نص و،  الرابع  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال      . 4

  الكويتي؟لدى القطاع المصرفي اإلسالمي  األزمات إدارة على ناريوهاتيأسلوب الس

، وتم تحديـد    ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    لإلجابة عن هذا السؤال تم حسا       

لـدى   األزمات إدارة على ( S.U.M )  ناريوهاتياستخدام السمستوى تأثير أسلوب لالرتبة 

  .ذلك) 11(ويظهر الجدول ،الكويتيالقطاع المصرفي اإلسالمي 

 )11(جدول 

 على السيناريوهات أسلوبخدام تأثير استلمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياً القطاع المصرفي اإلسالمي لدى  األزمات إدارة

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  المستوى 

1  

القدرة تسهم عملية تحديد عدد من السيناريوهات في  
 إذا ما على التدخل ألحداث تغيير في معالجة األزمة

  .وصلت إلى طريق مسدود
  1 مرتفع 0.85 4.26

3  
تسهم عملية بناء سيناريوهات بديلة في جاهزية القطاع 

  .المصرفي اإلسالمي الكويتي إلدارة األزمات
3.94 1.01 

 مرتفع
2  

2  
تسهم عملية بناء السيناريوهات في التخطيط إلدارة 

  . األزمات
3.85 0.92 

 مرتفع
3  

4  
ؤ بعدد من السيناريوهات في إعداد خطط تسهم عملية التنب

 .موقفية إلدارة األزمات
3.70 1.04 

 مرتفع
4  

5  
األزمات مواجهة في وجود عدد من السيناريوهات يسهم 

 .البيئة غير الواضحة في
  5 متوسط 1.01 3.67

6  
 توفر معلومات يسهم استخدام أسلوب السيناريوهات في
  .اتمناسبة لمتخذي القرار حول إدارة األزم

3.67 1.10 
 متوسط

6  

���6ر8Bه�تأ,;8ب   
    مرتفع 0.49 3.85 ا
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 إدارة علـى  الـسيناريوهات أسـلوب   تأثير استخدام   أن مستوى   ) 11(   يالحظ من الجدول    

كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوسـط الحـسابي        لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات

 ، إذ تراوحـت     اء مستوى فقرات المجـال مرتفعـاً      ، وج ) 0.49(بانحراف معياري   ) 3.85(

" وهـي   ) 1(، وجاءت في الرتبة األولى الفقـرة        ) 3.67 – 4.26(المتوسطات الحسابية بين    

القدرة على التدخل ألحداث تغيير في معالجـة        تسهم عملية تحديد عدد من السيناريوهات في          

) 0.85(وانحراف معياري   ) 4.26(بمتوسط حسابي   " .األزمة إذا ما وصلت إلى طريق مسدود      

تسهم عملية بناء سيناريوهات بديلة في جاهزية القطاع  ) "3(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة 

وانحـراف معيـاري    ) 3.94(بمتوسط حسابي   " .المصرفي اإلسالمي الكويتي إلدارة األزمات    

في ن السيناريوهات   وجود عدد م  يسهم  " ) 5(، وفي الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة        ) 1.01(

وانحـراف معيـاري   ) 3.67(بمتوسط حـسابي  " . البيئة غير الواضحة في  األزمات  مواجهة  

 يسهم استخدام أسلوب الـسيناريوهات فـي       ) "6(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة       ) 1.01(

) 3.67(بمتوسـط حـسابي     " توفر معلومات مناسبة لمتخذي القرار حـول إدارة األزمـات           

  ). 1.10(معياري وانحراف 

  

هل يـؤثر اسـتخدام       : على   الذي نص و،  الخامسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال      .  5

  ؟على إدارة األزمات لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتيالطوارئ  أسلوب

، وتم تحديـد    لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية           

لـدى   األزمـات  إدارة علـى  )S . E . M(الطوارئ أو الموقف مستوى تأثير أسلوب لة الرتب

  . ذلك)12(ويظهر الجدول ، الكويتيالقطاع المصرفي اإلسالمي 



 70

 )12(جدول 

الطوارئ أو  أسلوبتأثير استخدام لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياً المصرفي اإلسالميالقطاع  لدى  األزمات إدارة على الموقف

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  المستوى 

2  
في اعتماد خطة واضحة أثناء حدوث تسهم خطط الطوارئ 

  .األزمة
  1 مرتفع 1.06 4.00

1  
الظروف  مواجهةتسهم الخطط البديلة ألسلوب الطوارئ في 

  .ألزماتل غير المتوقعة
3.94 0.94 

 مرتفع
2  

  3 مرتفع 1.03 3.91  .مفردات التعامل مع األزمة وضوح فيتسهم خطط الطوارئ   3

   مرتفع 0.70 3.95 الطوارئأسلوب   

      
 األزمـات  إدارة على  الطوارئ أسلوبتأثير استخدام   أن مستوى   ) 12(   يالحظ من الجدول    

) 3.95( مرتفعاً، إذ بلغ المتوسـط الحـسابي         كانلكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى  

 ، إذ تراوحت المتوسـطات      ، وجاء مستوى فقرات المجال مرتفعاً     ) 0.70(بانحراف معياري   

تـسهم خطـط    " وهـي   ) 2(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة       ) 3.91 – 4.0(الحسابية بين   

وانحـراف  ) 4.00( بمتوسط حسابي    ."في اعتماد خطة واضحة أثناء حدوث األزمة      الطوارئ  

تـسهم الخطـط البديلـة ألسـلوب         ) "1(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة       ) 1.06(معياري  

وانحـراف  ) 3.94(بمتوسط حسابي "  لألزمات الظروف غير المتوقعة مواجهةالطوارئ في 

 وضوح  فيتسهم خطط الطوارئ     ) "3(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة       ) 0.94(معياري  

  ). 1.03(وانحراف معياري ) 3.91(بمتوسط حسابي " لتعامل مع األزمة مفردات ا

  .إدارة األزمات: ألداة الثانية باالنتائج المتعلقة : ثانياً

مستوى تحقيق   ، وتم تحديد الرتبة و    تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        

  .ذلك) 13(ويظهر الجدول  .الكويتي القطاع المصرفي اإلسالميإدارة األزمات لدى 
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  ) 13(جدول 
 التخطيط االستراتيجي تأثير استخدام أساليبل ة المعياريات واالنحرافة الحسابيات المتوسط

 لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات إدارة  لمجاالت وفقاًاألزمات إدارة على
  مرتبة ترتيباً تنازلياً

  المجال  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

  الرتبة  المستوى

  1 مرتفع 0.52 3.83 اإلنذار إشاراتاكتشاف   1

  2 مرتفع 0.73 3.73 االستعداد والوقائية  2

  3 مرتفع 0.68 3.73 األضراراحتواء   3

  4 مرتفع 0.50 3.72 استعادة النشاط  4

   مرتفع 0.43 3.75 إدارة األزمات   
 

 

القطاع المـصرفي اإلسـالمي      لدى   األزمات إدارة مستوى أن   )13(يالحظ من الجدول        

 ، وجـاء  ) 0.43(بانحراف معياري   ) 3.75(، إذ بلغ المتوسط الحسابي      مرتفعاً   كان الكويتي

، ) 3.72 – 3.83(، إذ تراوحت المتوسطات الحـسابية بـين  المجاالت جميعها مرتفعاً  مستوى

وانحـراف  ) 3.83(توسط حـسابي  بم اP��Qار  إ��Nرات اآ�L0ف   وجاء في الرتبة األولى مجال      

) 3.73( بمتوسط حسابي    االستعداد والوقائية  ، وفي الرتبة الثانية جاء مجال     ) 0.52(معياري  

 بمتوسـط   اإلضراراحتواء   وفي الرتبة قبل األخيرة جاء مجال     ،  ) 0.73(وانحراف معياري   

 ادة النـشاط  استع ، وفي الرتبة األخيرة جاء مجال     ) 0.68(وانحراف معياري   ) 3.73(حسابي  

 تأثير اسـتخدام أسـاليب     وقد تم تحليل  ،) 0.50(وانحراف معياري   ) 3.72(بمتوسط حسابي   

وفقـاً  لكـويتي   االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارة التخطيط االستراتيجي على  

  :وذلك على النحو التالي إدارة األزمات لمجاالت
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  :الكويتي المصرفي اإلسالمي القطاع  لدى اكتشاف إشارات اإلنذارمجال ) 1

لمستوى استخدام مجال اكتشاف    ،  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية   حساب  تم      

  .يبين ذلك) 14(والجدول لكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى إشارات اإلنذار 

  
 )14(جدول 

 اكتشاف إشارات اإلنذار لمستوى استخدام مجال  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياًالقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  المستوى 

3  
يتعرف البنك على مؤشرات حدوث األزمة بعمل مسح لبيئة 

  .العمل الداخلية
  1  مرتفع 0.81 4.07

  2 مرتفع 1.01 4.06  .ت الخلل قبل وقوع األزمةيطلع البنك على مؤشرا  1

  3 مرتفع 0.85 3.86  . يتعامل البنك على األزمة بتحليل مؤشرات حدوثها  2

5  
يوفر البنك الدعم المناسب لفريق العمل، ليقوم بمهامه 

  . التخطيطية
3.75 1.05 

 مرتفع
4  

4  
يتعرف البنك على مؤشرات حدوث األزمة بعمل مسح لبيئة 

  .خارجيةالعمل ال
3.62 1.04 

 متوسط
5  

  6 متوسط 1.12 3.59  .يقوم البنك بمسٍح دوري للتعرف على إمكانية حدوث األزمة  6

    مرتفع 0.52 3.83 اP�Qار إ�Nراتاآ�L0ف   

      
كان مرتفعاً، إذ بلـغ      اكتشاف إشارات اإلنذار  استخدام  أن مستوى   ) 14(   يالحظ من الجدول    

 ،  ، وجاء مستوى فقرات المجال مرتفعاً     ) 0.52(نحراف معياري   با) 3.83(المتوسط الحسابي   

) 3(، وجاءت في الرتبة األولى الفقرة       ) 3.59 – 4.07(إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين      

 بمتوسـط   "يتعرف البنك على مؤشرات حدوث األزمة بعمل مسح لبيئة العمل الداخلية      " وهي  

يطلـع   ) "1(وفي الرتبة الثانية جاءت الفقـرة       ،  ) 0.81(وانحراف معياري   ) 4.07(حسابي  
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وانحـراف معيـاري    ) 4.06(بمتوسط حسابي    " البنك على مؤشرات الخلل قبل وقوع األزمة      

يتعرف البنك على مؤشـرات حـدوث     " ) 4(الرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة      ، وفي   ) 1.01(

وانحـراف معيـاري    ) 3.62(بمتوسط حـسابي     " .األزمة بعمل مسح لبيئة العمل الخارجية     

يقوم البنك بمـسٍح دوري للتعـرف علـى          ) "6(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة       ) 1.04(

  ). 1.12(وانحراف معياري ) 3.59(بمتوسط حسابي "  إمكانية حدوث األزمة

  :الكويتي لدى القطاع المصرفي اإلسالمي االستعداد والوقائيةمجال ) 2

لمستوى استخدام مجال االستعداد    ،  واالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية،   حساب  تم     

  .يبين ذلك) 15(والجدول لكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى والوقائية 

 )15(جدول 

 لدى مجال االستعداد والوقائية استخدام لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
   ترتيباً تنازلياًالكويتي مرتبةالقطاع المصرفي اإلسالمي 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  المستوى 

  1  مرتفع 0.99 3.93  .يتخذ البنك اإلجراءات الوقائية لتالفي حدوث األزمة  1

3  
يعمل البنك على ترشيد التكاليف باتخاذ اإلجراءات 

  . الوقائية
  2 متوسط 1.16 3.64

2  
مدرب على التعامل مع األزمة يتمتع البنك بفريق عمل 

 .فور حدوثها
  3 متوسط 1.09 3.61

    مرتفع 0.73 3.73 االستعداد والوقائية  

      
االستعداد والوقائية كان مرتفعاً ، إذ بلـغ        استخدام  أن مستوى   ) 15(يالحظ من الجدول          

 رات متوسطاً ، وجاء مستوى غالبية الفق    ) 0.73(بانحراف معياري   ) 3.73(المتوسط الحسابي   

، وجاءت في الرتبة األولى الفقـرة       ) 3.61 – 3.93(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين       

) 3.93(بمتوسط حـسابي    . " يتخذ البنك اإلجراءات الوقائية لتالفي حدوث األزمة      " وهي  ) 1(
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 يعمل البنك على ترشـيد    ) " 3(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة       ) 0.99(وانحراف معياري   

، ) 1.16(وانحراف معيـاري    ) 3.64(بمتوسط حسابي    " التكاليف باتخاذ اإلجراءات الوقائية   

يتمتع البنك بفريق عمل مدرب علـى التعامـل مـع           ) " 2(وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة      

  ).1.09(وانحراف معياري ) 3.61(بمتوسط حسابي  " األزمة فور حدوثها

  :الكويتي ع المصرفي اإلسالميلدى القطااحتواء األضرار مجال ) 3

لمستوى استخدام مجال احتـواء     ،  المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية   حساب  تم      

  .يبين ذلك) 16(والجدول لكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى األضرار 

 )16(جدول 

 لدى األضرار لمستوى استخدام مجال احتواء  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياًالقطاع المصرفي اإلسالمي 

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة  المستوى 

  1 مرتفع 1.04 3.79  .يوفر البنك خطط وبرامج إلدارة األزمة  1

  3 مرتفع 1.08 3.78  .يتعامل البنك مع األزمة بشكل يتالءم مع طبيعتها  3

2  
يوفر البنك غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات لتسهم 

  .باحتواء األزمة
  2 متوسط 1.08 3.61

    مرتفع 0.68 3.73 األضراراحتواء   

     

كـان مرتفعـاً ، إذ بلـغ         احتواء األضرار استخدام  أن مستوى   ) 16(     يالحظ من الجدول    

ء مستوى غالبية فقرات المجـال      ، وجا ) 0.68(بانحراف معياري   ) 3.73(المتوسط الحسابي   

، وجاءت في الرتبة األولى     ) 3.61 – 3.79( ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين        مرتفعاً

) 3.79(بمتوسـط حـسابي      " يوفر البنك خطط وبـرامج إلدارة األزمـة        "وهي  ) 1(الفقرة  

نك مع األزمـة    يتعامل الب ) " 3(، وفي الرتبة الثانية جاءت الفقرة       ) 1.04(وانحراف معياري   
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، وجاءت في   ) 1.08(وانحراف معياري   ) 3.78(بمتوسط حسابي    " بشكل يتالءم مع طبيعتها   

يوفر البنك غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات لتسهم بـاحتواء          ) " 2(الرتبة األخيرة الفقرة    

  ). 1.08(وانحراف معياري ) 3.61(بمتوسط حسابي  " األزمة

  :الكويتي القطاع المصرفي اإلسالمي  لدىاستعادة النشاطمجال ) 4

اسـتعادة   لمستوى استخدام مجال      تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية،       

  .يبين ذلك) 17(لكويتي والجدول االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى   النشاط

 )17(جدول 

لدى  استعادة النشاط لمستوى استخدام مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
  مرتبة ترتيباً تنازلياً.الكويتي القطاع المصرفي اإلسالمي

  الفقرة  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  المستوى   الرتبة

1  
يمتلك البنك القدرة على التدخل إلحداث تغيير في طريقة 

 .معالجة األزمة إذا ما وصلت إلى طريٍق مسدود
4.16 0.93 1  

 مرتفع

3  
يسهم البنك في توفير اإلمكانات المادية، من أجل التعامل 

  .مع األزمة
3.81 0.95 2  

 مرتفع

2  
يجمع البنك عادةً البيانات التفصيلية في المواقع التي 

  .تأثرت باألزمات
3.78 0.82 3  

 مرتفع

4  
يسهم البنك في توفير اإلمكانات البشرية، من أجل التعامل 

  .مع األزمة
 طمتوس  4 1.01 3.67

5  
يسهم البنك في توفير اإلمكانات التكنولوجية، من أجل 

  .التعامل مع األزمة
3.52 1.04 5  

 متوسط

6  
يتعاون البنك مع المؤسسات األخرى ذات العالقة لتفادي 

  .األزمة
3.34 1.05 6  

 متوسط

  مرتفع   0.50 3.72 استعادة النشاطمجال   
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 كان مرتفعاً ، إذ بلغ المتوسـط         ستعادة النشاط ااستخدام  أن مستوى   ) 17(يالحظ من الجدول    

، وجاء مستوى فقرات المجال ما بين متوسـطا         ) 0.50(بانحراف معياري   ) 3.72(الحسابي  

، وجاءت في الرتبة األولى     ) 3.34 – 4.16( ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين        ومرتفعاً

 تغيير في طريقة معالجة األزمة إذا       يمتلك البنك القدرة على التدخل إلحداث     " وهي  ) 1(الفقرة  

، وفـي   ) 0.93(وانحراف معياري   ) 4.16(بمتوسط حسابي    " ما وصلت إلى طريٍق مسدود    

يسهم البنك في توفير اإلمكانات المادية، من أجل التعامل مع           ) "3(الرتبة الثانية جاءت الفقرة     

لرتبة قبل األخيرة جاءت ، وفي ا) 0.95(وانحراف معياري  ) 3.81(بمتوسط حسابي    " األزمة

 "يسهم البنك في توفير اإلمكانات التكنولوجية، من أجل التعامـل مـع األزمـة               " ) 5(الفقرة  

 ) "6(، وجاءت في الرتبة األخيرة الفقرة       ) 1.04(وانحراف معياري   ) 3.52(بمتوسط حسابي   

) 3.34(ابي  بمتوسـط حـس   "يتعاون البنك مع المؤسسات األخرى ذات العالقة لتفادي األزمة  

  ). 1.05(وانحراف معياري 

  اختبار فرضيات الدراسة

 ال يوجد تأثير ذو داللـة       : والتي نصت على   (HO1): الفرضية الرئيسة األولى  اختبار  : أوالً

 على إدارة األزماتألساليب التخطيط االستراتيجي ) α 0.05 ≥(إحصائية عند مستوى الداللة 

  . يلدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويت

  (HO1) النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الرئيسة األولى) 1  

 فقد استخدم تحليل االنحدار الخطي البسيط الموضحة نتائجه في ةوللتحقق من هذه الفرضي 

  :الجدول التالي
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  )18(جدول 
على إدارة أساليب التخطيط االستراتيجي  تأثير نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لبحث

   لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتيزماتاأل

 r R2   f Sig f t Sig t األسلوب
نتيجة 

 الفرضية 

  رفض  0.000  4.75  0.000  22.57  0.070  0.265  تحليل األسئلة الحرجة
  رفض  0.000  4.12  0.000  17.04  0.054  0.233  تحليل جوانب القوة والضعف

  رفض  0.000  4.00  0.000  16.04  0.051  0.226  تحليل مجاالت العمل
  رفض  0.000  8.18  0.000  67.02  0.184  0.429  ناريوهاتياستخدام الس

  رفض  0.000  8.99  0.000  80.88  0.231  0.452  الطوارئ
  

تحليـل األسـئلة    كل من   أثر  نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لبحث       ) 18(يبين الجدول     

 العمل ، واستخدام الـسيناريوهات،      ، وتحليل جوانب القوة والضعف، وتحليل مجاالت      الحرجة

وقد بلغت قوة العالقة      لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي     على إدارة األزمات   والطوارئ

 هذه العالقة بدرجة    حيث تصنف  على التوالي،    0.452،  0.429 ،   0.226،  0.233و،   0.265

، حسب   ) 0.70 – 0.30 (اعتماداً على قيمة معامل االرتباط التي تنحصر عادةً بين         ضعيفة،  

وقد كانت هذه العالقـة دالـة مـن الناحيـة           المعلومات التي أخذت من المحلل اإلحصائي ،        

 ممـا يعنـي     0.05كانت أقل من القيمة     ) 0.000(اإلحصائية وذلك الن قيمة مستوى الداللة       

 لدى القطـاع المـصرفي      على إدارة األزمات  أساليب التخطيط االستراتيجي     بينوجود عالقة   

ال  :والتي نصت على أنـه      وبهذه النتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية        ،   اإلسالمي الكويتي 

ألساليب التخطيط االستراتيجي ) α 0.05 ≥(داللة إحصائية عند مستوى الداللة تأثير ذو يوجد 

وقبول الفرضية البديلـة التـي      . لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي     على إدارة األزمات  

ألساليب التخطيط ) α 0.05 ≥(داللة إحصائية عند مستوى الداللة ى وجود تأثير ذو أشارت إل

  . لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي االستراتيجي على إدارة األزمات
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تـأثير ذو   يوجـد   ال   : أنه    والتي نصت على   (HO2): لثانيةالفرضية الرئيسة ا  اختبار  : ثانياً  

علـى إدارة   ألساليب التخطيط االستراتيجي    ) α≥  0.05(لة  داللة إحصائية عند مستوى الدال    

  ).الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، البنك ( المتغيرات الديمغرافية إلى  يعزى األزمات

  : اآلتي  تم اختبار الفرضية الرئيسة األولى على النحو

ال : �� ���� أ��   ، ا
	�� ��  )HO2:1(النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الفرعية األولـى   ) 1

ألسـاليب التخطـيط   ) α 0.05 ≥(يوجد تأثير ذو داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     

  .لمتغير الجنس  يعزىعلى إدارة األزماتاالستراتيجي 

   وللتحقق من هذه الفرضـية فقـد تـم حـساب المتوسـطات الحـسابية، واالنحرافـات                 

" ت"تغير الجنس ، كما تم اسـتخدام اختبـار          تبعاً لم   ستجابات أفراد عينة الدراسة   المعيارية،ال

  . يبين النتائج)19(لفحص الفروق بين المتوسطات والجدول 

   )19(الجدول 
استخدام للفروق بين متوسطات " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار 

لكويتي ااإلسالمي القطاع المصرفي  لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليب
  تبعاً لمتغير الجنس

أساليب التخطيط 
 االستراتيجي

  العدد  الجنس
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة ت
مستوى 
  الداللة

 0.337 0.96 0.42 3.89 243 ذكر  الحرجةاألسئلةتحليل 

   0.51 3.95 57 أنثى 

تحليل جوانب القوة 
 والضعف

  0.709 0.37 0.48 3.85 243 ذكر

   0.46 3.88 57  أنثى 

 0.044 2.02 0.64 3.76 243 ذكر تحليل مجاالت العمل

   0.65 3.95 57  أنثى 

 0.312 1.01 0.48 3.83 243 ذكر السيناريوهات
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   0.50 3.91 57  أنثى 

 0.005 2.84 0.71 3.90 243 ذكر الطوارئ

   0.61 4.19 57  أنثى 

 0.011 2.55 0.34 3.85 243 ذكر األساليب ككل

   0.34 3.97 57  أنثى 

    

 α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ) 19(   تشير النتائج في الجدول     

القطـاع   لـدى    األزمـات  إدارة  التخطيط االستراتيجي على   استخدام أساليب بين  ) 0.05 ≤

ى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت تبعاً لمتغير الجنس ، وذلك استناداً إللكويتي االمصرفي اإلسالمي 

حيث تعد هذه القيمة دالة إحصائياً ولصالح        للدرجة الكلية ) 0.011(، وبمستوى داللة    ) 2.55(

، كمـا  ) 3.85(وهو أكبر من متوسط الذكور ) 3.97(اإلناث اللواتي كان متوسطهن الحسابي      

 ، و    الحرجة سئلةاألتحليل  لمجال  ) 0.337(وبمستوى داللة   ) 0.96(بلغت قيمة ت المحسوبة     

حيث تبين قيم مستوى  ،تحليل جوانب القوة والضعفلمجال ) 0.709(وبمستوى داللة ) 0.37(

كما   ، 0.05الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية؛ ألن قيم الداللة المحسوبة أكبر من              

، لمجال تحليل مجـاالت العمـل     ) 0.044(بمستوى داللة   ) 2.02 (بلغت قيمة ت المحسوبة     و

حيث تبين قيم مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجاالت الدراسة ألن قيم               

)  2.84(،  بينما بلغت قيمة ت المحسوبة        0.05مستوى الداللة المحسوبة كانت أقل من القيمة        

لمجال الطوارئ حيث تعد هذه القيمة دالة إحصائياً ولصالح اإلنـاث           ) 0.005(بمستوى داللة   

  ) 3.90(كبر من متوسط الذكور أوهو ) 4.19(ي كان متوسطهن الحسابي اللوات
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ال : ، ا
	�� ���� ���� أ��            ):2HO2 (ا
������ النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الفرعية      ) 2

ألسـاليب التخطـيط   ) α 0.05 ≥(يوجد تأثير ذو داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     

  . المؤهل العلميغيرلمت  يعزىعلى إدارة األزماتاالستراتيجي 

    وللتحقق من هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة،            

" ت"، كما تـم اسـتخدام اختبـار         المؤهل العلمي تبعاً لمتغير     ستجابات أفراد عينة الدراسة   ال

  . يبين النتائج)20(لفحص الفروق بين المتوسطات والجدول 

  )20(الجدول 
استخدام للفروق بين متوسطات " ت"ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار المتوسط
لكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليب

  لمؤهل العلميتبعاً لمتغير ا
 I�9�0
أ,�
�S ا

H+�=ا�,�0ا 
  ا
�*د  المؤهل

 I,80/
ا
H���<
  ا

ا��>�اف 
/
  ���ريا

  �5/� ت
�80ى �
�
�*
  ا

 0.44 3.86 260 بكالوريوس فما دون
   الحرجةاألسئلةتحليل 

 0.30 4.12 40 دراسات عليا
3.45 0.001 

تحليل جوانب القوة  0.48 3.85 260 بكالوريوس فما دون
 0.48 3.91 40 دراسات عليا  والضعف

0.77 0.441  

  تحليل مجاالت العمل 0.63 3.81 260 بكالوريوس فما دون
 0.74 3.74 40 دراسات عليا

0.58  0.556  

 0.48 3.86 260 بكالوريوس فما دون
  السيناريوهات

 0.51 3.80 40 دراسات عليا
0.73 0.469 

 0.69 3.98 260 بكالوريوس فما دون
  الطوارئ

 0.74 3.80 40 دراسات عليا
1.49 0.136 

   ككلاألساليب 0.35 3.87 260 بكالوريوس فما دون
 0.33 3.87 40 دراسات عليا

0.04 0.968 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى         عدم  إلى  ) 20(تشير النتائج في الجدول        

 لـدى   األزمـات  إدارة  التخطيط االستراتيجي على   استخدام أساليب بين  ) α ≥ 0.05(الداللة  

ر المؤهل ، وذلك استناداً إلى قيمة ت المحسوبة         تبعاً لمتغي لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي    

حيث تعد هذه القيمة غيـر دالـة         للدرجة الكلية ) 0.968(، وبمستوى داللة    ) 0.04(إذ بلغت   

تحليـل  لمجـال   ) 0.441(وبمستوى داللة   ) 0.77(بلغت قيمة ت المحسوبة     حيث  إحصائيا ،   

ل تحليل مجاالت العمـل و      لمجا) 0.556(بمستوى داللة   ) 0.58( ، و  جوانب القوة والضعف  

) 0.136(بمستوى داللة   )  1.49( ، و    السيناريوهات لمجال   )0.469(بمستوى داللة   ) 0.73(

لمجال الطوارئ حيث تبين قيم مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية علـى                

 ،  0.05كبـر مـن القيمـة       أمجاالت الدراسة السابقة الن قيم مستوى الداللة المحسوبة كانت          

وبمـستوى  ) 3.45(باستثناء مجال تحليل األسئلة الحرجة التي كانت فيها قيمة ت المحـسوبة          

لصالح الدراسات العليـا صـاحبة لمتوسـط        الداللة  كانت  ، و  0.05قل من   أ) 0.001(داللة  

  .الحسابي األكبر


��� النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الفرعية      ) 3��
ال :  ، ا
	�� ���� ���� أ��          ):3HO2 (ا

ألسـاليب التخطـيط   ) α 0.05 ≥(يوجد تأثير ذو داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     

  . سنوات الخبرةلمتغير  يعزىعلى إدارة األزماتاالستراتيجي 

    وللتحقق من هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة،            

" ت"، كما تـم اسـتخدام اختبـار         سنوات الخبرة   ير  تبعاً لمتغ   ستجابات أفراد عينة الدراسة   ال

  . يبين النتائج)21(لفحص الفروق بين المتوسطات والجدول 
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  )21(الجدول 
 إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليبمجاالت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  الخبرةات سنوتبعاً لمتغير لكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات

أساليب التخطيط 
 االستراتيجي

  العدد  الخبرة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.48 3.72 78  سنوات5قل من أ

 0.42 3.94 167  سنوات10 إلى سنوات 5من 
 األسئلةتحليل 

 الحرجة
 0.35 4.01 55  سنوات10 من أكثر

 0.43 3.89 78  سنوات5قل من أ

 0.49 3.80 167  سنوات10 إلى سنوات 5من 
تحليل جوانب 
 القوة والضعف

 0.45 4.00 55  سنوات10 من أكثر

 0.70 3.75 78  سنوات5قل من أ

 0.64 3.74 167  سنوات10 إلى سنوات 5من 
تحليل مجاالت 

  العمل
 0.55 4.04 55  سنوات10 من أكثر

 0.56 3.83 78  سنوات5قل من أ

 السيناريوهات 0.46 3.83 167  سنوات10 إلى سنوات 5من 

 0.44 3.92 55  سنوات10 من أكثر

 0.82 3.91 78  سنوات5قل من أ

 الطوارئ 0.68 3.92 167  سنوات10 إلى سنوات 5من 

 0.53 4.12 55  سنوات10 من أكثر

 0.39 3.82 78  سنوات5قل من أ

 األساليب 0.34 3.85 167  سنوات10 إلى سنوات 5من 

 0.24 4.02 55 وات سن10 من أكثر

       

مجاالت اثـر اسـتخدام     وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات      ) 21(يالحظ من الجدول        

لكـويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على   أساليب

 C EًFGH IJKLMN  ةIJGPCإحصائية عنـد  ، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة       ا
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، )one way ANOVA(تم تطبيـق تحليـل التبـاين األحـادي     ) α 0.05≥(مستوى الداللة

  :يبين ذلك) 22(والجدول 

  )22(جدول 
 إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليبلمتوسطات مجاالت نتائج تحليل التباين األحادي 

  الخبرة نواتتبعاً لمتغير سلكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات

أساليب التخطيط 
  االستراتيجي

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

 1.80 2 3.61  بين المجموعات

   الحرجةاألسئلةتحليل  0.18 297 53.39  داخل المجموعات
  299 57.00  الكلي

10.03 
 

0.000 
 

 0.89 2 1.78  بين المجموعات

  عفتحليل جوانب القوة والض 0.22 297 65.68  داخل المجموعات
  299 67.46  الكلي

4.02 
 

0.019 
 

 1.92 2 3.84  بين المجموعات

  تحليل مجاالت العمل  0.41  297  121.22  داخل المجموعات
    299  125.07  الكلي

4.70 
 

0.010 
 

 0.15 2 0.31  بين المجموعات

  السيناريوهات 0.24 297 70.35  داخل المجموعات
  299 70.66  الكلي

0.65 
 

0.525 
 

 0.95 2 1.90  بين المجموعات

  الطوارئ 0.49 297 144.11  داخل المجموعات
  299 146.01  الكلي

1.96 
 

0.143 
 

 0.74 2 1.48  بين المجموعات

  األساليب 0.11 297 33.98  داخل المجموعات
  299 35.45  لكليا

6.46 
 

0.002 
 

  
 α(إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ) 22(تشير النتائج في الجدول       

 إدارة  التخطـيط االسـتراتيجي علـى      أساليبمجاالت اثر استخدام    بين متوسطات   ) 0.05 ≤

داً إلى قيمة تبعاً لمتغير الخبرة ، وذلك استنالكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات
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) 10.03(، و    للدرجـة الكليـة   ) 0.002(، وبمستوى داللـة     ) 6.46(ف المحسوبة إذ بلغت     

) 0.019(وبمستوى داللة   ) 4.02( ، و   الحرجة األسئلةتحليل  لمجال  ) 0.000(وبمستوى داللة   

لمجال تحليل مجاالت   ) 0.010(بمستوى داللة   ) 4.70( و   تحليل جوانب القوة والضعف   لمجال  

بمستوى داللة  ) 1.96(لمجال السيناريوهات ، و     ) 0.525(بمستوى داللة   ) 0.65( ، و العمل  

لمجال الطوارئ حيث تبين قيم مستوى الداللة وجود فروق ذات داللة إحصائية على ) 0.143(

 ومجال تحليل جوانب القوة والـضعف       ،تحليل األسئلة الحرجة   (: وهي بعض مجاالت الدراسة  

قل أن قيم مستوى الداللة المحسوبة كانت ألوكذلك الدرجة الكلية ) ملومجال تحليل مجاالت الع

ولتحديد داللة هذه الفروق فقد استخدم اختبار شـيفيه للمقارنـات البعديـة              . 0.05من القيمة   

 .ويوضح الجدول التالي نتائج هذا االختبار

  )23(جدول 
 إدارة ط االستراتيجي على التخطيأساليبمجاالت نتائج اختبار شيفيه للفروق بين متوسطات 

  تبعاً لمتغير سنوات الخبرةلكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات

أساليب التخطيط 
 االستراتيجي

  الخبرة  المتوسط الحسابي
  إلى 5من 
   سنوات10

 من أكثر
10 

  سنوات
3.72  HI 6Jات5اKL@  -0.22 -0.29* 
3.94  HI55ات إKL@  P10اتKL@   -0.07 ?Q4R5ا ?ST@U6 اVSRW 
4.01  HI 4Xات10أآKL@    

3.89  HI 6Jات5أKL@  0.09 -0.11 
3.80  HI5 P5ات إKL@ 10اتKL@   -0.2* 

KQ 6VSRWا<\ اK[5ة 
 وا5_^[

4.00  HI 4Xات10أآKL@    
3.75  HI 6Jات5أKL@  0.01 -0.29* 
3.74  HI5 P5ات إKL@ 10اتKL@   -0.3*  6a^5ت اb<cI 6VSRW 
4.04  HI 4Xات10أآKL@    
3.82  HI 6Jات5أKL@  -0.03 -0.2*  
3.85  HI5 P5ات إKL@ 10اتKL@   -0.17* \V5<@Uا 
4.02  HI 4Xات10أآKL@     

*EKSETUدال إ YZ[M\ قI^  
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 عنـد    سـنوات  10أكثر من   أن الفروق كانت لصالح خبرة      ) 23(  تشير النتائج في الجدول     

ت األخرى في مجاالت  تحليل األسئلة الحرجة ومجال تحليل مجاالت           مقارنتهم مع خبرة الفئا   

 على متوسـط حـسابي    سنوات10أكثر من العمل واألساليب ككل،  حيث حازت فئة الخبرة    

كما يبين الجدول أن الفروق في مجاالت ) 4.02(و ) 4.04(و ) 4.00(و ) 4.01(أكبر والبالغ 

جاالت العمل واألساليب ككل كانت لصالح خبرة       تحليل جوانب القوة والضعف ومجال تحليل م      

 حيث حاز فئـة الخبـرة    سنوات10 إلى 5من  عند مقارنتهم مع خبرة   سنوات10من  أكثر  

مقارنة بباقي المتوسطات   في جميع المجاالت على متوسط حسابي أكبر         سنوات   10أكثر من   

 5بين فئتي الخبرة أقل من في حين يبين الجدول أن الفروق  .الحسابية لفئات الخبرات األخرى

  . سنوات لم تكن ذات داللة إحصائية10– 5  منسنوات و الفئة

ال : ، ا
	�� ���� ���� أ��          ):4HO2 (ا
�����   النتائج المتعلقة باختبار الفرضية الفرعية      ) 4

ألسـاليب التخطـيط   ) α 0.05 ≥(يوجد تأثير ذو داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     

  . البنكلمتغير  يعزىة األزماتعلى إداراالستراتيجي 

    وللتحقق من هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات المعياريـة،            

لفحص الفروق  " ت"، كما تم استخدام اختبار      البنكتبعاً لمتغير     ستجابات أفراد عينة الدراسة   ال

  . يبين النتائج)24(بين المتوسطات والجدول 
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  )24(الجدول 
 التخطيط أساليبلمجاالت تأثير استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  تبعاً لمتغير البنكلكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات إدارة االستراتيجي على

  العدد  البنك المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 0.38 3.92 74 بنك الكويت الدولي

 تحليل األسئلة الحرجة 0.42 3.92 135 بنك التمويل الكويتي

 0.51 3.84 91 بنك األهلي المتحد

 0.48 3.86 74 بنك الكويت الدولي

 0.46 3.92 135 بنك التمويل الكويتي
تحليل جوانب القوة 

 والضعف
 0.48 3.76 91 بنك األهلي المتحد

 0.59 3.86 74 بنك الكويت الدولي

  تحليل مجاالت العمل 0.63 3.79 135 بنك التمويل الكويتي
 0.71 3.77 91 بنك األهلي المتحد

 0.48 3.84 74 بنك الكويت الدولي

 السيناريوهات 0.47 3.81 135 بنك التمويل الكويتي

 0.50 3.91 91 بنك األهلي المتحد

 0.67 4.04 74 بنك الكويت الدولي

 الطوارئ 0.71 3.87 135 بنك التمويل الكويتي

 0.69 4.00 91 بنك األهلي المتحد

 0.34 3.90 74 بنك الكويت الدولي

 األساليب 0.33 3.86 135 بنك التمويل الكويتي

 0.37 3.86 91 بنك األهلي المتحد

    

 أساليبمجاالت تأثير استخدام وجود فروق ظاهرية بين متوسطات ) 24(  يالحظ من الجدول 

تبعـاً  لكـويتي   االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارة ىالتخطيط االستراتيجي عل  

لمتغير البنك ، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى         

) 29(، والجدول )one way ANOVA(تم تطبيق تحليل التباين األحادي ) α 0.05≥(الداللة

  :يبين ذلك
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  )25(جدول 
 إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليبمجاالت تأثير استخدام لتباين األحادي لتحليل انتائج 

  تبعاً لمتغير البنكلكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات

  مصدر التباين  المجال
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

  قيمة ف
مستوى 
  الداللة

 0.20 2 0.40  تبين المجموعا

   الحرجةاألسئلةتحليل  0.19 297 56.59  داخل المجموعات
  299 57.00  الكلي

1.06 
 

0.348 
 

 0.67 2 1.34  بين المجموعات

  تحليل جوانب القوة والضعف 0.22 297 66.12  داخل المجموعات
  299 67.46  الكلي

3.00 
 

0.052 
 

 0.17 2 0.35  بين المجموعات

  تحليل مجاالت العمل  0.42 297  124.72  داخل المجموعات
   299  125.07  الكلي

0.41 
 

0.663 
 

 0.29 2 0.58  بين المجموعات

  السيناريوهات 0.24 297 70.08  داخل المجموعات
  299 70.66  الكلي

1.22 
 

0.297 
 

 0.85 2 1.70  بين المجموعات

  الطوارئ 0.49 297 144.32  داخل المجموعات
  299 146.01  لكليا

1.74 
 

0.177 
 

 0.06 2 0.12  بين المجموعات

  األساليب 0.12 297 35.34  داخل المجموعات
  299 35.45  الكلي

0.49 
 

0.610 
 

 ≤ α(إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           ) 25(   تشير النتائج في الجدول     
 لـدى   األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على   ليبأسامجاالت تأثير استخدام    بين متوسطات   ) 0.05

تبعاً لمتغير البنك ، وذلك استناداً إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت            لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي    
لمجـال  ) 0.348(وبمـستوى داللـة   ) 1.06(، و    للدرجة الكلية ) 0.610(، وبمستوى داللة    ) 0.49(

 و  تحليل جوانب القوة والـضعف    لمجال  ) 0.052( وبمستوى داللة    )3.00( ، و   الحرجة األسئلةتحليل  
) 0.297(بمستوى داللـة    ) 1.22( لمجال تحليل مجاالت العمل ، و     ) 0.663(بمستوى داللة   ) 0.41(

لمجال الطوارئ حيث تبين قـيم مـستوى        ) 0.177(بمستوى داللة   ) 1.74(لمجال السيناريوهات ، و     
 إحصائية على مجاالت الدراسة وكذلك الدرجة الكليـة؛ ألن قـيم            الداللة عدم وجود فروق ذات داللة     

   . 0.05مستوى الداللة المحسوبة كانت أكبر من القيمة 



 88

   

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
dI<e5ا6785 ا : ?fJ<LI5ا B;<=Lت<VgK=5وا  



 89

 

   والتوصيات النتائجمناقشة  

 
 

 :  تضمن هذا الفصل مناقشة وعرضاً تحليلياً لنتائج الدراسة الحالية كاآلتي

    
هل يـؤثر   "  : على   الذي نص و،  الرئيسباإلجابة عن السؤال    النتائج المتعلقة    مناقشة: أوالً

لدى القطاع المصرفي اإلسـالمي      األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على   استخدام أساليب 

  الكويتي؟

 لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على تأثير استخدام أساليب   أن   )7(الجدول     أظهر  

 بانحراف  )3.87(، إذ بلغ المتوسط الحسابي      مرتفعاً   كان يتيلكواالقطاع المصرفي اإلسالمي    

 ، إذ تراوحت المتوسـطات الحـسابية بـين       الفقرات مرتفعاً   مستوى ، وجاء ) 0.34(معياري  

  التخطيط االستراتيجي على   تأثير استخدام أساليب   حيازة وقد يعزى سبب  ،  ) 3.80 – 3.95(

مدى توفر   إلى على مستوى مرتفع   لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارة

، الوعي لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي حول استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي          

حيث أثبتت آراء وإجابات أفراد عينة الدراسة بأن القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي لديـه              

 إنـشاء بعد   ، خاصة    خطيط االستراتيجي  الت استخدام أساليب الخبرة الكافية والقدرة العالية في        

، وبالرغم من حداثة    2000في جامعة الكويت عام      الدراسات اإلستراتيجية و المستقبلية   مركز  

نشأته إال أنه قدم العديد من الدراسات واألبحاث ، وأقام العديد من الندوات والمؤتمرات إلفادة               

تجارية والصناعية، حيث يسعى المركز     شرائح المجتمع كافة بما فيها الوزارات والقطاعات ال       

، ولعـل ذلـك أفـاد       ضرورة استخدام األساليب االستراتيجية   إلى متابعة و تنشيط الحوار في       

، كونه أحد القطاعات المالية والتجارية العامة في دولـة          القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي   
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 التي تحظـى بمثـل هـذا        ، وكون غالبية العاملين فيه قد تخرجوا من جامعة الكويت         الكويت

تأثير استخدام المركز في منظومتها الجامعية، مما يحقق صحة ما توصلت إليه الدراسة من أن 

 لكـويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على   أساليب

  .مرتفعاً كان

 هاأظهرت نتائجحيث ، )1995(عبيدات و محمود  دراسة  اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج 

من الشركات موضوع البحث تقوم دائماً أو غالباً  بتطوير إستراتيجية           %) 83.9(أن ما نسبته    

معتمدة على تقديم المنتجات الحالية إلى العمالء الجدد، أو بمعنى آخر تحاول دخول األسـواق             

كما واتفقت أيضاً مع    . عالية مما يشير إلى درجة تطوير استراتيجية        ،الجديدة بمنتجاتها الحالية  

أن الخطط اإلستراتيجية   نتائجها إلى   توصلت  حيث   ،)Calingo ) 1991دراسة كالينغو   نتائج  

  .في البنوك الكورية أكثر شموالً 

التي أشارت نتائجها إلـى      ،)1998( الشمري    واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة        

ية األردنية تقوم بتطبيق التخطـيط اإلسـتراتيجي،        من منظمات األعمال الصناع   %) 39 (أن  

نها ال تطبق التخطيط اإلستراتيجي، مما يدل على أن عملية التطبيق ألسـاليب            م%) 61(بينما  

وقد يعزى سبب االختالف فـي نتـائج الدراسـتين إلـى            .التخطيط االستراتيجي كانت متدنية   

منظمـات األعمـال     راسة السابقة االختالف في طبيعة عينة الدراستين، حيث شملت عينة الد        

، في حين شملت عينة الدراسة الحالية المصارف اإلسالمية ، ويمكن أن يعزى سبب              الصناعية

االختالف أيضاً إلى الحدود المكانية للدراستين ، حيث أجريت الدراسة السابقة فـي األردن ،               

  . بينما أجريت الدراسة الحالية في الكويت
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   األولقة باإلجابة عن السؤال النتائج المتعل مناقشة

 لدى  األزمات إدارة على  الحرجة األسئلةتحليل  أسلوب  تأثير  أن مستوى   ) 8(  أظهر الجدول   

بـانحراف  ) 3.90(كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوسط الحسابي  لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي    

لمتوسطات الحـسابية    ، إذ تراوحت ا    ، وجاء مستوى فقرات المجال مرتفعاً     ) 0.44(معياري  

 األسـئلة تحليل  أسلوب  ، وقد يعزى سبب ارتفاع مستوى تأثير استخدام         ) 3.65 – 4.20(بين  

 لمبحوثينا قناعاتإلى   الكويتيلدى القطاع المصرفي اإلسالمي      األزمات إدارة على الحرجة

د صياغة  قيام موظفي القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي بتطبيق عملية إثارة األسئلة عنحول

األهداف، والتعرف على البيئات المراد التعامل معها، وفي حالة التعرف على واقع المصرف             

الحالي وطبيعة العمالء وسماتهم من أجل اتخاذ اإلجراءات الوقائية وتالفي حدوث األزمـات،             

 إدارة علـى   الحرجـة  األسئلةتحليل  أسلوب  تأثير استخدام   ولعل ذلك أدى إلى ارتفاع مستوى       

تسهم عملية إثارة األسئلة : (باستثناء الفقرة .لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  زماتاأل

التي حـازت علـى     ) .اتخاذ إجراءات تقليدية لمعالجة األزمة    حول التنبؤ فيما يمكن عمله في       

، وقد  الكويتيلدى القطاع المصرفي اإلسالمي      األزمات إدارة على مستوى متوسط في تأثيرها   

السبب إلى أن مفهوم التنبؤ الذي تشير إليه الفقرة يغطي شـيئاً مـن المفـاهيم الغيبيـة                  يعود  

لألحداث التي لم تتحقق ، وبما أن القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي يعتمد على مقومـات                

بمستوى متوسط   األزمات إدارة علىالشريعة اإلسالمية ، فقد جاء تطبيق هذه الفقرة وتأثيرها          

  .  المصرفي اإلسالمي الكويتي لدى القطاع 

    الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال مناقشة 

 علـى  والـضعف  تحليل جوانب القوة  أسلوب  تأثير استخدام   أن مستوى   ) 9(أظهر الجدول     

، إذ بلـغ المتوسـط      كـان مرتفعـاً   لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارة
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 ، إذ   ، وجاء مستوى فقـرات المجـال مرتفعـاً        ) 0.47(اف معياري   بانحر) 3.86(الحسابي  

، وقد يعزى سبب ارتفاع مستوى تـأثير  ) 3.64 – 4.29(تراوحت المتوسطات الحسابية بين    

القطـاع المـصرفي     لـدى    األزمات إدارة على والضعف أسلوب تحليل جوانب القوة    مجال

 وجـود تعـاون بـين المـوظفين          إلى  إذ تشير  ،بذلك لقناعات المبحوثين  لكويتيااإلسالمي  

عملية دراسة جوانب القوة   واإلداريين والرؤساء في القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي حول         

والضعف داخل البيئة المصرفية، كما وتشير إلى وجود تعاون في إجـراء دراسـات حـول                

 باستثناء الفقرة ،التهديدات والمخاطر لتفادي األزماتحول الفرص الخارجية المتاحة للقطاع، و

 داخـل القطـاع اإلسـالمي    القوة والـضعف  تحليل عواملتؤدي عملية : (التي نصت على

، فقد حازت على مـستوى      ). في التعامل مع األزمة     إبداعياً تبني فكراً المصرفي الكويتي إلى      

، ولعل السبب يالكويتلدى القطاع المصرفي اإلسالمي  األزمات إدارة على متوسط في تأثيرها

يعود إلى قناعة المبحوثين في أن المستوى المرتفع الذي وصل إليه القطاع المصرفي الكويتي              

في عملية تحليل مجال جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات ليس كافياً للوصول إلـى              

  . درجة اإلبداع الفكري

 إدارة لـى ع والـضعف  أسلوب تحليل جوانب القوة    ارتفاع مستوى تأثير مجال    استناداً إلى   

مع نتائج   اختلفت نتيجة هذه الدراسة   فقد  ،  لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات

انخفاض مستوى فاعلية تحديد نقاط القـوة     حيث أشارت نتائجها إلى     ، )2007(يوسف  دراسة  

والضعف والفرص والمخاطر لدى العديد من المؤسسات الصناعية؛ لعـدم تـوفر األسـاليب              

،  وقد يعود سبب االختالف في النتائج إلى االختالف في منهجية الدراستين. ي التحليلالعلمية ف

في المؤسسات   ) SWOT( تحليل المخاطرة في ظل تحليل       حيث هدفت الدراسة السابقة إلى    

لمؤسسات األعمال الصناعية فـي      ) SWOT( تحديد أهمية تحليل    باإلضافة إلى     الصناعية،  
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الكشف عن مدى تـأثير أسـاليب التخطـيط         ا هدفت الدراسة الحالية إلى      بينم،  البيئة المتغيرة 

 الكـويتي، ولعـل سـبب       لدى القطاع المصرفي اإلسالمي    على إدارة األزمات  االستراتيجي  

االختالف يعود أيضاً إلى االختالف في طبيعة عينة الدراستين ، إذ تكونـت عينـة الدراسـة          

، في حين تكونت عينة الدراسة الحالية من القطاع         السابقة من المؤسسات الصناعية في األردن     

  .المصرفي اإلسالمي في الكويت

  الثالثلنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال ا مناقشة

 إدارة علـى  مجـاالت العمـل   تحليل  أسلوب  تأثير استخدام   أن مستوى   ) 10(  أظهر الجدول   

 إذ بلغ المتوسـط الحـسابي       ،كان مرتفعاً لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات

 ، إذ تراوحت    ، وجاء مستوى جميع فقرات المجال مرتفعاً      ) 0.65(بانحراف معياري   ) 3.80(

 اسـتخدام   وقد يعزى سبب ارتفاع مستوى تأثير     ،  ) 3.75 – 3.84(المتوسطات الحسابية بين    

 لكـويتي ا القطاع المصرفي اإلسالمي   لدى   األزمات إدارة  على مجاالت العمل أسلوب تحليل   

لقدرة القطاع المصرفي اإلسالمي على تحديد مجاالت وميادين األعمال المـصرفية كإدخـال             

للقطـاع  الموقـع التنافـسي    إمكانيـات التكنولوجيا في األعمال المصرفية ، وتحديد ودراسة 

، خاصة بعد تداعيات األزمـة االقتـصادية        في ميادين األعمال المختلفة   المصرفي اإلسالمي   

 ، حيث أظهرت قدرة القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي في اسـتخدامها ألسـلوب              العالمية

 نتائج إيجابية تمثلت في عدم تأثرها باألزمة االقتصادية التـي اجتاحـت    مجاالت العمل تحليل  

أسلوب تحليـل    تأثير استخدام العالم بأسره، وهذا يؤكد نتيجة هذه الدراسة في ارتفاع مستوى           

  .لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات دارةإ على مجاالت العمل

حيث توصلت نتائجها إلـى أن  ،  )1998(العمر     اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة        

وهـذا  عملية تحديد وتشخيص مجاالت العمل لدى المصارف التجارية هي عملية ضـعيفة ،              
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راسة في هذه المصارف نحو أهـداف       يعني أن التخطيط اإلستراتيجي يوجه من قبل عينة الد        

 ولعل سبب االختالف يعود إلى االختالف في طبيعة عينة          .أخرى قد تكون مالية على األغلب     

الدراستين ، حيث شملت عينة الدراسة السابقة المصارف التجارية في األردن، في حين شملت          

يعزى سبب االخـتالف    ويمكن أن   . عينة الدراسة الحالية القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي      

اختبـار أثـر التخطـيط       أيضاً إلى االختالف في المنهجية، إذ هدفت الدراسة الـسابقة إلـى           

، بينما هدفت الدراسة الحاليـة      اإلستراتيجي كعامل مستقل على تطوير خدمات مصرفية جديدة       

ـ  على إدارة األزماتإلى الكشف عن مستوى تأثير أساليب التخطيط االستراتيجي          اع لدى القط

  .  الكويتي المصرفي اإلسالمي

  الرابع النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال مناقشة 

 األزمـات  إدارة على  السيناريوهات أسلوبتأثير استخدام   أن مستوى   ) 11(   أظهر الجدول   

) 3.85(كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوسـط الحـسابي         لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى  

 ، إذ تراوحت المتوسـطات      ، وجاء مستوى فقرات المجال مرتفعاً     ) 0.49 (بانحراف معياري 

 على أسلوب السيناريوهات  ، ولعل سبب ارتفاع مستوى تأثير     ) 3.67 – 4.26(الحسابية بين   

 يعزى إلى قناعات المبحوثين حـول       لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارة

 على صياغة العديد من الـسيناريوهات والتركيـز علـى           قدرة المصارف اإلسالمية الكويتية   

المدخالت، مما يشير إلى نتيجة طبيعية ، نظراً ألن سياسة المصارف اإلسالمية محدودة حول              

التابعة لمجال األسئلة الحرجة، لذا كـان اتجـاه         ) 3(التنبؤ ، وهذا ما أكدته نتيجة الفقرة رقم         

داد العديد من السيناريوهات استناداً إلـى مفهـوم        القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي نحو إع     

على التنبؤ محـدودة ،     القدرة  على افتراض أن    السيناريو  يبنى   :أنهالسيناريو الذي يشير إلى     

، باإلضافة إلى تركيز افتراض عدد من االحتماالت الممكنة والتصرف المناسب لكل منها فيتم



 95

على المخرجات والنتائج، وهذا يؤكد نتيجة هذه       السيناريو على المدخالت في حين يركز التنبؤ        

الدراسة وطبيعة عينتها من المصارف اإلسالمية، ومحدودية تركيزها على التنبؤ، ومـن ثـم              

زيادة  لجوئها الستخدام السيناريوهات ، ونظراً ألن اإلكثار من إعداد السيناريوهات يؤدي إلى           

مات ، لذا جاءت نتيجة هذه الدراسة فـي          لتالفي األز  في محاكاة المستقبل   فرصة نجاح أحدها  

    .لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى أسلوب السيناريوهاتارتفاع مستوى تأثير استخدام 

  الخامسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال مناقشة 

 لـدى   األزمات إدارة على أسلوب الطوارئ تأثير استخدام   أن مستوى   ) 12(    أظهر الجدول   

بـانحراف  ) 3.95(كان مرتفعاً، إذ بلغ المتوسط الحسابي  لكويتي  اطاع المصرفي اإلسالمي    الق

 ، إذ تراوحت المتوسطات الحـسابية       ، وجاء مستوى فقرات المجال مرتفعاً     ) 0.70(معياري  

 لـدى   أسلوب الطوارئ  تأثير استخدام ، وقد يعزى سبب ارتفاع مستوى       ) 3.91 – 4.0(بين  

 إلى أن بناء وصياغة السيناريوهات يتفق مـع التخطـيط     لكويتياالمي  القطاع المصرفي اإلس  

للطوارئ ، وبما أن النتيجة السابقة لهذه الدراسة أشارت إلى مستوى مرتفع في تأثير استخدام               

، وبما أن  بنـاء      لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   على إدارة األزمات  السيناريوهات  

ع التخطيط للطوارئ، بمعنى مناسبة وجود السيناريوهات مسبقاً        وصياغة السيناريوهات يتفق م   

 الظـروف غيـر المتوقعـة    مواجهـة لوضع خطط بديلة وواضحة للطوارئ، مما يسهم في 

، فمن هنا جاءت نتيجـة هـذه        مفردات التعامل مع األزمة    وضوح   ، وكذلك يسهم في   لألزمات

القطاع  لدى  على إدارة األزمات رئأسلوب الطوا استخدام الدراسة لتؤكد ارتفاع مستوى تأثير

  .لكويتياالمصرفي اإلسالمي 
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   ): إدارة األزمات (ألداة الثانية بامناقشة النتائج المتعلقة : ثانياً

 الكـويتي القطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات إدارةمستوى   أن   )13(الجدول    أظهر  

  مـستوى  ، وجاء ) 0.43(اف معياري   بانحر) 3.75(، إذ بلغ المتوسط الحسابي      مرتفعاً   كان

وقد يعزى الـسبب   ،  ) 3.72 – 3.83(، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين     المجاالت مرتفعاً 

إلى أن تعامل العاملين في القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي يتم من خالل االسـتفادة مـن                

ت اإلنذار، واالسـتعداد    عمليات المراحل األربعة إلدارة األزمات والمتمثلة في اكتشاف إشارا        

والوقائية، واحتواء األضرار، واستعادة النشاط، والتي تعمل على تمكين العاملين في القطـاع             

المصرفي اإلسالمي الكويتي من القدرة على التعامل مع األزمات ، حيث تتذبذب المتوسطات             

نجـاح القطـاع    الحسابية للمراحل األربعة معاً في خانة المستوى المرتفع، مما يـشير إلـى              

المصرفي اإلسالمي الكويتي في التعامل مع األزمات وإدارتها ، وهذا ما يؤكد نتيجة الدراسة              

  .مرتفعاً كان الكويتيالقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات إدارةمستوى أن  في

حيث توصلت الدراسـة إلـى    )2004(الشمراني  دراسة  اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج       

ج كان أبرزها استجابة العاملين اإلداريين بدرجة عالية في التعامل مع األزمات من خالل              نتائ

التعلم، االستعداد والوقاية، استعادة    : اإلفادة من عمليات المراحل األربعة مرتبة حسب أهميتها         

حيث  ،)2004(إبراهيم  واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة        النشاط، احتواء األضرار،    

جاءت أبرز نتائجها بأن تأثيرات إدارة األزمات وانعكاساتها اإليجابية على قطاع السياحة في             

سـميث  دراسـة   واتفقت أيضاً مع نتائج     .نمو سريع للسياحة الوافدة في مصر      مصر أدت إلى  

Smith) 1990(              حيث أشارت النتائج إلى فاعلية جيدة للمؤسـسات الـصناعية فـي إدارة ،

والتي توصـلت    )2000(الزواهرة  ت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة        كما واتفق . األزمات

نتائجها إلى وجود عالقة قوية جداً بين كل من توفر المعلومات و االتـصاالت، و المـوارد                 
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المتاحة، و توفر فريق إدارة األزمات، و الوقت المتاح سواء كانت هذه المراحل منفـردة أو                 

  . إدارة األزمات في الملكية األردنية من جهة أخرى مجتمعة من جهة، و مستوى فاعلية

 والتي أشارت نتائجها إلى   ،   )2003(مساعدة    واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة        

وقد يعزى سبب   . أن عناصر إدارة األزمات في المؤسسات الرياضية تتوافر بدرجة متوسطة         

يعة عينة الدراسة ، حيث تكونـت عينـة      في نتيجة الدراستين إلى االختالف في طب      االختالف  

الدراسة السابقة من المؤسسات الرياضية، في حين تكونت عينة الدراسة الحالية من القطـاع              

المصرفي اإلسالمي الكويتي، ويمكن أن يعود سبب االختالف أيضاً إلى االختالف في الحدود             

بينما أجريت الدراسة الحاليـة     المكانية للدراستين، حيث أجريت الدراسة السابقة في األردن ،          

 Elkins et alالكنز و آخرون كما واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة . في الكويت

عدم وجود التوجيه و الفهم للعمليات المشتركة والـذي         والتي أشارت نتائجها إلى     ،  )1998( 

ل السبب يعـود إلـى    ولع.يعيق الشؤون العامة في إجراءات التعامل مع األزمات في الخارج    

إلى دراسة تـأثير سـوء إدارة       االختالف في منهجية الدراسة ، حيث هدفت الدراسة السابقة          

األزمة على االتصاالت في كفاليس في إيطاليا، إضافة إلى دراسة أربع مراحل مـن عمليـة                

 حـين    في إدارة القضايا، التخطيط الوقائي، األزمة، و مرحلة ما بعد األزمة،         : إدارة األزمات 

 التخطيط االسـتراتيجي    استخدام أساليب هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى تأثير         

  .لكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات إدارة على

 والذي يعني تشخيص المؤشرات ، ويشير إلـى  اكتشاف إشارات اإلنذار بمجال  وفيما يتعلق     

ستوى مرتفع الستخدام اكتشاف إشارات اإلنذار، وذلـك        احتمال وقوع أزمة، جاءت النتائج بم     

، ) 0.52(بـانحراف معيـاري   ) 3.83(، إذ بلغ المتوسط الحـسابي  ) 14(الجدول من خالل  

وقد يعزى السبب إلى ما أشارت إليه       ) . 3.59 – 4.07(وتراوحت المتوسطات الحسابية بين     
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الدعم المناسـب لفريـق     تي يوفر   إجابات المبحوثين في أن القطاع المصرفي اإلسالمي الكوي       

، ولديه القدرة على مسح بيئة العمل الداخليـة، كمـا ويطلـع علـى     ، ليقوم بمهامه  لديه العمل

، وعلى ذلك فقـد جـاءت       بتحليل مؤشرات حدوثها  ، ويقوم   مؤشرات الخلل قبل وقوع األزمة    

صرفي اإلسالمي  القطاع الم  لدى   في استخدام اكتشاف إشارات اإلنذار      النتائج بمستوى مرتفع    

  .الكويتي 

والتي توصلت  ،   )2000(األعرجي و الدماقسة     اختلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة        

توفر نظام إلدارة األزمات في أمانة عمان الكبرى بدرجة متوسطة نـسبياً فـي               نتائجها إلى 

هجيـة  االخـتالف فـي من    ولعل سبب االختالف يعزى إلى      . مراحل اكتشاف إشارات اإلنذار   

إلى التعرف على اتجاهات األفراد نحو مدى تـوافر         الدراستين ، حيث هدفت الدراسة السابقة       

نظام إلدارة األزمات في مراحله المختلفة منفردة ومجتمعة في أمانة عمان الكبرى، و ذلـك               

وصوالً لتحديد مدى االستعداد و الجاهزية التي تتمتع بها المؤسسة في التعامل مع األزمات، و 

 بينما هـدفت  كذلك تحديد مدى العالقة القائمة بين مراحل نظام إدارة األزمات بعضها ببعض، 

  التخطيط االسـتراتيجي علـى     استخدام أساليب الدراسة الحالية إلى الكشف عن مستوى تأثير        

  كما واختلفت أيضاً مع نتائج دراسة  . لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات إدارة

 وقـد   حيث جاءت االستجابة الكتشاف إشارات اإلنذار بدرجة متوسطة،       ،  )2004(ني  الشمرا

يعود سبب االختالف في النتائج إلى طبيعة العينة، إذ شملت عينة الدراسة السابقة مؤسـسات               

التعليم العالي، بينما شملت عينة الدراسة الحالية القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي، ويمكن            

ختالف أيضاً إلى االختالف في الحدود المكانية للدراستين ، حيث أجريـت            أن يعود سبب اال   

  .الدراسة السابقة في المملكة العربية السعودية، في حين أجريت الدراسة الحالية في الكويت
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، فقـد أشـار     الكويتي لدى القطاع المصرفي اإلسالمي    وبالنسبة لمجال االستعداد والوقائية     

كان مرتفعـاً ، إذ بلـغ المتوسـط    استخدام االستعداد والوقائية توى  أن مس   إلى) 15(الجدول  

 ، إذ   ، وجاء مستوى غالبية الفقـرات متوسـطاً       ) 0.73(بانحراف معياري   ) 3.73(الحسابي  

وقد يعزى سبب ارتفاع مستوى استخدام      ،) 3.61 – 3.93(تراوحت المتوسطات الحسابية بين     

إجابات المبحوثين من مستوى مرتفع حول ما يتخـذه         االستعداد والوقائية إلى ما أشارت إليه       

القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي من ترشيد التكاليف لتالفي حدوث األزمات وبما يتمتع به             

عمل مدرب على التعامل مع األزمة فور       توافر فريق   القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي من      

القطـاع   لـدى   االستعداد والوقائيةتخدام في اسبمستوى مرتفع   وبهذا جاءت النتائج     . حدوثها

  .الكويتي المصرفي اإلسالمي 

، حيث أشارت نتائجهـا إلـى       )1995(األعرجي    اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة        

في حـين    .حيازة مرحلة االستعداد والوقائية على دور فاعل في مواجهة األزمات والمخاطر          

، والتـي توصـلت     )2000(ج دراسة األعرجي و الدماقسة      اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائ     

نتائجها إلى توفر نظام إلدارة األزمات في أمانة عمان الكبرى بدرجة متوسـطة نـسبياً فـي              

ولعل السبب يعود إلى االختالف في طبيعة عينة الدراستين، حيث          . االستعداد و الوقاية  مرحلة  

 في األردن ، في حين شملت عينة الدراسـة          أمانة عمان الكبرى   شملت عينة الدراسة السابقة   

  . الحالية القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي

فقـد أشـار الجـدول    ، الكويتي  احتواء األضرار لدى القطاع المصرفي اإلسالمي       أما مجال 

 لكـويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى  استخدام احتواء األضرار    أن مستوى   ، إلى   )16(

، وجـاء مـستوى   ) 0.68(بانحراف معياري ) 3.73(لغ المتوسط الحسابي كان مرتفعاً ، إذ ب    

وقـد  . ) 3.61 – 3.79( ، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين   غالبية فقرات المجال مرتفعاً   
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 إلى أهمية تعامل القطاع المصرفي اإلسالمي       المستوى المرتفع لمجال احتواء األضرار    يعزى  

 ، وبناء على إجابات المبحوثين فـإن القطـاع           مع طبيعتها  بشكل يتالءم الكويتي مع األزمات    

تحقق له الكيفية التي يدير بها األزمـات ،          اً وبرامج اًخططالمصرفي اإلسالمي الكويتي يوفر     

ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن القطاع المصرفي اإلسالمي أفاد من تداعيات األزمة االقتصادية              

لقطاعات العاملة في الكويت ومنها القطاع المصرفي، بمـا         العالمية ، وتأثيراتها السلبية على ا     

احتواء األضرار لدى القطاع المصرفي اإلسالمي      يحقق له إيجابيات عديدة ، لذا جاء مستوى         

  . الكويتي مرتفعاً

 ، والتي توصلت نتائجهـا ) 2000(  اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة األعرجي و الدماقسة  

ألزمات بدرجة عالية نسبياً في مرحلة احتواء األضرار لدى أمانة عمان            ا توفر نظام إدارة  إلى  

  .الكبرى

فقـد أشـار    ،  الكويتي لدى القطاع المصرفي اإلسالمي      وفيما يتعلق بمجال استعادة النشاط    

لكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى    استعادة النشاط استخدام  بأن مستوى   ) 17( الجدول

، وجـاء مـستوى   ) 0.50(بانحراف معياري ) 3.72(غ المتوسط الحسابي كان مرتفعاً ، إذ بل    

 – 4.16( ، إذ تراوحت المتوسطات الحـسابية بـين           ومرتفعاً فقرات المجال ما بين متوسطاً    

امتالك القطـاع   إلى    استعادة النشاط ، ويمكن أن يعزى سبب ارتفاع مستوى استخدام         ) 3.34

وبذلك فهـو  ، حداث تغيير في طريقة معالجة األزمةالتدخل إلالمصرفي اإلسالمي القدرة على     

 يسهم بدرجة عالية في توفير اإلمكانات المادية ، باإلضافة إلى أن لديه القـدرة علـى جمـع                 

، وذلك من أجل التعامل مع األزمات فـي         البيانات التفصيلية في المواقع التي تأثرت باألزمات      

تـوفير اإلمكانـات    ل وى متوسط بالنـسبة   حال حدوثها، وأشارت نتائج الجدول ذاته إلى مست       

مع المؤسسات األخرى ذات العالقـة مـن أجـل    واإلمكانات التكنولوجية، والتعاون البشرية،  
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لـدى   استعادة النشاط ، ولعل تذبذب المستوى بين المرتفع والمتوسط لمجال         التعامل مع األزمة  

جـاح القطـاع المـصرفي      يشير إلى نتيجة طبيعية في ن      الكويتيالقطاع المصرفي اإلسالمي    

لدى القطـاع المـصرفي      استعادة النشاط اإلسالمي الكويتي مما يؤكد ارتفاع مستوى استخدام        

   .الكويتياإلسالمي 

، والتي أشـارت     )2000(األعرجي و الدماقسة       اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة        

عالية نسبياً في مرحلـة  رى بدرجة نتائجها إلى توفر نظام إلدارة األزمات في أمانة عمان الكب    

  .استعادة النشاط

ال يوجـد تـأثير ذو داللـة         : مناقشة الفرضية الرئيسة األولى والتي نصت على أنه       : ثانياً  

 على إدارة األزماتألساليب التخطيط االستراتيجي ) α 0.05 ≥(إحصائية عند مستوى الداللة 

  . لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي

، )4(،  )3(،  ) 2(،  ) 1(اقشة الفرضية الرئيسة األولى من خالل نتائج الفرضيات رقـم            تم من 

 0.05 ≥(داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  تأثير ذو يوجد ال :  ، والتي نصت على أنه)5(

α (  تحليـل جوانـب القـوة والـضعف والفـرص          ، وأسلوب   تحليل األسئلة الحرجة  ألسلوب

، باإلضافة إلـى    ناريوهاتياستخدام الس االت العمل، وأسلوب    تحليل مج ، وأسلوب   والمخاطرة

لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي، وذلك علـى          على إدارة األزمات   الطوارئأسلوب  

 .التوالي

نتائج تحليل االنحدار الخطـي البـسيط         )22،  21،  20،  19،  18:( حيث أظهرت الجداول    

 لـدى القطـاع المـصرفي       على إدارة األزمات  اً  األساليب المذكورة سابق  استخدام  أثر  لبحث  

إدارة على  أساليب التخطيط االستراتيجي المذكورة سابقاً       بين ، وجود عالقة     اإلسالمي الكويتي 

الفرضـيات  رفـض   تـم   وبهذه النتيجة     ، لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي     األزمات
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اللة إحصائية عند مستوى الداللة     يوجد تأثير ذو د    ال: الصفرية والتي نصت مجتمعةً على أنه     

)≤ 0.05 α ( لـدى  على إدارة األزمـات   المذكورة سابقاًالتخطيط االستراتيجيلتأثير أساليب 

، وبالتالي تم قبول الفرضيات البديلة التي أشارت إلـى           القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي     

سالمي الكويتي من مستوى    ولعل ذلك يعود إلى ما تمتع به القطاع المصرفي اإل         . عالقةوجود  

لديه، لذا فإن قبـول      األزمات إدارة على مرتفٍع لتأثير استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي     

الفرضيات البديلة والتي نصت على وجود عالقة لتأثير أساليب التخطيط االستراتيجي علـى             

  .إدارة األزمات تعد نتيجة طبيعية 

 وجود  والتي أشارت نتائجها إلى   ،  )1998(العمر  ئج دراسة     اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتا     

ستراتيجي و استراتيجية التـسويق،     عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين أساليب التخطيط اإل        

الزواهرة كما واتفقت مع نتائج دراسة      .نحو العمالء والتكنولوجيا، والخدمات المصرفية الجديدة     

وجود عالقة قوية جداً بين كل من تـوفر المعلومـات و            إلى  ، والتي أشارت نتائجها     )2000(

  . االتصاالت، و الموارد المتاحة، و توفر فريق إدارة األزمات

ال يوجـد تـأثير ذو داللـة          :التي نصت على أنـه    الثانية  مناقشة الفرضية الرئيسة    :  لثاًثا

  إدارة علـى ألسـاليب التخطـيط االسـتراتيجي       ) α≥  0.05(إحصائية عند مستوى الداللة     

الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، البنك      ( غرافية  والمتغيرات الديم إلى    يعزى األزمات

.(  

  :وقد جاءت المناقشة كالتالي

  الفرعية األولى مناقشة الفرضية ) 1

في ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         ) 23(الجدول    أظهر  

القطاع المصرفي  لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي علىليباستخدام أساعملية تأثير 
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) 2.55(تبعاً لمتغير الجنس ، وذلك استناداً إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغت             لكويتي  ااإلسالمي  

حيث تعد هذه القيمة دالة إحصائياً ولصالح اإلنـاث          للدرجة الكلية ) 0.011(، وبمستوى داللة    

 وقد يعـزى    ،) 3.85(وهو أكبر من متوسط الذكور      ) 3.97(حسابي  اللواتي كان متوسطهن ال   

السبب إلى تفوق المرأة الكويتية في كثير من المجاالت ، فالمرأة الكويتية اليوم هي المرأة التي       

تتلقى العلوم اإلدارية والمصرفية باإلضافة إلى العلوم األخرى في الجامعات، وهي بذلك تمتلك   

دام أساليب التخطيط االسـتراتيجي ، ونظـراً لمـا يمثلـه التخطـيط              القدرة الكافية في استخ   

االستراتيجي من عمليات فنية بما يناسب طبيعة المرأة بشكٍل عام والمرأة الكويتية بشكٍل خاص 

وجـود  مقارنة بطبيعة الرجل، ويمكن أن يؤكد ذلك ما أشارت إليه نتيجة هذه الدراسـة مـن           

 إدارة  التخطيط االستراتيجي علـى    استخدام أساليب تأثير  في عملية    فروق ذات داللة إحصائية   

  .، ولصالح اإلناثتبعاً لمتغير الجنسلكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات

، فقـد جـاءت     تحليل جوانب القوة والضعف   ، و  الحرجة األسئلةتحليل     وفيما يتعلق بمجالي  

 ،تبعاً  0.05قيم الداللة المحسوبة أكبر من      فروق ذات داللة إحصائية؛ ألن      النتائج بعدم وجود    

تحليل لمجال ) 0.337(وبمستوى داللة ) 0.96(بلغت قيمة ت المحسوبة لمتغير الجنس،  حيث 

    ،تحليل جوانب القوة والضعفلمجال ) 0.709(وبمستوى داللة ) 0.37( ، و  الحرجةاألسئلة

  الحرجة األسئلةتحليل  لمجال  ) 0.337(وبمستوى داللة   ) 0.96( كما بلغت قيمة ت المحسوبة      

 وقـد يعـزى      ، تحليل جوانب القوة والضعف   لمجال  ) 0.709(وبمستوى داللة   ) 0.37(، و   

السبب إلى أن التحاق العاملين في القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي بالدورات التدريبيـة ،               

دة وخبرة واحدة بغض النظر عن الجنس،  أكسب ذلك المرأة والرجل على حد سواء ثقافة واح        

تبعاً لمتغير الجنس، في   مما يؤكد نتيجة هذه الدراسة في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية   

  .تحليل جوانب القوة والضعفو  ، الحرجةاألسئلةتحليل مجالي 
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، حيث أشارت نتائجها إلى عدم وجود       ) 2003(مساعدة    اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة       

كما واتفقت مـع نتـائج      . الجنس  في عناصر إدارة األزمات تعزى لمتغير      فروق دالة إحصائياً  

، والتي أظهرت نتائجها عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية      )2004(الشمراني  دراسة  

  .تعزى لمتغير الجنس

  الفرعية الثانية مناقشة الفرضية ) 2

 ≤ α(داللـة   وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى ال         عدم  ) 24( أظهر الجدول      

القطاع المصرفي   لدى   األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي على   استخدام أساليب بين  ) 0.05

، وذلك استناداً إلى قيمة ت المحسوبة إذ بلغـت          العلميتبعاً لمتغير المؤهل    لكويتي  ااإلسالمي  

ـ        للدرجة الكلية ) 0.968(، وبمستوى داللة    ) 0.04(  ،  صائياًحيث تعد هذه القيمة غير دالة إح

تحليل جوانب القـوة    لمجال  ) 0.441(وبمستوى داللة   ) 0.77(بلغت قيمة ت المحسوبة     حيث  

) 0.73(لمجـال تحليـل مجـاالت العمـل و          ) 0.556(بمستوى داللة   ) 0.58( ، و  والضعف

لمجـال  ) 0.136(بمستوى داللة   )  1.49( ، و    السيناريوهات لمجال   )0.469(بمستوى داللة   

م مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مجـاالت            الطوارئ حيث تبين قي   

 ،  ويمكـن أن      0.05كبر من القيمة    أن قيم مستوى الداللة المحسوبة كانت       ألالدراسة السابقة   

يعزى ذلك إلى أن العاملين في القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي لديهم القدرة ذاتهـا فـي                

يجي، حيث أنهم يلتحقون بدورات تدريبية تخصصية بغض        استخدام أساليب التخطيط االسترات   

عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية       النظر عن المؤهل العلمي، لذا أظهرت نتائج الدراسة         

  . تبعاً لمتغير المؤهل العلميعلى مجاالت الدراسة السابقة

ها إلى عدم ، حيث أشارت نتائج) 2003(مساعدة    اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة 

  .وجود فروق دالة إحصائياً في عناصر إدارة األزمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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، والتي أظهرت نتائجهـا وجـود       )2004(الشمراني    واختلفت هذه النتيجة مع نتائج دراسة       

ولعل السبب يعود إلى االختالف فـي  . المؤهل العلميفروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير   

التعرف على كيفيـة تعامـل العـاملين        استين، حيث هدفت الدراسة السابقة إلى       منهجية الدر 

اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي في السعودية مع األزمات، كما وهدفت إلى التعرف على     

، فـي   أهم المعوقات التي تواجه العاملين اإلداريين في مؤسسات التعليم العالي في الـسعودية            

الية إلى الكشف عن مـستوى تـأثير اسـتخدام أسـاليب التخطـيط              حين هدفت الدراسة الح   

  .االستراتيجي على إدارة األزمات لدى القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي

) 3.45(كانـت فيهـا قيمـة ت المحـسوبة     ، فقد  تحليل األسئلة الحرجة    وفيما يتعلق بمجال    

لح الدراسات العليا صاحبة    لصاالداللة  كانت  ، و  0.05قل من   وهي أ ) 0.001(وبمستوى داللة   

ولعل السبب يعود إلى حاجة هذا المجال إلـى الدراسـة والتحليـل      . لمتوسط الحسابي األكبر  ا

فضالً عن حاجته إلى إتقان عملية صياغة البحوث ، وبما أن حملة شهادات الدراسات العليـا                

هناك فروق ذات   هم األكثر قدرة على عمل ذلك ، ولعل ذلك يفسر ما خلصت إليه النتيجة بأن                

داللة إحصائية بالنسبة لمجال تحليل األسئلة الحرجة تعزى لمتغير المؤهل العلمـي لـصالح               

  .حملة شهادات الدراسات العليا

  الفرعية الثالثة مناقشة الفرضية ) 3

أكثر من  خبرة  من لديهم   أن الفروق كانت لصالح     ) 27(، و )26(، و   ) 25(أظهرت الجداول     

رنتهم مع خبرة الفئات األخرى في مجاالت  تحليل األسئلة الحرجة ومجال  عند مقا سنوات10

 علـى    سنوات 10أكثر من   خبرة  حاز من لديهم    حيث   تحليل مجاالت العمل واألساليب ككل،    

كما تبين من الجـداول     ) 4.02(و  ) 4.04(و  ) 4.00(و  ) 4.01(متوسط حسابي أكبر والبالغ     

ت تحليل جوانب القوة والضعف ومجال تحليل مجـاالت         أن الفروق في مجاال   المذكورة سابقاً   
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من  عند مقارنتهم مع      سنوات 10من  أكثر  خبرة  من لديهم   العمل واألساليب ككل كانت لصالح      

في  سنوات   10أكثر من   خبرة  من لديهم    حيث حاز     سنوات 10 إلى   5من   تتراوحخبرة  لديهم  

لمن لديهم خبرة   توسطات الحسابية   مقارنة بباقي الم  جميع المجاالت على متوسط حسابي أكبر       

 سنوات ، في العمل لدى القطـاع        10 ولعل السبب يعود إلى أن من لديهم خبرة أكثر من            .أقل

المصرفي اإلسالمي ، هي خيرة طويلة وكافية كي يتقن أفرادها استخدام أسـاليب التخطـيط               

ت ، مما يؤكد نتيجة هذه االستراتيجي، وكي يتقن أفرادها أيضاً عمليات التحكم في إدارة األزما

  . سنوات10أكثر من خبرة من لديهم أن الفروق كانت لصالح الدراسة في إشارتها إلى  

، والتي أشارت نتائجها إلـى وجـود        )2004(الشمراني    اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة       

  .ت داللة إحصائية تعزى إلى الخبرة  ولصالح الخبرة الطويلة فروق ذا

، والتي أشارت نتائجها  إلى عـدم        ) 2003(مساعدة  ذه النتيجة مع نتائج دراسة        واختلفت ه 

ولعل السبب يعود إلى االختالف في طبيعـة        . وجود فروق دالة إحصائياً تعزى لمتغير الخبرة      

عينة الدراستين، حيث تكونت عينة الدراسة السابقة من المؤسسات الرياضية في األردن، في             

  .ة الحالية من القطاع المصرفي اإلسالمي في دولة الكويتحين تكونت عينة الدراس

ومن لديهم   سنوات   5 أقل من     من لديهم خبرة     أن الفروق بين  ذاتها  ول  االجدأظهرت  في حين    

 ولعل السبب يعـود إلـى أن        . سنوات لم تكن ذات داللة إحصائية      10 – 5خبرة تتراوح من    

 سنوات ، فضالً عن أن كال       10 بالفئة أكثر من     هاتين الفئتين من الفئات قصيرة الخبرة مقارنةً      

الفئتين ال يملك أفرادها الخبرة الكافية في استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي مقارنةً بالفئة             

من  سنوات و5أقل من من لديهم خبرة الفروق بين  سنوات لذا جاءت النتيجة بأن   10أكثر من   

  .ن ذات داللة إحصائية سنوات لم تك10 – 5لديهم خبرة تتراوح من 
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ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية       :والتي نصت على أنه   الفرعية الرابعة   مناقشة الفرضية   ) 4

  يعـزى على إدارة األزماتألساليب التخطيط االستراتيجي ) α 0.05 ≥(عند مستوى الداللة 

  . البنكلمتغير

حصائية عند مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إ     ) 29 (، و )28(الن  الجدو     أظهر  

)α ≥ 0.05 (   إدارة  التخطيط االستراتيجي على   أساليباستخدام  تأثير  مجاالت  بين متوسطات 

تبعاً لمتغير البنك ، وذلك استناداً إلى قيمة        لكويتي  االقطاع المصرفي اإلسالمي     لدى   األزمات

) 1.06(، و    يـة للدرجـة الكل  ) 0.610(، وبمـستوى داللـة      ) 0.49(ف المحسوبة إذ بلغت     

) 0.052(وبمستوى داللة   ) 3.00( ، و   الحرجة األسئلةتحليل  لمجال  ) 0.348(وبمستوى داللة   

لمجال تحليل مجاالت   ) 0.663(بمستوى داللة   ) 0.41( و   تحليل جوانب القوة والضعف   لمجال  

بمستوى داللة  ) 1.74(لمجال السيناريوهات ، و     ) 0.297(بمستوى داللة   ) 1.22( العمل ، و  

لمجال الطوارئ حيث تبين قيم مستوى الداللة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية             ) 0.177(

كبر من  أن قيم مستوى الداللة المحسوبة كانت       أل ؛على مجاالت الدراسة وكذلك الدرجة الكلية     

   . 0.05القيمة 

ولعل السبب يعود إلى تأثر القطـاع المـصرفي اإلسـالمي الكـويتي  بالتقـدم والتطـور                   

التكنولوجي، وبمتطلبات العصر الحديث ، وذلك بما يتفق والشريعة اإلسالمية ، وألن مبـادئ              

الشريعة اإلسالمية هي واحدة ، وألن بيئة القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي أيضاً واحدة ،              

ة في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد          يفقد جاءت نتيجة هذه الدراسة كنتيجة طبيع      

 التخطـيط   أسـاليب مجـاالت تـأثير اسـتخدام       بين متوسطات   ) α ≥ 0.05(داللة  مستوى ال 

 .تبعاً لمتغير البنكلكويتي االقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات إدارة االستراتيجي على
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  التوصيات

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما يلي

توى متوسطاً في بعـض فقـرات مجـال اسـتخدام           حيث أن نتائج الدراسة أظهرت مس     . 1

السيناريوهات، يوصي الباحث بعقد المزيد من الدورات التدريبية الشاملة لموظفي المصارف           

  .اإلسالمية الكويتية حول أساليب التخطيط االستراتيجي وأهمية استخدامها 

تراتيجي، لما تشكله   التأكيد على مفهوم المشاركة في عملية استخدام أساليب التخطيط االس         . 2

من أهمية في توفير الفرص التدريبية للعاملين في المصارف اإلسالمية الكويتية سـواء فـي               

  . المستويات الوسطى أو الدنيا على حد سواء

إجراء التمارين الوهمية للعاملين في المصارف اإلسالمية الكويتيـة علـى مراحـل إدارة       . 3

  .تكامل لمخرجات جميع المراحل إلدارة األزماتاألزمات كافة، كي يتحقق التوازن الم

إجراء المزيد من البحوث والدراسـات الميدانيـة حـول موضـوع أسـاليب التخطـيط                . 4

االستراتيجي، حيث الحظ الباحث شح الدراسات الميدانية التي أجريت حول هذا الموضـوع،             

  .جي والجودة الشاملة مثالًمع اإلشارة بأنه يمكن الربط بين استخدام أساليب التخطيط االستراتي
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   )1  ( رقم الملحق
  األولية بصيغتها االستبانة

  
  المحترم:...............................................  الدكتور

  
  استبانه تحكيم : الموضوع

  وبركاته اهللا ورحمة عليكم السالم
  

 استخدام تأثير " بعنوان  بدراسة المطيري سعد فيصل الباحث يقوم      
 المصرفي القطاع لدى األزمات إدارة على االستراتيجي التخطيط أساليب

 درجة على الحصول لمتطلبات استكماال وذلك " الكويتي اإلسالمي
   .طاألوس الشرق جامعة من  األعمال إدارة في الماجستير

  
 االستبانتين أيديكم بين أضع فاني علمية خبرة من عنكم عرف ولما     

 فقرة كل مالئمة درجة في الرأي بإبداء التفضل منكم راجيا لتحكيمهما
 تعديل أي وإجراء اللغوية صياغتها وسالمة فيه وضعت الذي للمجال
   . وجودها ضرورة ترون فقرة أي وإضافة مناسبا ترونه

  
  والتقدير شكرال جزيل ولكم

  المطيري سعد فيصل: الباحث
 الضالعين علي: الدكتور إشراف
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 الجزء الثاني  

القطاع المصرفي  لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي علىتأثير استخدام أساليب
  الكويتياإلسالمي 

  

مدى مالئمة 
الفقرات لمجاالت 

  الدراسة

  

  

مدى وضوح 
  الفقرات

  

  

  

سالمة الصياغة 
  اللغوية

  

  

  

التعديل 
  المقترح

  

  

  

  

  الرقم

  

  

  الفقرات

غير 

  مالئمة

غير   مالئمة

  واضحة

غير   واضحة

  سليمة

    سليمة

أسلوب تحليل األسئلة الحرجة  لدى القطاع المصرفي 
  .اإلسالمي  الكويتي

              

تسهم عملية إثارة األسئلة لوضع األهداف في    1
  .التعرف على مؤشرات حدوث األزمة

              

تسهم عملية إثارة األسئلة للتعرف على موقف القطاع   2

دوث المصرفي اإلسالمي الكويتي في تالفي ح

  .األزمات

              

تسهم عملية إثارة األسئلة للتعرف على ماهية العمالء   3
  .اتخاذ اإلجراءات الوقائيةفي 

              

تسهم عملية إثارة األسئلة للتعرف على ماهية البيئات   4

اتخاذ اإلجراءات الوقائية لألزمات التي المحيطة في 

  . يمكن حدوثها

              

ئلة للتنبؤ فيما يمكن عمله في تسهم عملية إثارة األس  5
  .اتخاذ إجراءات تقليدية لمعالجة األزمة

              

أسلوب تحليل جوانب القوة والضعف لدى القطاع 
 .المصرفي اإلسالمي  الكويتي

              

 داخل القطاع القوة والضعف  عوامل دراسةتؤدي عملية  6
  .لتفادي األزمةالمصرفي الكويتي إلى وجود تعاون 

              

 داخل القطاع القوة والضعف تحليل عواملتؤدي عملية   7
تبني فكرا إبداعيا في اإلسالمي المصرفي الكويتي إلى  

  .التعامل مع األزمة
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مدى مالئمة 
الفقرات لمجاالت 

  الدراسة

  

  

مدى وضوح 
  الفقرات

  

  

  

سالمة الصياغة 
  اللغوية

  

  

  

التعديل 
  المقترح

  

  

  

  

  الرقم

  

  

  الفقرات

غير 

  مالئمة

غير   مالئمة

  واضحة

غير   واضحة

  سليمة

    سليمة

8   �����"�!�   �دي �

 '��& ا
%�ص وا (�'��

إلى جمع البيانات التفصيلية في المواقع التي  ا
"�ر(�
  تأثرت باألزمة

              

9   �����"�!�  درا+�  �دي �

ا
%�ص وا (�'��

أخذ الدروس والعبر من األزمات التي  إلى ا
"�ر(�
  .هاتواجه

              

يسهم استخدام أسلوب سوات لدى القطاع المصرفي   10

  .التنبؤ باألزمات الكويتي في 

              

يساعد تحديد مجاالت العمل لدى القطاع المصرفي   11

التعامل مع األزمة بشكل اإلسالمي الكويتي على 

  .يتالءم مع طبيعتها

              

فة توفير غريساعد تحديد إمكانيات التنافس في   12
عمليات مزودة بأحدث التقنيات لتسهم باحتواء 

  .األزمة

              

إيجاد يسهم استخدام أسلوب تحليل مجاالت العمل في   13
  .تعليمات واضحة تحدد كيفية التعامل مع األزمة

              

استخدام أسلوب السيناريوهات لدى القطاع المصرفي 
  .اإلسالمي  الكويتي

              

القدرة عدد من السيناريوهات في  تسهم عملية تحديد   14
على التدخل ألحداث تغيير في معالجة األزمة إذا ما 

  .وصلت إلى طريق مسدود

              

تسهم عملية بناء السيناريوهات في التخطيط إلدارة   15

  . األزمات
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مدى مالئمة 
الفقرات لمجاالت 

  الدراسة

  

  

مدى وضوح 
  الفقرات

  

  

  

مة الصياغة سال
  اللغوية

  

  

  

التعديل 
  المقترح

  

  

  

  

  الرقم

  

  

  الفقرات

غير 

  مالئمة

غير   مالئمة

  واضحة

غير   واضحة

  سليمة

    سليمة

تسهم عملية بناء سيناريوهات بديلة في جاهزية   16
  .القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي إلدارة األزمات

              

تسهم عملية التنبؤ بعدد من السيناريوهات في إعداد   17

  .فية إلدارة األزماتخطط موق

              

 القطاع وجود عدد من السيناريوهات لدىيسهم   18
األزمات مواجهة الكويتي في  المصرفي اإلسالمي 

  .البيئة غير الواضحة في

              

يسهم استخدام أسلوب السيناريوهات لدى القطاع   19

معلومات كيفية مناسبة  توفر المصرفي الكويتي في
  .إدارة األزماتلمتخذي القرار حول 

              

يسهم استخدام أسلوب السيناريوهات لدى القطاع   20

معلومات نوعية مناسبة  توفر المصرفي الكويتي في
  .لمتخذي القرار حول إدارة األزمات

              

استخدام أسلوب الطوارئ لدى القطاع المصرفي اإلسالمي 
 .الكويتي

              

رئ لدى القطاع تسهم الخطط البديلة ألسلوب الطوا  21
الظروف غير  مواجهةالمصرفي اإلسالمي الكويتي في 

  .لألزمات المتوقعة

              

في اعتماد خطة واضحة أثناء تسهم خطط الطوارئ   22
  .حدوث األزمة

              

مفردات التعامل مع  وضوح فيتسهم خطط الطوارئ   23
  .األزمة
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  الكويتيسالمي القطاع المصرفي اإل لدى  األزمات إدارة

  :أرى أن القطاع المصرفي اإلسالمي يقوم بما يلي
 

  

مدى مالئمة 
الفقرات لمجاالت 

  الدراسة

  

  

مدى وضوح 
  الفقرات

  

  

  

سالمة الصياغة 
  اللغوية

  

  

  

التعديل 
  المقترح

  

  

  

  

  الرقم

  

  

  الفقرات

غير 

  مالئمة

غير   مالئمة

  واضحة

غير   واضحة

  سليمة

    سليمة

القطاع المصرفي   لدى اكتشاف إشارات اإلنذار
  الكويتياإلسالمي 

              

يطلع البنك على مؤشرات الخلل قبل وقوع   1
  .األزمة

              

                . يتعامل البنك نع األزمة بتحليل مؤشرات حدوثها  2

يتعرف البنك على مؤشرات حدوث األزمة بعمل   3
  .مسح لبيئة العمل الداخلية

              

ت حدوث األزمة بعمل يتعرف البنك على مؤشرا  4
  .مسح لبيئة العمل الخارجية

              

يوفر البنك الدعم المناسب لفريق العمل، ليقوم   5
  . بمهامه التخطيطية

              

يقوم البنك بمسٍح دوري للتعرف على إمكانية   6
  .حدوث األزمة

              

القطاع المصرفي   لدى االستعداد والوقائية
 الكويتياإلسالمي 

              

يتخذ البنك اإلجراءات الوقائية لتالفي حدوث   7
  .األزمة

              

تؤكد قوانين البنك وتعليماته الرسمية على اتخاذ   8
  .اإلجراءات الوقائية
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مدى مالئمة الفقرات 
  لمجاالت الدراسة

  

  

مدى وضوح 
  الفقرات

  

  

  

سالمة الصياغة 
  اللغوية

  

  

  

  التعديل المقترح

  

  

  

  

  الرقم

  

  

  الفقرات

غير 

  مالئمة

غير   مالئمة

  واضحة

غير   واضحة

  سليمة

    سليمة

يتمتع البنك بفريق عمل مدرب على   9
 .التعامل مع األزمة فور حدوثها

              

يعمل البنك على ترشيد التكاليف   10
  . باتخاذ اإلجراءات الوقائية

              

القطاع المصرفي   لدى احتواء األضرار
  الكويتياإلسالمي 

              

                .يوفر البنك خطط وبرامج إلدارة األزمة  11

يوفر البنك غرفة عمليات مزودة بأحدث   12
  .التقنيات لتسهم باحتواء األزمة

              

يعمل البنك على ترشيد التكاليف ، باتخاذ   13
  .اإلجراءات العالجية

              

يتعامل البنك مع األزمة بشكل يتالءم مع   14
  .طبيعتها

              

 لدى القطاع المصرفي ستعادة النشاطا
  الكويتياإلسالمي 

              

يتعامل البنك مع األزمة بشكل يتالءم   15
  .مع طبيعتها

              

 
 
 
 
 
 



 125

 
 
 

    

  

مدى مالئمة الفقرات 
  لمجاالت الدراسة

  

  

مدى وضوح 
  الفقرات

  

  

  

سالمة الصياغة 
  اللغوية

  

  

  

  التعديل المقترح

  

  

  

  

  الرقم

  

  

  الفقرات

غير 

  ئمةمال

غير   مالئمة

  واضحة

غير   واضحة

  سليمة

    سليمة

يمتلك البنك القدرة على التدخل   16
إلحداث تغيير في طريقة معالجة 
األزمة إذا ما وصلت إلى طريٍق 

 .مسدود

              

يجمع البنك عادةً البيانات التفصيلية   17
  .في المواقع التي تأثرت باألزمات

              

مكانات المادية، يسهم البنك في توفير اإل  18
  .من أجل التعامل مع األزمة

              

يسهم البنك في توفير اإلمكانات البشرية،   19
  .من أجل التعامل مع األزمة

              

يسهم البنك في توفير اإلمكانات   20
  .التكنولوجية، من أجل التعامل مع األزمة

              

يتعاون البنك مع المؤسسات األخرى ذات   21
  .فادي األزمةالعالقة لت

              

 



 126

  )2(الملحق رقم 
  قائمة بأسماء المحكمين

  
 مكان العمل    التخصص  االسم  الرقم

  جامعة الشرق األوسط  األعمال اإللكترونية  د محمد النعيمي.أ  1
  جامعة الشرق األوسط  إدارة أعمال  د نجم عبد اهللا الغزاوي. أ  2
  جامعة الشرق األوسط  التسويق  حمزة خريم . د  3
  جامعة الشرق األوسط  إدارة أعمال  صباح حميد األغا. د   4
  جامعة الشرق األوسط  إدارة أعمال  علي عباس. د  5
  جامعة الشرق األوسط  األعمال اإللكترونية  ليث الربيعي. د  6
  جامعة الشرق األوسط  إدارة أعمال  هيثم الزعبي. د  7
  جامعة الشرق األوسط  إدارة أعمال  يونس مقدادي.د  8

  
 

لهم كافة، وذلك حسب الحروف األلفبائية ،       تم ترتيب أسماء المحكمين مع احترامي وتقديري         

 .باستثناء من لديهم درجة أستاذ دكتور
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   )3( الملحق رقم 
  االستبانة بصيغتها النهائية

تأثري استخدام أساليب التخطيط االسرتاتيجي على إدارة 
   اإلسالمي يف دولة الكويتاألزمات لدى القطاع املصريف

  األخت الفاضلة/ األخ الفاضل 

 استخدام أساليب التخطيط تأثير "بدراسة  الباحث فيصل سعد المطيرييقوم        

االستراتيجي على أدارة األزمات لدى القطاع المصرفي اإلسالمي في دولة 

دراة  الحصول على درجة الماجستير في امتطلبات استكماال لوذلك"  الكويت
األعمال من جامعة الشرق األوسط ولتحقيق أهداف الدراسة اعد الباحث أداة 
تتكون من جزأين الجزء األول يغطي البيانات األساسية للمبحوثين ، والجزء الثاني 

 التخطيط أساليب استخدام تأثير لمدى المبحوثين تعكس تصور استبيانينيتكون من 
 ، ومدى إدارة اإلسالميالقطاع المصرفي  لدى األزمات إدارةاالستراتيجي على 

  .   القطاع اإلسالمي الكويتي لالزمات
      
 ، تعبئة االستبيان بموضوعية لتتمكن الدراسة من تحقيق أهدافها المرجوةأرجو    

 البحث العلمي ألغرض الن المعلومات لن تستخدم إال االسموأتمنى عدم كتابة 
  .فقط

  ولكم جزيل الشكر والتقدير
  فيصل سعد المطيري: احثالب

  علي الضالعين: إشراف الدكتور
 جامعة الشرق األوسط
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 الجزء األول 

داخل المربع الذي يمثل اإلجابة الصحيحة لكل من األسئلة ) ×(      يرجى وضع إشارة 

  :التالية

  : النوع االجتماعي– 1

    □  أنثى. ب                                      □  ذكر. أ

   

  

  : ـ  المؤهل العلمي 2

      □    دراسات عليا.              ج□  بكالوريوس.               ب□  دبلوم متوسط. أ

  

  :سنوات الخبرة  ـ3

          □ mZ]ات10أكثر من .       ج□mZ]ات  10 - سنوات 5من.      ب□ سنوات 5أقل من . أ

  

  :البنكـ 4

        □ البنك األهلي المتحد .   ج  □يل الكويتي اإلسالمي التموبنك. ب      □الكويت الدوليبنك . أ 
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  الجزء الثاني 
    التخطيط االستراتيجيأساليب :االستبيان األول

 تأثير استخدام أساليبلتصورك لمدى ، في المكان المناسب، )×(من فضلك ضع إشارة 
   الكويتي ميالقطاع المصرفي اإلسال لدى  األزمات إدارة التخطيط االستراتيجي على

أساليب التخطيط : قياس المتغير المستقل 
 .االستراتيجي

 درجة القياس

   الرقم
 الفقرات

أوافق 
 بشدة

غير  محايد أوافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

أسلوب تحليل األسئلة الحرجة  لدى  أوالً
  .القطاع المصرفي اإلسالمي  الكويتي

     

 البنك حول أهداف تسهم عملية إثارة األسئلة 1
  .التعرف على مؤشرات حدوث األزمةفي  

     

حول واقع البنك تسهم عملية إثارة األسئلة  2
  . األزمةفي تالفي حدوث الحالي 

     

حول طبيعة العمالء تسهم عملية إثارة األسئلة  3
  .إجراءات لتالفي أخطاء معينةاتخاذ في 

     

ت حول نوعية البيئاتسهم عملية إثارة األسئلة  4
اتخاذ اإلجراءات في  التي يتعامل معها البنك

  .الوقائية

     

 فيما حول التنبؤتسهم عملية إثارة األسئلة  5
اتخاذ إجراءات تقليدية لمعالجة يمكن عمله في 

  .األزمة

     

أسلوب تحليل جوانب القوة والضعف لدى  ثانياً
 .القطاع المصرفي اإلسالمي  الكويتي

     

 القوة والضعف  عواملراسة دتؤدي عملية 6
داخل القطاع المصرفي الكويتي إلى وجود 

  .لتفادي األزمةتعاون 

     

 القوة والضعف تحليل عواملتؤدي عملية  7
المصرفي الكويتي إلى  اإلسالمي داخل القطاع 

  .تبني فكرا إبداعيا في التعامل مع األزمة

     

8  �����"�!�   '��&  �دي �

ا
%�ص وا (�'��

إلى جمع البيانات التفصيلية في  ا
"�ر(�
  .المواقع التي تأثرت باألزمة
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 تأثير استخدام أساليبلتصورك لمدى ، في المكان المناسب، )×(من فضلك ضع إشارة 
   الكويتي القطاع المصرفي اإلسالمي لدى  األزمات إدارة التخطيط االستراتيجي على

  
تخطيط أساليب ال: قياس المتغير المستقل 

 .االستراتيجي

 درجة القياس

  الرقم
 

 الفقرات

أوافق 
 بشدة

غير  محايد أوافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

9  �����"�!�  درا+�  �دي �

ا
%�ص وا (�'��

 أخذ الدروس والعبر من األزمات إلى ا
"�ر(�
  .لتي تواجههاا

     

معرفة نقاط (يسهم استخدام أسلوب سوات  10
  .التنبؤ باألزمات في ) القوة والضعف

     

 لدى القطاع أسلوب تحليل مجاالت العمل ثالثاً
  .المصرفي اإلسالمي  الكويتي

     

التعامل مع يساعد تحديد مجاالت العمل على  11
  .األزمة بشكل يتالءم مع طبيعتها

     

توفير في يساعد تحديد إمكانيات التنافس  12
سهم غرفة عمليات مزودة بأحدث التقنيات لت

  .باحتواء األزمة

     

يسهم استخدام أسلوب تحليل مجاالت العمل  13
إيجاد تعليمات واضحة تحدد كيفية التعامل  في

  .مع األزمة

     

أسلوب السيناريوهات لدى القطاع  رابعاً
  .المصرفي اإلسالمي  الكويتي

     

تسهم عملية تحديد عدد من السيناريوهات في   14
ل ألحداث تغيير في معالجة القدرة على التدخ

  .األزمة إذا ما وصلت إلى طريق مسدود

     

تسهم عملية بناء السيناريوهات في التخطيط  15
  . إلدارة األزمات

     

تسهم عملية بناء سيناريوهات بديلة في  16
جاهزية القطاع المصرفي اإلسالمي الكويتي 

  .إلدارة األزمات

     

السيناريوهات في د من  التنبؤ بعدتسهم عملية 17
 .إعداد خطط موقفية إلدارة األزمات

     

في وجود عدد من السيناريوهات يسهم  18
 .البيئة غير الواضحة فياألزمات مواجهة 
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 تأثير استخدام أساليبلتصورك لمدى ، في المكان المناسب، )×(من فضلك ضع إشارة 
   الكويتي القطاع المصرفي اإلسالمي  لدى األزمات إدارة التخطيط االستراتيجي على

  
أساليب التخطيط : قياس المتغير المستقل الرقم

 .االستراتيجي

 درجة القياس

  
 

 الفقرات

أوافق 
 بشدة

غير  محايد أوافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

 يسهم استخدام أسلوب السيناريوهات في 19
 معلومات مناسبة لمتخذي القرار حولتوفر 
  .األزماتإدارة 

     

أسلوب الطوارئ لدى القطاع المصرفي  
  .اإلسالمي الكويتي

     

تسهم الخطط البديلة ألسلوب الطوارئ في  20
  .لألزمات الظروف غير المتوقعة مواجهة

     

في اعتماد خطة واضحة تسهم خطط الطوارئ  21
  .أثناء حدوث األزمة

     

مفردات  وضوح فيتسهم خطط الطوارئ  22
  . األزمةالتعامل مع
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  إدارة األزمات:                                    االستبيان الثاني
القطاع المصرفي  لتصورك لمدى إدارة، في المكان المناسب، )×(من فضلك ضع إشارة 

   لألزمات الكويتياإلسالمي 
 

 درجة القياس إدارة األزمات: قياس المتغير التابع الرقم

  
 الفقرات

أوافق 
 دةبش

غير  محايد أوافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

القطاع   لدى اكتشاف إشارات اإلنذار أوالً
  الكويتيالمصرفي اإلسالمي 

     

يطلع البنك على مؤشرات الخلل قبل وقوع   1
  .األزمة

     

يتعامل البنك على األزمة بتحليل مؤشرات   2
  . حدوثها

     

 يتعرف البنك على مؤشرات حدوث األزمة  3
  .بعمل مسح لبيئة العمل الداخلية

     

يتعرف البنك على مؤشرات حدوث األزمة   4
  .بعمل مسح لبيئة العمل الخارجية

     

يوفر البنك الدعم المناسب لفريق العمل،   5
  . ليقوم بمهامه التخطيطية

     

يقوم البنك بمسٍح دوري للتعرف على   6
  .إمكانية حدوث األزمة

     

 لدى القطاع المصرفي تعداد والوقائيةاالس  ثانياً
  الكويتياإلسالمي 

     

يتخذ البنك اإلجراءات الوقائية لتالفي   7
  .حدوث األزمة

     

يتمتع البنك بفريق عمل مدرب على   8
 .التعامل مع األزمة فور حدوثها

     

يعمل البنك على ترشيد التكاليف باتخاذ   9
  . اإلجراءات الوقائية
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القطاع المصرفي  لتصورك لمدى إدارة، في المكان المناسب، )×(من فضلك ضع إشارة 
   لألزمات الكويتياإلسالمي 

 

 درجة القياس إدارة األزمات: قياس المتغير التابع الرقم

  
 

 الفقرات

أوافق 
 بشدة

غير  محايد أوافق
 موافق

غير موافق 
 بشدة

رفي القطاع المص  لدى احتواء األضرار ثالثاً
  الكويتياإلسالمي 

     

       .يوفر البنك خطط وبرامج إلدارة األزمة 10

يوفر البنك غرفة عمليات مزودة بأحدث  11
  .التقنيات لتسهم باحتواء األزمة

     

يتعامل البنك مع األزمة بشكل يتالءم مع  12
  .طبيعتها

     

 لدى القطاع المصرفي استعادة النشاط رابعاً
  .كويتيالاإلسالمي 

     

يمتلك البنك القدرة على التدخل إلحداث   13
تغيير في طريقة معالجة األزمة إذا ما 

 .وصلت إلى طريٍق مسدود

     

يجمع البنك عادةً البيانات التفصيلية في   14
  .المواقع التي تأثرت باألزمات

     

يسهم البنك في توفير اإلمكانات المادية، من   15
  .زمةأجل التعامل مع األ

     

يسهم البنك في توفير اإلمكانات البشرية، من   16
  .أجل التعامل مع األزمة

     

يسهم البنك في توفير اإلمكانات التكنولوجية،   17
  .من أجل التعامل مع األزمة

     

يتعاون البنك مع المؤسسات األخرى ذات   18
  .العالقة لتفادي األزمة
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  )4(الملحق رقم 
 تسهيل المهمةكتاب 

 
 

 
 

 
 
 
 



 

  نموذج التفويــض
  
  

، أفوض جامعة الشرق األوسط بتزويد نسخ مـن رسـالتي           فيصل سعد متعب المطيري   أنا    

ورقياً وإلكترونياً للمكتبات، أو المنظمات، أو الهيئات والمؤسسات المعنية باألبحاث والدراسات     

  .العلمية عند طلبها

  

  فيصل سعد متعب المطيري: االسم

  

  12/7/2011: التاريخ

  

  : .......................وقيعالت

 ب



 

 قرار لجنة المناقشة
 

  
 إدارة  التخطيط االسـتراتيجي علـى    تأثير استخدام أساليب   "   نوقشت هذه الدراسة وعنوانها     

  ."  الكويتيالقطاع المصرفي اإلسالمي  لدى  األزمات

   .2011/  7 /  12:      وأجيزت بتاريخ 

  

                    جهة العمل                  التوقيـع:            أعضاء لجنة المناقشة
                                                            

  
       ............                      جامعة الشرق األوسط   ،  رئيساً        محمد الشورة:الدكتور. 1

                                                                                                                                                                  
  
  ...........                          جامعة الشرق األوسط   علي فالح الضالعين  ، مشرفاً      : الدكتور . 2
  
  
  ............               مؤتة               جامعة    ، ممتحناً خارجياً       محمد عواد: الدكتور. 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاريــخ مناقشة الرسالة
                                                                       12/7/2011                                            

 ج



 

  اإلهـــداء
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م                 

  

          الباحث                                                                                           
  

 د



 

  الشكر والتقديـــر
  

     
والصالة والسالم على أفضل مبعوٍث  ،الحمد هللا رب العالمين الذي أعانني ، وأتم نعمته علي  

  .لى اهللا عليه وسلممين سيدنا محمد صلللعا

من باب إسداء الفضل ألهله ، ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر ، وعظيم االمتنان، إلى   

، الذي تفضل باإلشراف على سير هذه  الدراسة، فكان لتوجيهاته،  " الضالعينعلي  "الدكتور 

  . واالمتنانوإرشاده األثر العظيم في إخراج هذا الجهد المتواضع، فله مني جل التقدير

وأتقدم بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة، على تفضلهم بمناقشة هـذه الدراسـة،                 

 في تقديمهم المالحظات إلثراء هـذا الجهـد المتواضـع           ،ري العظيم لجهودهم الخالصة   يوتقد

  .جامعة الشرق األوسطوإنجازه، والشكر والتقدير موصول إلى أساتذتي في 

شكر والتقدير إلى كل من كان له فضل العون والمساعدة في تقديم االستشارات         أتقدم بال كما و   

 .والبيانات والتحليل اإلحصائي، وتوزيع االستبيان وطباعة الدراسة وتدقيقها

  

  

  جزاهم اهللا كل الخير

  

                                                                  الباحث

  فيصل سعد متعب المطيــري                                                     

 هــ



 

  فهرس المحتويات

 الصفحــة الموضـــــوع

  العنوان

  ب  التفويض 
 ج  قرار لجنة المناقشة

 د اإلهداء

 هـ  الشكر والتقدير

 ز, و فهرس المحتويات

 ح، ط، ي فهرس الجداول

 ك  فهرس المالحق

  ن,ل الملخص باللغة العربية

  م اإلنجليزيةالملخص باللغة 
 1 مقدمة الدراسة: الفصــل األول

 2 تمهيد

 3 مشكلة الدراسـة وأسئلتها

 5 أهداف الدراسة 

 6 أهمية الدراسة

 7 فرضيات الدراسة

 8 حدود الدراسة

 9 المصطلحات الدراسة

 11 األدب النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 12 .الستراتيجيالتخطيط ا: أوالً 

 29 .إدارة األزمات:  ثانياً

 39 الدراسات السابقة: ثالثاً

 48 الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

 49 منهج الدراسة

 50 مجتمع الدراسة

    

 و



 

 الصفحــة الموضـــــوع

 50 عينة الدراسة

 51 متغيرات الدراسة

 51 أنموذج الدراسة

 52 أدوات الدراسة

 53 صدق األداة

 54 ثبات األداة

 56 إجراءات الدراسة

 57 المعالجة اإلحصائية

 61 نتائج الدراسة: الفصل الرابع

 62 نتائج الدراسة

 88 والتوصيات مناقشة النتائج: الفصل الخامس 

 89 مناقشة النتائج

 108 التوصيات

 109 قائمة المراجع

 117 المالحق

    

 ز



 

  قائمة الجداول
  

 الصفحــة حتــوىالم رقم الجدول

 25 المقارنة بين التخطيط االستراتيجي والتخطيط التقليدي )1(جدول 

 50 عدد أفراد مجتمع الدراسة )2(جدول 

 50 عدد أفراد الدراسة )3(جدول 

  التخطيط االستراتيجي علىأساليب نتائج ثبات مجاالت تأثير  استخدام )4(جدول 
الكويتي باستخدام اإلسالمي القطاع المصرفي  لدى  األزمات إدارة

 )ألفا كرونباخ(أسلوب االتساق الداخلي 

55 

 القطاع المصرفي اإلسالمي لدى  األزمات إدارةنتائج ثبات مجاالت  )5(جدول 
 )ألفا كرونباخ(الكويتي باستخدام أسلوب االتساق الداخلي 

55 

 58 وصف أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات الديمغرافية )6(جدول 

تأثير استخدام  لمجاالت المتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية )7(جدول 
 القطاع المصرفي لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليب

 الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياًاإلسالمي 

62 

تأثير استخدام لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )8(جدول 
القطاع  لدى  األزمات إدارة  على الحرجةاألسئلةتحليل أسلوب 

 الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياًالمصرفي اإلسالمي 

63 

تأثير أسلوب  لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )9(جدول 
 األزمات إدارة على تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطرة

 مرتبة تنازلياً الكويتي  اإلسالميالقطاع المصرفي لدى

65 

تأثير أسلوب  لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )10(جدول 
 األزمات إدارة على تحليل جوانب القوة والضعف والفرص والمخاطرة

 مرتبة تنازلياً الكويتي لدى القطاع المصرفي اإلسالمي

67 

تأثير استخدام لمستوى  حرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالن )11(جدول 
القطاع المصرفي  لدى  األزمات إدارة على السيناريوهات أسلوب

 الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياً اإلسالمي

68 

 تأثير استخداملمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )12(جدول 
القطاع المصرفي   لدى األزمات إدارةعلى الطوارئ أو الموقف أسلوب 

 الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياً اإلسالمي

70 

  ح
  



 

  

 الصفحــة المحتــوى رقم الجدول

تأثير استخدام  لالمتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية )13(جدول 
 األزمات وفقاً لمجاالت إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليب

الكويتي مرتبة  إلسالميالقطاع المصرفي ا لدى  األزمات إدارة
 ترتيباً تنازلياً

71 

لمستوى استخدام  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )14(جدول 

 القطاع المصرفي اإلسالمي مجال اكتشاف إشارات اإلنذار  لدى 
 الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياً

72 

استخدام وى لمست المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )15(جدول 

القطاع المصرفي اإلسالمي  مجال االستعداد والوقائية لدى 
 الكويتي مرتبة ترتيباً تنازلياً

73 

لمستوى استخدام  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )16(جدول 
الكويتي  القطاع المصرفي اإلسالمي مجال احتواء األضرار لدى 

 مرتبة ترتيباً تنازلياً

74 

لمستوى استخدام  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية )17(جدول 
 لدى القطاع المصرفي اإلسالمي استعادة النشاطمجال 

  مرتبة ترتيباً تنازلياً.الكويتي
 

75 

أساليب التخطيط تأثير نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لبحث  )18(جدول 
لمصرفي اإلسالمي  لدى القطاع اعلى إدارة األزماتاالستراتيجي 

 الكويتي

77 

" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  )19(جدول 
 التخطيط االستراتيجي استخدام أساليبللفروق بين متوسطات 

تبعاً الكويتي  القطاع المصرفي اإلسالمي لدى  األزمات إدارة على
 لمتغير الجنس

78 

" ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار  )20(جدول 

 التخطيط االستراتيجي استخدام أساليب للفروق بين متوسطات
تبعاً الكويتي  القطاع المصرفي اإلسالمي لدى  األزمات إدارة على

 لمتغير المؤهل العلمي

80 

 أساليب مجاالتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  )21(جدول 

القطاع المصرفي  لدى  األزمات إدارة التخطيط االستراتيجي على
 تبعاً لمتغير سنوات الخبرة الكويتي  اإلسالمي

82 

  

 ط



 

 الصفحــة المحتــوى رقم الجدول

 التخطيط أساليبلمتوسطات مجاالت نتائج تحليل التباين األحادي  )22(جدول 
 ع المصرفي اإلسالميالقطا لدى  األزمات إدارة االستراتيجي على

 الخبرة تبعاً لمتغير سنواتالكويتي 

83 

 أساليبمجاالت نتائج اختبار شيفيه للفروق بين متوسطات  )23(جدول 
القطاع المصرفي  لدى  األزمات إدارة التخطيط االستراتيجي على

 تبعاً لمتغير سنوات الخبرةالكويتي اإلسالمي 

84 

لمجاالت تأثير نحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واال )24(جدول 
 لدى  األزمات إدارة  التخطيط االستراتيجي علىأساليباستخدام 

 تبعاً لمتغير البنكالكويتي  القطاع المصرفي اإلسالمي

86 

 أساليبمجاالت تأثير استخدام نتائج تحليل التباين األحادي ل )25(جدول 
القطاع المصرفي  لدى  األزمات إدارة التخطيط االستراتيجي على

 تبعاً لمتغير البنكالكويتي  اإلسالمي

87 

 ي



 

  فهرس المالحــق
  

 الصفحة الموضوع الرقم

 118 االستبانة بصيغتها األولية )1(الملحق 

 126 قائمة بأسماء المحكمين )2(الملحق 

 127 االستبانة بصيغتها النهائية )3( الملحق

 134 ق األوسط جامعة الشر/كتاب تسهيل مهمة )4(الملحق 

 ك



 

تأثير استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمات لدى  القطاع  "

  "الكويتيالمصرفي اإلسالمي 

  
  إعــداد الباحث

  "فيصل سعد متعب المطيــري "
  

  إشـــراف

  "الضالعينعلي . د"

  ا��10/
  

علـى إدارة   ستراتيجي  إلى التعرف على مدى تأثير أساليب التخطيط اال       هذه الدراسة     هدفت  

هل :  الكويتي، من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس       لدى القطاع المصرفي اإلسالمي    األزمات

يؤثر استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمات لـدى القطـاع المـصرفي              

   اإلسالمي الكويتي؟

تية، ولتحقيق أهـداف    موظف في ثالثة مصارف إسالمية كوي     ) 319(  وشملت عينة الدراسة    

: أساليب التخطيط االستراتيجي، والثانية بعنوان : الدراسة، تم تطوير استبانتين، األولى بعنوان

، حيث تم توزيع االستبانتين على أفراد عينة الدراسة ، بعد التحقق من صدقهما              إدارة األزمات 

ـ            ل الثبـات ألفـا     بعرضهما على مجموعة من المحكمين، والتحقق من ثباتهما بحـساب معام

 ، وبلغـت قيمـة      )0.82(  بلغت قيمة معامل الثبات لمجاالت االستبانة األولى       كرونباخ، حيث 

وعدت جميع هـذه القـيم مناسـبة وكافيـة           ،   0.88الثانية  معامل الثبات لمجاالت االستبانة     

  :وعليه فقد أشارت أبرز نتائج الدراسة إلى اآلتي.  ألغراض مثل هذه الدراسة

 ل



 

 مستوى تأثير استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي علـى إدارة األزمـات لـدى               ارتفاع. 1

  .لكويتياالقطاع المصرفي اإلسالمي 

  . الكويتيارتفاع مستوى إدارة األزمات لدى  القطاع المصرفي اإلسالمي . 2

في عملية تأثير استخدام ) α ≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 3

لكويتي اأساليب التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمات لدى  القطاع المصرفي اإلسالمي 

  .تبعاً لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وتبعاًً لمتغير سنوات الخبرة لصالح من ليدهم خبرة طويلة

في عملية تأثير ) α ≥ 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . 4

 أساليب التخطيط االستراتيجي على إدارة األزمات لدى  القطاع المصرفي اإلسالمي استخدام

  .تبعاً لمتغيري المؤهل العلمي والبنكلكويتي ا

  :   وبناء على ذلك  أوصى الباحث بما يلي

 عقد المزيد من الدورات التدريبية الشاملة لموظفي المصارف اإلسالمية الكويتيـة حـول              -

  .ستراتيجي وأهمية استخدامها أساليب التخطيط اال

 التأكيد على مفهوم المشاركة في عملية استخدام أساليب التخطيط االستراتيجي، لما تـشكله              -

من أهمية في توفير الفرص التدريبية للعاملين في المصارف اإلسالمية الكويتية سـواء فـي               

  . المستويات الوسطى أو الدنيا على حد سواء
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ABSTRACT 

    This study aimed at identifying the extent of the effect of the strategic 

planning methods on the crises` management in the Islamic Kuwaiti 

banking sector  by answering the main question:  Does the use of the 

strategic planning methods  affect the crises` management in the Islamic 

Kuwaiti banking sector? 

      The sample of the study consisted of 319 employees in three Islamic 

Kuwaiti banks .Two questionnaires were used: The   strategic planning 

questionnaire and the crises management questionnaire, and their validity 

has been ascertained through submitting them to a qualified jury.   And 

the reliability of these two questionnaires, which was established by 

Cronbach Alpha for internal consistency, was 0.82 to the first 

questionnaire and 0.88 to the second questionnaire. The values were 

considered enough for the study . 

   The findings of the study revealed the following:  

.1 The high effect of the strategic planning methods on crises 

management at the Islamic   Kuwaiti banking center .  

2.The high level of crises` management of the  Islamic  Kuwaiti banking 

center .  

3.There are significant differences at ( a=0.05) level  in the effect of using 

the strategic planning methods on the crises` management in the Islamic  

 م



 

kuwaiti   banking center due to the sex variable in favor of the female , 

and to the experience variable in favor of those who have long experience  

4.There were no significant differences  at ( a=0.05) level  in the effect of 

using the strategic planning methods on the crises` management at the 

Islamic banking center attributed to the level of education and the bank 

variables.  

    In light of these results, the researcher recommended the following:  

. 1 Hold more comprehensive training sessions to the Kuwait Islamic 

banks` employees about the strategic planning methods and the 

importance of using them . 

2.Emphasis on the concept of “participation” in the process of using 

strategic planning methods because of its importance  in providing  

training opportunities  for workers in the Islamic Kuwaiti banks in both  

lower and middle levels . 
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