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تقديرو شكـر   
 

له ف الحمد هلل حمد الشاكرين المنيبين المقّرين بفضله وكرمه، ولوال فضل اهلِل ما ُوِفقُت لهذا،     

والشكر كل الشكر موصول  الحمد من قبل ومن بعد، كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه،

صر ابعة والحرص على ان ابذ  بذل جهدًا في الاوجيه والماال (احمد علي صالح) سااذ  الدكاورأل

أيضًا  روالشك ،هلل أن يجعل ذلك في ميزان حسنااهأسأل ا هذه الدراسة النور على أفضل ما يكون،

، كما مةوها بمالحظااهم القيأثر ذين ناقشوا هذه الرسالة و اء لجنة المناقشة المحارمين اللكلٍّ من أعض

، دقائياهلي واخواي واص اساي، وأخّص بذلكل فارة در واوأاقّدم بالشكر لكل من ساعدني وساندني ط

 .كل الشكر والاقديرلكم مني 
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 الم لخص

في  زماتاأل إدارةاساراايجيات  فينظم المناعة الانظيمية  أثريان هدفت هذه الدراسة إلى ب       

ن خالل ماالساراايجية ماغيرًا وسيطًا، بوجود نظم المعلومات  األردنيةشركات الصناعات الغذائية 

الانظيمية،  ة)الاعلم الانظيمي، الذاكر  بأبعادهاالاعرف على مساوى اطبيق نظم المناعة الانظيمية 

، وكذلك زماتاأل في إدارةساراايجيات الوقائية والعالجية الالانظيمي(، ومدى انفيذ االحمض النوو  

 .محل الدراسة مساوى اساخدام نظم المعلومات االساراايجية في الشركات

يث حهداف الدراسة ام اساخدام المنهج الوصفي الاحليلي لمالءماه لطبيعة هذه الدراسة، أ ولاحقيق  

الذين ( اسابانة على عينة الدراسة 186ام اوزيع )، داة رئيسية لهذه الدراسةاسُاخدمت االسابانة كأ

قسم،  يسرئ: )مدير عام، نائب مدير عام، خبير، مدير انفيذ ، اآلاية اإلداريةيشغلون المساويات 

( اسابانة، وبعد فحص االسابانات 178مدير شعبة، مدير وحدة(، وقد بلغ عدد االسابانات المساردة )

صبح عدد االسابانات الصالحة أ( اسابانات غير صالحة للاحليل، وبهذا 6ن هناك )أدة ابين المسار 

 .الموزعة( من االسابانات %92( اسابانة بنسبة بلغت )172للاحليل )



 ل
 

أسلوب احليل ب حصائيةالباحث االساليب اإل أساخدمفرضيااها  واخابارولإلجابة عن اسئلة الدراسة   

 حصائيةالمدعوم ببرنامج الرزمة اإل SmartPLS)) واساخدام برنامج (Path Analysis)المسار 

 .SPSS))للعلوم االجاماعية 

ية لنظم المناعة الانظيم إحصائيةذ  داللة  أثرود جوقد اوصلت الدراسة الى عدة ناائج اهمها: و   

 إدارةيجيات ا)الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، الحمض النوو  الانظيمي( على اسارا بأبعادها

ى للنظم المناعة الانظيمية ع إحصائيةذ  داللة  أثروكذلك وجود . األزمات )الوقائية والعالجية(

على  ثرماغيرا وسيطًا، علمًا ان األ ود نظم المعلومات االساراايجيةجاساراايجيات إدارة األزمات بو 

 عالجية.على االساراايجيات ال ثراالساراايجيات الوقائية كان اعلى من األ

 ضرورة اوعية شركات الصناعات منها: بعدة اوصيات وفي ضوء هذه الناائج أوصت الدراسة    

ات األزمهم منظومات الحماية من أبأهمية اطبيق نظم المناعة الانظيمية كأحد  األردنيةالغذائية 

 م المعلوماتعلى القيادات االدارية في الشركات محل الدراسة االهامام بنظو  الداخلية والخارجية

حقيق الربط ضرورة ا. لاكنولوجية الاي ادعم هذه النظماالساراايجية واوفير الماطلبات االدارية وا

ي ف األزمات ونظم المعلومات االساراايجية إدارةوالاكامل بين نظم المناعة الانظيمية واساراايجيات 

 .األردنيةشركات الصناعات الغذائية 

ناعة الانظيمية، الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، الحمض النوو  نظم المالكلمات المفتاحية: 

الانظيمي، نظم المعلومات االساراايجية، االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات، االساراايجيات 

 العالجية إلدارة األزمات.
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Abstract 

    This study aimed at showing the impact of Organizational Immune 

Systems on Crisis Management Strategies in the Food Industry Companies 

in Jordan, through testing the mediating role of Strategic Information 

Systems. Through identifying the level of applying Organizational Immune 

Systems with its all dimensions (Organizational Learning, Organizational 

Memory, Organizational DNA)  and the level of applying the strategies of 

the crisis management at preventive and treatment levels, Also the level of 

using the Strategic Information Systems in the studied companies. 

   To achieve the objectives of the study, the descriptive analytical methods 

were used. A number of (186) questionnaire were distributed to the sample 

of the study, who are occupying the following positions (General Manager, 

vice president, expert, CO, Head of section, Head of division, and Head of 

Unit). A number of (178) questionnaires were collected, of which (6) were 

excluded.  Therefore (172) answered questionnaires were found valid for 

study, which represents (92%) of the total collected questionnaires.   

The following statistical tools and methods were used: Path Analysis, 

SmartPLS, and SPSS. 

 



 ن
 

    The study concluded that, there is a presence of statistical significance of 

Organizational Immune Systems with its dimensions (Organizational 

Learning, Organizational Memory, Organizational DNA) On the Strategies 

of Crisis Management. And there is a presence of statistical significance of 

the Strategic Information Systems on Strategies of Crisis Management. And 

a presence of statistical significance to the Organizational Immune Systems 

on Strategies of Crisis Management with the mediating of Strategic 

Information Systems. It’s worth mentioning that the impact of preventive 

strategies was higher than treatment strategies.  

  In light of these results, the study recommends that food companies need to 

recognize the importance of implementing Organizational Immune Systems 

as one of the most important protection tools from internal and external 

crisis. In addition leaders in companies under study should give extra 

attention to the Organizational Immune Systems, throughout securing 

relevant technologies and providing administrative support. To connect and 

integrate between the Organizational Immune Systems and Crisis 

Management and Strategic Information Systems at Jordanian Food Industry 

Companies. 

 

Key words: Organizational Immune Systems, Organizational Learning, 

Organizational Memory, Organizational DNA, Strategic Information 

Systems, Preventive Strategies for Crisis Management, Treatment Strategies 

for Crisis Management. 
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 ولاأل  الفصل

 هميتهاأو  الدراسة خلفية

 هما:  ،ا الفصل إلى تحليل ومناقشة محورين أثنينتهدف بيانات ومعلومات هذ

عرض مقدمة اوضح موضوع الرسالة، وامهيد لمشكلة الدراسة وأهدافها، وأسئلة الدراسة  1-

 وفرضيااها، أنموذج الدراسة، واألهمية الاي ساسهم بها الدراسة.

 ات الدراسة والاعريفات االجرائية، وحدود الدراسة والمحددات الاي واجهاها.عرض مصطلح 2-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول مخطط سير بيانات ومعلومات الفصل 1)-1الشكل )

 .المقدمة 

 مشكلة الدراسة. 

 أهداف الدراسة. 

 .أهمية الدراسة 

 لدراسة وفرضياتها.أسئلة ا 

 .أنموذج الدراسة 

  

 .حدود الدراسة 

 .محددات الدراسة 

  مصطلحات الدراسة

 وتعريفاتها االجرائية.

 هميتهاأو  الدراسة خلفية

جه 
التو
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ء ف
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 ولاأل  الفصل

 هميتهاأو  الدراسة خلفية

 المقدمة: (1.1) 

 ااهماغير ســــارع في زمة من مســــلمات هذا العصــــر الذ  ياســــم بالاأ  منظمة في أصــــبح وقوع أ     

 ألزماتاالاي اســـــــاطيع اجنب او مواجهة  ةوالمنظم واالجاماعية والســـــــياســـــــية، قاصـــــــاديةواالالبيئية 

 ألزمــاتاأن اجنــب او مواجهــة و  .الــك الاي ابقى على قيــد الحيــاة ،ثــارهــاآوالاغلــب عليهــا والحــد من 

 (Crisis Management). األزمات إدارةماخصصة يطلق عليها  إدارةياطلب 

جة ناي دارةمن المفاهيم الاي فرضها الاطور الحاصل في علم اإل األزمات إدارةويعد مصطلح   

 .سواقهاأاساع حجمها و أالاسارع في الاغيرات البيئية والاعقيدات الاي ظهرت داخل المنظمات و 

 رة األزماتداحقل إفي الدراسات السابقة  وبرغم أهمية اساراايجيات إدارة األزمات الاي ركزت عليها   

( إال 2003األعرجي، ودقاسمة   ; Pearson & Mitroff, ; , 2001Ulmer 1993)مثل دراسة: 

 دراسات اناولت طرق الاعامل مع األزماتو  .األزمات إدارةعلى مدى اوافر عناصر أنها ركزت 

 ,Pollaed & Hotho: 2005مثل دراسة: )القطاونة، البدائل المقارحة من الخطط والسيناريوهات و 

مثل:  األزمات إدارةاساراايجيات مراحل هامت بدراسة أموضوعات و  .(2008 ،الطيراو  ;  2006

 ,Mostafa, Sheaff, Morris 2004)(. وهناك دراسات مثل: 2004هالل،  ; 1997)عليوة، 

& Ingham, ; 2006 etal., ,Lin ;  ،2012الناجي ; Sternad, 2012 اناولت قضايا )

 األزمات.ساعداد والوقاية من إلف واالاكي ساراايجياتا
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ثناء حدوثها او بعد أ األزمةركزت على الاعامل مع  أنهاالدراسات  اساخلص الباحث من هذهو   

ثها حدو قبل  األزمةالاعامل مع ليات امكنها من آيجاد طرق و إوقوعها، بينما يجب على المنظمات 

 .وافاقم اأثيرها واناشارها

 Gilpin & Murphy (2008)و  Mitroff & Alpaslan (2003ه )ومن منطلق ما أشار إلي   

بأن مبادئ إدارة األزمات الاقليدية لم اعد انفع المنظمات بعد اآلن، ألن المنظمات اواجه اعقيدات 

 ماعددة وأزمات جديدة باساراايجيات قديمة. 

كيف العصر واا ومع بداية كل عصر اقاصاد  جديد، اولد مفاهيم إدارية جديدة اواكب اطورات  

 Organizational Immune Systems"نظم المناعة التنظيمية" النظم  هذه منمع ماغيرااه. و 

، حيث اعمل على حماية الكيان اإلدار  من ةاساعارة مجازية من نظم المناعة البيولوجي وهي امثل

 أ  خطر يهدد بقائه او يمنعه من ممارسة أداء بصورة صحيحة.

 Stocker, Mano, 2010 ; 2006مثل: ) من الدراســــــــــــــات والبحوث ت مجموعةأشــــــــــــــار وقد   

Elliott, 2009 ; Wallo, Kock, & Nilsson, 2012 ; 2013 Huangالانظيمي  اعلمال ( أن

 .في إدارة األزمات كأداة اساعد على الوقاية ومعالجة األزمات ويساهم عزز نظام المناعةي

 ســـاراايجياتاســـافادة منها في احديد اجارب الســـابقة لأالوكذلك دور الذاكرة الانظيمية في اســـارجاع 

 (Grey, 2006). لاعامل مع األزماتا

ــيــنــمـــــــا أشـــــــــــــــــــــار    Coombs, 2006 ; Weiss 2009 Mader, & Leibner, ; 2008) ب

Flumerfelt,  ;  ،على دور  (2014لفتة(DNA)  المنظمة في اعزيز نظم المناعة الانظيمية في

 على الاكيف مع الاحديات البيئية.مواجهة األزمات والمساعدة 
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وهناك دراســات بينت أن إدارة األزمات وافعيل اســاراايجيااها احااج الى المعلومات كمحور حاســم   

 ,Turoff, Chumer  1999وبخاصـــــــــة نظم المعلومات االســـــــــاراايجية مثل دراســـــــــة:)الصـــــــــبا ،

Walle, &Yao, 2004; ; ،2014 حااملة وعبد المطلب). 

ن نظم المناعة أالى  gill, 2005)Me ;2006 Hovivyan,  ; 2013 (Simmons أشاركما   

دراك اعقيدات الشركة  واعزز من ادفق المعلومات أاوفر مرونة في  المنظمة (DNA)و الانظيمية

 الماعلقة بالمخاطر المحاملة الاي اسبب مشاكل في األداء.

 & Stein, & Zwass, 1995 ; e, 2005Chiva, & Alegr ; Silva)وأكد كاًل من   

Hirschheim, 2007)  على أن الاعلم الانظيمي و الذاكرة الانظيمية اؤثران في نظم المعلومات

 االساراايجية.

مما اقدم ابرز حاجة لدراسة الماغيرات الثالثة )نظم المناعة الانظيمية، اساراايجيات إدارة األزمات،  

وء ســع في أخابار الماغيرات الاي لم يســلط عليها الضــونظم المعلومات االســاراايجية( مجامعًة، والاو 

في الدراســـــات الســـــابقة، بالاطبيق على شـــــركات الصـــــناعات الغذائية األردنية الاي لم ُادرس بشـــــكل 

 موسع، وهذا هو مبرر الدراسة وسبب القيام بها.
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 :مشكلة الدراسة (2.1)

 ; 2010 الزعبي، العالونة، والقطاونة، ; 2004العزام، إنطالقًا من اوصيات الدراسات الاالية: )    

قلة ل األزمات إدارةجراء المزيد الدراسات في مجال إوالاي بينت الحاجة الى ضرورة ( 2012الناجي، 

 الهاشمية. األردنيةالبحوث في القطاع الصناعي في المملكة 

ة المنظمات، عقيد أنشطواوانوعها وشدة اأثيرها، وكذلك اوسع  األزماتلازايد واسارع وقوع  نظراً و   

 & Gilpin العصر الحالي أزمات دارةلم اعد االساراايجيات الاقليدية اجد  نفعا إل

(2008)Murphy ضمن القطاعات  مهماً  يحال دوراً  في األردن قطاع الصناعات الغذائية، كما أن

ناها دراسة يي والاي باألردن الاي اصيب القطاع الصناعي األزماتهو ليس بمنأى عن ف، الصناعية

من و  منافسة خارجية شديدة. وابيئية طبيعية  اوانظيمية  وافنية  أزمات ( سواء كانت2002اي )يسب

مدينة  في الغذائية تالصناعا قطاع شركات مدير من  بعضجراها الباحث مع أولية أخالل مقابالت 

ن هناك مجموعة أ أساخلص من خاللها، جه لهم من خاللها مجموعة أسئلة( و 1) ملحق رقم  مانع

الشركات. وعليه فإنه يمكن امثيل مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال الرئيس اواجها هذه  األزماتمن 

 اآلاي:

نظم وجود ب األزمات دارةإل )الوقائية والعالجية( ستراتيجياتالنظم المناعة التنظيمية في ا أثرما  - 

 ؟األردنية لصناعات الغذائيةاا، في شركات اوسيط اا متغير  االستراتيجيةالمعلومات 
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 :الدراسة أهداف (3.1)  

الوقائية " األزمات إدارةنظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات  أثراهدف الدراسة الى معرفة       

 األردنيةية الصناعات الغذائ شركاتفي  اً وسيط اً ماغير  االساراايجيةوجود نظم المعلومات ب "والعالجية

 :من خالل

ت الوقائية االساراايجياعرف على مساوى ماغيرات الدراسة الثالثة )نظم المناعة الانظيمية، الا 1-

( في الشركات المبحوثة عن طريق إلدارة األزمات، ونظم المعلومات االساراايجية   والعالجية

 الكشف عن ممارسااها وصفيًا.

 الوقائية والعالجية. زماتاأل إدارةنظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات  أثراحديد  2-

 .االساراايجيةنظم المناعة الانظيمية في نظم المعلومات  أثراحديد  3-

 جية.الوقائية والعال األزمات إدارةفي اساراايجيات  االساراايجيةنظم المعلومات  أثراحديد  4-

ة دمجامعة ومنفر  األزمات إدارةنظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات  أثراشخيص  5-

ماغيرًا  يجيةاالساراا)االساراايجيات الوقائية، االساراايجيات العالجية( بوجود نظم المعلومات 

 وسيطًا.
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 :الدراسة أهمية (4.1) 

الذ  " الغذائية قطاع الصناعاتانطلق أهمية الدراسة الحالية اباداًء من أهمية القطاع المبحوث "   

للقطاع الزراعي، ومن  المضافة القيمة زيادة على يعمل نهأ كما الغذائي مناأل مراكزات همأ يعابر من

في العام   (10.1%)والاموينية الصناعات الغذائية لقطاع الصادرات نسبة اشكل الناحية االقاصادية

 (. 2015، األردن)غرفة صناعة  كافة للقطاعات الصناعية اتر الصاد مجموع من( 2014)

الانظيمي  الفكر في الحديثة المواضيع أحد على الضوء سلطتها نأكما اأاي أهمية الدراسة من    

 مع لاعاملا" على كيفية "الشركةوهي نظم المناعة الانظيمية مما يساعد المنظمة  واالساراايجي

لذا فالحاجة ماسة لاقوية المنظمات في مواجهة  .واسامرارها لبقائها مباشراً  اهديداً  امثل عابارهااب األزمة

ن إداراها وافعيل اساراايجيااها "الوقائية والعالجية" من خالل أعاماد نظم لمنع أخاراق األزمات وحس

 الاهديدات وزيادة فاعلية الوقاية واقليل كلف المعالجة.

 إدارةعلى  الشركات إدارات مساعدةفي  ن ناائجها ساساهمأواظهر أهمية الدراسة ايضًا من    

 بنظم المعلومات ساعانةباإلاالساراايجية المناسبة ر ضوء اخايا في وكفاءه بفاعليه األزمات

 .األزمات ظروف في والعشوائية راجاليةاالعن  بعيداً  االساراايجية

نها دراسة سباقة )على حد علم الباحث( في اناول موضوع نظم المناعة الانظيمية أأهمية من  اكمنو    

 جديده آفاق فاحا قدنها أ و .األردنية ةفي قطاع الصناعات الغذائي االساراايجيةونظم المعلومات 

 المكابة العربية اءثر أل نظم المناعة الانظيمية مجال في الماعمقة األبحاث من مزيداً  إلجراء للباحثين

 المعاصرة. الحيوية في الموضوعات من الدراسات الشمولية بمزيد
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 : هافرضياتاسئلة الدراسة و  (5.1) 

 آلاية:اهداف المحددة لها، ام صياغة االسئلة واأل ة وسؤالها الرئيس،لى مشكلة الدراسسانادًا اإ    

 األول الرئيسي السؤال: 

والحمض النوو  الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادالانظيمية ب المناعةنظم  أثر ما 1.  

 اتشركفي عًة مجام األزمات دارةإل)الوقائية والعالجية(  ساراايجياتالفي امجامعًة ) الانظيمي

 ؟األردنيةالصناعات الغذائية 

 :اآلتينه االسئلة مويتفرع 

والحمض النوو  الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي(ها أبعادنظم المناعة الانظيمية ب أثرما  1.1

ية شركات الصناعات الغذائفي  األزمات دارةفي االساراايجيات الوقائية إل مجامعةً  )الانظيمي

 ؟األردنية

والحمض النوو  الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي( هاأبعادبنظم المناعة الانظيمية  أثرما  12.

ية شركات الصناعات الغذائفي  األزمات دارةفي االساراايجيات العالجية إل مجامعةً  )الانظيمي

 ؟األردنية

 الثاني الرئيسي السؤال: 

والحمض النوو  الذاكرة الانظيمية،  ،اعلم الانظيميال (هاأبعادالانظيمية ب المناعةنظم  أثرما  2.

 ؟ردنيةاألالصناعات الغذائية  شركاتفي  االساراايجيةفي نظم المعلومات  مجامعةً  )الانظيمي

 الثالث الرئيسي السؤال: 

 في ()الوقائية والعالجية األزمات إدارةفي اساراايجيات  االساراايجيةنظم المعلومات  أثرما 3.  

 ؟األردنيةناعات الغذائية الص شركات
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 الرابع الرئيسي السؤال: 

والحمض النوو  الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادالانظيمية ب المناعةنظم  أثرما  4.  

 وجود نظم المعلوماتب األزمات إلدارة)الوقائية والعالجية(  ساراايجياتالفي ا مجامعةً  )الانظيمي

 :اآلايةويشاق منه االسئلة الفرعية  ؟اً يطوس اً ماغير  االساراايجية

 والحمض النوو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادالانظيمية ب المناعةنظم  أثرما    4.1

 يجيةاالسارااوجود نظم المعلومات ب األزمات دارةإلساراايجيات الوقائية الفي ا مجامعةً  )الانظيمي

 ؟اً وسيط اً ماغير 

 والحمض النوو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادالانظيمية ب المناعةنظم  أثرما    4.2

 يجيةاالسارااوجود نظم المعلومات ب األزمات دارةإل العالجيةساراايجيات الفي ا مجامعةً  )الانظيمي

 ؟اً وسيط اً ماغير 

 

  تخالص ي اختبارها، واسنموذجها تم صياغة الفرضيات التي سيجر أعتماداا على اسئلة الدراسة و أو

 :اآلتيالنتائج والتوصيات، وذلك على النحو 

 االولى الرئيسية الفرضية: 

O.1 H  : حمضالو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  أثرال يوجد 

عة مجام ماتاألز  دارةإل )الوقائية والعالجية( ساراايجياتالافي مجامعة  )الانظيمي النوو 

 .(α(0.05 ≥، عند األردنيةالصناعات الغذائية  في شركات

 :ويافرع منها     

o.1.1H:  حمضالو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادب لنظم المناعة الانظيمية أثرال يوجد 

 .(α(0.05 ≥، عند األزمات دارةمجامعة في االساراايجيات الوقائية إل )الانظيمي النوو 
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o.1.2H:  حمضالو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادب لنظم المناعة الانظيمية أثرال يوجد 

 .(α(0.05 ≥، عند األزمات دارةمجامعة في االساراايجيات العالجية إل )الانظيمي النوو 

 الثانية الرئيسية الفرضية: 

O.2H:  حمض الو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  أثرال يوجد

 .(α(0.05 ≥، عند االساراايجيةفي نظم المعلومات  مجامعة) الانظيمي النوو 

 : الفرضية الرئيسية الثالثة 

O.3H  : دارةإل)الوقائية والعالجية(  ساراايجياتالفي ا االساراايجيةلنظم المعلومات  أثرال يوجد 

 .(α(0.05 ≥، عند  األزمات

 : الفرضية الرئيسية الرابعة 

O.4H :  حمض الو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  أثرال يوجد

ظم بوجود ن األزمات دارةإل ساراايجيات )الوقائية والعالجية(الفي امجامعة  )الانظيمي النوو 

 .(α(0.05 ≥، عند اً وسيط اً ماغير  االساراايجيةالمعلومات 

 ويشاق منها الفرضيات الفرعية الاالية:

O.4.1H :  حمضالو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  أثرال يوجد 

بوجود نظم المعلومات  األزمات دارةإل الوقائية ساراايجياتالفي امجامعة  )الانظيمي النوو 

 .(α(0.05 ≥عند ، اً وسيط اً ماغير  االساراايجية

O.4.2H :  حمضالو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  أثرال يوجد 

بوجود نظم المعلومات  األزمات دارةإل العالجية ساراايجياتالا فيمجامعة  )الانظيمي النوو 

 .(α(0.05 ≥، عند اً وسيط اً ماغير  االساراايجية
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 لدراسة :ا أنموذج (6.1)
 هابعادأبنظم المناعة الانظيمية  أثر للدراسة لقياس فاراضيالنموذج األ (1-2الشكل ) يوضح     

 األزمات إدارةاساراايجيات  على )الانظيمي حمض النوو الو الذاكرة الانظيمية،  ،الاعلم الانظيمي(

ب فرضيات حسو ، اً وسيط اً ر ماغي االساراايجيةبوجود نظم المعلومات  )الوقائية والعالجية( بأبعادها

 :الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انموذج الدراسة (1-2)الشكل 

 :اآلايةساناد الى الدراسات باأل النموذج من اصميم الباحث،المصدر : هيكل 
 ,Augirr, Howell, Klatter & Neilson, 2005) Watkins, ; Weiss ; 2007  :المتغير المستقل -

2009 Mader, & Leibner, ; 2013 Huang,  ; ،2014لفاة.) 
 ; Mitroff & Alpaslan, 2003 ; Baubion, 2013 ; 2003)االعرجي ودقاسمة، المتغير التابع:  - 

Baubion &  Jacobzone, 2014). 
 2009 والخفاجي، الطائي، ; O'Brien & Maraka, 2002) ; Basahel & Irani, 2010 المتغير الوسيط: -

 (.2014سيمة، ق ; 2012 الرجا وملكاو  ;

 المتغير التابع المتغير المستقل

 المتغير الوسيط
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 حدود الدراسة: (7.1)

 .(2015)هذه الدراسة خالل النصف الثاني من العام  جرت الحدود الزمانية:

 األردنية المساهمة.شركات الصناعات الغذائية  الحدود المكانية:

ناعات في شركات الصالانفيذية(  -الوسطى -)العلياة اإلداريمدير  المساويات  الحدود البشرية:

 األردنية المساهمة. الغذائية

 

 محددات الدراسة : (8.1)

  ب عددها بسب األردنيةمحددات الاطبيق من حيث الاعرف على مواقع شركات الصناعات الغذائية

 .معهاجوبة في اوزيع االسابانات و شكل صعمما  المبحوثةللشركات  وااساع الاوزيع الجغرافي

 األردنية وهي مؤسسات لصناعات الغذائية قطاع شركات ا على الدراسة هذه ناائج اعميم أقاصر

 ، لذا يصعب اعميم ناائجها على مؤسسات القطاع الحكومي والمؤسسات غير الربحية.ربحية

 جرائية:مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإل (9.1)

 (:Organizational Immune Systemsنظم المناعة التنظيمية ) -

داخل المنظمة والاي ااكامل فيما بينها لبناء حصن المكونات والوظائف االساسية  من مجموعة  

 ،الطائي) منيع لمحاربة الفيروس البيئي واالخطار الانظيمية الاي قد ااعرض لها بنية المنظمة وهيكلها

 .(2014 ،لفاة ; 2009
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من خالل منع  األزماتلاعامل مع على انها : قدرة المنظمة أجرائيًا ألغراض الدراسة بإواعرف    

 الخارجية من خالل بناء األزماتمسببااها اذا كانت ضمن البيئة الداخلية للمنظمة، ومقاومة حدوث 

ثارها، وذلك عن طريق وجود معرفة انظيمية آضرار او يقلل من جدار دفاعي يجنب اكبد المنظمة األ

المناسبة  يجيةااالساراخايار ساعمال ذاكراها الانظيمية الاالسابقة و  األزماتنااجة من اعلم المنظمة من 

 الحالية بكفاءة وفاعلية. األزمةلمعالجة 

 التعلم التنظيمي (Organizational Learning:) 

سب ا  كاُ و  ،عملية ماعددة المساويات الكاساب المعرفة بصورة فردية او جماعية داخل المنظمة    

لانظيمية اد والمجموعات اق من قبل األفراد كما يام اشارك وابادل المعرفة بين األفر خل  المعرفة او اُ 

 (.Scott, 2011) لياكون داخل المنظمة مجامع المعرفة

عملية خلق المعرفة واالحافاظ بها ونشرها داخل المنظمة، من خالل اكاساب جرائيًا: بانها أواعرف   

، فاكون قادرة على احديد المشاكل من األزمات الاي مرت بها الشركةالمنظمة الخبرات والاجارب 

معالجة داء المنظمة و أعمل على احسين اخطاء الداخلية، والانبؤ وافسير الاهديدات الخارجية، و واال

 .الانظيمية بالطرق الصحيحة وفق لاجاربها السابقة األزمات

 الذاكرة التنظيمية (Organizational Memory:) 

، ماتألفراد والمنظالمعلومات السابقة عن ممارسات المنظمة الاي اساخدم مساقباًل من قبل ا هي  

في  واسهم ،ةاليومي، اساعد على احفيز افكير األفراد ورفع مساوى مهارااهم لمواجهة معوقات العمل

 .(Sarirete, Chikh, & Noble, 2011)صياغة وصناعة القرارات الحالية والمساقبلية 

اي قامت اراايجيات السارجاع المعلومات والمعرفة حول الطرق واالساجرائيا: بانها عملية إواعرف    

وجماعات  كاسبها الفردأالسابقة، نايجة اراكم الخبرات والمهارات الاي  األزماتبها المنظمة لمواجهة 
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و الوقاية الحالية ا األزماتنسب للاعامل مع األ االساراايجيةالعمل في الشركة، لاساعد في اخايار 

 المحاملة في المساقبل. األزماتمن 

 

 نظيمي الحمض النووي التOrganizational DNA) :) 

دراك إعبارة عن عملية افردية او سمة مميزة معينة داخل المنظمة ال يمكن اكرارها بسهولة وان    

مفهوم يساعد  نهأوفهم واكاشاف الك الافردية داخل المنظمة يكون بواسطة معرفة القيم االساسية، كما 

والقدرة على انفيذ مهام المنظمة )الماشي، على اصميم نموذج لفهم السلوكيات داخل المنظمة 

2008.) 

جرائيا: بانها خصائص المنظمة الاي ااميز بها عن غيرها من المنظمات والاي ادخل إواعرف   

ضمن النسيج الثقافي واالجاماعي، وهذه الخصائص ااوارث عبر اجيال من العاملين في المنظمة، 

لمعلومات، حقوق ااخاذ القرار، ونظام المحفزات في وهي طبيعة الهيكل الانظيمي، ثقافة ابادل ا

 المنظمة.

 

 (:Preventive Strategies for Crisis Management) األزمات دارةاالستراتيجيات الوقائية إل -

األزمات اامثل في اطوير المعارف  إلدارةان االساراايجيات الوقائية  (Baubion، 2013)بين ي    

زمات على نحو فعال، من خالل احديد واحليل الاهديدات والمخاطر ونقاط والقدرات من أجل اوقع األ

 هبة االساعداد للاحضير واالساجابة مع األزمة.أالضعف لاكون المنظمة على 
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قوع و  لاقليل احاماليةجراءات الاي ااخذها المنظمة نشطة واإل: هي مجموعة األجرائياً إواعرف    

 .األزماتحوادث الاي من الممكن ان ااطور واكون سبب ، ومعالجة مشاكل العمل والاألزمات

 (:Treatment Strategies for Crisis Management) األزمات دارةاالستراتيجيات العالجية إل-

ة ، من خالل معرفة دقيقة وخبر األزمةويقصد بها معالجة االضرار والخسائر الاي اسببت بها     

من خالل احاواء االضرار او الحد منها، واساعادة والخسائر،  كاملة بكيفية الاعامل مع الك االضرار

 (.Lerbinger, 2012)النشاط 

واعرف اجرائيا: قدرة المنظمة على االساجابة والافاعل مع األزمة، والخروج منها باقل الخسائر   

 الممكنة، وسرعة الاعافي من اثارها، واساعادة نشاط المنظمة كما قبل حدوث األزمة.

 SISs(Strategic Information Systems:)  االستراتيجيةالمعلومات نظم  -

، الساراايجيةانها النظم الاي اساخدمها المنظمة في كافة المساويات لاهيئة المعلومات أوصفت ب    

 .(Ward & Peppard, 2004) البيئي الالاأكدميزة انافسية عند مساويات  احقيقفي  دارةوادعم اإل

بأنها النظم الاي اقوم بعملية مســـــــــــــح مســـــــــــــامرة للبيئة الداخلية والخارجية، بهدف : واعرف إجرائياً   

 دارةإالحصــــول على البيانات المهمة واحويلها الى معلومات مفيدة في المســــاقبل لدعم اســــاراايجيات 

 في المنظمة. األزمات
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  :((Food Industry Companiesشركات الصناعات الغذائية  -

الاي اقوم بمجموعة من االنشطة المخالفة ابدأ باوفير المواد االولية ومن ثم  وهي المنظمات    

 عملية الاحويل او الاعليب، واناهي بعملية الاوزيع للمناج الغذائي، بهدف بيعها واحقيق االرباح

 .2010))الخير، 

ي بورصة ف المساهمة الماخصصة بالصناعات الغذائية والمسجلة إجرائيًا: مجموعة الشركاتواعرف   

 عمان.
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 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري األدب
 

 محورين أثنين ،هما:   مناقشةو عرض  تهدف بيانات ومعلومات هذا الفصل إلى      

عة الرئيسية لماغيرات الدراسة الحالية الثالثة )نظم المنا بعادساسية واألالمفاهيم األ ومناقشةعرض  1-

ط طبيعة ( ومحاولة اسانبااألزمات إدارة، واساراايجيات االساراايجيةومات الانظيمية، ونظم المعل

 دبيات الماخصصة.لما جاء في األ العالقة بين الك الماغيرات إساناداً 

ميز اسانباط ما يو عرض ومناقشة الدراسات السابقة الاي اناولت ماغيرات الدراسة الحالية،  2-

 الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني ( مخطط سير بيانات ومعلومات الفصل1-2الشكل )

 

عرض وتحليل ومناقشة 

 االدبيات

عرض ومناقشة الدراسات 

وبيان ما يميز  السابقة

 الدراسة الحالية

 .مفاهيم نظرية اساسية 

 .ابعاد قياس المتغيرات 

  طبيعة العالقة بين

 المتغيرات.

  عرض ومناقشة

 الدراسات.

  ما يميز الدراسة الحالية

 عن الدراسات السابقة

تكامل 

البناء 

النظري 

 للدراسة

أدبيات 

ات ودراس

 سابقة
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 النظري دباأل أوال:

 :اآلايةجابة للاساؤالت إاحاول بيانات ومعلومات هذا المحور اقديم     

 الرئيسية لنظم المناعة الانظيمية؟  بعادساسية واألما المفاهيم األ -1

 ؟ االساراايجيةات الرئيسية لنظم المعلومات ساسية والمكونما المفاهيم األ -2

 ؟ األزمات دارةساسية واالساراايجيات الرئيسية إلما المفاهيم األ -3

 

 :(Organizational Immune systems)نظم المناعة التنظيمية مقدمة  (1.2)

 :ول، وهواهام بيانات ومعلومات هذا الجزء من الدراسة باإلجابة على السؤال النظر  األ  

 الرئيسية لنظم المناعة التنظيمية؟ بعادما المفاهيم االساسية واأل

ظم نمجازية مساوحى من  ساعارةاك نظم المناعة الانظيمية الدراسة مصطلحهذه  ساخدمتالقد    

العمليات الماشابهة بين الكيان الانظيمي والكائن الحي،  عاباراال، ولكن بأخذ المناعة البيولوجية

الى ضرورة اشابه  (Walsh & Ungson) الباحثين بّين   وقداعميم في الاشبيه، خطاء الأواجنب 

الكيانين من حيث الخصاص والصفات المشاركة واشابه الوظائف لاكون عملية االساعارة الوصفية 

 .(Huang, 2013)صحيحة 
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 مفهوم نظم المناعة التنظيمية: (2.1.2)

   Degus (1997)االعمال  إدارةدبيات أات" في ول من طرح مصطلح "نظم مناعة الشركألعل    

مات على الاعامل مع المنظ ضرورة الى، داعيًا ثقافة الشركات ناقش فيهطار ضيق إاناوله في  حيث

أنها كائن حي يساطيع الاكيف والافاعل مع البيئة والاغلب على اهديدااها لاامكن من البقاء على قيد 

 األفرادن مظمات على صد الهجمات المسامرة انظيمية بأنها قدرة المننظم المناعة ال ف  رّ عقد و  .الحياة

للين من من الماس هااحصين للمنظمة علىالنظام المناعي  عملالذين ليس لهم والء كامل للشركة، وي

 .ومعالجة اثارهم سابعادهماو الخارج 

ات ضمن ثقافشبكة من السياسات والنها أ نظم المناعة الانظيمية Watkins (2007) وعرف   

حداث ا  اعمل بطريقة مشابهة لنظام المناعة البشر  لمنع االفكار السيئة من الدخول و  الهيكل الانظيمي

فكار اوفر مساوى معين من الحصانة ضد األ األداءن الثقافة العالية في أضرار في المنظمة، و األ

عنى الانظيمية اُ  ىمن القو  مجموعةيضًا بانها أُاعّرف و  .شخاص الذين قد يعطلوا عمل المنظمةواأل

 (.Birkinshaw, 2000) فكار الضارةبالحفاظ على الوضع الراهن للشركة، مصممة لحماياها من األ

مجموعة  Gilley, W. Gilley, Quatro, & Dixon (2009)خرى يعابرها أومن وجهة نظر   

 وا جديدة رفكاأكاناشار جسام الغريبة في المنظمة من السياسات واإلجراءات الاي اهاجم وارفض األ

دون حصول أ  اغيير في المنظمة بغض النظر عن عواقبه  هذه النظم واحول جدد، أفراددخول 

الى ضرورة   Kegan & Lahey (2009)ى، وفي نفس السياق دعسواء كانت إيجابية أو سلبية

نها اعمل ، ألطالق العنان للمنظمة لكي اساطيع الاغيير نحو االفضلا  الاغلب على نظم المناعة و 

 .(Kerfoot, 2009)بداع كحواجز اعيق قدرات المنظمة على الاطور واإل
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ساسية المكونات والوظائف األ من نها مجموعةأعلى  ((2014لفاة و  (2009)الطائي واافق كل من   

 خطار الانظيميةلمحاربة الفيروس البيئي واأل اكامل فيما بينها لبناء حصن منيعداخل المنظمة والاي ا

الاي قد ااعرض لها بنية المنظمة وهيكلها، فهي مفهوم فرضي يقصد به قدرة المنظمة على مواجهة 

 ة والانافسية.اإلدارياالقاصادية والمالية و  األزماتمثل  األزمات

حافظ على قيم الشركة ورؤياها ا في المنظمة ان نظم المناعة Farncombe (2014)يرى بينما   

ون نعمة كاما ان إ مشيرًا ان هذا النظمالمطلوب،  األداءلحفاظ على مساوى ويديم اسامرارياها في ا

 كانت لفي حا، حيث اكون نظم المناعة الانظيمية نعمة اقويضها يجبيجب الامسك بها او نقمة 

خالة وظيفيًا منقمة عندما اكون نظم هذه ال، واعابر بإيجابيةنظمة ديناميكية اساجيب الى الاغيير أ

 احصل داخل المنظمة. اغيير مليةها ا  عرفضب

 فااً ال دارةدبيات اإلأهمية في أمن خالل ما سبق نرى ان مفهوم نظم المناعة الانظيمية بدأ يأخذ    

حدى النظم الرئيسية الاي اعمل على كدرع واقي يحمي المنظمة إاكون  ها يمكن اناناباه الكاّاب بان

 Simmons (2013) عابرهاأ لذا .الداخلية للمنظمةخطار البيئة الخارجية واضطرابات البيئة أمن 

بما في ذلك ازايد اعقيد المنظمات  ،ثمرة للاطور الذ  يعكس مدى اكيف المنظمات للاحديات

فيذها ليات الداخلية وانوالاهديدات الخارجية الاي اواجهها، فهي اعمل على اطوير مجموعة من اآل

 الجة ثغرات الضعف داخل المنظمة.داخل المنظمة لدرء الاهديدات الخارجية ومع

ات جراءات والسياسالباحث ان نظم المناعة الانظيمية امثل مجموعة من اإل اقدم يرى ومن خالل ما   

ماسك والعمليات لاكوين جدار منيع وما األفرادالاي  اابناها المنظمة حيث اشكل شبكة مارابطة من 

يًا بالعمل على حل مشاكل العمل واصحيح ا  يحمي القيم الجوهرية للمنظمة من االخاراق داخل

 خطار الخارجية.، والوقاية من اهديدات األاألزماتلاقليل حدوث  األداءنحرافات في ا
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 أهداف نظم المناعة التنظيمية: (3.1.2)

  (2014لفاة،  ؛2003، الخضير بما يأاي: )نظم المناعة الانظيمية هداف أااجلى 

  أزمة، ب صاباهإة العوامل والعناصر الخارجية الاي قد اؤد  الى من كاف اإلدار حماية الكيان

ساسية وبديلة وفرعية، او وجود نظم حماية ماعددة أنظمة أوهي حماية ااراوح ما بين وجود 

 ومزدوجة.

  صفةللمنظمة، وبزمة أالعوامل والعناصر الداخلية الاي قد اسبب  ةمن كاف اإلدار حماية الكيان 

 عدم الانسيق بين اقسام ومساويات مجامع المنظمة. خاصة من حدوث حاالت

 داخل المنظمة. ول ضد المخالفات وسوء اصرف المدراءخط الدفاع األاعمل ك 
 

 ( فوائد نظم المناعة التنظيمية:(4.1.2

ناقادات الاي وجهت لمفهوم نظم المناعة الانظيمية، بانها عائق يحول دون على الرغم من اال    

يبها بالجمود والراابة، وذهبت بعض الدراسات الى محارباها والقضاء عليها، الى اطور المنظمة واص

ساعد مفيدة لفهم احديات قيادة الاغيير وا اعابر منهجية الانظيمية نظم المناعةيمكن القول ان  انه

ظم، حيث همية هذه النأوقد بين العديد ممن الباحثين فوائد و  على اجنب المفاجآت الماوقع حدوثها،

العالم يزداد خطورة واعقيد يومًا بعد يوم مما يجعل  ان Valikangas & Merlyn (2005يرى )

اساعدها للوقاية من  اتوجود مرونة لدى المنظم ضرورة يحامما  ،زماتالمنظمات اكثر عرضة لأ

 Perry وهنا يشير الاهديدات، بالاكيف مع الاغيرات قصيرة أو طويلة األجل في بيئة األعمال،

ها نألان نظم المناعة الانظيمية قادرة على حماية المنظمة من مشاكل واضطرابات العمل،  (2014)

 .المرونة في المنظمات لامكنها من مواجهة الاحديات بكفاءة واساعادة الاوازن بسرعة اكبر اعزز

 :عدة نقاط، االخص باآلاينظم المناعة الانظيمية ب وفوائد هميةأ( 2009الطائي ) وحدد
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 المنظمة.خطار البيئية ومحاولة اجنبها واحصين دفاعات لسيطرة على األا -1

 .األزماتالمنظمة من مواجهة الكوارث الانظيمية و امكين  -2

 ومراقبة البيئة الخارجية ألجل بناء سيناريوهات مساقبلية قادرة على األداءالعمل باسامرار لماابعة  -3

 مواجهة العقبات المحاملة.

 :مناعة اشملالن فوائد نظم أ Simmons (2013)وبين 

 ثار االخطاء الداخلية في المنظمة من خالل اعزيز المرونة والاطلع لحلول جديدة.آالوقاية من  -1

 ليات للانبؤ بالبيئة الخارجية ومواجهة اهديدااها.آنشاء إ -2

 لداخليةايير ااوفير الاوازن داخل الشركة ومنع القرارات الماسرعة الاي قد ااعارض مع المع -3

 .للشركة

 حاى في غياب المسؤولية القانونية. من العاملين احفيز السلوك المطلوب -4

فضاًل  ،حايالواالعمال المحفوفة بالمخاطر راء في الاعرف المبكر على ممارسات األدمساعدة الم -5

 عن اعزيز آليات االبال  الذااي.

في بناء المؤسسات واقويمها ويعابر وجودها  اماماً اهاأخذ يظهر ان نظم المناعة الانظيمية بدأـ   

عام  العالمية المالية بعد األزمة خاصة (Grams, 2009) .ديموماهاداللة على قوة المنظمة وضمان 

وهذا ما  (.Ramo, 2009) امام االزماتالاي بينت مدى هشاشة الكثير من المنظمات و  ،2008))

 ركةمثل شمخالف األزمات الاي مرت بها عبر عقود،  جعل الشركات العالمية الكبرى اصمد أمام

(Ford وشركة )(Toyota)  دراسة;كما بيناها Roth, 2005) Knoespel, 2011.) 

ويساخلص الباحث مما سبق ان فوائد نظم المناعة اكون في بناء آليات وقائية لاوفير الاوازن بين   

لى سرعة مواجهة ، والاي اقود إلدى المديرين والعاملينالذااية  البيئة الداخلية والخارجية واشجيع الرقابة

 الظروف غير االعايادية والخلل في االضطرابات البيئية.
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 :متطلبات تعزيز نظم المناعة التنظيمية(5.1.2) 

 :، وهين من اعزيز نظم مناعة الشركةسس امكّ أُ عدة  إلى  Perry (2014)أشار

 الاغيير في الشركة. إدارةفي نماذج العمليات ونظم  لمرونةبناء ا 1.

 .دائهاأاساق أنظم المناعة الانظيمية و  اكامل 2.

في  اءاألدالحكيمة الاي اساثمر المرونة بحكمة من خالل قياس ومراقبة مؤشرات  القيادةاوافر  3.

 المنظمة.

 خمس طرق لاقوية نظام المناعة في الشركة: Grams (2009)حدد بينما 

 قوى.أالمنظمة نظام مناعة سوف يجعل بسرعة من الفشل الاعلم  4.

 وة.اكثر ق هذه النظمفي االماكن الاي يمكن اساخدامها بكفاءة عالية، اجعل اوزيع السلطة  5.

 مع رؤية ورسالة وقيم المنظمة. لاعاطفا 6.

 من قبل الجميع . ثقافة حل المشاكلخلق  7.

 داخل الشركة. المشاركةنشاء بنية معمارية افرض إ 8.

انظيمية اعزيز نظم المناعة ال فادة من االفكار واآلراء السابقة يمكن للباحث اصوير ماطلباتساوباال

 :اآلايبالشكل 
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 ( ماطلبات اعزيز نظم المناعة الانظيمية.2-2الشكل )

 دبيات السابقة.األ المصدر: من إعداد الباحث وفقًا لما عكساهُ 

 محددات نظم المناعة التنظيمية: (6.1.2)

داء هذه النظم أمجموعة محددات لنظم المناعة الانظيمية اقيد من  Stocker( 2006)ر يشي     

خل نهيارها، وقد بين ان المنظمة اداصابة صحة المنظمة بالمرض و إواصيبها بالخلل، مما يؤد  الى 

في دوامة الاوجه نحو الموت في حال ضعف نظام المناعة لديها، ابدأ بمرحلة االسامرار بالحد من 

راجع في على الا دارةاركة العاملين، مما يقلل الدافعية والاحفيز، واجبرهم ضغوط وسياسات اإلمش

مام الاهديدات الخارجية، والشكل أبداع داخل المنظمة، مما يعوق قدراها على الصمود باكار واألاال

 يوضح مجموعة العوامل الاي اضعف نظم المناعة الانظيمية. اآلاي
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 ت نظم المناعة الانظيمية.( محددا2-3الشكل )

Source: Stocker, G.(2006)"Avoiding the Corporate Death Spiral"  (p3) 

 

 نظم المناعة التنظيمية: أبعاد  (7.1.2)

 :الانظيمية باآلايمكونات نظم مناعة  Simmons( 2013)حدد     

اعزيز و  ،الحوافز والمكافآت ،رالمخاط إدارةنظم  ،الشركات للقوانين ماثالأ ،لجان المراقبة والرصد) 

 .(دور مدير الشؤون القانونية

 :اياشمل اآلالمناعة الانظيمية  أبعادان ( 2014لفاة,  2009 ;كل من )الطائي,  بينما ذكر

 (.الحمض النوو  الانظيمي ،الموقع الانافسية: )المناعة الانظيمية الطبيع -

 .(المقارنة المرجعية، الذاكرة الانظيمية ية،: )الخاليا المناعالمناعة الانظيمية المكاسبة -

 اي:المناعة الانظيمية باآل أبعاد نظم Huang( 2013ولخص )  

 . Organizational Learning))الاعلم الانظيمي  -

 (.Organizational Memory) ةالذاكرة الانظيمي -
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 .Organizational knowledge))المعرفة الانظيمية  -

( ,Brown, ; 2006 Stocker, ; Weiss, 2009 Mader, & Leibner 1997)كد أبينما     

في نظم المناعة الانظيمية كبعد  Organizational DNA))على ضرورة وجود الجينات الانظيمية 

ة مكانية اناقل الصفات المناعيا  مد الطويل و مهم ألنه يضمن صحة المنظمة وديمومة مناعاها على األ

 ياشابه مع مفهوم الوراثة المناعية البيولوجية.جيال المنظمة، وهذا أبين 

ان وجود هيكل  (,Degus, ; 2007 Watkins, ; 2009 Verbeke 1997)واافق كل من    

انظيمي يضمن مشاركة جميع العاملين وادفق المعلومات بصورة سلسة ضمن ثقافة اوزيع السلطة 

هم عناصر نظم المناعة الانظيمية، كما أوااخاذ القرار، وكذلك وجود نظام حوافز ومكافئات، هي من 

الحمض  بعادأوان هذه العناصر )الهيكل الانظيمي، ااخاذ القرار، المعلومات، الاحفيز(  اشكل مجامعة 

 (.Augirr, Howell, Klatter & Neilson, 2005)اليها  أشارالنوو  الانظيمي الاي 

ى يخالفوا  فمرة يافقوا على بعضها وفي اخر  عادبويظهر مما اقدم ان الباحثين اباينوا في احديد األ    

على بعضها االخر، وهذا يعود إلى اباين اوجهااهم الفكرية وغايااهم العملية، لذا لجأت الدراسة الحالية 

الاي اكررت اكثر من غيرها في الدراسات المذكورة  وجرى االافاق عليها نسبيًا،  بعادخايار األاإلى 

 وهي:

 .Organizational Learning))مي الاعلم الانظي -أ 

 (.Organizational Memory)الذاكرة الانظيمية  -ب 

 (.Organizational DNA)الحمض النوو  الانظيمي  -ج 

 :بعادوفيما يأاي عرض واوضيح ومناقشة لهذه األ
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 :Organizational Learning)التعلم التنظيمي ) -أ 

في النظام المناعي البشر ، ( T) ياد ما مع طريقة عمل خالظيمي الى حااشابه عملية الاعلم الان    

وقد اناولت دراسات عديدة مفهوم الاعلم الانظيمي ولكن بشكل مساقل ومنفرد وليس ضمن نظام 

 .(Huang, 2013) ماكامل كما في نظم المناعة الانظيمية

وهو موضوع جدل ونقاش  دارةدبيات اإلأمن المصطلحات المهمة في  (O.L)يعد الاعلم الانظيمي و    

 .(Learning  organization)بين الكااب، لما فيه من ارابط واداخل مع مفهوم المنظمة الماعلمة 

وائل الذين اناولوا مصطلح الاعلم أمن  Simon (1969ن )أالى  دبيات الماخصصةاألاشير و 

المشكالت  في احديد هذهنه الوعي المانامي بالمشكالت الانظيمية والنجاح أفه "الانظيمي، فقد عرّ 

داء ومخرجات المنظمة"، فقد ركز أالعاملين في المنظمة والذ  ينعكس على  األفرادوعالجها من قبل 

ساسين هما: الوعي بالمشكالت الانظيمية واحديدها، المخرجات المرابطة أالاعريف على عنصرين 

ل لاي ااخذها المنظمة في الاعامعرفي داخل المنظمة والمبنية على االجراءات امبمساوى الاطور ال

 .(2014)محمد،  مع هذه المشكالت

  انظيم على البقاء أالى القول ان قدرة  Khandekar & Sharma (2005) وهذا ما قاد   

والحفاظ على اكامله واوازنه ياطلب ان يكون مساوى المعرفة النااجة عنه مساويًا على االقل لمساوى 

 &) ألداءاعملية بحث واناقاء واكييف سياقات جديدة لاحسين ألنه يمثل  الاغير الموجود في البيئة.

2001 Edmondson, Pisano, Bohmer,). 

ساسية أير نايجة خ، ويعد األالانظيمية واربط معظم اعاريف مفهوم الاعلم الانظيمي بمفهوم المعرفة   

ماعية عرفة بصورة فردية او جالم كاساباللعملية الاعلم الانظيمي، فهو عملية ماعددة المساويات 
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 ألفراداكما يام اشارك وابادل المعرفة بين  األفرادق من قبل خل  سب المعرفة او اُ كا  اُ و  ،داخل المنظمة

 (.Scott, 2011) والمجموعات الانظيمية لياكون داخل المنظمة مجامع المعرفة

منظمة يسهل الاواصل عبارة عن افاعل داخل ال ن الاعلم الانظيميأب  Curdo (2006)ويصف  

ومجموعات العمل لخلق المعرفة والاعلم من الاجارب وابادل الخبرات والمعلومات.  أفرادوالانسيق بين 

 للمعلومات الخارجية والداخلية ساجابةواالالافسير  فهو آلية Chiva & Alagre( 2005) واساناداً 

لكن بالمالزمة، ة العمل، وهي ال اأاي بالالقين و ملين في بيئااناقال المعرفة والمهارة والخبرة بين الع عبر

خبرات العملين واجارب المنظمة ورصدها في ذاكرة المنظمة بهدف مراجعاها  ساثماراويام من خاللها 

 . 2014)، المعشر، والقواسمي، دروزة) منها في حل المشكالت في المساقبل سافادةواال

ا في الاي حددت الاعلم الانظيمي، إال أنها اافق جميعً  يساناج مما اقدم أنه رغم اباين الاعاريف    

 حافاظواالرفة : عملية خلق المعبانها جوهرها وااكامل مع بعضها، وعليه يمكن اعريف الاعلم الانظيمي

كاساب المنظمة الخبرات والاجارب على مر الزمن، فاكون أبها ونشرها داخل المنظمة، من خالل 

الخطاء الداخلية، والانبؤ وافسير الاهديدات الخارجية،  ويعمل على قادرة على احديد المشاكل وا

الانظيمية بالطرق الصحيحة وفق لاجاربها السابقة، وبالاالي  األزماتاحسين اداء المنظمة ومعالجة 

ااولد معرفة ااشكل ضمن النسيج الثقافي داخل المنظمة، لامكنها من افاد  الوقوع في االخطاء 

 ة واجعلها مساعدة للاكيف مع الماغيرات البيئية.والمشاكل الماكرر 

 التعلم التنظيمي: أبعاد 

اافق  الاي ادبعام اخايار األ مع بقية ماغيرات الدراسة الاعلم الانظيمي أبعادجل ان ااوافق أمن       

 ,Tucker, Nembhard & Edmondson, 2007) ; Nilsson & Eriksson :عليها الباحثين

2008 ; 2011 SpektorArgote &  ; Smith, 2013) :- 
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حيث  ،واكاساب المعرفة الاعلم عملية صغر وحدة يمكن ان يحصل فيهاأوهي  التعلم الفردي: 1-

في مجموعة  راداألفياعلم الفرد المهارات واالفكار الجديدة، ويمكن للفرد ان يشارك خبرااه مع بقية 

 العمل.

الذين يكونون ضمن مجموعة واحدة، اكاسب  األفراد يحدث الاعلم الجماعي منالتعلم الجماعي:  2-

 .ارب الاي امر بهاواشارك واجمع المعرفة فيما بينها من خالل الاج

وهي اعبر عن ثقافة المنظمة في عملية الاعلم الاي احدث في كافة اقسام  التعلم داخل المنظمة: 3-

 المنظمة وبصورة مارابطة، بهدف الاكيف مع البيئة الماغيرة.

عن طريق الاحالف والاعاون بين مخالف المنظمات لاشارك المعرفة  التعلم بين المنظمات:  4-

 والمعلومات.

 التعلم التنظيمي: وفوائد هميةأ 

 ; (Scott, 2011 ; Barents, 2003 ; Foil & Lyles, 1985كل من  ت وجهات نظرافقأ   

 همها:أ( على مجموعة لفوائد الاعلم الانظيمي 2014 ،محمد

 ألفراداساسي لاشكيل البناء المعرفي داخل المنظمة على مساوى أان الاعلم الانظيمي يعابر عامل  1.

 ومجموعات العمل.

 للوصل الى مساوى الجودة المطلوب. كفاءاهاداء المنظمة وزيادة أيساهم في احسين  2.

ع فيها ة واجنب الوقو يساعد في حل المشاكل واالخطاء الماكررة في العمل بالشكل االمثل، والوقاي 3.

 مساقباًل.

عملية الاعلم الانظيمي اساعد على االسافادة من الاجارب السابقة للمنظمة واساثمار الخبرات لاوليد  4.

 المنظمة. أفرادالمعرفة ونقلها بين 
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كاسابه خبرات ومهارات جديدة اساعده على القيام بالعمل أاعزز من ثقة الفرد بنفسه من خالل   .5

 ريقة، ثم نقلها الى مجموعة العمل ونشرها في أنحاء المنظمة.بأفضل ط

الاعلم الانظيمي يؤد  الى انمية المعرفة والمعلومات وزيادة المهارات والقدرات الاي اؤد  كفاءة  .6

 .نااجيةاإلالعاملين ومدى انعكاسه على مساوى  األفرادداء أ

ى واكبة الاطورات وسرعة الاغيرات للسيطرة عليساعد المنظمة على الاكيف مع البيئة الخارجية وم .7

 الموقع الانافسي.

ة ككل، نما على المساوى المنظما  نه يساهم في اغيير السلوك، ليس على المساوى الفرد  فقط و إ. 8

 كميدان للفعل الفرد  والجماعي.

والاغير  اأكدالال الاغيير في بيئة دارةيعد الاعلم الانظيمي الماغير الحرج للمنظمة كأداة فعالة إل. 9

 المسامر، حيث هي ملزمة بالاعلم كحامية لمواكبة الاغيير ومواجهة الاحديات.

 ساجابةاالعلى المحيط الخارجي، وبذلك اامكن المنظمات من  نفااحااليشجع الاعلم الانظيمي . 10

 نظمة اليقظة.أحداث والاطورات ورصد كل المؤشرات من خالل القدرة على بناء الى األ

 

 (:Organizational Memory)الذاكرة التنظيمية   -ب

، ابطية بينهمابسب العالقة الار مفهوم الاعلم الانظيمي بالذاكرة الانظيمية باألساس يرابط مفهوم     

اكرة هم ميزة في الذألقيم الجماعة والاي اعابر  نعكاساالحفاظ على الذاكرة الانظيمية هو  إذ ان

حد فروع الاعلم الانظيمي أ  Rusaw(2004)عابرها أ، فقد Walsh & Ungson (1991)الانظيمية 

ابار الذاكرة ويمكن اع ،والمنظمات األفرادالاي اظم المعلومات المخزنة الاي اساخدم مساقباًل من قبل 

  ن.عمال على مر الزمحداث في بيئة األالانظيمية نااج مسح وافسير واشخيص األ
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ا اساحضار المعرفة السابقة للمنظمة من خالل المعلومات المخزنة هي الوسيلة الاي يام من خاللهو   

منها واساخدامها في صياغة وصناعة القرارات الحالية والمساقبلية،  سافادةلالعلى مدى ااريخ المنظمة 

شطة الحالية مما نعلى األ نها اؤثرأو  ة،واشمل الذاكرة الفردية والافسيرات المشاركة لإلجراءات السابق

  (.Stein, 1994) داء المنظمةألى مساويات ماباينة في يؤد  ا

قافة المشاركة والمعاقدات والمواقف والسلوكيات ضمن الث فاراضاتاالاظهر الذاكرة الانظيمية في و    

 Casey & Olivera ; Sarirete, Chikh 2003)) ةفقد بينت دراس. Fisher (2000الانظيمية )

& Noble, (2011)  يمي، دارية مثل: السلوك الانظإة الانظيمية يرابط بعدة مفاهيم ان مفهوم الذاكر

المعرفة، ولكنه درس بشكل مجزأ وهامشي  إدارةالانظيمي،  األداءنظرية المنظمة، نظم المعلومات، 

 .على مدى السنوات السابقة

 في صعباً  مراً أيعد  الانظيمية الذاكرة عن ماكامل بمفهوم الخروج أن ((2007 البغداد  يشير لذا   

 الانظيمي كالاعلم أخرى بموضوعات راباطهاال ماحركًا، وذلك مفهوماً  يعابرأذ  الحاضر، الوقت

 .جاماعواال وعلم النفس المعلومات واكنولوجيا الانظيمية والمعرفة

ن الذاكرة الانظيمية عبارة عن عملية افاعلية ألرشفة المعلومات الاي أمما اقدم يساخلص الباحث   

 ألداءاالمنظمة من خالل احليلها لأحداث السابقة في بيئة المنافسة، او معلومات عن  اكاسبها

 الداخلي السابق، لاساعدها في ااخاذ القرارات بالمساقبل.

 :فوائد الذاكرة التنظيمية 

جل أن الغرض الرئيسي من الذاكرة الانظيمية هو االحافاظ بالمعارف السابقة والحالية من إ     

 بانها Magill  (2005)عند الحاجة للحصول على ميزة انافسية مسادامة، إذ يرى اساخدامها 

الى الذاكرة الانظيمية من منظور  ظر  عادة اساخدمها وقت الحاجة، ون  إمعلومات ذات قيمة عند 

 السجالت واالرشفة. إدارةخدمات المعلومات مثل المكابات، 
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من ثقافة والهياكل الانظيمية ض األفرادنظيمية من قبل اام عملية اخزين المعلومات في الذاكرة الاو    

الذين لديهم معرفة  األفراد، ف)Walsh & Ungson, Park, & Bunn, 2003 ; 1991المنظمة )

قدة للقيام بأفضل أداء وحل العديد من المواقف المع ذاكراهمكبيرة بالجوانب الفنية للمنظمة اساعدهم 

المنظمة ااضمن الذاكرة الانظيمية المعلومات والقواعد هيكل ي ما فأالاي اواجههم اثناء العمل، 

 Zadayannaya, 2012)جراءات والسياسات المابعة لاسهيل اوزيع وانسيق العمل والاعليمات واإل

; Rusaw, 2004). 

اسعى الذاكرة الانظيمية الى اعزيز رأس المال الفكر  للمنظمة من خالل مساهماها في  كما  

ممارسات المنظمة، وبالاالي اساعد على حل المشاكل عال للمعلومات السابقة عن م الفاالساخدا

اجهة معوقات ورفع مساوى مهارااهم لمو  األفرادالحالية والمساقبلية، وكذلك اساعد على احفيز افكير 

 ,Wexler) تمعلومابالالعمل اليومية، مما يزيد من قدرة المنظمة على الاوظيف واالحافاظ الذكي 

2002 ; Sarirete, Chikh, & Noble, 2011). 

ن الذاكرة الانظيمية ازيد من فاعلية أ Jasimuddin, Connell, & Klein (2009) ويشير   

المنظمة من خالل احسين الطريقة الاي ادار بها المعرفة والاي اسهم بشكل مؤثر في الاعلم الانظيمي، 

الي نجزاها، وبالاأعمال الاي االسافادة من األوكذلك اجعل المنظمة قادرة على النظر الى الخلف و 

 ونة.كثر مر أااعلم من سلوكها، فالاطور الفاعل للذاكرة الانظيمية يجعل الاعلم الانظيمي 

المقارنات  ساخدامأغراض مخالفة، مثل أطرق مخالفة واخدم عدة ساخدام الذاكرة الانظيمية بأ يامو    

 (.Murphy, 2010) األزماتعدة في ااخاذ القرارات اثناء الااريخية وبحث الخيارات المااحة للمسا

سواء الموظفين الحاليين او السابقين والمساشارين، حيث اعابر ذاكراهم  األفرادب ساعانةاال من خالل

 حداثأفكار والمشاعر الاي شكلاها فعال واألحداث واألجزء ال ياجزأ من الذاكرة الانظيمية، وان األ

ماعية ت الاجارب الفردية والجضمّ  ساقرت في الذاكرةأبيانات عمالقة قاعدة  الماضي كونت ما يشبه
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 Zadayannaya, 2012 ; perez  & ramos)  وهو ما يعرف بالذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية

2013.) 

 . (Watkins, 2007)نسان كما شبههان نصف آلية عمل الذاكرة الانظيمية كعقل اإلأويمكن    

ذكر الاجارب الاي مرت بها لكي اساطيع الاعامل مع الموقف الحالي بفاعلية والاخطيط فالمنظمة اسا

كل العاملين يسارجعون الخبرات السابقة لحل مشا األفرادللمساقبل في ضوء معرفة مسبقة، وكذلك 

 ن نجحوا في حلها.أالعمل الاي سبق 

 

 :مكونات الذاكرة التنظيمية 

 : ,Stein) 1994دها )ور أااكون الذاكرة الانظيمية كما 

 البيانات والمعلومات السابقة عن المنظمة. -1

 جميع الوثائق والاقارير الداخلية الماعلقة بأنشطة المنظمة. -2

، بما في ذلك العالقات مع المنظمات االخرى األفرادجميع الافاصيل عن االحداث والمناجات و  -3

 والهيئات النقابية.

 داخل المنظمة.المعرفة الاي ام انشائها  -4

 ااكون من:بأن الذاكرة الانظيمية   Hertzog, Saylor, Fleece, & Dixon( 1994)بينما يرى  

)السجالت والاقارير، االنظمة الخبيرة، السياسات، والعمليات الجوهرية  : هيذاكرة داخلية مقصودة اوالا:

 .والاحويلية(

 .يكل الانظيمياله طبيعة فة الانظيمية، بيئة العمل،نااجة عن: الثقا :ذاكرة داخلية غير مقصودة ثانياا:

، لقطاعل اشمل معلومات عن المنافسين، الاقارير المالية :خارجية للذاكرة الانظيميةمصادر  ثالثاا:

 السجالت الحكومية.
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في الجهاز المناعي لإلنسان، حيث  (B)ظيفة خاليا الذاكرة بو وااشابه وظيفة الذاكرة الانظيمية   

لحفظ المعرفة النااجة من الاعلم المسبق للاعامل بكفاءة مع المشاكل والاهديدات الاي اواجه اساخدم 

 .Huang, 2013)المنظمة في المساقبل )

 

 (:Organizational  DNA)الحمض النووي التنظيمي   -ج  

 ساسية الاي احدد معًا شخصية المنظمة واساعد في شرحمصطلح مجاز  يوضح العوامل األهو     

كيز على الار  من شبه الكائن الحي، اذًا البديعبارة عن كيان يعمل بحيوية  ةأدائها، وبما ان المنظم

 .(2013 إشايو ،معطيات الجينات الانظيمية للمنظمات ومعرفة خصائصها المميزة )

 DNA يحمل حيث اإلنسان، في الوراثية الجينات مفهوم الانظيمي النوو  الحمض مفهوم ويحاكى    

 كوني ثم ومن الخصائص، الك في كبير حد إلى وياحكم للمنظمة الداخلية الخصائص منظمةال

 هدافأ لاحقيق الزمة قرارات من المعلومات هذه على يبني وما فيه، المسجلة المعلومات عن ولؤ مس

 .(2015 ،ومحمود المنسي،) المنظمة

الباحثين في  امام القليل منهاللمنظمة  (DNA)موضوع الجينات الانظيمية او مصطلح  وقد لفت 

المنظمة هو الذ  يحدد مصير المنظمة، وان  DNAان  Glaser( 2007)ارى إذ  .دارةمجال اإل

 للحمض النوو  الانظيمي للمنظمة. دارة  منظمة ياوقف على فهم وادراك اإلأسامرار أنجاح و 

  الذ  يشكل االسلوب المنظمة او المزيج السر  DNAلـ  دارةضرورة فهم اإل Hamel (2002)بين و 

ة، وكيف يمكن لهذه المعاقدات ان احد او ازيد اإلداري، وذلك لفهم جينات ومصادر معاقدااه اإلدار 

 (.2010داء المنظمة )صالح وآخرون، أمن فاعلية 

عبارة عن قاعدة بيانات مرنه احاو  على معلومات عن المنظمة مثل: الهيكل فالجينات الانظيمية 

قيم مل يضًا اشأوهي ، من خارج المنظمة األفرادالمنظمة و  أفرادراءات، العالقات بين الانظيمي واالج
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 ثقافاها وشخصياها الاي من المفارض ان اناقل الى جميع العاملين بالمنظمةو ساسية المنظمة األ

(2014 (Persyn,. 

يكي أل  الهيكل الداخلي والدينام يعكسالحمض النوو  للمنظمة أن  Ivanov( 2013) ويرى   

دوار، والعالقات، والاشابكات الاي اشكل ديناميكية المنظمة سواء داخل منظمة، فهو ياكون من األ

احريك  هايمكن المميزة للمنظمة (DNA) احديد مكونات دارةما اساطيع اإلاو خارج المنظمة، وعند

امعًة صف مجفهو كناية اشمل جميع العناصر الاي ا داء افضل واحقيق اهدافها.أنحو المنظمة 

، حيث امثل الصفات الاي اميز المنظمة واجعلها اهانشطأو  هاداءأهوية المنظمة الاي انعكس في 

 (.Nafei, 2015)فريدة عن غيرها من المنظمات 

ويمكن ان نعابر الحمض النوو  الانظيمي عبارة عن البصمة الخاصة بالمنظمة والاي اجعلها   

 عمال.في بيئة األ والانافس يزة، امكنها من الاكيفعن بقية المنظمات بخصائص مم منفردة

 

 همية الحمض النووي التنظيمي:أ 

هذا  نع دراساتالكااب و الفاد به أهمية الحمض النوو  الانظيمي للمنظمات من خالل ما أ ابرز  

 :يلي ام، بوضوعالم

كن وكيف يمان الحمض النوو  الانظيمي يعمل على احديد نقاط القوة والضعف في المنظمة  1.

 .Gharmy, 2006) ) داخل المنظمة األفرادداء أعالجها، ويساعد على اوقع سلوك و 

بمعرفة سمات المنظمة الاي اؤثر  وذلكخطاء الوظيفية داخل المنظمة خطوة لمعالجة األ اعابر  2.

 في بيئة العمل داخل المنظمة. األفرادعلى سلوكيات 
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من جيل  قلهانالمنظمة وااوارث الخبرات المكاسبة و  أفرادن بي المعرفة والمهارات نشراعمل على   3.

 Govindarajan)واسامرارها اطول وقت ممكن  المنظمة يضمن بقاءلالى جيل من العاملين، 

& Trimble, 2005). 

يعابر وسيلة لاخزين المعلومات الموروثة والماراكمة منذ بداية حياة المنظمة، وفي حالة وجود   4.

المنظمة كي  (DNA)في المنظمة يسادعي ذلك اوفر المعلومات الاي اصف  مشكلة او ازمة

ياسنى للمدراء والمساشارين واصحاب القرار بوضع الاصورات والبدائل الاي من شأنها ان اساعد 

  .(2013، )اشايو  األزمةخروج بها من حالة للنعاش المنظمة إعلى 

 (DNA)ية او الخارجية، يحدث اغير في في حال حصول اغيرات في بيئة المنظمة الداخل  5.

مة ة في المنظاإلداريالمنظمة وهو ما يسمى بـ"الطفرة الانظيمية" مما يسمح لكافة المساويات 

 .(2015 ومحمود، المنسي،مع الاغيرات الاي اطرأ في البيئة المحيطة ) بالاكيف

نظيمــــــي المخالفــــــة الحمــــــض النـــــوو  الا أبعـــــاداحســـــين اداء المنظمــــــة عـــــن طريــــــق الاـــــأثير فــــــي  6.

(Nafei, 2015.) 
 

 الحمض النووي التنظيمي: أبعاد 

دولة،  (100)ساقصاء شمل أب (2003سنة ) Booz Allen Hamilton قامت شركة     

( 30,000قسام داخل كل شركة، حللت من خاللها )أ( 8( ادارات مخالفة ولـ)10قطاع و) (24)حول

الجابة بأسئلة، امثل اا االلكاروني، حددت العناصر ام االجابة عنها عبر موقعه سابيانااسامارة 

 هي: أبعادمن اربع  وتتكون ،منظمةللالحمض النوو  الانظيمي  عليها مكونات

( Augirr, Howell, Klatter & Neilson, 2005 ; Hovivyan, 2006) 
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م عدد كيف يبدو شكل الهيكل الانظيمي؟ ك (:Organizational Structure) الهيكل التنظيمي 1.

 ة في الهيكل الانظيمي؟ كم عدد الاقارير المسؤول عنها كل مساوى؟اإلداريالمساويات 

؟ كيف يمكن انظيم األداءماهي المصفوفة المساخدمة لقياس  :(Information) المعلومات 2.

 األفراد الذين يمالكونها الى األفراداالنشطة واحويل المعلومات؟ كيف يمكن احويل المعلومات من 

 لذين يحااجونها؟ من يعرف "ماذا"؟ ومن يحااج الى معرفة "ماذا"؟ا

الذين لهم الحق بااخاذ  األفرادمن يقرر "ماذا"؟ كم عدد : (Decision Rights) حقوق اتخاذ القرار 3.

 .القرارات؟ ما هي حدود سلطة الفرد الذ  ياخذ القرار؟

كيف يمكن مكافأة  امنحها المنظمة؟ ز والدوافع الايماهي الحواف: (motivators)المحفزات  4.

يقة على االهامام بعملهم بطر  األفرادالعاملين في المنظمة على انجازااهم؟ كيف يمكن اشجيع 

 مباشرة او غير مباشرة؟

 :(Organizational  DNA) لحمض النوو  الانظيمياالربعة ل بعادالاالي األويصور الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 الانظيمي الحمض النوو  أبعاد( 2-4شكل )

Source: Booz Allen Hamilton. 
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 (:(SISs Strategic Information Systems االستراتيجيةنظم المعلومات  (2.2)

 يسعى هذا الجزء من الدراسة لإلجابة على السؤال النظر  الثاني، وهو:    

 ؟ االستراتيجية المعلومات لنظم الرئيسية والمكونات ساسيةاأل المفاهيم ما

 جابة على السؤال المذكور، قسمت البيانات والمعلومات على محورين هما:اإل ولاحقيق

 .االساراايجيةالمعلومات  ساسية لنظماألالمفاهيم  -

 .االساراايجيةمكونات نظم المعلومات  -

 :االستراتيجية المعلومات االساسية لنظم المفاهيم -(1.2.2)

ساسية لاعريف نظم المعلومات أكخطوة  جيةاالساراايالبد من الاعرف على ماهية المعلومات     

المعلومات الاي احااجها المنظمة فيما يخص البيئة الاي  انها  Coffey (1998)فيرى، االساراايجية

اعمل بها، وااعلق بجميع النواحي االجاماعية والسياسية واالقاصادية، ومعلومات عن المنظمات 

  .ةاإلداريبأنشطة المنظمة الاشغيلية و المنافسة، كما احااج لمعلومات داخلية ارابط 

هي المعلومات الاي ارابط بقدرة المنظمة على الانبؤ ف ((2007والسامرائي  العمر واسانادًا إلى    

خالف هذا وي .البيئيااكد والالبالمساقبل، والاي انطو  على درجة عالية من حالة من المخاطرة 

يرابط و لهذه المعلومات،  حاياجهااخرى، من حيث أالى من منظمة  االساراايجيةساخدام المعلومات أ

ما ارابط ، كووجهة نظرالعليا من رؤية  دارةطبيعة نشاطها، وهذا ينعكس من خالل ما ااماع به اإلب

، الزعبي)بنقاط الضعف والقوة في المنظمة، وبالمعلومات عن المنافسين وبالفرص والاهديدات البيئية 

مخرجات نظم المعلومات ك االساراايجية( المعلومات 2014)ويعقوبي  بينما عدَّ بوبعاية. (2005

، الاي يجب ان ااصف بالشمولية والاكامل، واالسامرارية، والوضوح والدقة، والاوقيت االساراايجية

 المناسب.
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ا من ؛ هي بيانات ام جمعهاالساراايجيةوبناًء على المفاهيم السابقة يرى الباحث ان المعلومات   

منظمة البيئي والخطورة على مساقبل ال الاأكدالمحيطة بالمنظمة والاي ااسم بدرجة عالية من  البيئة

العليا والاوجه االساراايجي للمنظمة باساخدام نظم المعلومات  دارةومن ثم معالجاها وفقًا لرؤية اإل

 .االساراايجية

 الاطور مسار أظهرها الاي المعاصرة المفاهيم من االساراايجية المعلومات نظم مفهوم ويعد   

 اإلدارة مهمة باسهيل المفهوم هذا وارابط المخالفة، المجاالت المعلومات في نظم لاطبيقات الااريخي

 في الاغيرات إدراك ظل في احقيق أهدافها من المنظمة يمكن الذ  االساراايجي بالاخطيط للقيام

 صياغة في بدورها اسهم حقيقية وفرص اهديدات اوليد في اسهمان واللذين والخارجية الداخلية البيئاين

 .(2014، حااملة وعبد المطلب)المناسبة  المعلومات اوفير خلل من االساراايجية أهدافها

 االساراايجية دارةبأنها الك النظم الاي اخدم وادعم نشطات اإل االساراايجيةواعّرف نظم المعلومات    

صل على ، وهي بذلك احووضع السياساتصة بالاخطيط نها النشاطات الخاأالاي يمكن وصفها على 

وضاع المنظمة من نظام المعلومات الداخلي وابحث في الوقت نفسه في أعن  الخيصيهمعلومات 

، ايوب)البيئة الخارجية عن المعلومات الاي يحامل ان اؤثر في اصرفات المنظمة في المساقبل 

 بالمعلومات الشركة ارفد الايانها النظم ب فعرفاها O'Brien & Maraka (2002) اما .(1996

سوق  في منافسيها على االساراايجيةالميزة  اعطيها الاي والقدرات والخدمات بطبيعة المناجات الماعلقة

 اساراايجية معلومااية موارد بناء في عمليااها واساهم واحسين األعمال اباكار على األعمال، واشجع

اساخدمها المنظمة في كافة المساويات لاهيئة المعلومات  النظم الاي ووصفت بأنها. للشركة

اأكد البيئي الفي الحصول على ميزة انافسية عند مساويات مرافعة من ال دارة، وادعم اإلاالساراايجية

(Ward & Peppard, 2004.) 
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ة م( بانها النظم الاي اسهم مخرجااها في دعم او اشكيل اساراايجية المنظ2005)وعرفها الزعبي   

نافسي او للحفاظ على الموقف الا االساراايجيةالعليا بالمعلومات  دارةالانافسية، واعزيز قرارات اإل

لاحليل البيئي االساليب الممكنة ل أحدوهي  اقليص الفجوة الانافسية الاي افصل المنظمة عن منافسيها.

، ء، المنافسين، المجهزينمعامدة على مدخالت من العمال ساراايجيةانشاء قواعد بيانات إمن خالل 

الطائي والخفاجي  بينما يشير .(Resca & D’Atri, 2012)المدراء الداخليين، والقوى البيئية وغيرها 

، يةاالساراايجالمعلومات والمساعدة في ااخاذ القرارات  إدارةنها النظم المساخدمة في أ( ب(2009

 يئي.جاهزية المنظمة لالساجابة للاغيير البواحاذ  هرمها ومساويااها الانظيمية على نحو يزيد من 

 يجيةاالساراا دارةساسيًا في دعم ومساندة اإلأالعب دورًا هاما و  االساراايجيةنظم المعلومات الن 

 .(2014، قسيمة)للمنظمة إلداء مهامها االساسية بأعلى مساوى من الكفاءة والفاعلية 

 االساراايجيةملية اطبيق نظم المعلومات ن عأ Silva & Hirschheim (2007)هذا وقد بين    

ع ماشمل افاعل مجامع المنظمة وباألخص  وينبغي انالعميقة للمنظمة،  في البنيةن احصل أيجب 

 لمنظمة.داخلية في ا ضطراباتاليات المراقبة، لضمان عدم حصول آالقيم االساسية، اوزيع السلطة، و 

 ساراايجيةااليساهم مساهمة كبيرة في بناء  اايجيةاالسار لمام باطبيق نظم المعلومات ن حسن اإلأو 

زة الذكاء االساراايجي واحقيق المي ساثمارازالة القلق االساراايجي وضمان إالصحيحة عن طريق 

 (.2012الانافسية وضمان اساداماها )صالح، 

ظم كثر شمواًل من نأن البعد االساراايجي لنظم المعلومات قد اوسع ليكون أمما سبق ياضح    

ي على رصد واحديد وقياس الاغيرات ف االساراايجيةالمعلومات االخرى، حيث ركزت نظم المعلومات 

البيئة الداخلية والخارجي للمنظمة، واوفير المعلومات الالزمة لصياغة واعداد االساراايجيات البديلة 

(Merali, Papadopoulos, & Nadkarni, 2012).  
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فق مساوى و  االساراايجيةهيم السابقة يمكن اعريف نظم المعلومات لمفالوبعد اساعراض الباحث    

ة ( للمنظمةالخارجي-الدراسة الحالية، بأنها النظم الاي اقوم بعملية مسامرة لمسح البيئة )الداخلية 

بهدف الحصول على البيانات المهمة واحويلها الى معلومات مفيدة في المساقبل اساخدم لدعم 

 على اخاالف اشكالها. المنظمة اساراايجيات

 

 االستراتيجيةهداف نظم المعلومات أ: 

 اي: ( باآلSISs) االساراايجيةهداف نظم المعلومات أيمكن الخيص   

  (O'Brien & Maraka, 2002 ;  ،2005الزعبي ; Basahel & Irani, 2010)  

لبيئة مات عن امن خالل اوفير المعلو  االساراايجيةاوفير معلومات اساعد في وضع االهداف  1-

 ة المخالفة بالمنظمة.اإلداريالداخلية والخارجية للمساويات 

والمساهمة في صياغة االساراايجيات  االساراايجيةاوفير المعلومات إلعداد واكوين الخطط  2-

 للمنظمة. االساراايجيةوالقرارات 

خول اكار مناج جديد او دبأاخاذ القرارات لحل المشكالت الاي اواجه المنظمة مثل أالمساهمة في  3-

 .لالاأكداسوق جديد، والاي اؤثر على المنظمة على المساوى البعيد وااصف بدرجة عالية من 

االساراايجي من خالل اابع ومراقبة انفيذ االساراايجيات المخططة والقرارات  األداءمراقبة واقييم  4-

 ت المناسب.لضمان سالمة الانفيذ، واصحيح المسار في الوق االساراايجية

  االستراتيجيةخصائص نظم المعلومات: 

 همها:أ (SIS)الباحثين الى مجموعة خصائص يجب اوفرها في  أشار

 & Resca 2007 ;العمر ، والسامرائي،  ; Ward & Peppard, 2004 ;  1996)ايوب،

D’Atri, 2012) 
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عضها شاملة اكون ب يجب ان يكون نظام المعلومات االساراايجي ماكامل ويحاو  على معلومات 1-

ذات خصائص كمية يام احليلها باساخدام اساليب الاحليل الكمي المناسبة، والبعض االخر ذات 

 خصائص وصفية ألنها اعامد على اآلراء الشخصية والمالحظات.

يعامد نظام المعلومات االساراايجي الماكامل على نظام الاقارير الالخيصية الماعلقة بأوضاع  2-

داخلية، كما يعامد بصورة اكبر على المعلومات الاي انشأ في البيئة الخارجية، والاي اكون المنظمة ال

 راباطها بالماضي.أكثر من أذات طبيعة انبؤيه ااعلق بالمساقبل 

ام طبقًا ناظايحاو  نظام المعلومات االساراايجي على جزء رسمي يجمع المعلومات ويعالجها ب 3-

، كما ويحاو  على جزء غير رسمي يعمل على دارةى شكل اقارير لإلإلجراءات معينة، ويقدمها عل

 .دارةاقديم المعلومات الاي ادعم بكفاءة الفكر االساراايجي لدى اإل

 ةاالساراايجين ااسم بها نظم المعلومات أالخصائص يجب  Ciborra & Jelassi (1995)وقد بين 

 .(2-5)كما في الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( خصائص نظم المعلومات االساراايجية.2-5الشكل )   

، دار وائل مل""إدارة االعمال الدولية: مدخل منهجي ماكا (.2012المصدر: صالح، احمد علي )

 .337صللنشر ، عمان 
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  االستراتيجيةومات متطلبات نظم المعل: 

داء، وان ألاقدم افضل  االساراايجيةهناك مجموعة ماطلبات البد من اوافرها في نظم المعلومات    

 ، وانقسم هذه الماطلبات الى :غياب هذه الماطلبات قد يعيق عملية اطوير هذه النظم

 (Ward & Peppard, 2004 ; King & Sabherwal, 1992 ; 2010  ; Hemmatfar, 

 (2014باح، ص

 اوالا: المتطلبات التنظيمية:

اراايجية دارية واسإ، اشمل ماطلبات االساراايجيةالمعلومات  نظموهي الماطلبات ازيد من اطوير 

 همها:أ ،الهيكل الانظيميضمن 

 .يجب وجود اخطيط اساراايجي داخل المنظمة 

 مات.العليا في عملية الاخطيط االساراايجي لنظم المعلو  دارةمشاركة اإل 

  دار  كالذ  اشغله االقسام االخرى في المنظمة.إان اشغل نظم المعلومات في المنظمة مساوى 

 .الحفاظ على سرية المعلومات والخطط الموضوعة لنظم المعلومات في المنظمة 

  يجيةاالساراايجب دراسة واحليل المصاريف والاكاليف المرابطة باطوير نظم المعلومات. 

 مة عملية الاغيير والاطوير بصفة مناظمة ومسامرةيجب ان اابنى المنظ 

 ثانيا: المتطلبات التكنولوجية:

 ن ااوفر في بنية اكنلوجيا المعلومات المساخدمة داخل المنظمة:أوهي الماطلبات الاي يحب 

 وجود الحاسبات واالجهزة االلكارونية والمكونات المادية االخرى. -

 اوفير قاعدة بيانات كافية وماكاملة. -

 وافر قدرات احليلية ورياضية كبيرة للوصول الى القرارات المناسبة.ا -
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 ضرورة اوفير شبكات ااصال اسهل عملية االاصال للمنظمة خارجيًا وداخليًا. -

 القدرة على ربط االنظمة المخالفة معًا. -

 

 :االستراتيجية المعلومات نظم مكونات (2.2.2)

 لمنظمة،ل والانافسية والخارجية الداخلية البيئات االساراايجية المعلومات نظم مكونات اغطي    

 لمعلوماتا اوفير على النظم هذه قدرة يزيد مما ومارابطة فاعلة بطريقة المكونات هذه واافاعل

ية )الزعبي، انافس ميزة يحقق وبشكل بيئاها ضمن البقاء على المنظمة اساعد الاي االساراايجية

2009). 

 O'Brien & Maraka (2002اليها ) أشار الاي المكونات اراايجيةاالس المعلومات نظم واشمل   

  :وهي (2014قسيمة ) ; (2012) الرجا وملكاو   ;(2009) والخفاجي الطائي، ;

 لخارجيةا البيئة ماغيرات عن بيانات االساراايجية المعلومات نظم مدخالت ااضمن :المدخالت -أ

 لمنظمةا أنشطة جميع عن كاملة بيانات الداخلية يئةالب مدخالت اشمل للمنظمة، الداخلية والبيئة

 مخالف من الخارجية البيئة مدخالت ااكون بينما الداخلية، الضعف ونقاط القوة نقاط واشخيص

 المااحة. الفرص احديد و الحكومية والقوانين والعمالء والموردين المنافسين عن البيانات

 دفالمدخالت به على اجر  الاي والافاعالت ةنشطاأل كافة بها ويقصد :المعالجة عمليات -ب

 بيانات،ال معالجة البيانات، جمع: هي نشطةاأل وهذه( اساراايجية معلومات) مخرجات الى احويلها

 (.2007 والسامرائي، العمر ،) المعلومات واسارجاع المعلومات، خزن

 البيانات على جريتا نأ بعد النظم، هذه مخرجات هي االساراايجية المعلومات: المخرجات -ج

 في قرارال ماخذ  اساعد اساراايجية قيمة لها صبحأ بحث واالسارجاع، والخزن المعالجة عمليات
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 ضافةإ كر،الذ السابقة االساراايجية المعلومات بخصائص المخرجات هذه ااصف نأ ويجب المنظمة،

 .(2005ي، المعلومات )الزعب وموثوقية الكلفة، انخفاض الاوقيت، بالدقة، المعلومات هذه ااسم نأ الى

 :(Crisis Management Strategies) األزمات إدارة استراتيجيات( (3.2

 جابة على السؤال النظر  الثالث، وهو:يناقش هذا الجزء من الدراسة ماطلبات اإل 

 ؟األزمات دارةما المفاهيم االساسية واالستراتيجيات الرئيسية إل

 هما: ،مذكور، قسمت البيانات والمعلومات على محورينولاحقيق االجابة على السؤال ال

 .األزمات إدارةالماعلقة ب المفاهيم األساسية -

 . األزمات إدارةاساراايجيات  -

 :األزمات دارةساسية إلالمفاهيم األ(1.3.2) 

فقد  (Crisis) األزمة، البد من عرض المفاهيم الماعلقة باألزمات إدارةقبل الشروع في مناقشة       

ن اب ومجاالت البحث والاطبيق، الالكاّ لمنظور ابعًا  األزماتاعريفات مصطلح  واخالفت تنوعا

صبح من المفاهيم الواسعة االناشار في عالمنا المعاصر، وامس كل جوانب الحياة أ األزمةمفهوم 

ية، حلصعدة والمساويات الماالجاماعية، واالقاصادية، والسياسية، والبيئية، واؤثر على جميع األ

 قليمية، والعالمية.واأل

 خرجا ،زماتمولدة لأ بيئية في اغّيرات عن يناج موقف بأنها األزمة( (1996 شريف فقد عرفت   

 في يكن لم إن والاهديد والمفاجأة الخطورة من اً قدر  ياضمن المعااد، العمل إطار عنالمنظمة  فيها

 آثاًرا ويفرز الفعل، رد ودقة وسرعة مباكرة إدارية أساليب اساخدام وياطلب الاوقيت، في فهو الحدوث

 (.Olejarski &ويافق مع هذا الاعريف  ،والاعلم فرصًا للاحسين طيااها في احمل مساقبلية

( . Garnett, 2010 
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طار من أامثل حالة غير مرغوبة انشأ في  األزمةن أسانادًا للمفاهيم السابقة يساخلص الباحث أو   

 مر إداراها.ها مفاجآت واهديدات واسبب نوع من الفوضى، لذا يسالزم األالالاأكد البيئي احمل مع

لم مؤسس هو عف، ن الماضيقر من المفاهيم الاي ظهرت في ساينيات ال األزمات إدارةمصطلح  ويعد 

 لماً ع من العلوم على مجموعة من األسس والمبادئ العلمية والمفاهيم الخاصة، بما يجعلهُ  كغيرهِ 

ي ة األخرى، حيث إن هذا العلم يهدف إلى الاحكم فاإلدارييبه واطبيقااه عن العلوم في أسال مخالفاً 

 .(2012)المغربي،  األحداث المفاجئة والاعامل معها ومواجهة آثارها وناائجها

 األزمةعملية اهدف إلى منع أو اقليل من اضرار  األزمات إدارةان  Coombs 2007)ويعابر )   

 نظمة وأصحاب المصالح فيها.بالمالاي يمكن أن الحق 

 المعلومات على والحصول البحث على اقوم رشيدة علمية األزمات إدارةان  (2009)بو فارة أويرى 

 والرقابة والانظيم الاخطيط على واقوم، المناسب للقرار كأساس المناسبة واساخدام المعلومات والمعرفة

ايضًا بانها مجموعة من الوظائف والعمليات  زماتاأل إدارةواعني . والعشوائية االراجالية والبعد عن

 (.Rudwal Larsson &, 2010) األزمةالاي اهدف الى الانبؤ والاعرف على 

 لايا واألساليب صحاب المصالح،أو  المنظمة اواجه الاي الاهديدات باحديد األزمات إدارةواهام  

 ألزماتاباألحداث و  الانبؤ على قدرةال لعدم ونظراً  الاهديدات، هذه مع للاعامل المنظمة اساخدمها

 على ةجذري اغييرات إجراء احامالية مع الاعامل على قادرة اكون أن المنظمات على يجب العالمية،

نها أب األزمات إدارة Casto( 2014)ويعرف  .(Baubion, 2013) عمالهاأ اجر  بها الاي الطريقة

زمة مة لأساجابة المنظالمعلومات، وانسيق فن ااخاذ القرارات احت ضغط اساثنائي في ظل غياب ا

وهيكل المنظمة وسمعاها، لذا فهي اعمل على افاد  او اخفيف  األفرادالاي احاول ان الحق الضرر ب

 .األزماتثار آ
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أو  األزماتهي منهجية فكرية اهدف إلى منع وقوع  األزمات إدارةعلى ما اقدم يظهر ان  وبناءً    

 لانبؤ واحليل المعلومات وااخاذ القرارات للاحكم بها والسيطرة عليها.ضرارها، عن طريق اأاقليل 

  األزمات إدارةعوامل نجاح: 

دارية خاصة، اعمل على احقيق المناخ المناسب إ حاياجاتاو الى ماطلبات  األزمات إدارةاحااج    

 :األزمات إدارةهم العوامل الاي اؤثر في نجاح أ، ومن األزماتللاعامل مع 

Ulmer, 2001) ; 2010 المخامرة، ; 2006 ماهر، ; 2003، ودقامسةعرجي، األ) 

ن المنظمة من الاعرف على المشكالت واحليلها وايجاد مكّ دار  مخاص يُ إواطوير نظام  يجادإ 1- 

 لها. المناسبة الحلول

 زماتألاعلى ضرورة وجود نظام فعال لإلنذار المبكر في المنظمات، من اجل الوقاية من  الاأكيد 2- 

 الاي ال يمكن اجنبها في حال وقوعها. األزماتواالساعداد للاعامل مع 

 نظام ااصال ياسم بالكفاءة والفاعلية. وجود  3-

 نشطة المنظمة.أنشاء قاعدة شاملة وماكاملة من المعلومات والبيانات الخاصة بكل أ  4-

في عمليات  ةزدواجيواالالاناقض  يجاد جهة مركزية منسقة للمعلومات لمنع الاشايت وربماأضرورة   5-

 ونقل المعلومات في حالة األزمة. اداول

 األزمات إدارة مقومات: 

 ، وهي:زماتلأالفاعلة  دارةبرز مقومات اإلأ(  (2003ذكر الخضير    

حداث، بمنهجية علمية، الاواجد المسامر في موقع األ األزمةجراءات واسهيلها، والاعامل مع ابسيط اإل)

 .(ق مهمات خاصة وافويض السلطة لهمانشاء فر 
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 إدارة، لكي احقق ومقومات الى مجموعة خصائص Light & Morgan 2008)) أشار بينما   

 ، منها:وفاعلية هدافها بكفاءةأ األزمات

 واحديثها باناظام. األزمات إدارةوضع وانفيذ خطط   1-

 .االساراايجية، والخطة ةاالساراايجي دارةضمن عملية اإل زماتلأ ساعداداالإدراج   2-

 ا.ن اصيبهأالمشاركة في اقييم نقاط الضعف في المنظمة، والاهديدات الاي من الممكن   3-

 والاعامل معها من خالل زيادة الادريبات. زماتلأ ساعداداالزيادة قدرة العاملين على   4-

 .ةاإلداريقسام ألاالاأكد من أن المنظمة لديها برامج ادريب كافية للعاملين في كل   5-

 خطاء ويبلغ عنها.ت لمن يكاشف األاقديم المكافآ  6-

 

 :األزمات إدارةاستراتيجيات  (2.3.2) 

هم الموضوعات والعناوين االساسية الاي يجر  اناولها في أمن  األزمات إدارةاعد اساراايجيات    

من أجل اجنب  األزماتمع  عاملالى انها منهجية الا (2009)بو فارة أ، إذ يشير األزمات إدارةسياق 

جراء الاحضيرات لأ يمكن الانبؤ  الاي زماتحدوثها من خالل الاخطيط للحاالت الاي يمكن اجنبها، وا 

بحدوثها في إطار نظام يطبق مع هذه الحاالت الطارئة عند حدوثها بغرض الاحكم في الناائج أو 

 .الحد من آثارها الادميرية

 دارةإواالساليب الاي ااخذها  جراءاتاإلنها مجموعة من أ األزمات ةإدار ويقصد باساراايجيات   

ة الواقع األزماتالمحاملة بالوقاية واالساعداد، او  األزماتلكي احدد آليات الاعامل مع  األزمات

 .(2007الهدمي،  ; 1997يشارك في هذا المفهوم )عليوة، و بالمعالجة والسيطرة، 
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نها جميع الخطط الموضوعة والسيناريوهات المرسومة أب Pollard & Hotho (2006) ويعابرها   

. من مةاألز في اقييم البدائل المطروحة الاخاذ القرار الصائب الحاواء  األزمات إدارةالاي اساعد 

 .منها د او الوقايةومعرفة خيارات االساعدا األزمةالمساقبل واالدراك الكامل بطبيعة  ساقراءاخالل 

كائن حي، ياطلب الاخطيط كأنها يجب النظر للمنظمة نه أ Kash & Darling (1998) ويشير   

ضمن عملية الاخطيط االساراايجي، مثل وجود  األزمات إدارة إدراجالمسامر لكي ينمو، وان عدم 

صبحت واقع يواجه أ األزماتن أب Coombs (2006)و يوافقُه القول  .سامرارهااالحياة دون ضمان 

، لذا يجب على المنظمات اعزيز األزماتاساطيع المنظمات ان اافادى جميع المنظمة كل يوم، وال 

ودمجها بالثقافة الانظيمية وجعلها جزء ال ياجزأ من الحمض النوو  الانظيمي  األزمات إدارةدور 

 .بكفاءة او الوقاية منها األزماتللمنظمة، بحيث يساطيع المدراء الاعامل مع 

ا  منها وفقًا لإلمكانيات الماوفرة والمااحة  خايارا، ويحدد ألزماتاااعد اساراايجيات مواجهة    

ساليبها أااها و ن لكل من االساراايجيات اكايكأوالاغيرات الاي اطرأ عليها، و  األزمةالاحديد الدقيق لمسار 

 .Sternad, 2012)) األزمةالمخالفة، الاي اناهجها المنظمة خالل مراحل اطور 

حقيقه، ااحدد بالهدف المطلوب ا ،زمةأ  أ اعامل معللالسليم أل  اساراايجية ياضح أن االخايار     

 مع قدرات المنظمة الداخلية، وماغيرات البيئة الخارجية. االساراايجيةومدى مالئمة الك 

( 2009بو فارة )أ ;( 2003مثل: الخضير  ) األزمات إدارةفي والباحثين  ابالكاّ العديد من ان    

(2010) ; Larson & Rudwal ; (Lerbinger 2012  ،ال يافقون على مجموعة اساراايجيات

بين حال يوالاي  Pearson & Mitroff (1993)الذ  عرضه  األزمةدورة حياة  عن نموذج جاخر 
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داد ات االنذار، االساعأشار  كاشافا)(، وهذه االساراايجيات هي األزمةوبعد  ثناءأو قبل )المنظمة 

 .ار، اساعادة النشاط، والاعلم(والوقاية، احاواء االضر 

األزمات، لتعامل مع  طور مجموعة استراتيجيات جديدة  Mitroff & Alpaslan (2003)لكن   

 Koster & Norton 2004 ; 2004امام العديد من الدراسات والمقاالت مثل: )المجال  فتحت

Mostafa, Sheaff, Morris, & Ingham, ; Elsubbaugh, Fildes, & Rose 2004   
Pollard & Hotho, 2006 ; ; Jaques, 2007 ; 2008 (Light & Morgan,  اساخلصت

غير الك الاي مرت بها سابقًا، وان افكر على نطاق  زماتان على المنظمات ان افكر باإلعداد أل

المالئمة  تالاي من المحامل ان اواجهها، لاضع االساراايجيا األزماتاوسع حول مخالف المشاكل و 

 يض احامالية وقوعها او اقليل شدة اأثيرها.لاخف

اعاملت مع مراحل حياة  األزمات دارةاالساراايجيات الاقليدية إلان  Baubion (2013) أشارقد ف

اطلب ان يحصل نهج اكّيفي ُيمّكن المنظمات من االساعداد االعصر الحالي  أزمات، ولكن األزمة

 .األزماتوالوقاية من 

 دارةإلالفرق بين االساراايجيات الاقليدية والحديثة ( Baubion & Jacobzone, 2014)يبين و  

  :بالاالي األزمات

 سيناريوهات الاخطيط مقابل الاحضير للمجهول. -

 .االساراايجيةجراءات مقابل المناورات اخابار الخطط واإل -

 االساراايجي. سابصاراالشارات االنذار المبكر مقابل إ نظم  -

 رة مقابل اكييف القدرات.القيادة والسيط -
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الاكايكات و  ، إذ ان الخطواتاألزمات إدارةعلى النظرة الشمولية لعملية  Jaques (2007)ويؤكد   

 دارةإواعمل كحلقة لرفد  األزماتلها دور مهم بعد وقوع  األزماتالاي ااخذها المنظمة فور وقوع 

 في المساقبل. األزمات

 :ايى اساراايجيات )وقائية وعالجية(، كاآلانقسم ال األزمات رةإدان اساراايجيات أج اما سبق نسانم

 preventive strategies for crisis) األزمات دارةإل االستراتيجيات الوقائية -أ

management:) 

ة جميع قبل حدوثها ومعرف األزمة، بأنها الانبؤ باألزمات دارةقصد باالساراايجيات الوقائية إلي   

داد نذار المبكر، ألعجهزة اإلأهدافها، من خالل الرصد والمراقبة، و أمكونة و مسببااها وعناصرها ال

، األزمةقت و  مام ماخذ القرار بدائل عديدة لياخذ القرار المناسبأسيناريوهات الاعامل معها، و وضع 

 .(2007الهدمي،  2003 ; الخضير ،;  1997)عليوه، ويافق في هذا المفهوم 

لم يعد  والذ  مفاده:  Mitroff & Alpaslan (2003) هُ سقًا مع ما ذكر ويأاي الكالم السابق ما   

ان من ثارها الادميرية، لذا فآ، او الاحكم والسيطرة على األزماتمن الممكن الانبؤ بحجم ومدى اأثير 

ساس دعا على هذا اإلو بداًل من احاوائها،  األزماتالضرور  ان اكون هناك وقاية من 

(Elsubbaugh, Fildes, & Rose (2004  بأنشطة الوقاية واالساعداد  هاماماالالى ضرورة

 .األزمات إدارةكأساس لاعزيز عملية 

على انها  األزمات إدارةينبغي ان ال ُينظر الى بالقول:   Jaques (2007)ويعضد اآلراء السابقة    

مارابطة الاي ات الالمنظمة، ولكن كنظام اساباقي يابنى العملي األزمةرد فعل اكايكي عندما اضرب 

 منها.والوقاية  األزماتاعمل على منع 
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او  زمةاألااخذها المنظمة مسبقًا للحيلولة دون وقوع  الاي الالزمة حاياطاتاالفهي مجموعة إذن    

 دارةنها اعكس مدى قيام اإلأ(، ويضيف ب1999)عرجي اضييق نطاقها واأثيرااها قبل وقوعها األ

ي، )االعرج الممكن الانبؤ بحدوثها زماتجراء الاحضيرات لأا  ، و زمةاألللوقاية من  ساعدادباال

 (.2003ودقاسمة، 

هو ان اشرع المنظمة بالجهود  األزمةن قلب حل أ Kash & Darling (1998) وقد وضح   

الوقائية بطريقة اشبه طريقة مناعة االنسان، وهي في الواقع اقل اكلفة، ولكن الكثير ياجاهلها، حيث 

 جاد اهلل ؤكديلادابير الوقائية سبل حل المشاكل المحاملة واساشعارها. وفي نفس السياق ااناول ا

ضرورة وضع إجراءات وقائية، ااعلق بالادابير الاي اضعها المنظمة لحماية نفسها من كل ب( 2007)

بان قدرة المنظمة على  Valikangas & Merlyn (2005) ويبين .الاشغيليما يؤثر على ادائها 

الل العمل ، من خايضا األزماتأسلوب وقائي من يعابر  االساراايجيةيد نفسها من خالل المرونة اجد

 على اساكشاف حلول المشاكل قبل ان اقع.

ويساخلص الباحث من اآلراء السابقة ان االساراايجيات الوقائية اعكس ثقافة العمل داخل المنظمة    

هبة االساعداد في مواجهة أاي اجعل المنظمة على والمامثلة بمجموعة اإلجراءات والسياسات ال

 .األزماتمن مسببات  دُ حِ منة ا  آنها اخلق بيئة منظميه أ، فضال عن األزمات

 :مكونات االستراتيجيات الوقائية 

اامثل في اطوير المعارف  األزمات دارةإلان االساراايجيات الوقائية  (Baubion، 2013)بين ي  

على نحو فعال، من خالل احديد واحليل الاهديدات والمخاطر  زماتاألوالقدرات من أجل اوقع 

 .األزمةهبة االساعداد للاحضير واالساجابة مع أونقاط الضعف لاكون المنظمة على 



53 

ان Koster & Norton 2004 ;  (Baubion &  Jacobzone, 2014)واافق كل من    

 :اآلايةااضمن االنشطة  األزماتاساراايجية الوقاية من 

، والادريب المسامر للعاملين، هيكل انظيمي مناسب مدعوم والماابعة الدورية للمواردالصيانة )

سيق ليات لانآبصالحيات واضحة وسياسات واشريعات شاملة واخصيص الموارد الالزمة وضع 

 .األزماتنشطة اسهم مجامعة في الوقاية من كل هذه األ (الجهود االساجابة لحاالت الطوارئ

 إدارةدوات يجب ان اساخدمها أالى مجموعة  Mitroff & Alpaslan (2003)يشير  بينما  

 :  األزماتلاعزيز الدور الوقائي ضد  األزمات

  ل الاي مرت بالمنظمة والاي من المحام األزمات: واشمل مناقشة واحليل واقييم جميع األزمةعجلة

 الجديدة االساثنائية. تاألزماالعادية الماكررة و  األزماتان اواجهها مساقباًل، و 

  ينبغي  ، لكناألزماتغلب المدراء انهم وموظفيهم على اساعداد لمواجهة أالمسامر: يعاقد الاّعلم

 ان افكر ان هناك حاجة لاعلم وادريب الموظفين على ما هو أسوء. دارةعلى اإل

  إدارةب لمخاصةان اشارك بالمناديات ا زماتالمنظمات الاي اساعد لأ المقارنة المرجعية: على 

، لمناقشة اجارب المنظمات االخرى في نفس القطاع والاعلم من سيناريوهات وخطط األزمات

 .اتاألزمالمنظمات االخرى، وامكنها من المقارنة المرجعية مع اساراايجيااها في الاعامل مع 

 اكاة حالمنظمات باساخدام خبراء محايدين لشن هجمات افاراضية بهدف م العاب الاجسس: اقوم

مدراء الوقت، وهذا يساعد على ال في نفسإليجاد نقاط الضعف واخابار ردود االفعال  األزماتبيئة 

 لم ياوقعوا حصولها. أزماتبالادرب على 
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 Treatment Strategies for Crisis) األزمات دارةإل العالجية االستراتيجيات-ب 

Management): 

خذ العلى ا األزمات إدارةلكن على و الوقاية منها، ا األزماتال يمكن للمنظمة صد كل      

اءة بكف هاعلى جاهزية اامة في الاعامل معلاكون  األزمةفي حالة حدوث االساعدادات الالزمة ب

 .وفاعلية، والخروج باقل الخسائر الممكنة

مرحلة  ( بانها(2009، حيث يصفها ابو فارة األزمةواساخدم هذه االساراايجيات في مرحلة وقوع    

مااز بالسرعة انفعًا، حيث  إذ لم اعد اجد  الادابير الوقائية (األزمة)ما قبل  للوضع السابق هالالعود

حالة  يرافع حجم اأثيرااها في المنظمة واخلق األزمةفعندما احدث  والحدة وبالادفق السريع لأحداث،

حصر األضرار الاي أصابت  األزمات إدارةمن الفزع والذعر قد اؤد  إلى االنهيار، هنا احاول 

 .كسب الوقت وااخاذ ادابير عالجيةالمنظمة وأصحاب المصالح، و 

عادة المنظمة الى حالة الاوازن من خالل إبانها ( االساراايجيات العالجية 2000)يعرف جبر و    

ت ا، واساخدام الخطط والخيار األزمةجميع االثار الادميرية من جراء  إلزالةالاحرك بسرعة ومرونة 

". ألزمةاااخاذ اجراءات مالية وانظيمية وهيكلية افرضها طبيعة بإلعادة المنظمة الى نشاطها الطبيعي، 

ملة ، من خالل معرفة دقيقة وخبرة كااألزمةويقصد بها معالجة االضرار والخسائر الاي اسببت بها 

ج االثار سلبي، اذ يعال بكيفية الاعامل مع الك االضرار والخسائر، اال ان الجانب العالجي هو جانب

 (.Lerbinger, 2012اناهائها ) بعد األزمةالناجمة عن 

( على انها اساراايجية وقائية بدرجة ما، حيث اعني 2010) المخامرةو  (2007)ويافق الهدمي    

 زماتأل الوقائية دارةبعد وقوعها وظهورها حيز الوجود، فهي اكمل اإل األزمةالكيفية الاي اواجه 

 .في المساقبل األزمات إدارةنجاح لاعمل على  ط معهاوااراب
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ابة امثل قدرة المنظمة على االساج ان االساراايجيات العالجية موياضح للباحث من خالل ما اقد   

عادة نشاط ساالخسائر الممكنة، وسرعة الاعافي من اثارها، وا بأقل، والخروج منها األزمةوالافاعل مع 

 .زمةاألالمنظمة كما قبل حدوث 

 :مكونات االستراتيجيات العالجية 

نشطة االساراايجيات أان  Koster & Norton 2004) ; (Light & Morgan, 2008يافق 

 ااضمن: األزمات دارةإلالعالجية 

من خالل اكيف الهيكل الانظيمي والخطط  زماتقدرة المنظمة على الاكيف لالساجابة لأ  -

 .األزمةنة الكافية للاعامل مع والسياسات واالجراءات لاحقيق المرو 

 ألزمةاإمكانية الوصول الى المعلومات وانسيابها بين اقسام وفرق العمل في المنظمة لمعرفة نوع  -

 وخصائصها.

 .األزمةالسرعة بااخاذ القرارات في ظرف  -

 ساعادة النشاط.ااساهم في  الطوارئ والاياخايار الخطة المناسبة من بين خطط حاالت  -
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جموعة من لها من كل من االستراتيجيات الوقائية والعالجية أوبعد العرض والتحليل السابق يتضح 

 الترابط والتكامل بينهما: ويوضح مدى( 2-6الشكل ) الخصائص والمؤشرات يصورها

 
 .األزمات دارة( العالقة بين االساراايجيات الوقائية والعالجية إل2-6الشكل )

  احث وفقًا لما عكساه االدبيات السابقة.المصدر: من إعداد الب

 

هي  زماتاألن اعامدها في أولى االساراايجيات الاي على المنظمة أعاله ان أيابين من النموذج    

 األزمات ةإدار بعد احليل واقييم مدى نجاح خطط الطوارئ الاي نفذاها االساراايجيات الوقائية، 

ها اقوم ببناء الخطط والسيناريوهات الجديدة الاي ازيد ثر أسابقة، وعلى  أزماتساعادة النشاط من ال

 العمل داءأفي  نحرافاتواالمن خالل اابع مواطن الضعف في المنظمة من كفاءة االنشطة الوقائية 

 األزمةة ، فإذا ام معالجبفاعلية األداءنحرافات في ا  أساجابة لاصحيح واساهم في دعم قرارات اال

 .ليهإسمى الذ  اصبو الهدف األ األزمات إدارةلمنظمة، حققت ضرار في اأبدون ان احدث 
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ذا لم اساطع االساراايجيات الوقائية من   عاماد أالمنظمة  في األزمات إدارة، فعلى األزمة حاواءاوا 

حاى ال  ،األزمة حدثاهُ أساراايجيات العالجية، لاخفف شدة االضرار وحصر مدى الاأثير الذ  الا

واكي ف  األزمةوذلك من خالل سرعة االساجابة مع  ،عام ويشل حركاها اماماً  اؤثر في المنظمة بشكل

هود ليات لانسيق الجآوضع  ، واخصيص الموارد الالزمةالسرعة بالمنظمة بهيكلها الانظيمي و 

قسام المنظمة وفرق العمل، كل ذلك يسهم في أمعلومات بين نسيابية الاهمية أ، وكذلك االساجابة

زمة، ليام اخايار خطة الطوارئ لمناسبة بسرعة وخصوصا عند المراحل االولى لأااخاذ القرارات ا

ي، اساعيد المنظمة عافياها ونشاطها الطبيع المناسبة من بين الخطط المعدة سلفًا، وانفيذها لكي

مساخلصًة الدروس والعبر، ومكاسبة المعرفة والخبرة، لاكون على اساعداد و وقاية في حال حدوث 

 في المساقبل. مةاألز نفس 
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 :ثانياا: الدراسات السابقة

فة )الاعلم ها المخالأبعادهناك العديد من الدراسات الاي اناولت موضوعات نظم المناعة الانظيمية و    

الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، الحمض النوو  الانظيمي( ولكن بشكل منفصل ومجزأ، وكذلك اناولت 

 سابقةال الدراسات،  وفي ما يلي األزمات إدارةمة على اساراايجيات اأثير نظم المعلومات بصورة عا

 .بعناية اخايارها ام الاي العالقة ذات

 : العربية الدارساتأ. 

: دراســـة مســـحية  )الوقائية والعالجية( بين األزمات إدارة" ( بعنوان:1999دراســــة االعرجي )  1.

لى طبيعة االاجاهات الســـــــــــلوكية والفكرية هدفت هذه الدراســـــــــــة للاعرف ع، "األردنيةفي المصـــــــارف 

سابانة ا صممت الدراسة، األزماتاجاه  األردنيةالمصارف الوظيفية )وقائية او عالجية( للعاملين في 

فرعــا ( 35)وعــددهم في المصـــــــــــــــارف عينــة البحــث  العــاملينو وزعــت على  ،لغرض جمع البيــانــات

( عاماًل من مجموع 594ا ام اخايار )كم ،األردن( فرعا مصــــــــــرفيًا في 433مصــــــــــرفيًا من مجموع )

ان هنــاك اقــاربــا بين  الناــائجوقــد اظهرت ، ( عــامال2243)العــاملين في الــك الفروع والبــالغ عــددهم 

مع  المبحوثفي المصــــــــارف  األزماتمع  الاعاملالميول الوقائية ومســــــــاويات الميول  العالجية في 

رة رة العمل على احقيق الاوازن في نظام إداوأوصـت الدراسة بضرو ، وجود افوق جزئي للميل الوقائي

األزمـات من خالل خلق ثقـافـة اؤمن بالوقاية من األزمات واالســــــــــــــاعداد والاعامل معها، وافعيل دور 

انظمـة المعلومـات واالاصــــــــــــــاالت. وقـد اســــــــــــــافاد الباحث من هذه الدراســــــــــــــة في الاعرف على أبعاد 

 ت واالسافادة من مصطلحات االسابانة.االساراايجيات الوقائية والعالجية إلدارة األزما
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في منظمات االعمال في القطاع الصـــــناعي  األزمات إدارة( بعنوان: "2002دراســــــــة ســــــــباي )  2.

 في منظمات األزمات دارةإل الجاهزيةهدفت الدراســـــــــــة الى معرفة مدى اوافر مســـــــــــاويات ، ي"األردن

دارة إ والانظيمية فيعوقات االنســـــــانية ومعرفة بعض الم ،انواع األزمات الاي اواجههاو  ،الصــــــناعية

العليا الذين  دارة( من مدير  اإل107عينة لاشمل )الاسابانة وام اخايار  األزمات. اعدت هذه الدراسة

( منظمة من المنظمات الصــــناعية العاملة في منطقة الحســــين الصــــناعية والبالغ عددها 40يمثلون )

 األزماتب أثراان المنظمات الصـــــــناعية محل البحث هذه الدراســـــــة ا ومن ابرز ناائج ( منظمة،65)

 ألزماتا إدارةالـداخليـة، و وجود افوق جزئي للميل الوقائي في  األزمـاتبـ هـاأثر اـالخـارجيـة اكثر من 

ن وصـت الدراسـة باوثيق وزيادة الانسيق بيأو ه المنظمات الصـناعية على الميل العالجي، جالاي اوا

يرة في بســــــرعة كب األفراداعاوني، يســــــمح بانســــــياب المعلومات و االقســــــام المخالفة لكي اعمل بشــــــكل 

القطاعات  مخالف في األزمات إدارةدراســــــــات حول ال المزيد من اجراءضــــــــرورة الظروف الحرجة، و 

. وقد اســـافاد الباحث من هذه الدراســـة في الاعرف على انواع األزمات الاي اواجه الصـــناعية األردنية

 شكل عام، وماهي المعوقات الاي اواجه اداة األزمات.القطاع الصناعي في المملكة ب

 إدارة في هاأثر و  ةاإلداري نظم المعلومات فاعلية"( بعنوان: 2007والقطب ) ،دراســـة الخشـــالي   3.

 مدى للاعرف علىالدراسـة  هذه هدفت،  "األردنية الصناعية الشـركات في ميدانية دراسـة :األزمات

، الاي ااعرض لها زماتلأ األردنية الصــــــناعية الشــــــركات إدارة يف ةاإلداري المعلومات نظم فاعلية

ــــــــــــــ مدير (136) الدراسة من عينةت اكونو   وجود إلىاسه اوصلت الدر  وقد ،صناعية شركة (16) لـ

و  ،اواجهها الاي زماتلأ الصـــــــــناعية الشـــــــــركات إدارة في ةاإلداري المعلومات نظم لفاعلية اأثير

ث المســــامر لجميع نظم المعلومات لاوفير اخر ما يســــاجد منها اوصــــت الدراســــة الى ضــــرورة الاحدي

ات يمكن ان اســـــــــاعدهم في الانبؤ أشـــــــــار لامكين المديرين من رصـــــــــد كل ما يحصـــــــــل في البيئة من 
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وقد اســــافاد الباحث من هذه الدراســـــة في معرفة دور نظم  .ل األزمات ومن ثم االســــاعداد لهابحصــــو 

 .زماتالمعلومات بشكل عام في نجاح إدارة األ

"الشــــــراكة ودورها في تحقيق المناعة التنظيمية : دراســــــة  ( بعنوان:2009دراســـــــــة الطائي )  4.

هدفت الدراســـــــــــــة في الاعرف على كيفية ايجاد ، عينة من مديري القطاع الصــــــــناعي" آلراءتحليلية 

هـاز منـاعي انظيمي قادر على اخطي االخطار الانظيمية والبقاء لمدة اطول في ســــــــــــــوق ياســــــــــــــم ج

 ومحاولة البيئية االخطار على فت ايضـــا الى الاعرف على كيفية الســـيطرة وهد ،لمنافســـة الشـــديدةبا

ولاحقيق اهداف الدراســــــة ام اعداد اســــــابانة لجمع  .للمنظمات المناعية الدفاعات واحصــــــين اجنبها

 ظة( مديرا ورئيس قسم في المنظمات الصناعية في محاف30البيانات من عينة الدراسـة الاي شملت )

 والمامثلة الانظيمية المناعة أبعاد حققتاوصلت الدراسة الى ناائج من اهمها: ، النجف في العراق، 

الدراســة: افعيل اهامام المديرين بماغيرات  هذه م اوصــياتاه كانت، و يجابياإ مؤشــرا النوو  بالحمض

صـــــــــــين المرجعية ألجل اح المناعية واللقاح الانظيمي والمقارنةالمناعة المكاســـــــــــبة والمامثلة بالخاليا 

وقد اســــــــــافاد الباحث من هذه الدراســــــــــة في معرفة أبعاد نظم  منظمااهم لمواجهة االخطار الانظيمية.

 المناعة الانظيمية، ودورها في مواجهة الاهديدات البيئية.

: دراسة تحليلية  األزمات إدارةودورها في  "المناعة التنظيمية( بعنوان : 2014دراسـة لفاه )   5. 

 الى ت هذه الدراســــــــةهدف،  عينة من المســـــؤولين في الشـــــركة العامة للصـــــناعات الجلدية" آلراء

 عن المناعة العراقية الجلدية للصــــــــناعات العامة الشــــــــركة في المســــــــؤولين اوجهات على الاعرف

دارةو  الانظيمية  اهأبعاد مســاوى وعلى الكلي على المســاوى بينهما والاأثير العالقةن بيا ، واألزمات ا 

دارةو  الطبيعية والمكاســـــــبة  ،األزمات إدارة في اأثيراً  االكثر بعاداأل هذه من أ  بيان ثم ،األزمات ا 

مســؤواًل فردًا ( 48) من اكونت الاي العينة من البيانات جمع رئيســية في كأداة االســابانة واســاخدمت
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 المناعة بين ويةق اراباط عالقة اوجد اهمها: اسـانااجات عدة الى البحث واوصـل، (55من اصـل )

دارةو  الانظيمية و اوصـــت الدراســـة  .األزمات إدارة في الانظيمية لمناعةل هناك أثر ايجابي ،األزمات ا 

 الانظيمية المناعة اجســـــيد خالل من مناســـــب انظيمي مناخ خلق الى العليا دارةاإل مبادرة ضـــــرورةب

 .الخسائر باقل منها وللخروج اً سلف مدروسة بطرق األزمات مع الاعامل على قادراً  انظيمياً  ليكون

دارة  وقد اسافاد الباحث من هذه الدراسة في الاعرف على طبيعة العالقة بين نظم المناعة الانظيمية وا 

 األزمات ومعرفة األبعاد االكثر اأثيرًا على اساراايجيات إدارة األزمات.
المرؤوســـــــين االبتكارية:  "أثر الجينات التنظيمية على قدرات( بعنوان: 2015دراســـــــــــة لبدة )   6.

هدفت الدراســـــة للاعرف على أثر الجينات الانظيمية ، دراســـة تطبيقية على البنوك التجارية بمصـــر"

للمؤســــــــــــســــــــــــة بمكونااها االربعة )حقوق ااخاذ القرار، المحفزات، المعلومات، الهيكل الانظيمي( على 

فرد  (300)لجمع البيانات وزعت على وقد صـممت اسابانة القدرات االباكارية لدى األفراد العاملين، 

الدراسة الى ان اكثر عناصر  ناائج اكدت ،( اسـابانة280من مخالف مسـاويات اإلدارة اسـارد منها )

الجينات الانظيمية اأثيرا على قدرات المرؤوســــــــــــــين االباكارية هي الهيكل الانظيمي يليه المحفزات ثم 

جود اأثير معنو   لمعظم الماغيرات الممثلة لحقوق جودة المعلومات ، واوصـلت ناائج الدراسة الى و 

وصـــــت الدراســـــة بوضـــــع نموذج يقارح العالقة بين أااخاذ القرار على قدرات المرؤوســـــين االباكارية، و 

 الصـراع الانظيمي وحل المشكالت واطوير واحفيز االبداع مواجهةالجينات الانظيمية واسـاراايجيات 

باحث من هذه الدراســــــــــــــة في الاعرف على أبعاد الحمض النوو  . وقد اســــــــــــــافاد اللدى أفراد المنظمة

 الانظيمي، والدور الذ العبه في اطوير المنظمات وزيادة مناعاها الانظيمية.
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 الدراسات االجنبية: -ب

 From crisis prone to Crisis''بعنوان:  Pearson & Mitroff( 1993دراســـة )     1.

prepared: a framework for crisis management''  ،  هدفت الدراســـة لاوضـــيح كيف

ها، وكيف يمكن اجنب الكوارث الاي من صــــنع االنســــان، أزماا إدارةيمكن للمنظمات ان اســــاهم في 

، ألزماتاوقدمت الدراسة اطار عمل يساعد المديرين الانفيذيين المهامين باحسين منظمااهم لمواجهة 

( شـــركة ، 200ألكثر من ) األزمات إدارةين عن ( شـــخص مســـؤول500حيث امت مقابلة اكثر من )

الاي يجب على المنظمات ان اكون مسـاعدة لها، ثم وصفت الدراسة  األزماتوقامت الدراسـة باحديد 

ناقشت و بها المنظمات والمراحل الاي يمكن ان اؤثر بها المنظمات،  أثرالاي اا األزماتنظام مراحل 

 وقد اسافاد الباحث من هذه الدراسة معنية في إدارة األزمات.االدوار الاي يجب ان ااخذها الجهات ال

في معرفــة االطــار النظر  إلدارة األزمــات ومــا هي المراحــل واالنظمــة الاي اســــــــــــــهم في عمليــة إدارة 

 األزمات.

 Fighting the''بعععععنععوان:   Birkinshaw and Ridderstrale( 1999)دراســـــــــــــــــــــة    2.

corporate immune system: a process study of subsidiary initiatives in 

multinational corporations'' المقاومة الاي اواجهها  احديد اســــــــباب، هدفت الدراســــــــة الى

لى احليل االدراسة  هدفت، و تم من قبل النظام المناعي للشـركاو وكيف اقا الشـركات الفرعيةمبادرات 

صـــــناعية شـــــركات ( 7)والاي قام بها مدراء  النجاحو ( حالة من المبادرات الاي واجهت االخفاق 44)

 البيانات احليل اقنيات من مانوعة مجموعة باســــــــاخدام ( حالة مبادرة26بيانات ) احليل ، امكندية

( 108النوعية، وكانت المقابلة هي االداة الرئيســــــية لجمع بيانات الدراســــــة اذ ام مقابلة ما مجموعه )

الى افســــــير واحليل الوثائق وارشــــــيف المعلومات لكافة  مقابلة بمعدل ســــــاعة لكل مقابلة، باإلضــــــافة
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اجراءات مدراء الشـــــــركات قيد الدراســـــــة، و اوصـــــــت الدراســـــــة االخذ باالعابار اهمية ودراســـــــة النظام 

ســافاد الباحث وقد ا .المناعي للشــركات لكي اامكن من انفيذ المبادرات واال ســوف افشــل في احقيقها

المناعة الانظيمية  في حماية الهيكل الانظيمية من المشــــــــاكل من هذه الدراســــــــة في معرفة دور نظم 

 الداخلية والاهديدات الخارجية، ومعرفة مزايا وعيوب المناعة الانظيمية.

 Strategic preparation for crisisبعنوان:  ,.Mostafa, et.al( 2004دراسة )      3.

management in hospitals: empirical evidence from Egypt''  هدفت هذه ،

على إدارة األزمات من خالل االساعداد المسبق لها،  الدراسة لاحسين قدرة المساشفيات المصرية

 الانظيمي الهيكل خصائصاالساراايجي و الاخطيط دراسة اأثير بعض الماغيرات الانظيمية مثل وقامت ب

، (SPCM)اد إلدارة األزمات اخابار موثوقية اساراايجية االساعدمن خالل ساعداد لأزمات، العلى ا

( 298للمديرين في عينة مخاارة عشوائيا من مساشفيات مصر، ام اسارجاع ) اسابانة( 500ام اوزيع )

رصدت ناائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين االساراايجية طويلة االمد واالساعداد لأزمات،  اسابانة،

اوجه االساراايجي الخارجي واالساعداد لأزمات، وأشارت الى وجود عالقة ذ  داللة إحصائية بين ال

قد اسافاد و  وبينت الدراسة ان الاعقيدات في المنظمة ارابط وبشكل سلبي بمفهوم االساعداد لأزمات.

الباحث من هذه الدراسة في الاعرف على اساراايجيات االساعداد والوقائية في اداة األزمات، وكذلك 

 المعلومات في الاخطيط إلدارة األزمات. معرفة الدور االساراايجي لنظم

 Organizational''بعنوان:  Lin, Zhao, Ismail, and Carley ( 2006دراســـــــة )    4.

Design and Restructuring in Response to Crisis: Lessons from 

Computational Modeling and Real-World Cases'' الى اكاشاف  ، هدفت الدراسـة

أزمااها في ظل عمليااها المعقدة، وكيف اسافيد المنظمات من الاغييرات  ل المنظمات معطريقة اعام

احليل  راءبإجالهيكلية اثناء األزمات، عالج البحث هذه القضـــــايا باســــــاخدام نهج فريد نوعا ما، وذلك 
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( حــالــة من منظمــات محــاكــاة الكمبيوار، واظهرت 80( حــالــة انظيميــة حقيقيــة و )80اطــابق بين )

صـــميم ، وانه ال يوجد اوداخلياً  في اداء المنظمة خارجياً  خطيراً  الى ان األزمات اشـــكل اهديداً  ناائجال

 دنه عنا . وقد اسافاد الباحث من هذه الدراسة فييضـمن للمنظمة ان يكون ادائها عاليا خالل األزمة

م ان احاــاج الى فهاواجــه احــديــات كبيرة  عــادة هيكلــة المنظمــة للاكيف مع األزمــات فــانــه غــالبــا مــاإ

 .في البيئة الداخلية ايضاً  احديات ومشاكلالاكيف ليس مع البيئة الخارجية فقط ولكن هناك 

 Artificial Immune Systemsبعنوان:   ,.khalil, M et.al(2012دراسة )   5.

Metaphor for Agent Based Modeling of Crisis Response Operations  ،

مذجة الى ن تام المناعة االصطناعي كاساعارة من نظام المناعة البشر ، وهدفنظ دراسةال ههذ تقدم

نموذج ماكامل لمجموعة من الجوانب الاي اساعد  تاالساجابة لأزمات، واقارح المحوسبة لعملياتا

( مساشفيات 3)االنفلونزا في  الناشار وباء لمحاكاة االساجابةالنموذج المقارح  ام اطبيقفي إدارة، 

( يوم، اظهرت ناائج الدراسة ان عملية 50( حالة اساجابة عشوائية خالل )1000قاهرة شمل )في ال

الاعلم للنموذج بطيئة ولكنها سريعة في الاعامل مع المواقف الغير مرغوب بها، وان الزيادة في عدد 

اأخير لالحاالت اولد نمو في النظام، و اوصت الدراسة باساخدام نظام محوسب عالي األداء لاجنب ا

وقد اسافاد الباحث من هذه الدراسة  في عمليات النظام و زيادة سرعة نمو اذكر الحاالت المشابهة.

 .نظام المناعة في الوقاية من األزماتفي الاعرف على دور الاعلم في نظام المناعة، ومؤشرات األثر ل

 The Role of Organizational DNA in  بعنوان: Nafei, W  (2015دراسة )      6.

Improving Organizational Performance: A Study on the Industrial 

Companies in Egypt  ، الضوء على الدور الهام للحمض النوو   اسليطهدفت هذه الدراسة الى

كات فرضيات اخابرت على الشر ال اطوير عدد منمي، من خالل ينظاالانظيمي في احسين األداء ال

في  ةثالثالمساويات اإلدارية من ال( 372) على صممت الدراسة اسابانة وزعت الصناعية المصرية،
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كشفت الدراسة أن اللبنات األربعة للحمض النوو  الانظيمي )الهيكل الانظيمي، الشركات المبحوثة، 

 ،OP))حقوق ااخاذ القرار، المحفزات، والمعلومات( لها اأثير مباشر وكبير على األداء الانظيمي 

 ((DNAلدراسة مجموعة من الاوصيات أهمها ضرورة إيالء المزيد من االهامام ألبعاد وقدمت ا

 ة فيوقد اسافاد الباحث من هذه الدراس المنظمة كمصدر رئيسي لاعزيز الميزة الانافسية للمنظمات.

المنظمة،  ((DNAعن طريق الاأثير في  اداء إدارة األزمات أن الشركات الصناعية يمكن أن احسن 

 .معلوماتلاى وجه الاحديد من خالل اطوير الهيكل الانظيمي وحقوق ااخاذ القرار، المحفزات، و وعل

 ثالثاا: ما يميز الدراسة الحالة عن الدراسات السابقة:
في إطار عرض الدراســات الســـابقة واحديد مضــامينها الفكرية واالجرائية؛ اســـاخلص الباحث انها    

واساراايجيااها مع نظم المناعة الانظيمية، وكذلك مع نظم المعلومات قد اناولت عالقة إدارة األزمات 

االســـــــاراايجية فضـــــــال عن عالقة نظم المناعة الانظيمية بنظم المعلومات االســـــــاراايجية، ولكن ليس 

 بجميع الماغيرات. لذا يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عنها بما يلي:

 م ادرس من قبل بشكل مجامع وهي )نظم المناعة الانظيمية،جمعت هذه الدراسة بين ثالثة ماغيرات ل 

لاوسع من خالل ا نظم المعلومات االساراايجية، واساراايجيات إدارة األزمات الوقائية والعالجية(،

 في اخابار الماغيرات الاي لم يسلط عليها الضوء في الدراسات السابقة.

 ات الحالية اما الدراس .كورة بعالقات ثنائية مباشرةاناولت الدراسات السابقة الماغيرات الثالثة المذ

الوسيط  وهذه الصفة سامنحها ميزة بيان دور الماغير ،ساقوم بدراساهما بعالقات مباشرة وغير مباشرة

 في أثر الماغير المساقل على الاابع.

 قائية و ساخابر الدراسة الحالية األثر المباشر لنظم المناعة الانظيمية على االساراايجيات ال

واالساراايجيات العالجية إلدارة األزمات، لاحديد قوة الاالئم بين النظم المذكورة وكل اساراايجية من 
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 ومن ثم العالقة غير المباشرة بوجود نظم المعلومات ؛االساراايجياين الوقائية والعالجية، هذا اوالً 

رس في ددارة األزمات، وهذا مالم يُ االساراايجية لاحديد ا  المسارات اكثر مالئمة لزيادة فاعلية إ

 الدراسات السابقة.

  ،طبقت الدراسات السابقة الموضوعات المذكورة في قطاعات مخالفة مثل القطاع الدوائي، الزراعي

هذه الدراسة في شركات قطاع الصناعات الغذائية  طبقتالصناعي، الخدمات، الاعليمي، بينما 

 األردنية والاي لم ُيسبق دراسة هذه الموضوعات فيها.
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 الثالث الفصل

 االجراءاتو  الطريقة

 

 ( مقدمة:(1.3

ياضمن هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، ومجامع الدراسة وعيناها، وادوات الدراسة ومصادر     

المساخدمة، واخابار الاحقق  حصائيةيرات الدراسة والمعالجات اإلالحصول على المعلومات، وماغ

 من مالئمة البيانات للاحليل االحصائي. ويوضح الشكل الاالي انسيابية معلومات هذا الفصل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالث ( مخطط سير بيانات ومعلومات الفصل3-1الشكل )

 

عرض منهج 
 الدراسة

 

 . مجتمع الدراسة 

  .عينة الدراسة 

 .وحدة التحليل 

 .متغيرات الدراسة 

 .إجراءات الدراسة 

  

  .ادوات الدراسة 

 .صدق االداة 

 .ثبات االداة 

 االحصائية. المعالجات 

 

عرض ادوات 
 الدراسة 
والتحليل 

 االحصائي 

منهجية 

 الدراسة
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 :الدراسة منهج(: (2.3

 إذ يعد األكثر مالئمة في احقيقالمنهج الوصفي،  أابعت سببيةهي دراسة  الحاليةالدراسة      

كون المنهج الوصفي يصف واقع المشكالت والظواهر كما هي للاعرف على  .الحالية أهداف الدراسة

خصائصها ومن ثم اشخيص الماغيرات والعوامل الاي ااسبب في وجود الظاهرة، أ  الهدف اشخيصي 

 (.2010؛ غرايبة، واخرون،   2009)النعيمي، واخرون، باإلضافة لكونه وصفي

 

 مجتمع الدراسة:(: (3.3

ف حيث ااصالمدروسة منظمات ذات حجم كبير،  الماغيرات تهداف البحث اطلبألاحقيق      

راسة فضاًل عن وجود المبرر لدالمدروسة،  بعادق األيطبيمالك المقومات لاهيكل انظيمي واضح، ب

بة على لكي اام االجابحثية )كما ام طرحها بالفصل االول(، اعاني من مشكلة  ظمات كونهاهذه المن

مجال الدراسة شركات الصناعات الغذائية األردنية  كانتلذا  .اسئلة الدراسة بصورة صحيحة

كما في  ( شركة12والبالغ عددها ) ،(2015وراق المالية لعام )المساهمة، المسجلة في هيئة األ

 فقد ما مجامع الدراسةأ .ها الشركات الاي انطبق عليها الشروط المذكورة سلفاً كون ،(3-1الجدول )

 اكون مناوالاي  المبحوثة في الشركات الانفيذية( -الوسطى -العليا) المساويات اإلدارية: شمل

 .( فرداً 349)
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 المساهمة( األردنية ات الغذائيةشركات الصناع( مجتمع الدراسة )3-1جدول )

 ركةاسم الش ت
 ةاإلداريالمستويات 

 المجموع
 التنفيذية الوسطى العليا

1 
لاجهيز واسويق الدواجن  األردنيةالشركة 
 ومناجااها

5 23 37 65 

 25 15 7 3 األردنيةاأللبان شركة  2

3 
القرية للصناعات الغذائية والزيوت شركة 
 النبااية

1 1 4 6 

4 
العالمية الحديثة لصناعة الزيوت الشركة 

 لنباايةا
2 5 23 30 

 135 95 27 13 الوطنية للدواجنالشركة  5

6 
المصانع العربية الدولية لأغذية شركة 

 واالساثمار
1 1 5 7 

 15 11 3 1 دار الغذاءشركة  7

 4 2 1 1 الزراعية والصناعية لالساثماراتأمانة شركة  8

 12 9 2 1 األردنيةمصانع الزيوت النبااية شركة  9

10 
الوطنية األولى لصناعة واكرير  الشركة

 الزيوت النبااية
1 1 3 5 

 7 4 2 1 (األردنعافية العالمية )شركة  11

 38 24 8 6 سنيورة للصناعات الغذائيةشركة  12

 349 232 81 36 المجموع

 .(2015) هيئة االوراق المالية الشركات المساهمة العامة_ قطاع الصناعة الغذائية المصدر:
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 نة الدراسة: عي(: (4.3

من ناحية ولصـــعوبة الوصـــل لكل مفردااه كونهم مديرين منشـــغلين  المجامع مفردات لكبر نظراً      

 - طبقية(  عينة بســــــــح الىخرى، لجأ الباحث أســــــــامرار ويصــــــــعب اواجدهم باناظام من ناحية اب

يات المساو ب طبقات بحسـ ثالثة الدراسـة إلىمن خالل اقسـيم مجامع ( فردًا، 186قوامها ) اناسـبية(

حيث ب من كل طبقة الســــــــحب عشــــــــوائياً  ام ، ومن ثمالانفيذية( -الوســــــــطى -العليااإلدارية الاالية: )

ياناســــــــــب هذا العدد مع حجمها الحقيقي في مجامع العينة، واعد هذه العينة ممثلة لمجامعها ويمكن 

 .(Sekaran &  Bougie, 2010, p: 195)الاعويل على ناائجها

 التحليل وحدة: 

 األردنيةالصناعات الغذائية شركات  في االدارات مدير من  الدراسة لهذه الاحليل وحدة اكّونت     

ر خبير، مدي الاالية: )مدير عام، نائب مدير عام، ةاإلداريالمساويات المساهمة، والذين يشغلون 

احليل وحدة ال ادأفر ( اسابانة على 186وقد ام اوزيع ) (.قسم، مدير شعبة، مدير وحدة رئيسانفيذ ، 

( اسابانة، وبعد فحص االسابانات 178بلغ عدد االسابانات المساردة )في الشركات المبحوثة، وقد 

( اسابانات غير صالحة للاحليل، وبهذا اصبح عدد االسابانات الصالحة 6اردة ابين ان هناك )سالم

 سابانات المساردة.( من اال%97( اسابانة بنسبة بلغت )172للاحليل )

( الخصائص الشخصية والوظيفية 3-6، )(3-5، )(3-4، )(3-3، )(3-2واوضح الجداول )   

وجدة الاحليل من حيث ) النوع االجاماعي؛ العمر؛ المؤهل الاعليمي؛ عدد سنوات الخبرة؛  فرادأل

 والموقع الوظيفي(.
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 (3-2جدول )
 النوع االجاماعيوحدة الاحليل حسب ماغير  أفراداوزيع 

 النسبة % الاكرار جاماعيالنوع اال
 92.4 159 ذكر
 7.6 13 انثى

 100.0 172 المجموع
  

وحدة  أفراد( من %92.4ان نسبة )( 3-2في الجدول ) النوع االجتماعي ُاظهر ناائج ماغير     

وحدة الاحليل كانوا من االناث, وان اعلى  أفرادمن  (%7.6)الاحليل كانوا من الذكور, وان نسبة 

بيعة وذلك كون ط ،هم من الذكور النوع االجاماعيوحدة الاحليل الاابعين لماغير  فرادأنسبة من 

  العمل في الشركات محل الدراسة ااطلب المواصفات الذكورية للقيام بها.

 (3-3جدول )   
 حسب ماغير  العمروحدة الاحليل  أفراداوزيع 

 النسبة % التكرار العمر
 23.3 40 سنه 20-29
 46.5 80 سنة 29-39
 23.8 41 سنة 39-49
 6.4 11 فاكثر - سنه 50

 100.0 172 المجموع
 

-20وحدة الاحليل ااراوح اعمارهم بين " أفرادمن  (%(23.3ان نسبة ( 3-3ويبين الجدول )     
", وان سنة 39-29وحدة الاحليل ااراوح اعمارهم بين " أفرادمن  (%46.5)", وان نسبة سنه 29

 (%6.4)", وان نسبة سنة 49-39وحدة الاحليل ااراوح اعمارهم بين " فرادأمن  (%23.8)نسبة 
حظ ان اعلى نسبة ومما سبق نال، "فاكثر - سنه 50وحدة الاحليل ااراوح اعمارهم بين " أفرادمن 

وهذا "، سنة 39-29اعمارهم بين " ااراوحهم ممن لمتغير العمر من أفراد وحدة الاحليل الاابعين 
 ، وهي فئة قابلة للاعلم واكاساب الخبرات والمعافهي من الفئة الشابةبة االعلى النس ان يدل على

 لانضج في المساقبل قيادات ناجحة.
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 (3-4جدول )
 مييعلاماغير المؤهل الوحدة الاحليل حسب  أفراداوزيع 

 النسبة % التكرار المؤهل العلمي

 18.3 31 دبلوم

 66.9 113 بكالوريوس

 14.2 24 ماجستير

 0.6 1 وراهدكت

 100.0 172 المجموع
      

وحدة  أفرادمن  (%(18.3ان نسبة حيث  المؤهل التعليمي( ناائج ماغير 3-4يوضح الجدول )     
وحدة الاحليل  أفرادمن  (%66.9)مي "دبلوم", وان نسبة يعلاال احصيلهم األفرادالاحليل كانت من 

وحدة الاحليل كانت  أفرادمن  (%(14.2وان نسبة  مي "بكالوريوس",يعلاال احصيلهم األفرادكانت من 
وحدة الاحليل كانت  أفرادمن  (% 0.6)مي "ماجساير", وان نسبة يعلاال احصيلهم مساواه األفرادمن 
 احليل كانوحدة ال أفراد", ومما سبق نالحظ ان اعلى نسبة من دكاوراهمي "يعلاال احصيلهم األفرادمن 

على اساقطاب عالي لحملة  الشهادات الجامعية  وهذا يدل  ،وريوسمي درجة البكاليعلاال احصيلهم
ويرى الباحث ايضًا أن ارافاع نسبة المؤهالت الجامعية من اجمالي ويعكس اوافر المعرفة العلمية، 
 العينة المبحوثة يدعم المصداقية.

 (3-5جدول )
 الخبرةعدد سنوات  وحدة الاحليل حسب ماغير أفراداوزيع 

 النسبة% ارالتكر  الخبرة
 20.9 36 سنوات 5-1

 26.7 46 اتسنو  10-6
 27.9 48 سنة 15-11

 24.4 42 سنة فاكثر 16
 100.0 172 المجموع
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عدد سنوات وحدة الاحليل كانت  أفرادمن  (%20.9)ان نسبة ( 3-5بينما ابين ناائج الجدول )    
عدد سنوات وحدة الاحليل كانت  دأفرامن  (%26.7)" ، وان نسبة سنوات 1-5"بين خبرااهم ااراوح 
عدد سنوات وحدة الاحليل كانت  أفرادمن ( %27.9)ات" ، وان نسبة سنو  6-10 خبرااهم ااراوح "
عدد سنوات وحدة الاحليل كانت  أفرادمن  (%24.4)سنة" ، وان نسبة  11-15خبرااهم ااراوح "
وحدة الاحليل كانت  أفرادة من سنة فاكثر"، ومما سبق نالحظ  ان اعلى نسب 16خبرااهم ااراوح "

وهي سنوات خبرة عالية اساعد في الحصول ، سنة 11-15خبرااهم بين عدد سنوات ممن ااراوح 
 على اجابات موضوعية.

 (3-6جدول )  
 الموقع الوظيفيوحدة الاحليل حسب ماغير  أفراداوزيع 

 النسبة % الاكرار الوظيفة
 1.7 3 مدير عام

 6. 1 نائب مدير عام
 11.0 19 بيرخ

 5.8 10 مدير تنفيذي
 49.4 85 قسم رئيس
 14.0 24 شعبة مدير

 17.4 30 مدير وحدة
 100.0 172 المجموع

   

من  (%(1.7ان نسبة ( 3-6فقد اظهرت ناائج الجدول ) لمتغير الموقع الوظيفيأما بالنسبة        
وحدة الاحليل  أفرادمن  (%(6.نسبة ", وان مدير عاموحدة الاحليل الموقع الوظيفي لهم هو " أفراد

وحدة الاحليل الموقع  أفرادمن  (%11.0)", وان نسبة نائب مدير عامالموقع الوظيفي لهم هو "
مدير وحدة الاحليل الموقع الوظيفي لهم هو " أفرادمن  (%5.8)", وان نسبة خبيرالوظيفي لهم هو "

سبة ", وان نمدير قسملموقع الوظيفي لهم هو "وحدة الاحليل ا أفرادمن  (%(49.4", وان نسبة تنفيذي
من  (%(17.4" وان نسبة شعبة مديروحدة الاحليل الموقع الوظيفي لهم هو " أفرادمن  (%(14.0
 فرادأ", ومما سبق نالحظ ان اعلى نسبة من مدير وحدةوحدة الاحليل الموقع الوظيفي لهم هو " أفراد

وهم من أصحاب القرار الذين لديهم معلومات ، "قسم رئيس"وحدة الاحليل ممن يعملون في وظيفة 
 كافية عن موضوع الدراسة إضافًة إلى قرب وظائفهم من موضوع الدراسة.
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 :الدراسة متغيرات( (5.3

 :الدراسة اآلاية ماغيراتقام الباحث باحديد    

 ((Organizational Immune Systems نظم المناعة التنظيمية: المستقل المتغير -1

 .الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض النوو  الانظيمي الاعلم الاالية: بعادباأل

 ,Augirr, Howell, Klatter & Neilson, 2005) Watkins ; 2007ساناد الى دراسة: باال

; Weiss, 2009 Mader, & Leibner, ; 2013 Huang, ;  ،2014لفتة.) 
 ((Crisis Management strategies تاألزما إدارةاستراتيجيات : التابعر المتغي -2

 الاالية: االساراايجيات الوقائية، واالساراايجيات العالجية. بعادباأل

 ; Mitroff & Alpaslan, 2003 ; 2003)االعرجي ودقاسمة،  باالساناد الى دراسة:

Baubion, 2013  ; Baubion &  Jacobzone, 2014). 
 (Strategic Information Systems) تراتيجيةاالسالوسيط: نظم المعلومات  المتغير -3

 الاالية: مدخالت النظام، عمليات المعالجة، مخرجات النظام. بعادباأل

  الطائي، ; O'Brien & Maraka, 2002) ; Basahel & Irani, 2010باالساناد الى دراسة: 

 (.2014قسيمة،  ; 2012 الرجا وملكاو  ; 2009 والخفاجي،

 :البياناتجمع  طرقسة و ادوات الدرا(: (6.3

باطوير اسابانة بهدف االجابة عن أسئلة الدراسة، إذ ام اطوير هداف الدراسة قام الباحث ألاحقيق     

 ,Augirr, ; Howell 2003االعرجي ودقاسمة، االداة بالرجوع الى االدب النظر  ذ  الصلة مثل:) 

Klatter & Neilson, 2005 Mano 2010 ; ;  ،وام اساخدام ( 2014يمة، قس ; 2014لفتة  ،

 مصدرين أساسيين لجمع المعلومات، وهما:
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واشمل الكاب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت  المصادر الثانوية:  

الاي اناولت موضوع لدراسة، والبحث والمطالعة في مواقع  والدراسات السابقةوالاقارير، واالبحاث 

 مخالفة.االنارنت ال

لمعالجة الجوانب الاحليلية لموضوع الدراسة ام اللجوء الى جمع البيانات االولية المصادر االولية:   

من خالل مقابالت اولية اجراها الباحث مع عدد من المدراء في عدة مساويات ادارية في عدة شركات 

ة، والاي اضمنت عدد من (. ومن ثم االعاماد على )االسابانة( كأداة رئيسية للدراس1)ملحق رقم

العبارات الاي عكست اهداف الدراسة واسئلاها، لإلجابة عليها من قبل عينة الدراسة، وام اساخدام 

 الخماسي، بحيث اخذت كل إجابة أهمية نسبية. (Likert)مقياس 

 :اربعة اجزاءوتكونت أداة الدراسة الرئيسية )االستبانة( من   

( ماغيرات وهي 5وحدة الاحليل من خالل ) فرادلشخصية والوظيفية أليشمل الماغيرات االجزء االول: 

االجاماعي، العمر، المؤهل الاعليمي، عدد سنوات الخبرة، والموقع الوظيفي( لغرض وصف  )النوع

 خصائص الاحليل.

ذاكرة هي )الاعلم الانظيمي، ال أبعادمقياس ماغير نظم المناعة الانظيمية عبر ثالث الجزء الثاني: 

 ( فقرات لكل بعد.8( فقرة لقياسها، )24انظيمية، الحمض النوو  الانظيمي( اضمنت )ال

يات هي )المدخالت، عمل أبعادعبر ثالث  االساراايجيةمقياس ماغير نظم المعلومات  الجزء الثالث:

 ( فقرات لكل بعد.5( فقرة لقياسها، )15( اضمنت )ومخرجات النظامالمعالجة، 

( 16ت )والعالجية( اضمن )الوقائية،ها أبعادب األزمات إدارةاغير اساراايجيات مقياس م الجزء الرابع:

 ( فقرات لكل بعد.8فقرة لقياسها، )

 ( فقرة.55ولي من )وبهذا تكونت االستبانة بشكلها األ 
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 :الدراسة وثباتها أداة صدق(: (7.3

 الصدق الظاهري: -أ 

( اسااذة من اعضاء الهيئة 9من ) مين األفتالمحكام عرض االسابانة على مجموعة من الخبراء    

(، وبعد مالحظااهم حذفت 3االعمال واالحصاء كما في )الملحق رقم  إدارةالادريسية ماخصصين في 

  فقرة بفقرة واحدة. 2)ودمجت ) فقرة، (12)

 بشدة،( اافق 5اراوحت مدى االساجابة بين ) ،فقرة 42)االستبانة بشكلها النهائي من ) تكونتبذلك 

كما الخماسي،  (Likert)( ال اافق بشدة ، وفق مقياس 1( ال اافق ، )2( محايد ، )3( اافق ، )4)

 (.4في )ملحق رقم 

لكل ماغير من  (AVE)لغايات الاحقق من صدق األداة ام حساب ماوسط الاباين المفسر و     

ل اشبع الفقرات حيث ابين ان معام  (SmartPLS)ماغيرات الدراسة ومجاالاها باساخدام برمجية

نظم المناعة الانظيمية لجميع فقرات الماغيرات لكل  (0.40)على عواملها كانت اعلى من القيمة 

، كما أن هاأبعادب األزمات إدارةات اساراايجيو ها، أبعادب االساراايجيةنظم المعلومات و ها، أبعادب

الناائج الخاصة  (3-7) لجميع الماغيرات ويبين الجدول 0.50)) ماوسط الاباين كانت اعلى من

 بذلك.

 

 

 

 

 



77 

 ( 3-7) ادوات صدق االداة وثبااها الجدول

عباد األ لفاكرونباخ أ متوسط التباين المفسر التشبع الفقرة   التجزئة النصفية 

 التعلم التنظيمي

A1 0.57 0.49 0.79 0.81 

A2 0.70    

A3 0.75    

A4 0.74    

A5 0.78    

A6 0.64    

ة التنظيميةالذاكر  

B1 0.71 0.52 0.82 0.87 

B2 0.70    

B3 0.61    

B4 0.68    

B5 0.81    

B6 0.81    

 DNA  المنظمة

C1 0.70 0.53 0.82 0.83 

C2 0.71    

C3 0.75    

C4 0.79    

C5 0.82    

C6 0.56    

 المدخالت

D1 0.77 0.69 0.85 0.89 

D2 0.83    

D3 0.88    

D4 0.85    

 عمليات المعالجة

E1 0.85 0.69 0.85 0.90 

E2 0.84    

E3 0.82    

E4 0.81    

 مخرجات النظام

F1 0.79 0.69 0.85 0.91 

F2 0.85    

F3 0.87    

F4 0.81    

 الوقائية

G1 0.72 0.63 0.88 0.90 

G2 0.80    

G3 0.81    

G4 0.85    

G5 0.78    

G6 0.78    

 العالجية

H1 0.80 0.54 0.83 0.79 

H2 0.74    

H3 0.74    

H4 0.81    

H5 0.79    

H6 0.50    
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 ثبات أداة الدراسة: -ب

 لغرض الاحقق من ثبات مقاييس الدراسة من خالل الطريقاين الاالياين:

ألفا  االاساق الداخلي كرونباخالداخلي قام الباحث باساخدام اخابار االاساق : تساق الداخلياال  -1

(Cronbach Alpha) لقياس مدى التناسق في اجابات المبحوثين على كل االسئلة الموجودة في ،

 المقياس
أن قيم معامالت الثبات المحسوبة بطريقة كرونباخ الفا لماغيرات  ( اعاله3-7كما يبين الجدول )   

راوحت فية اصعامالت الثبات المحسوبة بطريقة الاجزئة الن، كما ان م(0.79-0.88الدراسة اراوحت )

وان جميع قيم معامالت الثبات كانت مرافعة افي بأغراض الدراسة الحالية.  (0.902-0.79)

 وثبات اداة الدراسة: صدق البناء ضح الشكل الااليو وي

 

 

 

 

 

 

 

  

 داة الدراسةأوثبات  ءصدق البنا( 3-2كل )الش
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ط بحيث س إلى جزأين فقاعامد هذه الطريقة على اجزئة المقيا :طريقة التجزئة النصفية -  2
 .الجزء األول من الدرجات الفردية لالخابار وياكون الجزء الثاني من الدرجات الزوجية لالخابار ياكون

، ولما كان معامل ( بين نصفي المقياس0.86وكان ) Pearson)(ومن ثم حساب معامل اراباط 
( وهو (0.92فأصبح  (Brown)–Spearmanبمعادلة  اصحيحهاالراباط هو لنصف المقياس ام 

 .(Calinago,1989)معامل ثبات عالي ويمكن الاعويل علية في القياس 
 

 :التصميم االحصائي المستخدم في الدراسة(: (8.3
 ائيةحصلإلجابة عن اسئلة الدراسة واخابار فرضيااها عمد الباحث الساخدام االساليب اإل     

المدعوم ببرنامج الرزمة  SmartPLS))برنامج باساخدام ( Path Analysis)بأسلوب احليل المسار 
 :يأايوذلك الحاساب ما  .SPSS))للعلوم االجاماعية  حصائيةاإل
 عينة الدراسة. فرادالاكرارات والنسب المئوية لوصف الماغيرات الديموغرافية أل 
 الاجزئة و  ألفا-للاأكد من ثبات االسابانة بطريقة االاساق الداخلي فقد ام اساخدام معامل كرونباخ

 .النصفية
 ات الحسابية واالنحراف لغرض وصف مساوى ماغيرات الدراسة الثالثة ام اساخدام الماوسطات

 المعيارية، كما في المعادلة االاية:
 

 

S =  
 

 للاأكد من الصدق فقد اساخدام معامل (AVE.) 
  معامل اراباط)Pearson) .الساخراج ثبات المقياس 
  معادلةSpearman – Brown حيح نصف المقياس.لتص 
  اساخدم برنامج((SmartPLS هو و    لاحديد األثر المباشر وغير المباشر  لماغيرات الدراسة، وهو

برمجية ذات واجة رسومية اساخدم في احليل النماذج البنائية بناء على طريقة المربعات الصغرى، 
حص العالقات ضيات الاي افويساخدم النظام في احليل البيانات األبحاث االمبريقية ويخابر الفر 
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بين الماغيرات، ويشغل ضمن نظام اشغيل ويندوز، ويعمل على اخابار مجموعة من العالقات البنية 
لمجموعة من الماغيرات المساقلة والاابعة من خالل معامل المسار المعيار  المباشر، إضافة الى 

دق كما يساخدم النظام لفحص صاخابار العالقات المعيارية غير المباشرة بوجود ماغير وسيط. 
البناء لمؤشرات الماغيرات من خالل اساخراج معامالت الاشبع ونسب لاباين المفسرة، ومعامالت 

 . (Ringle, M., et.al, 2015) ثبات المكون الفرضي للماغير موضع الدراسة
 

 اآلاية: عادلةمعادلة طول الفئة والاي اقوم بقياس مساوى االهمية، والذ  ام احاسابه وفقا للم 
 

العالمة العليا للمقياس − العالمة الدنيا للمقياسمساوى االهمية = 

𝟑
 

 

       𝟓   −   𝟏           مساوى االهمية =

𝟑 
 = 1.33 

 
 وبذلك اكون مساويات االهمية على النحو اآلاي 

 2.33اقل من 1 – االهمية المنخفضة =  1-
 3.67 2.33 - االهمية الماوسطة =  2-
 3.67 – 5االهمية المرافعة =  3-
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 الفصل الرابع

 واختبار الفرضيات نتائج التحليل االحصائي للدراسة
 

   المقدمة: (4.1)
غيرات وحدة الاحليل عن الما أفراديساعرض هذا الفصل ناائج الاحليل االحصائي الساجابة       

االولية إلجابااهم من خالل الماوسطات  يةحصائفيها من خالل عرض المؤشرات اإلالاي اعامدت 

الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ماغيرات الدراسة واالهمية النسبية، كما ياناول الفصل اخابار 

 الخاصة بكل منها. حصائيةفرضيات الدراسة والدالالت اإل

  

 

 

 

 

 

 

 

 الرابع ( مخطط سير بيانات ومعلومات الفصل1-4الشكل )

  

المتوسطات الحسابّية واالنحرافات 
إلبعاد الدراسة المعيارّية  

ضيات الدراسةر اختبار ف  

تكامل بناء 
 التحليل االحصائي

نتائج التحليل 
 االحصائي للدراسة
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 نتائج التحليل االحصائي للدراسة(: 4.2)

 نظم المناعة التنظيمية:لالمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية :  (1.2.4)

لوصف مساوى اطبيق نظم المناعة الانظيمية ) الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض      

المساهمة، لجأ الباحث الى اساخدام النوو  الانظيمي( في شركات الصناعات الغذائية األردنية 

 الماوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما هو موضح بالجداول اآلاية:

 (4-1جدول )
 الاعلم الانظيمي الماوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لبعد

  

رقم 
ت المتوسطا التعلم التنظيمي الفقرة

 الحسابّية
االنحرافات 

ىالمستو  المعيارّية  الرتبة 

1  
الشركة من دروس الاجارب الاي مرت  إدارةاسافيد 
.بها سابقاً   

 1 مرافع 0.69 4.21

2  
الشركة على ادريب العاملين لاطوير  إدارةاعمل 

.مهارااهم وفقا لخطة منهجية مبرمجة  
 2 مرافع 0.69 3.78

3  
الشركة المشاركة بالمعرفة المكاسبة من  إدارةاسهل 

.خبرات العاملين السابقة  
 3 مرافع 0.75 3.76

4  
الشركة اساليب الشركات المنافسة  إدارةاحلل 

.من خبرااها لالسافادة  
 4 مرافع 0.69 3.75

5  
الشركة عملية الاعلم الجماعي بين  إدارةاشجع 

.العاملين في الشركة  
 5 مرافع 0.84 3.56

6  
 صف ذهني لاحليلعجلسات  الشركة إدارةاعقد 

.االحلول له إليجاداالنحرافات   
 6 مرافع 0.96 3.34

 - مرافع 0.77 3.73 المجموع
 

      

التعلم )بات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ( إجا4-1إذ يوضح الجدول )     

حسابية ياضح بان الماوسطات الفي الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة، حيث  التنظيمي(

الشركة من دروس  إدارةتستفيد وان اعلى ماوسط كان للفقرة "  ،( 3.34- 4.21بين ) اراوحت ما
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 .(0.69)بلغ ( بانحراف معيار  4.21والاي كانت ماوسطها الحسابي ) "التجارب التي مرت بها سابقا

 صف ذهني لتحليل االنحرافاتعجلسات  الشركة إدارةتعقد "وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة 

وأن الماوسط  ،(0.96( بانحراف معيار  )3.34الاي كان ماوسطها الحسابي )و  "الحلول لها إليجاد

من مالحظة قيم  .مرافعوهو يشير الى مساوى  ،(0.77( بانحراف معيار  )3.73العام للبعد بلغ )

االنحراف المعيار  في الجدول اعاله، يظهر ان جميع القيم كانت منخفضة، مما يدل على اقاراب 

 دم وجود اشات في الك القيم.القيم من وسطها وع

 

 (4-2جدول )
 الذاكرة الانظيميةالماوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لبعد 

رقم 
المتوسطات  الفقرة لفقرةا

 الحسابّية
االنحرافات 

الرتب المستوى المعيارّية
 ة

7 
الشركة قواعد بيانات يام احديثها  إدارةامالك 

 .باسامرار
 1 مرافع 0.71 3.81

8 
حليل لا الخبيرة الشركة بالنظم إدارةاساعين 
 .االحداث

 5 مرافع 0.82 3.58

 2 مرافع 0.77 3.78 .الشركة ذاكراها عند ااخاذ قرارااها إدارةاوظف  9

10 
ذاكرة السابقة من ال الشركة خبرااها إدارةاسارجع 
 .االنحرافات لاجنب

 4 مرافع 0.85 3.62

11 
الماميزة في  الشركة بمعارفها إدارةاحافظ 

 .مساودعات الذاكرة
 6 مرافع 0.84 3.58

الشركة عملية احديث مسامرة  إدارةاجر   12
 .لبيانات نظام الذاكرة في الشركة

 3 مرافع 0.80 3.66

 - مرافع 0.80 3.67 المجموع
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كرة االذ)بات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ( إجا4-2كما يوضح الجدول ) 
ياضح بان الماوسطات في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة، حيث  (التنظيمية

الشركة قواعد  إدارةتمتلك " وان اعلى ماوسط كان للفقرة  ،(3.58-3.81بين ) الحسابية اراوحت ما
 .(0.71بانحراف معيار  ) ،(3.81الاي كانت ماوسطها الحسابي ) "بيانات يتم تحديثها باستمرار

 "ةالشركة بمعارفها المتميزة في مستودعات الذاكر  إدارةتحتفظ  وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة "
وأن الماوسط العام للبعد بلغ  .(0.84بانحراف معيار  ) ،(3.58الحسابي ) والاي كان ماوسطها

حراف من مالحظة قيم االن .مرافعوهو يشير الى مساوى  (.0.80( بانحراف معيار  )3.67)
المعيار  في الجدول اعاله، يظهر ان جميع القيم كانت منخفضة، مما يدل على اقاراب القيم من 

 وسطها وعدم وجود اشات في الك القيم.

 (4-3جدول )

 المنظمة (DNA) ّية واالنحرافات المعيارّية لبعدالماوسطات الحساب
رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسطات 
 الحسابّية

االنحرافات 
 المستوى ةالمعياريّ 

الرتب
 ة

 1 مرافع 0.72 4.05 .الشركة الهيكل الانظيمي إدارةاابنى  13

14 
الركة بين العمليات الداخلية و  إدارةاوائم 

 .الخارجية
 2 مرافع 0.74 3.97

15 
الشركة ثقافة الرقابة الذااية بين  إدارةارسخ 
 .العاملين

 5 مرافع 0.89 3.81

 3 مرافع 0.81 3.87 .قية المعلوماتثو الشركة على مو  إدارةاؤكد  16

اذ ة الاخاإلداريالشركة المساويات  إدارةامكن  17
 .القرارات

 4 مرافع 0.92 3.83

 6 مرافع 0.91 3.46 اء.باالساثن دارةالشركة منهج اإل إدارةاابنى  18
 - مرافع 0.83 3.83 المجموع

     

ل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق بات وحدة الاحلي( إجا4-3بينما يوضح الجدول )      
المساهمة،  األردنيةفي الشركات الصناعات الغذائية  ( المنظمةDNA) الحمض النوو  الانظيمي
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وان اعلى ماوسط كان للفقرة  ،(3.45-4.05بين ) ياضح بان الماوسطات الحسابية اراوحت ماحيث 
بانحراف معيار   ،(4.05سطها الحسابي )والاي كانت ماو  "الشركة الهيكل التنظيمي إدارةتتبنى "
والاي  "ءباالستثنا دارةالشركة منهج اإل إدارةتتبنى "ن ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة وا .(0.72)

( 3.83وأن الماوسط العام للبعد بلغ ) (0.91بانحراف معيار  ) ،(3.46كان ماوسطها الحسابي )
من مالحظة قيم االنحراف المعيار  في  فع.مراوهو يشير الى مساوى  (0.83بانحراف معيار  )

الجدول اعاله، يظهر ان جميع القيم كانت منخفضة، مما يدل على اقاراب القيم من وسطها وعدم 
 وجود اشات في الك القيم.

 نظم المعلومات االستراتيجيةالمتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية : (2.2.4)

لمعلومات االساراايجية )المدخالت، عمليات المعالجة، لوصف مساوى اطبيق نظم ا       

ومخرجات النظام( في شركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة، لجأ الباحث الى اساخدام 

 الماوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما هو موضح بالجداول الاالية:

 (4-4الجدول )
 المدخالت يارّية لبعدالماوسطات الحسابّية واالنحرافات المع

 

رقم 
المتوسطات  الفقرة الفقرة

 الحسابّية
االنحرافات 

 الرتبة المستوى المعيارّية

1 
الشركة مصادر مانوعة في رصيد  إدارةاعامد 
 .البيئة

 1 مرافع 0.73 3.86

 2 مرافع 0.75 3.65 .يالشركة اقنيات مخالفة للاحليل البيئ إدارةاساخدم  2
 3 مرافع 0.71 3.50 لبيئيةا ألهمياهاكة البيانات وفقا الشر  إدارةابويب  3

4 
 الشركة خبرات ماطورة في الاحليل إدارةااوافر لدى 

 .البيئي
 4 مرافع 0.76 3.41

 - مرافع 0.74 3.61 المجموع
      

بات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ماغير ( إجا4-4إذ يوضح الجدول )       
ياضح بان الماوسطات الحسابية الت في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة، المدخ
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الشركة مصادر متنوعة  إدارةتعتمد " ( وان اعلى ماوسط كان للفقرة 3.41-3.86) ما بيناراوحت 
وان ادنى  ،(0.73( بانحراف معيار  )3.86والاي كانت ماوسطها الحسابي ) "في رصيد البيئة

والاي كان  "الشركة خبرات متطورة في التحليل البيئي إدارةتتوافر لدى "ابي كان للفقرة ماوسط حس
( 3.61وأن الماوسط العام للبعد بلغ ) ،(0.76( بانحراف معيار  )3.41ماوسطها الحسابي )
من مالحظة قيم االنحراف المعيار  في  .مرافعوهو يشير الى مساوى  (0.74بانحراف معيار  )

ه، يظهر ان جميع القيم كانت منخفضة، مما يدل على اقاراب القيم من وسطها وعدم الجدول اعال
 وجود اشات في الك القيم.

 (4-5الجدول )
 عمليات المعالجة الماوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لبعد

رقم 
 الفقرة

المتوسطات  الفقرة
 الحسابّية

االنحرافات 
 المعيارّية

 الرتبة المستوى

1 
الشركة البيانات المصنعة ابعا لقواها  إدارةلل اح

 .النسبية
 3 مرافع 0.78 3.58

2 
الشركة المعلومات بحسب درجة  إدارةاراب 
 1 مرافع 0.77 3.60 .على اداء اعمالها اأثيرها

3 
الشركة المعلومات على اساس  إدارةاصنف 

 .عوامل النجاح الحرجة لعمليااها
 2 مرافع 0.75 3.60

4 
الشركة الورش النقاشية لمحاكاة ناائج  ارةإداعقد 

 .المعلومات
 4 مرافع 0.83 3.41

 - مرافع 0.78 3.55 المجموع
 

بات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ماغير ( إجا4-5و يوضح الجدول )     

ت الماوسطاياضح بان  عمليات المعالجة في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة،

الشركة المعلومات  إدارةترتب "( وان اعلى ماوسط كان للفقرة 3.41-3.60بين ) الحسابية اراوحت ما

( بانحراف معيار  3.60والاي كانت ماوسطها الحسابي ) "على اداء اعمالها تأثيرهابحسب درجة 

ائج ية لمحاكاة نتالشركة الورش النقاش إدارةتعقد "وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة  ،(0.77)

وأن الماوسط العام  ،(0.83( بانحراف معيار  )3.41والاي كان ماوسطها الحسابي ) "المعلومات
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من مالحظة قيم االنحراف  مرافع.وهو يشير الى مساوى  (0.78( بانحراف معيار  )3.55للبعد بلغ )

 على اقاراب القيم منالمعيار  في الجدول اعاله، يظهر ان جميع القيم كانت منخفضة، مما يدل 

من مالحظة قيم االنحراف المعيار  في الجدول اعاله،  وسطها وعدم وجود اشات في الك القيم.

يظهر ان جميع القيم كانت منخفضة، مما يدل على اقاراب القيم من وسطها وعدم وجود اشات في 

 الك القيم.

 (4-6الجدول )       
 مخرجات النظام ارّية لبعدالماوسطات الحسابّية واالنحرافات المعي

رقم 
المتوسطات  الفقرة الفقرة

 الحسابّية

االنحراف
ات 

 المعيارّية
 الرتبة المستوى

27 
الشركة معلومات ذات قيمة اساراايجية  إدارةامالك 

 .ةاإلداريمالئمة لكافة المساويات 
 1 مرافع 0.77 3.77

الشركة احديثا على المعلومات  إدارةاجر   28
 .باسامرار ةاالساراايجي

 4 مرافع 0.79 3.73

29 
الشركة على سرية المعلومات ذات  إدارةاحرص 
 .االساراايجيةالقيمة 

 2 مرافع 0.88 3.75

30 
الشركة االشخاص المخولين بالاعامل مع  إدارةاحدد 

 .االساراايجيةالمعلومات 
 3 مرافع 0.89 3.74

 - مرافع 0.83 3.75 المجموع
 

بات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ماغير ( إجا4-6ويوضح الجدول )     

ات ياضح بان الماوسطحيث مخرجات النظام في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة، 

الشركة  إدارةتمتلك " ( وان اعلى ماوسط كان للفقرة3.73 - 3.77) ما بينالحسابية اراوحت 

 والاي كانت ماوسطها الحسابي "ةاإلداريجية مالئمة لكافة المستويات معلومات ذات قيمة استراتي

ا الشركة تحديث إدارةتجري "وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة  ،(0.77( بانحراف معيار  )3.77)
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( بانحراف معيار  3.73والاي كان ماوسطها الحسابي ) "باستمرار االستراتيجيةعلى المعلومات 

وهو يشير الى مساوى  (.0.83( بانحراف معيار  )3.75العام للبعد بلغ ) وأن الماوسط ،(0.79)

من مالحظة قيم االنحراف المعيار  في الجدول اعاله، يظهر ان جميع القيم كانت منخفضة،  مرافع.

 مما يدل على اقاراب القيم من وسطها وعدم وجود اشات في الك القيم.

 

 :ألزماتا إدارةالستراتيجيات  فات المعيارّيةالمتوسطات الحسابّية واالنحرا: (3.2.4) 

لوصف مساوى اطبيق اساراايجيات إدارة األزمات )الوقائية والعالجية( في شركات الصناعات       

الغذائية األردنية المساهمة، لجأ الباحث الى اساخدام الماوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، 

 كما هو موضح بالجداول الاالية:

 (4-7جدول )ال
 االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات الماوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لبعد

رقم 
المتوسطات  الفقرة الفقرة

 الحسابّية
االنحرافات 

 الرتبة المستوى المعيارّية

31 
بل األزمات ق إلدارةاابنى إدارة الشركة المنهج الوقائي 

 . وقوعها
 1 مرافع 0.77 4.08

32 
اجر  إدارة الشركة ماابعة دورية لخطط إدارة األزمات 

 .وفقا لبرمجة زمنية
 3 مرافع 0.82 3.88

33 
أشارات االنذار المبكر الناجمة عن  الشركةاوظف إدارة 

 ظروف غير طبيعية للكشف عن بوادر نشوء أزمات
 5 مرافع 0.90 3.71

34 
ن دون ماصحح إدارة الشركة االنحرافات بالاوقيت المالئم 

 .اأخير
 4 مرافع 0.94 3.77

35 
اطور إدارة الشركة قدرات العاملين في مجال رصد 

 االنحرافات
 6 مرافع 0.99 3.65

36 
اؤمن إدارة الشركة بالعمل بالفكر االساباقي ا  الاحوط 

 .قيل وقوعها لأحداث
 2 مرافع 0.83 3.93

 - مرافع 0.87 3.84 المجموع
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بات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ماغير إجا (4-7يوضح الجدول )      
حيث  المساهمة، األردنيةفي الشركات الصناعات الغذائية  األزمات دارةاالساراايجيات الوقائية إل

 تتبنى"( وان اعلى ماوسط كان للفقرة 3.65-4.08بين ) ياضح بان الماوسطات الحسابية اراوحت ما
( 4.08والاي كانت ماوسطها الحسابي ) "قبل وقوعها األزمات دارةإلج الوقائي الشركة المنه إدارة

الشركة قدرات العاملين  إدارةتطور "وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة  ،(0.77بانحراف معيار  )
وأن  ،(0.99( بانحراف معيار  )3.65والاي كان ماوسطها الحسابي ) "في مجال رصد االنحرافات

من  .مرافعوهو يشير الى مساوى  (.0.87( بانحراف معيار  )3.84م للبعد بلغ )الماوسط العا
مالحظة قيم االنحراف المعيار  في الجدول اعاله، يظهر ان جميع القيم كانت منخفضة، مما يدل 

 على اقاراب القيم من وسطها وعدم وجود اشات في الك القيم.
 

 (4-9الجدول )
 االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات ت المعيارّية لبعدالماوسطات الحسابّية واالنحرافا

رقم 
 الفقرة

المتوسطات  الفقرة
 الحسابّية

االنحرافات 
 المعيارّية

 الرتبة المستوى

37 
 دارةإلالشركة االجراءات العالجية  إدارةاابنى 
 .بعد وقوعها األزمات

 3 مرافع 0.72 4.08

 4 مرافع 0.70 4.04 .باشرةم األزمةع الشركة قرارااها بعد وقو  إدارةااخذ  38

39 
الشركة فرق ماخصصة االدوار  إدارةامالك 

 . بعد وقوعها األزمةلمعالجة 
 6 مرافع 0.84 3.90

عد ب األزمةالشركة على اخفيف اضرار  إدارةابادر  40
 .وقوعها للحد من ااساع اثارها

 2 مرافع 0.68 4.10

41 
د ة نشاطها بعالشركة جهودها الساعاد إدارةاكرس 
 .األزمةوقوع 

 1 مرافع 0.73 4.12

42 
الشركة بان ااخاذ الادابير الحامالية  إدارةاؤمن 
 .كلف ال مبرر لها األزمةوقوع 

 5 مرافع 0.90 3.91

 - مرافع 0.76 4.03 المجموع
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ير غبات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ما( إجا4-8بينما يوضح الجدول )     
حيث  المساهمة، األردنيةفي الشركات الصناعات الغذائية  األزمات دارةاالساراايجيات العالجية إل

"تكرس ( وان اعلى ماوسط كان للفقرة .3-4.12) ما بينياضح بان الماوسطات الحسابية اراوحت 
( 4.12ي )والاي كانت ماوسطها الحساب "األزمةالشركة جهودها الستعادة نشاطها بعد وقوع  إدارة

ة الشركة فرق متخصص إدارة"تمتلك وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة  ،(0.73بانحراف معيار  )
( بانحراف معيار  3.90والاي كان ماوسطها الحسابي ) بعد وقوعها" األزمةاالدوار لمعالجة 

مساوى  وهو يشير الى (.0.76( بانحراف معيار  )4.03وأن الماوسط العام للبعد بلغ ) ،(0.84)
من مالحظة قيم االنحراف المعيار  في الجدول اعاله، يظهر ان جميع القيم كانت منخفضة،  .مرافع

 مما يدل على اقاراب القيم من وسطها وعدم وجود اشات في الك القيم.

 (: اختبار فرضيات الدراسة4.4) 

 االولى الرئيسية الفرضية: 

O.1H:  الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض  (هابعادأبلنظم المناعة التنظيمية  أثرال يوجد

ي فمجامعة  )الوقائية والعالجية( األزمات إدارةاستراتيجيات  فيمجامعة ) النوو  الانظيمي

 (.α(0.05 ≥، عند األردنيةشركات الصناعات الغذائية 

باساخدام برنامج  (Path Analysis)الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار    
(SmartPLS) للعلوم االجاماعية  حصائيةالمدعوم ببرنامج الرزمة اإل(SPSS).  

 دارةإاستراتيجيات  فيالمناعة التنظيمية  ثرأل ( ناائج احليل المسار 4-8إذ يوضح الجدول )   
داللة (، وهي ليست ذات 0.06المحسوبة ) ((Chi2، إذا بلغت قيمة )الوقائية والعالجية( األزمات

وهو مؤشر مالءمة  Goodness of Fit Index (GFI)(. وبلغت قيمة   0.05عند مساوى )
وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة   )المالءمة الاامة(. وهي اشير الى (0.96الجودة ما قيماه )

( وهي اشير الى المالئمة الاامة، وبلغ الجذر CFI( )0.98) Comparative Fit Index المقارن
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 Root Mean Square Error of Approximationاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي ال

(RMSEA )(0.02 وهي اقل من القيمة المحددة )(0.08) . 

 فان معامل المسار األزمات إدارةاساراايجيات  فيالمناعة الانظيمية  أثر نظموعند فحص       
وهي دالة عند  (11.96له بلغ ) المقابل (ت)( وان قيم االحصائي 0.65المباشر بلغ )

التعلم التنظيمي، الذاكرة التنظيمية،  (هاأبعادبلنظم المناعة التنظيمية  أثريوجد لذا ، (0.05)مساوى
)الوقائية والعالجية( مجتمعة  األزمات إدارةمجتمعة في استراتيجيات ) والحمض النووي التنظيمي

 (.α(0.05 ≥عند  األردنيةفي شركات الصناعات الغذائية 

 (4-10جدول )
 األزمات إدارةاساراايجيات  فيالمناعة الانظيمية  نظم ثرألمعامالت المسار المباشرة 

 

 
 المتغيرات

معامل المسار 
 غير المعياري

معامل 
المسار 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

الدرجة 
 الداللة الحرجة

نظم 
المناعة 
 الانظيمية

<--- 
اساراايجيات 

 األزمات إدارة
0.64 0.65 0.06 11.69 0.00 
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 ويتفرع منها ما يلي:

o.1.1    H:  الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض  (هاأبعادبلنظم المناعة التنظيمية  أثرال يوجد

في شركات  األزمات دارةفي االستراتيجيات الوقائية إلمجامعة  )النوو  الانظيمي

 (.α(0.05 ≥عند  األردنيةالصناعات الغذائية 

باساخدام برنامج ( Path Analysis)الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار 

((SmartPLS للعلوم االجاماعية  حصائيةالمدعوم ببرنامج الرزمة اإل((SPSS.  

المناعة التنظيمية في االستراتيجيات  نظم ثرأل ( ناائج احليل المسار 4-9إذ يوضح الجدول )     

(، وهي ليست ذات داللة عند 0.12المحسوبة )  (Chi2)، إذا بلغت قيمة األزمات دارةلوقائية إلا

( وهو مؤشر مالءمة الجودة GFI) Goodness of Fit Index(. وبلغت قيمة   0.05مساوى )

 )المالءمة الاامة(. ( وهي اشير الى0.99ما قيماه )

( وهي اشير 0.99) Comparative Fit Index (CFI)المقارنوبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة 

 Root Mean Square Errorالى المالئمة الاامة، وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي 

of Approximation (RMSEA( )0.001) وعند فحص   .(0.08) وهي اقل من القيمة المحددة

شر بلغ فان معامل المسار المبا األزمات دارةة إلاالساراايجيات الوقائي فيالمناعة الانظيمية  أثر نظم

يوجد لذا ، (0.05)(  وهي دالة عند مساوى 9.71( وان قيم االحصائي ت المقابل له بلغ )0.60)

التعلم التنظيمي، الذاكرة التنظيمية، والحمض النووي  (هاأبعادبلنظم المناعة التنظيمية  أثر

 (.α(0.05≥  عند ائية إلدارة األزمات،ت الوقمجتمعة في االستراتيجيا )التنظيمي
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 (4-11جدول )
 ألزماتا دارةاالساراايجيات الوقائية إل فيالمناعة الانظيمية  نظم ثرألمعامالت المسار المباشرة 

 
 

 المتغيرات

معامل المسار 
 غير المعياري

معامل المسار 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

الدرجة 
 الداللة الحرجة

المناعة 
ةالانظيمي  <--- 

 دارةالوقائية إل
 0.00 9.71 0.06 0.60 0.59 األزمات

 

 

 

o.1.2H:  الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض  (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  أثرال يوجد

في شركات  ،األزمات دارةمجامعة في االساراايجيات العالجية إل )النوو  الانظيمي

 (.α(0.05 ≥عند  يةاألردنالصناعات الغذائية 

 باساخدام برنامج( Path Analysis)الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار 

((SmartPLS للعلوم االجاماعية  حصائيةالمدعوم ببرنامج الرزمة اإل((SPSS.  

اايجيات ر االسا  فيالمناعة الانظيمية  نظم ثرأل( ناائج احليل المسار 4-10إذ يوضح الجدول )    

(، وهي ليست ذات داللة عند 0.09المحسوبة )  (Chi2) ، إذا بلغت قيمةاألزمات دارةالعالجية إل

وهو مؤشر مالءمة الجودة Goodness of Fit Index (GFI )(. وبلغت قيمة   0.05مساوى )

 )المالءمة الاامة(. ( وهي اشير الى0.99ما قيماه )

( وهي 0.98) Comparative Fit Index (CFI)ة المقارنوبنفس السياق بلغ مؤشر المواءم   

 Root Mean Squareاشير الى المالئمة الاامة، وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي 

Error of Approximation (RMSEA( )0.02)  (0.08)وهي اقل من القيمة المحددة. 
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ن معامل فا األزمات دارةاايجيات العالجية إلاالسار  فيالمناعة الانظيمية  أثر نظموعند فحص     

( وهي دالة عند مساوى 8.551المقابل له بلغ ) (ت)( وان قيم االحصائي 0.52المسار المباشر بلغ )

التعلم التنظيمي، الذاكرة التنظيمية،  (هاأبعادبلنظم المناعة التنظيمية  أثريوجد لذا ، (0.05)

 (.α(0.05 ≥عند ، األزمات دارةالستراتيجيات العالجية إلمجتمعة في ا )والحمض النووي التنظيمي

 (4-12جدول )
 ألزماتا دارةاالساراايجيات العالجية إل فيالمناعة الانظيمية  نظم ثرألمعامالت المسار المباشرة 

 

 المتغيرات
معامل المسار 

 غير المعياري
معامل المسار 

 المعياري
الخطأ 
 المعياري

الدرجة 
 الداللة الحرجة

المناعة م نظ
 ---> الانظيمية

االساراايجيات 
العالجية 

 األزمات دارةإل
0.50 0.52 0.06 8.55 0.00 

 

 

 

 الثانية الرئيسية الفرضية: 

O.2H : الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض  (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  أثرال يوجد

 (.α(0.05 ≥، عند ساراايجيةاالفي نظم المعلومات  مجامعة) النوو  الانظيمي

 باساخدام برنامج( Path Analysis)الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار 

((SmartPLS للعلوم االجاماعية  حصائيةالمدعوم ببرنامج الرزمة اإل((SPSS.  
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لومات نظم المع فية المناعة الانظيمي نظم ثرأل( ناائج احليل المسار 4-11إذ يوضح الجدول )      

 (، وهي ليست ذات داللة عند مساوى )0.13المحسوبة )  (Chi2)، إذا بلغت قيمةاالساراايجية

 0.05 وبلغت قيمة .)Goodness of Fit Index (GFI)  وهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه

 ( وهي اشير الى )المالءمة الاامة(.0.97)

( وهي 0.99) Comparative Fit Index (CFI)المقارنوبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة    

 Root Mean Squareاشير الى المالئمة الاامة، وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي 

Error of Approximation (RMSEA) (0.01 وهي اقل من القيمة المحددة )(0.08). 

ار فان معامل المس االساراايجيةعلومات نظم الم فيالمناعة الانظيمية  أثر نظموعند فحص      

، (0.05)( وهي دالة عند مساوى 11.71( وان قيم االحصائي ت المقابل له بلغ )0.65المباشر بلغ )

التعلم التنظيمي، الذاكرة التنظيمية، والحمض النووي  (هاأبعادبلنظم المناعة التنظيمية  أثريوجد لذا 

 (.α (0.05 ≥عند، الستراتيجيةافي نظم المعلومات  مجتمعة) التنظيمي

 (4-13جدول )

 االساراايجيةنظم المعلومات  فيالمناعة الانظيمية  نظم ثرألمعامالت المسار المباشرة 

 المتغيرات
معامل 

المسار غير 
 المعياري

معامل 
المسار 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

الدرجة 
 الداللة الحرجة

المناعة نظم 
 التنظيمية

ت نظم المعلوما --->
 االستراتيجية

0.64 0.65 0.06 11.18 0.00 
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 : الفرضية الرئيسية الثالثة 

O.3H  : ة )الوقائي األزمات إدارةفي اساراايجيات  االساراايجيةلنظم المعلومات  أثرال يوجد

  (.α(0.05 ≥والعالجية(، عند 

 باساخدام برنامج (Path Analysis)الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار 

((SmartPLS للعلوم االجاماعية  حصائيةالمدعوم ببرنامج الرزمة اإل((SPSS.  

على   االساراايجيةنظم المعلومات ثر أل( ناائج احليل المسار 4-12إذ يوضح الجدول )     

وهي  (،0.18المحسوبة )  ((Chi2إذا بلغت قيمة  )الوقائية والعالجية( األزمات إدارةاساراايجيات 

وهو  Goodness of Fit Index (GFI)قيمة (. وبلغت   0.05ليست ذات داللة عند مساوى )

 )المالءمة الاامة(. ( وهي اشير الى0.95مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه )

وهي  Comparative Fit Index (CFI( )0.98)المقارنوبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة     

 Root Mean Squareة، وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي اشير الى المالئمة الاام

Error of Approximation (RMSEA) (0.01 وهي اقل من القيمة المحددة )(0.08). 

 ية والعالجية()الوقائ األزمات إدارةفي اساراايجيات  االساراايجيةلنظم المعلومات  أثروعند فحص      

( وهي دالة 8.79( وان قيم االحصائي ت المقابل له بلغ )0.59ر بلغ )فان معامل المسار المباش

 اتاألزم إدارةفي استراتيجيات  االستراتيجيةلنظم المعلومات  أثريوجد لذا ، (0.05)عند مساوى 

 (.α(0.05 ≥)الوقائية والعالجية(، عند 
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 (4-14جدول )
 األزمات إدارةاساراايجيات  في االساراايجيةنظم المعلومات  ألثر معامالت المسار المباشرة

 المتغيرات
معامل 

المسار غير 
 المعياري

معامل 
المسار 
 المعياري

الخطأ 
 المعياري

الدرجة 
 الداللة الحرجة

نظم المعلومات 
اساراايجيات  ---> االساراايجية

 0.00 8.79 0.07 0.59 0.58 األزمات إدارة

 

 

 

 

 : الفرضية الرئيسية الرابعة 

O.4H :  الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض  (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  أثرال يوجد

م بوجود نظ )الوقائية والعالجية( األزمات إدارةمجامعة في اساراايجيات  )النوو  الانظيمي

 (.α(0.05 ≥، عند ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةالمعلومات 

 باساخدام برنامج( Path Analysis)وب احليل المسار الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسل

((SmartPLS للعلوم االجاماعية  حصائيةالمدعوم ببرنامج الرزمة اإل((SPSS.  

 إدارة اساراايجيات فيلنظم المناعة الانظيمية ( ناائج احليل المسار 4-13إذ يوضح الجدول )     

قيمة  إذا بلغت ،ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةت بوجود نظم المعلوما )الوقائية والعالجية( األزمات

(Chi2) ( (، وهي ليست ذات داللة عند مساوى )0.16المحسوبة  0.05 وبلغت قيمة .)

Goodness of Fit Index (GFI )( وهي اشير الى0.97وهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه ) 
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Comparative Fit Index (CFI )ارنوبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المق  )المالءمة الاامة(.

 Root( وهي اشير الى المالئمة الاامة، وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي 0.98)

Mean Square Error of Approximation (RMSEA( )0.01 وهي اقل من القيمة المحددة )

(0.08). 

 ية()الوقائية والعالج األزمات إدارة اساراايجيات فينظم المناعة الانظيمية  أثر وعند فحص     

( 0.367فان معامل المسار غير المباشر بلغ ) ،ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةبوجود نظم المعلومات 

التعلم التنظيمي، الذاكرة التنظيمية، والحمض النووي  (هاأبعادبلنظم المناعة التنظيمية  أثريوجد لذا 

بوجود نظم المعلومات  )الوقائية والعالجية( األزمات ارةإداستراتيجيات  فيمجتمعة  )التنظيمي

 (.α(0.05 ≥، عند متغيراا وسيطاا  االستراتيجية

 (4-15جدول )
ائية )الوق األزمات إدارةاساراايجيات  فيلنظم المناعة الانظيمية معامالت المسار غير المباشرة 

 ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةبوجود نظم المعلومات  والعالجية(
 

 
المناعة نظم 

 الانظيمية
 إدارةاساراايجية 
  األزمات

نظم المعلومات 
 االساراايجية

  0.37 1.00 المناعة الانظيميةنظم 
  1  األزمات إدارةاساراايجية 

 1   االساراايجيةنظم المعلومات 
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 ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

O.4.1H :  الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض  (هاأبعادبظيمية لنظم المناعة الان أثرال يوجد

 بوجود نظم المعلومات األزمات دارةمجامعة في االساراايجيات الوقائية إل )النوو  الانظيمي

 (.α(0.05 ≥، عند ماغيرًا وسيطاً  االساراايجية

 باساخدام برنامج( Path Analysis)الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار 

((SmartPLS للعلوم االجاماعية  حصائيةالمدعوم ببرنامج الرزمة اإل((SPSS.  

ات ساراايجيالا فيلنظم المناعة الانظيمية ( ناائج احليل المسار 4-14إذ يوضح الجدول )     

 (Chi2)مة ت قيإذا بلغ ،ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةبوجود نظم المعلومات  ،األزمات الوقائية إلدارة

 Goodness(. وبلغت قيمة   0.05(، وهي ليست ذات داللة عند مساوى )0.16المحسوبة )

of Fit Index (GFI )( ( وهي اشير الى )المالءمة 0.97وهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه

 الاامة(.

( وهي 0.98)Comparative Fit Index (CFI )وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن            

 Root Mean Squareاشير الى المالئمة الاامة، وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي 

Error of Approximation (RMSEA( )0.01 وهي اقل من القيمة المحددة )(0.08). 

د نظم وجو ب، األزمات دارةإل الوقائية ساراايجياتالا فينظم المناعة الانظيمية  أثر وعند فحص

 أثريوجد لذا ( 0.326فان معامل المسار غير المباشر بلغ ) ،ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةالمعلومات 

 )التعلم التنظيمي، الذاكرة التنظيمية، والحمض النووي التنظيمي (هاأبعادبلنظم المناعة التنظيمية 

تغيراا م االستراتيجيةمات بوجود نظم المعلو  األزمات دارةمجتمعة في االستراتيجيات الوقائية إل

 (.α(0.05 ≥، عند وسيطاا 
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 (4-16جدول )
 األزمات ةدار إل الوقائية ساراايجياتالا في المناعة الانظيمية لنظممعامالت المسار غير المباشرة 

 اً وسيط اً ماغير  االساراايجيةبوجود نظم المعلومات 

 
المناعة نظم 

 الانظيمية
االساراايجيات الوقائية 

ألزماتا دارةإل  
نظم المعلومات 
 االساراايجية

المناعة الانظيميةنظم   1.00   
األزمات دارةاالساراايجيات الوقائية إل   1 0.326 

االساراايجيةنظم المعلومات     1 
 

 

 

O.4.2H :  الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض  (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  أثرال يوجد

 بوجود نظم المعلومات األزمات دارةإل العالجيةمجامعة في االساراايجيات  )نظيميالنوو  الا

 (.α(0.05 ≥، عند ماغيرًا وسيطاً  االساراايجية

 باساخدام برنامج( Path Analysis)الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار 

((SmartPLS االجاماعية للعلوم  حصائيةالمدعوم ببرنامج الرزمة اإل((SPSS.  

ات ساراايجيالا فيلنظم المناعة الانظيمية ( ناائج احليل المسار 4-15إذ يوضح الجدول )     

 (Chi2)إذا بلغت قيمة  ،ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةبوجود نظم المعلومات ، األزمات العالجية إلدارة

 Goodness(. وبلغت قيمة   0.05(، وهي ليست ذات داللة عند مساوى )0.12المحسوبة )

of Fit Index (GFI )( ( وهي اشير الى )المالءمة 0.92وهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه

 الاامة(.
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( وهي 0.96)Comparative Fit Index (CFI )وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن            

 Root Mean Squareالخطـأ الاقريبي  اشير الى المالئمة الاامة، وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات

Error of Approximation (RMSEA( )0.02 وهي اقل من القيمة المحددة )(0.08). 

د نظم بوجو ، األزمات دارةإل العالجية ساراايجياتالا فينظم المناعة الانظيمية  أثر وعند فحص

 أثريوجد لذا ( 0.30باشر بلغ )فان معامل المسار غير الم ،ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةالمعلومات 

 )التنظيمي التعلم التنظيمي، الذاكرة التنظيمية، والحمض النووي (هاأبعادبلنظم المناعة التنظيمية 

غيراا مت االستراتيجيةبوجود نظم المعلومات  األزمات دارةإل العالجيةمجتمعة في االستراتيجيات 

 (.α(0.05 ≥، عند وسيطاا 

 (4-17)جدول 
 دارةاالساراايجيات العالجية إل في لنظم المناعة الانظيميةمسار غير المباشرة معامالت ال

 ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةبوجود نظم المعلومات  األزمات
 

 
المناعة نظم 

 الانظيمية
االساراايجيات العالجية 

 األزمات دارةإل
نظم المعلومات 
 االساراايجية

  0.30 1.00 المناعة الانظيميةنظم 
  1  اتاألزم دارةساراايجيات العالجية إلاال

 1   االساراايجيةنظم المعلومات 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 المقدمة(: 1.5)

غيرات الدراسة حصائي الوصفي لمافي ضوء الاحليل الذ  ام في الفصل الرابع لناائج الاحليل اإل     

 عرضًا لمجمل الناائج الاي اوصل إليها الباحث، كإجابة عن لفصلهذا ا الفرضيات، ياناول خاباروا  

األسئلة الاي ام طرحها في الفصل األول من هذه الدراسة الاي مثلت مشكلاها والفرضيات الاي بنيت 

ددًا من قدم الباحث ع ،عليها، وعلى ضوء هذه الناائج الاي ام الاوصل إليها في الدراسة الحالية

 -، كما في الشكل االاي:تالاوصيات والمقارحا

 

 مناقشة النتائج  

النتائج الوصفية 
 لمتغيرات الدراسة

ختبار إنتائج 
 فرضيات الدراسة

 

 بيانات الفصل الخامس ( مخطط سير5-1الشكل )

 االستنتاجات

ت والمقترحاتتوصياال  
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 ( مناقشة النتائج:2.5)   

 ( النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة:1.2.5) 

ركات شل )التعلم التنظيمي(من حيث نظم المناعة التنظيمية  بينت الناائج ان مساوى اطبيق 1.

 من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافعًا. الصناعات الغذائية األردنية

وياشاركون  العاملين األفرادن الشركات محل البحث لديها بيئة اعلم يافاعل فيها أوهذا يدل على 

 المعرفة والخبرات.

ركات شل )الذاكرة التنظيمية(من حيث نظم المناعة التنظيمية ن مساوى اطبيق أبينت الناائج  2.

 ًا.الصناعات الغذائية األردنية من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافع

وذلك ألن أغلب الشركات احافظ بمعارفها الماميزة في مساودعات للذاكرة اوثق أنشطاها السابقة،    

 واسارجعها عند الحاجة اليها في أاخاذ القرارات واصحيح االنحرافات.

 ي()الحمض النووي التنظيممن حيث  نظم المناعة التنظيميةن مساوى اطبيق أبينت الناائج  3.

 من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافعًا. ات الغذائية األردنيةركات الصناعلش

 جاماعي خليط من الممارساتحيث ان الشركات محل البحث ياشكل ضمن نسيجها الثقافي واال   

الانظيمية الناجحة مثل الرقابة الذااية بين العاملين، امكين العاملين، هيكل انظيمي مرن يسمح 

 الشركة. بابادل المعلومات بين اقسام
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لومات نظم المعالمعيارية ان مساوى اطبيق  نحرافاتواالأظهرت ناائج الماوسطات الحسابية  4.

 من وجهة نظر وحدة الاحليل كان ركات الصناعات الغذائية األردنيةلش هاأبعادب االستراتيجية

 مرافعًا.

ي لها اوجه اساراايجكون الشركات محل الدراسة شركات ذات مساهمة عامة وذات حجم كبير، فأن    

الساخدام نظم المعلومات لاامكن من احقيق ميزة انافسية في مجال الاسويق ومواكبة الاطورات 

 والافوق على المناجات االجنبية.

اها من ن مساوى ممارسأ)الوقائية(  األزمات إدارةالستراتيجيات ابين من خالل الاحليل الوصفي  5.

 من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافعًا. ردنيةركات الصناعات الغذائية األقبل ش

مر يساوجب الحرص على سالمة أن الشركات محل البحث اناج مناجات غذائية، وهو أحيث    

ن أن مكي أزماتدائها لااجنب حصول أالمساهلك، فان الشركات اميل الى الجانب الوقائي في 

 اضر بسمعاها او يوقف عملها.

اها من ن مساوى ممارسأ)العالجية(  األزمات إدارةالستراتيجيات الوصفي ابين من خالل الاحليل  6.

 من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافعًا. ركات الصناعات الغذائية األردنيةقبل ش

غلب الشركات محل الدراسة ذات خبرة طويلة بسبب عمرها الانظيمي، مما يمكنها أن وذلك أل  

لسرعة في اساعادة نشاط الشركة في حال حصول ازمة وا األزماتكاساب خبرة في معالجة أ

 والاعافي من اثارها.
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 ( نتائج اختبار فرضيات الدراسة:2.2.5)

  االولى الرئيسية الفرضية: 

لنظم  إحصائيةذ  داللة  أثرن هناك أ( للدراسة O.1H) بينت ناائج احليل الفرضية االولى   1.

مجامعة ) ظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض النوو  الانظيميالاعلم الان (هاأبعادبالمناعة الانظيمية 

 ألردنيةافي شركات الصناعات الغذائية )الوقائية والعالجية( مجامعة  األزمات إدارةعلى اساراايجيات 

 (.α(0.05 ≥عند 

اراايجيات اس اعزز بشكل إيجابي دورن نظم المناعة الانظيمية بخصائصها وعمليااها أوهذا يعني 

داء وخلق بيئة األالوقائية مثل اصحيح انحرافات  االساراايجياتفاارة اعمل على زيادة  ة األزمات؛إدار 

صورة ب األزماتواارة اعمل على دعم انشطة المنظمة بشكل يمكنها من معالجة اوازن داخل المنظمة؛ 

 صحيحة والاعلم منها.

ها مجامعة اسهم في أبعادالانظيمية ب( كون نظم المناعة 2014)وهذه النايجة اافق ودراسة لفاة    

 .األزمات إدارةاعزيز 

 ويتفرع منها الفرضيات التالية: 

لنظم المناعة  إحصائيةذ  داللة  أثرن هناك أ( للدراسة o.1.1H)بينت ناائج احليل الفرضية   2.

امعة على مج) الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض النوو  الانظيمي (هاأبعادبالتنظيمية 

 (.α(0.05 ≥عند  ركات الصناعات الغذائية األردنيةفي ش األزمات دارةإل الوقائيةاالساراايجيات 
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نظم الانظيمية وخاصة )الاعلم الانظيمي، والذاكرة الانظيمي( ازيد من المعرفة المكاسبة  أبعادن وذلك أل

اداء  اناهج اساراايجية وقائية فيداء العاملين في ايجاد حلول مباكرة، مما يجعل المنظمة أوطور من 

 نشاطها.

الزعبي، والعالونة،  ,Lin, Zhao, Ismail, & Carley ; 2006وهذه النايجة اافق ودراسة )   

 اايجيةاالسار ن نظم المناعة الانظيمية احفز المنظمات على الميل للعمل بأ( حيث 2010والقطاونة، 

  األزمات دارةالوقائية إل

لنظم المناعة  إحصائيةذ  داللة  أثرن هناك أ( للدراسة o.1.2Hليل الفرضية )بينت ناائج اح  3.

مجامعة على ) الاعلم الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض النوو  الانظيمي (هاأبعادبالتنظيمية 

 (.α(0.05 ≥عند  ركات الصناعات الغذائية األردنيةفي ش األزمات دارةإل العالجيةاالساراايجيات 

في  األزمات إدارة( المنظمة على امكين DNAعمل نظم المناعة الانظيمية وخاصة بعد )حيث ا

 ضرار بسرعة.صالح األا  بكفاءة عالية و  األزماتالمنظمة من معالجة 

 ; ,Birkinshaw & Ridderstrale 1999 ; 2002وهذه النايجة اافق ودراسة: )سباي،     

، األزمات دارةاساعد في افعيل االساراايجيات العالجية إلن نظم المناعة الانظيمية ( أل2009الطائي، 

 نها اساخلص الدروس لاحسن طرق العالج في المساقبل.أفضال عن 

 الثانية الرئيسية الفرضية(2o.H):  

الاعلم الانظيمي، الذاكرة  (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  إحصائيةذ  داللة  أثروجود     4.

ها مجامعة أبعادب االساراايجيةعلى نظم المعلومات  مجامعة) و  الانظيميالانظيمية، والحمض النو 

 (.α (0.05 ≥عند  ركات الصناعات الغذائية األردنيةفي ش
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عزز اوالمخاطر المحاملة مما دراك اعقيدات الشركة إن نظم المناعة الانظيمية اوفر مرونة في أإذ 

 ويعطيها بعدًا اساراايجيًا.من ادفق المعلومات 

ن نظم المناعة الانظيمية أحيث  ,Silva & Hirschheim) 2007)وهذه النايجة اافق ودراسة:      

ببعديها )الاعلم الانظيمي، والذاكرة الانظيمي( اعمل على افعيل عملية الانبؤ لنظم المعلومات 

ات نظم ب، بينما يسهم بعد )الحمض النوو  الانظيمي( بدعم عملية الاخطيط واوفير ماطلاالساراايجية

 .االساراايجيةالمعلومات 

 :(3o.H)الفرضية الرئيسية الثالثة

جيات ها مجامعة على اساراايأبعادب االساراايجيةلنظم المعلومات  إحصائيةذ  داللة  أثروجود   5.

 (.α(0.05 ≥عند  ركات الصناعات الغذائية األردنية)الوقائية والعالجية( في ش األزمات إدارة

و ، سواء كانت محاملة ااألزمةفي زيادة القدرة على اوقع  االساراايجية علوماتإذ اساهم نظم الم

 .األزمة دارةإل مؤكدة، وااخاذ االجراءات الوقائية والعالجية

( حيث 2014؛ حااملة وعبد المطلب،  2007وهذه النايجة اافق ودراسة: )الخشالي، والقطب، 

في داخل المنظمة  االساراايجيةالمشكالت  فاكاشا لغرض االساراايجية المعلومات نظمخدم ااس

 دارةإل االساراايجية الخيارات اصميم لاعمل على واحليلها ية المحاملةرجوالانبؤ بالاهديدات الخا

 .األزمات
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 :(o.4H)الفرضية الرئيسية الرابعة

 ذاكرة الانظيمية،الاعلم الانظيمي، ال (هاأبعادبلنظم المناعة الانظيمية  إحصائيةذ  داللة  أثروجود   6.

ظم بوجود ن )الوقائية والعالجية( األزمات إدارةمجامعة على اساراايجيات  )والحمض النوو  الانظيمي

 (.α(0.05 ≥عند  األردنيةفي شركات الصناعات الغذائية  ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةالمعلومات 

يظهر ة، الدراس بعاداالحصائي ألالاحليل  بعدالنظر  وما اسادل به  طاراإلمما سبق عرضه في    

 األزمات دارةإالاي بدورها ادعم  االساراايجيةن نظم المناعة الانظيمية افعل نظم المعلومات ألباحث ل

على ة( ها مجامعأبعادبباساراايجياها الوقائية والعالجية، وابين ان لنظم المناعة الانظيمية )

 اا اكبرأثر   ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةنظم المعلومات  بوجود األزمات دارةإل الوقائيةاالساراايجيات 

 .األزمات دارةإل العالجيةها على االساراايجيات أثر من 

 ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

لنظم المناعة التنظيمية  إحصائيةذ  داللة  أثروجود ( O.4.1H)بينت ناائج احليل الفرضية   7. 

مجامعة على االساراايجيات  )ي، الذاكرة الانظيمية، والحمض النوو  الانظيميالاعلم الانظيم (هاأبعادب

ناعات في شركات الص ماغيرًا وسيطاً  االستراتيجيةنظم المعلومات بوجود  األزمات دارةإل الوقائية

 (.α(0.05 ≥عند   األردنيةالغذائية 

 ممن خالل دعمها لنظ األزمات دارةحيث اعمل نظم المناعة الانظيمية على اعزيز الدور الوقائي إل

 ألزماتاالاي اشكل ميزة اساراايجية للمنظمة من خالل الرصد والانبؤ ب االساراايجيةالمعلومات 

 المحامل وقوعها.

لنظم المناعة الانظيمية  إحصائيةذ  داللة  أثروجود ( O.4.2H)بينت ناائج احليل الفرضية    8.
مجامعة على االساراايجيات  )لانظيمية، والحمض النوو  الانظيميالاعلم الانظيمي، الذاكرة ا (هاأبعادب
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ناعات في شركات الص ماغيرًا وسيطاً  االساراايجيةبوجود نظم المعلومات  األزمات دارةالعالجية إل
 (.α(0.05 ≥عند ، األردنيةالغذائية 

اراايجيات االسالخايار  االساراايجيةحيث اسهم نظم المناعة الانظيمية بافعيل نظم المعلومات 
 ، وعالجها بسرعة واساعادة نشاط المنظمة.األزماتالمناسبة للاعامل مع 

 االستنتاجات: (3.5)
 -على ضوء ناائج الاحليل الوصفي وناائج احليل الفرضيات، اوصل الباحث الى االسانااجات االاية:

ا )الاعلم هأبعادمية بمساوى عاٍل في اطبيق نظم المناعة الانظيلدى الشركات موضوع الدراسة   1.

ذه ة ايجابية اوضح إدراك هأشار الانظيمي، الذاكرة الانظيمية، والحمض النوو  الانظيمي(، وهذه 

 الشركات لضرورة الاحوط من الظروف غير المؤكدة.

ًا ايجابيًا في اعزيز نظم المناعة الانظيمية، وذلك أثر . ااضح ان لبعد الحمض النوو  الانظيمي 2

مكن المنظمة ودعم انشطاها بصورة ا األداءاحسين  في المنظمة DNAومكونات يعود لخصائص 

 من احقيق اهدافها بصورة فاعلة.

كان مافوقًا  اتاألزم دارةنظم المناعة الانظيمية على االساراايجيات الوقائية إل أثرابين ان مساوى 3. 

ات شركات الصناعوسيطًا في  ماغيراً  االساراايجية( بوجود نظم المعلومات 4.610نسبيًا بمقدار )

وث في اظهار مؤشرات باحامالية حد االساراايجيةوذلك يعود لدور نظم المعلومات ، األردنيةالغذائية 

 مشكلة داخلية او قدوم ازمة خارجية.

مدى اهامام شركات ( وهذا يعكس 3.67كان ) االساراايجيةاأكد ان المعدل العام لنظم المعلومات  4.
بهذه النظم وافعيلها بما يحقق ميزة انافسية لها، وهذه النايجة اعكس  األردنيةائية الصناعات الغذ

همية احليل معلومااها وبيانااها أالوعي لدى الشركات موضوع الدراسة بضرورة اساخدام النظم و 
 لالسافادة منها في وضع الخطط االساباقية.
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ي زيادة فاعلية كبير ف أثرغيراً وسيطاً كان له بوصفها ما االساراايجية. اأكد ان دور نظم المعلومات 5
هذا يعني و الماغير المساقل في الماغير الاابع بشكل عام واالساراايجيات االساباقية بشكل خاص،  أثر

 ضرورة وجود هذه النظم واحديثها باسامرار في الشركات موضوع الدراسة امر في غاية االهمية.

 :والمقترحات ( التوصيات4.5) 

 :يوصي الباحث بما يلي واالسانااجات المساخلصة الل الناائج الاي ام الاوصل اليهامن خ 

شركات الصناعات الغذائية األردنية بأهمية اطبيق نظم المناعة الانظيمية زيادة الوعي لضرورة  1.

، من خالل الادريب المسامر للعاملين كأحد اهم منظومات الحماية من األزمات الداخلية والخارجية

وعقد جلسات عصف ذهني لاحليل االنحرافات إليجاد الحلول، وزيادة الاوريث المعرفي للخبرات 

 والاجارب بين العاملين السابقين والجدد.

يمي بين بيئة الاعلم الانظ اعزيزعلى القيادات اإلدارية في شركات الصناعات الغذائية األردنية  2.

 ،الاعلم من مخالفة األزمات الاي اواجه القطاع عموماً  أقسام الشركة وبين األفراد العاملين، وكذلك

من خالل اسافاداها من االحداث الاي مرت بها سابقاً واساخالص الدروس، وكذلك الاعلم من االحداث 

 الاي مرت بها الشركات المنافسة.

 ىدوات الالزمة لاخزين البيانات في مساودعات للذاكرة، والاي اساعد علوضع البرامج واأل 3.

ركات دارات شإاالحافاظ بالاجارب السابقة ألداء الشركة واسادعائها عند الحاجة، كما ينبغي على 

 الصناعات الغذائية األردنية اجر  عملية احديث مسامرة لبيانات نظام الذاكرة في الشركة.

بين  اايةذالرقابة الوارسيخ ثقافة  لحوافز،باعزيز نظام اهامام االدارات محل الدراسة اضرورة   4.

يات ، من خالل الاوسع في منح الصالحوامكين المساويات اإلدارية الاخاذ القرارات بمرونة ،العاملين

شاعة ثقافة الثقة والاشجيع والعمل الجماعي.  وربط األجر باإلنااجية وا 
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 ة في الشركات محلاإلداريعلى القيادات في ظل الاطورات السريعة في بيئة االعمال يجب   5.

ية الاي ادعم هذه لوجو اسة االهامام بنظم المعلومات االساراايجية واوفير الماطلبات اإلدارية والاكنالدر 

 ، باالعاماد على النظم المحوسبة الحديثة الماخصصة في هذا المجال.النظم

في ظل اسامرار الاغيرات االقاصادية والسياسية واالجاماعية والبيئية، وكذلك ازايد الاعقيدات   6.

االهامام بإدارة األزمات في وجعلها  ،شركات الصناعات الغذائية األردنيةخل المنظمات، يجب على دا

 الواسع اإلدراك لديهم ومخاصون خبراء بإداراها يقوم ،إدارة مساقلة امالك سياسات واجراءات واضحة

 .األزمات مواجهة وطرق لوسائل

اقلل اخاذا الادابير الوقائية لألغذائية األردنية إدارة األزمات في شركات الصناعات ا مضرورة قيا 7. 

 يجب وكيف عمله يجب لما المسبق الاخطيط مبدأ واعامادمن خالل من احامالية حدوث األزمات، 

 .معالجاها كيفية على والادرب المحاملة لأحداث سيناريوهات وبناء عمله

قامةلمحاكاة األزمات المحاملة وسبل ا الادريبية البرامج عقد  8.  للمديرين العمل شور  لاعامل معها، وا 

 وعلى األزمات معالجة في والفاعلة الحديثة االساليب على للاعرف ات محل الدراسةالشرك في

 .الاطبيقي المساوى
ضرورة احقيق الربط والاكامل بين نظم المناعة الانظيمية واساراايجيات إدارة األزمات ونظم  9.

ل ، عن طريق إيجاد قنوات أاصاركات الصناعات الغذائية األردنيةالمعلومات االساراايجية، في ش

 فاعلة واساخدام نظم اكنولوجية ماطورة وخاصة نظم دعم القرارات والمحاكاة.

رة األزمات إدا فيهمية القيام بالمزيد من الدراسات واالبحاث حول نظم المناعة الانظيمية وأثرها أ 10.
سات ااعلق بأثر نظم المناعة الانظيمية؛ على األداء المنظمي، ، وكذلك إجراء درااخرى في قطاعات

 السمعة الانظيمية، والصحة الانظيمية.
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  (.1) 65، جامعة بغداد، واالقتصاد

في ارشيد قرارات  االساراايجيةمساهمة نظم المعلومات  (.2014بوبعاية، احسان، ويعقوبي، محمد ) .8
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 (، جامعة المسيلة، الجزائر.11)  26،وم التجاريةوالتيسير والعل
 .األردن، دار اسامة للنشر والاوزيع 1ط .األزمات إدارة(. 2007جاد اهلل، محمود ) .9

بية االمارات العر ، فاق اقتصاديةآمجلة  : اساراايج واكايك.األزمات إدارة (.2000صدام ) جبر، محمد .11
  224 -271. (، 83)21  ،الماحدة

http://eshteiwy.blogspot.com/2013/06/dna-organizations.html
http://eshteiwy.blogspot.com/2013/06/dna-organizations.html
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113 

 الحكومية المستشفيات في األزمات إدارة أساليب استخدام واقع (.2006القادر ) عبد يربح ،الجديلي .11
 .سالميةاإل لجامعةاكلية الاجارة،  ،منشورة غير ماجساير رسالة غزة. قطاع في الكبرى

 في االساراايجية المعلومات نظم دور(. 2014حااملة، محمد محمود، وعبد المطلب، مهزان )  .12
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 .، مصرمجموعة النيل العربية، القاهرة 6ط
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 منشورة، جامعة مؤاة.
ة حاطرو  سين االبتكارية.و الجينات التنظيمية على قدرات المرؤ  أثر(. 2015لبدة، شاهيساا السعيد ) .39

 دكاوراه غير منشورة، كلة الاجارة، جامعة طنطا، مصر.
 عينة آلراء احليلية دراسة :األزمات ةإدار  في ودورها الانظيمية المناعة(. 2014لفاة، بيداء ساار ) .41

 عشر الثالث السنوي الدولي العلمي المؤتمر .الجلدية العامة للصناعات الشركة في المسؤولين من

http://www.jci.org.jo/


116 

 ة،اإلداري والعلوم االقتصاد كلية( نيسان، 21-23" للفترة )متغير عالم في األزمات إدارةلألعمال "
 ، عمان، األردن.247-228، جامعة الزيتونة

 ماجساير غير منشورة، رسالة للمؤسسات. النووي الحمض محددات .(2008) سمير احمد لماشي،ا .41
 .مصر طنطا، جامعة الاجارة، كلية
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خطة إجرائية تتكون من مفهوم افتراضي يبين قدرة المنظمة على مواجهة األزمات من خالل اطار  أوال: نظم المندعة التنظيمية:

( بهدف تحديد االستراتيجيات المنظمة DNAمجموعة من العمليات التي تشمل: )التعلم التنظيمي، الذاكرة التنظيمية، 

 :المناسبة إلدارة األزمات للشركات المبحوثة

 محاور االستبانة وتعريفاتها االجرائية وفقراتها 

اتفق 
 بشدة

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 

 بشدة

5 4 3 2 1 

عملية خلق المعرفة واالحتفاظ بها ونشرها داخل الشركة، من خالل اكتساب الخبرات والتجارب جراء التعلم من التالم التنظيمي: 

األزمات التي مرت بها الشركة أو الشركات العاملة ضمن المجموعة االستراتيجية ، فتكون قادرة على تحسين اداء المنظمة 

 الداخلية، والتنبؤ وتفسير التهديدات الخارجية.ومعالجة األزمات 

      تستفيد إدارة الشركة من دروس التجارب التي مرت بها سابقًا.1. 

تعمل إدارة الشركة على تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم وفقًا لخطة  2.

 منهجية مبرمجة.

     

ن ت العامليتسهل إدارة الشركة  المشاركة بالمعرفة المكتسبة من خبرا 3.

 السابقة. 

     

      تحلل إدارة الشركة اساليب الشركات المنافسة لالستفادة من خبراتها. 4.

تعقد إدارة الشركة جلسات عصف ذهني لتحليل االنحرافات إليجاد  5.

 الحلول لها.

     

      تشجع إدارة الشركة عملية التعلم الجماعي بين العاملين في الشركة. 6.

عملية استرجاع المعلومات والمعرفة حول الطرق واالستراتيجيات التي قامت بها الشركة لمواجهة األزمات رة التنظيمية: الذاك

 لتساعد  في اختيار االستراتيجية االنسب للتعامل مع األزمات الحالية.، في الماضي

      تمتلك إدارة الشركة قواعد بيانات يتم تحديثها باستمرار. 7.

      عين إدارة الشركة بالنظم الخبيرة لتحليل االحداث.تست 8.

      توظف إدارة الشركة ذاكرتها عند اتخاذ قرارتها. 9.

      تسترجع إدارة الشركة خبراتها السابقة من الذاكرة لتجنب االنحرافات. 10.

      تحتفظ إدارة الشركة بمعارفها المتميزة في مستودعات الذاكرة. 11.

جري إدارة الشركة عملية تحديث مستمرة لبيانات نظام الذاكرة في ت 12.

 الشركة.
     

DNA  :خصائص الشركة التي تتميز بها عن غيرها من الشركات والتي تتشكل ضمن النسيج الثقافي واالجتماعي، المنظمة

 اتخاذ القرار، المحفزات(. وتتوارث عبر اجيال من العاملين في الشركة، وهي )الهيكل التنظيمي، المعلومات، حقوق

      تتبنى إدارة الشركة الهيكل التنظيمي المرن. 13.

      توائم إدارة الشركة بين العمليات الداخلية والخارجية. 14.

      بين العاملين. الرقابة الذاتيةترسخ إدارة الشركة ثقافة  15.

      إدارة الشركة على موثوقية المعلومات.تؤكد  16.

      ُتمكن إدارة الشركة المستويات اإلدارية التخاذ القرارات. 17.

      تتبنى إدارة الشركة منهج اإلدارة باالستثناء. 18.
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مجموعة الاقنيات واالجهزة والخبرات اقوم بعملية مسح مسامرة للبيئة الداخلية والخارجية،  ثانيــا: نظم المعلومات االستراتيجية:
في المساقبل لدعم اساراايجيات إدارة األزمات في  البيانات المهمة واحويلها الى معلومات مفيدةبهدف الحصول على 

 المنظمة.

 محاور 

 االستبانة وتعريفاتها االجرائية وفقراتها

اتفق 
 بشدة

 ال اتفق محايد اتفق
ال اتفق 

 بشدة

5 4 3 2 1 

 خلية ذات العالقة بالشركة.: جميع البيانات عن البيئة الخارجية والبيئة الداالمدخالت 

      تعتمد إدارة الشركة مصادر متنوعة في رصد البيئة. 19.

      تستخدم إدارة الشركة تقنيات مختلفة للتحليل البيئي. 20.

      تبوب إدارة الشركة  البيانات وفقًا ألهميتها البيئية. 21.

 لتتوافر لدى إدارة الشركة خبرات متطورة في التحلي 22.

 البيئي.
     

 كافة االنشطة والتفاعالت التي تجري على )البيانات( بهدف تحويلها الى )معلومات استراتيجية(.عمليدت المادلجة:  

      لنسبية.لقوتها اتحلل إدارة الشركة البيانات المصنفة تبعًا  23.

ترتب إدارة الشركة المعلومات بحسب درجة تأثيرها  24.

 .على اداء اعمالها
     

تصنف إدارة الشركة المعلومات على أساس عوامل  25.

 النجاح الحرجة لعملياتها.
     

تعقد إدارة الشركة الورش النقاشية لمحاكاة نتائج  26.

 المعلومات.
     

البيانات الي اجريت عليها عمليات المعالجة والخزن واالسترجاع، بحث اصبح لها قيمة مخرجدت النظدم:  

  .يةاستراتيج

تمتلك إدارة الشركة معلومات ذات قيمة استراتيجية  27.

 مالئمة لكافة المستويات اإلدارية.
     

تجري إدارة الشركة تحديثًا على المعلومات  28.

 االستراتيجية باستمرار.
     

تحرص إدارة الشركة على سرية المعلومات ذات القيمة  29.

 االستراتيجية.
     

الشركة االشخاص المخولين بالتعامل مع تحدد إدارة  30.

 المعلومات االستراتيجية.
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للتعامل مع األزمات،  الشركةمجموعة الخطط والبرامج التي تتبنها إدارة   ثدلثــد: استراتيجيدت إ ارة األزمدت:

 وتتكون من استراتيجيات وقائية واستراتيجيات عالجية.

 ائية وفقراتهامحاور االستبانة وتعريفاتها االجر

اتفق 
 بشدة

 محايد اتفق
ال 
 اتفق

ال اتفق 
 بشدة

5 4 3 2 1 

مجموعة االنشطة واالجراءات التي تتخذها الشركة للحيلولة دون وقوع األزمات،  االستراتيجيدت الوقدئية:

 ومعالجة مشاكل العمل والحوادث التي من الممكن ان تتطور وتكون سبب األزمات.

 شركة المنهج الوقائي إلدارة األزمات قبل وقوعها.تتبنى إدارة ال 31.
     

تجري إدارة الشركة متابعة دورية لخطط إدارة األزمات وفقًا  32.

 لبرمجة زمنية.
     

توظف إدارة الشركة أشارات االنذار المبكر الناجمة عن ظروف  33.

 غير طبيعية  للكشف عن  بوادر نشوء أزمات.
     

شركة االنحرافات بالتوقيت المالئم من دون تصحح إدارة ال 34.

 تأخير.
     

تطور إدارة الشركة قدرات العاملين في مجال رصد  35.

 االنحرافات.
     

تؤمن إدارة الشركة بالعمل بالفكر اإلستباقي أي التحوط لألحداث  36.

 قبل وقوعها.
     

ي احدثتها األزمة واستعادة الوضع السابق للشركة، قيام الشركة بإصالح االضرار التاالستراتيجيدت الاالجية: 

 والتعافي من اثار األزمة.

تتبنى إدارة الشركة  االجراءات العالجية إلدارة األزمات بعد  37.

 وقوعها.
     

 تتخذ إدارة الشركة  قرارتها بعد وقوع األزمة مباشرة. 38.
     

لجة األزمة بعد تمتلك  إدارة الشركة فرق متخصصة االدوار لمعا39.

 وقوعها.
     

تبادر إدارة الشركة على تخفيف اضرار األزمة بعد وقوعها   40.

 للحد من اتساع اثارها.
     

تكرس إدارة الشركة جهودها الستعادة نشاطها بعد وقوع  41.

 األزمة.
     

تؤمن إدارة الشركة بأن  اتخاذ التدابير الحتمالية وقوع األزمة   42.

 برر لها.كلف ال م
     

 

******  


