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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر نظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات إدارة األزمات في
شركات الصناعات الغذائية األردنية بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،من خالل
الاعرف على مساوى اطبيق نظم المناعة الانظيمية بأبعادها (الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية،
الحمض النوو الانظيمي) ،ومدى انفيذ االساراايجيات الوقائية والعالجية في إدارة األزمات ،وكذلك
مساوى اساخدام نظم المعلومات االساراايجية في الشركات محل الدراسة.
ولاحقيق أهداف الدراسة ام اساخدام المنهج الوصفي الاحليلي لمالءماه لطبيعة هذه الدراسة ،حيث
اساُخدمت االسابانة كأداة رئيسية لهذه الدراسة ،ام اوزيع ( )186اسابانة على عينة الدراسة الذين
يشغلون المساويات اإلدارية اآلاية( :مدير عام ،نائب مدير عام ،خبير ،مدير انفيذ  ،رئيس قسم،
مدير شعبة ،مدير وحدة) ،وقد بلغ عدد االسابانات المساردة ( )178اسابانة ،وبعد فحص االسابانات
المساردة ابين أن هناك ( )6اسابانات غير صالحة للاحليل ،وبهذا أصبح عدد االسابانات الصالحة
للاحليل ( )172اسابانة بنسبة بلغت ( )%92من االسابانات الموزعة.

ل

ولإلجابة عن اسئلة الدراسة واخابار فرضيااها أساخدم الباحث االساليب اإلحصائية بأسلوب احليل
المسار ( )Path Analysisواساخدام برنامج ( (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية
للعلوم االجاماعية (.(SPSS
وقد اوصلت الدراسة الى عدة ناائج اهمها :وجود أثر ذ داللة إحصائية لنظم المناعة الانظيمية
بأبعادها (الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،الحمض النوو الانظيمي) على اسا ارايجيات إدارة
األزمات (الوقائية والعالجية) .وكذلك وجود أثر ذ

داللة إحصائية لنظم المناعة الانظيمية على

اساراايجيات إدارة األزمات بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي ار وسيطاً ،علماً ان األثر على
االساراايجيات الوقائية كان اعلى من األثر على االساراايجيات العالجية.
وفي ضوء هذه الناائج أوصت الدراسة بعدة اوصيات منها :ضرورة اوعية شركات الصناعات
الغذائية األردنية بأهمية اطبيق نظم المناعة الانظيمية كأحد أهم منظومات الحماية من األزمات
الداخلية والخارجية وعلى القيادات االدارية في الشركات محل الدراسة االهامام بنظم المعلومات
االساراايجية واوفير الماطلبات االدارية والاكنولوجية الاي ادعم هذه النظم .ضرورة احقيق الربط
والاكامل بين نظم المناعة الانظيمية واساراايجيات إدارة األزمات ونظم المعلومات االساراايجية في
شركات الصناعات الغذائية األردنية.
الكلمات المفتاحية :نظم المناعة الانظيمية ،الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،الحمض النوو
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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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
تهدف بيانات ومعلومات هذا الفصل إلى تحليل ومناقشة محورين أثنين ،هما:
 -1عرض مقدمة اوضح موضوع الرسالة ،وامهيد لمشكلة الدراسة وأهدافها ،وأسئلة الدراسة
وفرضيااها ،أنموذج الدراسة ،واألهمية الاي ساسهم بها الدراسة.
 -2عرض مصطلحات الدراسة والاعريفات االجرائية ،وحدود الدراسة والمحددات الاي واجهاها.

خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة.
 مشكلة الدراسة.
 أهداف الدراسة.
 أهمية الدراسة.
 أسئلة الدراسة وفرضياتها.
 أنموذج الدراسة.


التوجه
لبناء فصول
الدراسة

 حدود الدراسة.
 محددات الدراسة.
 مصطلحات الدراسة
وتعريفاتها االجرائية.

الشكل ( (1-1مخطط سير بيانات ومعلومات الفصل األول
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
) (1.1المقدمة:
أص ــبح وقوع أ منظمة في أزمة من مس ــلمات هذا العص ــر الذ ياس ــم بالاس ــارع في ماغيرااه
البيئية واالقاصـ ـ ــادية واالجاماعية والس ـ ـ ــياسـ ـ ــية ،والمنظمة الاي اس ـ ـ ــاطيع اجنب او مواجهة األزمات
والاغلــب عليهــا والحــد من آثــارهــا ،الــك الاي ابقى على قيــد الحيــاة .وأن اجنــب او مواجهــة األزمــات
ياطلب إدارة ماخصصة يطلق عليها إدارة األزمات ).(Crisis Management
ويعد مصطلح إدارة األزمات من المفاهيم الاي فرضها الاطور الحاصل في علم اإلدارة نايجة
الاسارع في الاغيرات البيئية والاعقيدات الاي ظهرت داخل المنظمات وأاساع حجمها وأسواقها.
وبرغم أهمية اساراايجيات إدارة األزمات الاي ركزت عليها الدراسات السابقة في حقل إدارة األزمات
مثل دراسة ; Ulmer, 2001 ; Pearson & Mitroff, 1993( :األعرجي ،ودقاسمة  )2003إال
أنها ركزت على مدى اوافر عناصر إدارة األزمات .ودراسات اناولت طرق الاعامل مع األزمات
والبدائل المقارحة من الخطط والسيناريوهات مثل دراسة( :القطاونةPollaed & Hotho, : 2005 ،
 ; 2006الطيراو  .)2008 ،وموضوعات أهامت بدراسة اساراايجيات مراحل إدارة األزمات مثل:
(عليوة ; 1997 ،هالل .)2004 ،وهناك دراسات مثلMostafa, Sheaff, Morris, 2004( :
 ; Lin, etal., 2006 ; & Ingham,الناجي )Sternad, 2012 ; 2012 ،اناولت قضايا
اساراايجيات الاكيف واإلساعداد والوقاية من األزمات.
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واساخلص الباحث من هذه الدراسات أنها ركزت على الاعامل مع األزمة أثناء حدوثها او بعد
وقوعها ،بينما يجب على المنظمات إيجاد طرق وآليات امكنها من الاعامل مع األزمة قبل حدوثها
واناشارها وافاقم اأثيرها.
ومن منطلق ما أشار إليه ( Mitroff & Alpaslan (2003و )Gilpin & Murphy (2008
بأن مبادئ إدارة األزمات الاقليدية لم اعد انفع المنظمات بعد اآلن ،ألن المنظمات اواجه اعقيدات
ماعددة وأزمات جديدة باساراايجيات قديمة.
ومع بداية كل عصر اقاصاد جديد ،اولد مفاهيم إدارية جديدة اواكب اطورات العصر وااكيف
مع ماغيرااه .ومن هذه النظم "نظم المناعة التنظيمية" Organizational Immune Systems
وهي امثل اساعارة مجازية من نظم المناعة البيولوجية ،حيث اعمل على حماية الكيان اإلدار من
أ خطر يهدد بقائه او يمنعه من ممارسة أداء بصورة صحيحة.
وقد أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت مجموعة من الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات والبحوث مثلMano, 2010 ; Stocker, 2006( :
 )Huang 2013 ; Wallo, Kock, & Nilsson, 2012 ; Elliott, 2009أن الاعلم الانظيمي
يعزز نظام المناعة ويساهم في إدارة األزمات كأداة اساعد على الوقاية ومعالجة األزمات.
وكذلك دور الذاكرة الانظيمية في اس ــارجاع الاجارب الس ــابقة لأس ــافادة منها في احديد اس ــاراايجيات
الاعامل مع األزمات ).(Grey, 2006
ب ـي ـن ـم ـ ـ ــا أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار (2008 ; Leibner, Mader, & Weiss 2009 ; Coombs, 2006
 ; Flumerfelt,لفتة )2014 ،على دور ) (DNAالمنظمة في اعزيز نظم المناعة الانظيمية في
مواجهة األزمات والمساعدة على الاكيف مع الاحديات البيئية.
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وهناك د ارســات بينت أن إدارة األزمات وافعيل اســاراايجيااها احااج الى المعلومات كمحور حاســم
وبخاصـ ـ ـ ــة نظم المعلومات االس ـ ـ ـ ــاراايجية مثل د ارسـ ـ ـ ــة(:الص ـ ـ ـ ــبا Turoff, Chumer, 1999 ،
; ; Walle, &Yao, 2004حااملة وعبد المطلب.)2014 ،
كما أشار ) (Simmons 2013 ; Hovivyan, 2006 ; Megill, 2005الى أن نظم المناعة
الانظيمية و( )DNAالمنظمة اوفر مرونة في أدراك اعقيدات الشركة واعزز من ادفق المعلومات
الماعلقة بالمخاطر المحاملة الاي اسبب مشاكل في األداء.
وأكد كالً من (Silva & ; Chiva, & Alegre, 2005 ; Stein, & Zwass, 1995
 )Hirschheim, 2007على أن الاعلم الانظيمي و الذاكرة الانظيمية اؤثران في نظم المعلومات
االساراايجية.
مما اقدم ابرز حاجة لدراسة الماغيرات الثالثة (نظم المناعة الانظيمية ،اساراايجيات إدارة األزمات،
ونظم المعلومات االســاراايجية) مجامعةً ،والاوســع في أخابار الماغيرات الاي لم يســلط عليها الض ـوء
في الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة ،بالاطبيق على ش ـ ــركات الص ـ ــناعات الغذائية األردنية الاي لم اُدرس بش ـ ــكل
موسع ،وهذا هو مبرر الدراسة وسبب القيام بها.
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) (2.1مشكلة الدراسة:
إنطالقاً من اوصيات الدراسات الاالية( :العزام ; 2004 ،الزعبي ،العالونة ،والقطاونة; 2010 ،
الناجي )2012 ،والاي بينت الحاجة الى ضرورة إجراء المزيد الدراسات في مجال إدارة األزمات لقلة
البحوث في القطاع الصناعي في المملكة األردنية الهاشمية.
ونظ اًر لازايد واسارع وقوع األزمات وانوعها وشدة اأثيرها ،وكذلك اوسع واعقيد أنشطة المنظمات،
لم اعد االساراايجيات الاقليدية اجد

نفعا إلدارة أزمات العصر الحالي & Gilpin

) ،Murphy(2008كما أن قطاع الصناعات الغذائية في األردن يحال دو اًر مهماً ضمن القطاعات
الصناعية ،فهو ليس بمنأى عن األزمات الاي اصيب القطاع الصناعي األردني والاي بيناها دراسة
سبياي ( )2002سواء كانت أزمات فنية او انظيمية او بيئية طبيعية او منافسة خارجية شديدة .ومن
خالل مقابالت أولية أجراها الباحث مع بعض من مدير شركات قطاع الصناعات الغذائية في مدينة
عمان ( ملحق رقم  )1وجه لهم من خاللها مجموعة أسئلة ،أساخلص من خاللها أن هناك مجموعة
من األزمات اواجها هذه الشركات .وعليه فإنه يمكن امثيل مشكلة الدراسة الحالية بالسؤال الرئيس
اآلاي:
 ما أثر نظم المناعة التنظيمية في االستراتيجيات (الوقائية والعالجية) إلدارة األزمات بوجود نظممتغير وسيطا ،في شركات الصناعات الغذائية األردنية؟
ا
المعلومات االستراتيجية
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) (3.1أهداف الدراسة:
اهدف الدراسة الى معرفة أثر نظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات إدارة األزمات "الوقائية
ماغير وسيطاً في شركات الصناعات الغذائية األردنية
والعالجية" بوجود نظم المعلومات االساراايجية
اً
من خالل:
 -1الاعرف على مساوى ماغيرات الدراسة الثالثة (نظم المناعة الانظيمية ،االساراايجيات الوقائية
والعالجية

إلدارة األزمات ،ونظم المعلومات االساراايجية) في الشركات المبحوثة عن طريق

الكشف عن ممارسااها وصفياً.
 -2احديد أثر نظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات إدارة األزمات الوقائية والعالجية.
 -3احديد أثر نظم المناعة الانظيمية في نظم المعلومات االساراايجية.
 -4احديد أثر نظم المعلومات االساراايجية في اساراايجيات إدارة األزمات الوقائية والعالجية.
 -5اشخيص أثر نظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات إدارة األزمات مجامعة ومنفردة
(االساراايجيات الوقائية ،االساراايجيات العالجية) بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر
وسيطاً.
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) (4.1أهمية الدراسة:
اباداء من أهمية القطاع المبحوث "قطاع الصناعات الغذائية" الذ
انطلق أهمية الدراسة الحالية
ً
يعابر من أهم مراكزات األمن الغذائي كما أنه يعمل على زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي ،ومن
الناحية االقاصادية اشكل نسبة الصادرات لقطاع الصناعات الغذائية والاموينية ) (%10.1في العام
( )2014من مجموع الصادرات الصناعية للقطاعات كافة (غرفة صناعة األردن.)2015 ،
كما اأاي أهمية الدراسة من أنها سلطت الضوء على أحد المواضيع الحديثة في الفكر الانظيمي
واالساراايجي وهي نظم المناعة الانظيمية مما يساعد المنظمة "الشركة" على كيفية الاعامل مع
األزمة باعابارها امثل اهديداً مباش اًر لبقائها واسامرارها .لذا فالحاجة ماسة لاقوية المنظمات في مواجهة
األزمات وحس ن إداراها وافعيل اساراايجيااها "الوقائية والعالجية" من خالل أعاماد نظم لمنع أخاراق
الاهديدات وزيادة فاعلية الوقاية واقليل كلف المعالجة.
واظهر أهمية الدراسة ايضاً من أن ناائجها ساساهم في مساعدة إدارات الشركات على إدارة
األزمات بفاعليه وكفاءه في ضوء اخايار االساراايجية المناسبة باإلساعانة بنظم المعلومات
االساراايجية بعيداً عن االراجالية والعشوائية في ظروف األزمات.
واكمن أهمية من أنها دراسة سباقة (على حد علم الباحث) في اناول موضوع نظم المناعة الانظيمية
ونظم المعلومات االساراايجية في قطاع الصناعات الغذائية األردنية .و أنها قد افاح آفاق جديده
للباحثين إلجراء مزيداً من األبحاث الماعمقة في مجال نظم المناعة الانظيمية ألثراء المكابة العربية
بمزيد من الدراسات الشمولية في الموضوعات الحيوية المعاصرة.
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) (5.1اسئلة الدراسة وفرضياتها:
إساناداً الى مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيس ،واألهداف المحددة لها ،ام صياغة االسئلة اآلاية:
 السؤال الرئيسي األول:
 .1ما أثر نظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو
الانظيمي( مجامعةً في االساراايجيات (الوقائية والعالجية) إلدارة األزمات مجامعةً في شركات
الصناعات الغذائية األردنية؟
ويتفرع منه االسئلة اآلتي:
 1.1ما أثر نظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو
الانظيمي( مجامعةً في االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات في شركات الصناعات الغذائية
األردنية؟
 2.1ما أثر نظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو
الانظيمي( مجامعةً في االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات في شركات الصناعات الغذائية
األردنية؟
 السؤال الرئيسي الثاني:
 .2ما أثر نظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو
الانظيمي( مجامعةً في نظم المعلومات االساراايجية في شركات الصناعات الغذائية األردنية؟
 السؤال الرئيسي الثالث:
 .3ما أثر نظم المعلومات االساراايجية في اساراايجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية) في
شركات الصناعات الغذائية األردنية؟
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 السؤال الرئيسي الرابع:
 .4ما أثر نظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو
الانظيمي( مجامعةً في االساراايجيات (الوقائية والعالجية) إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات
ماغير وسيطاً؟ ويشاق منه االسئلة الفرعية اآلاية:
االساراايجية
اً
 4.1ما أثر نظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو
الانظيمي( مجامعةً في االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات االساراايجية
ماغير وسيطاً؟
اً
 4.2ما أثر نظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو
الانظيمي( مجامعةً في االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات االساراايجية
ماغير وسيطاً؟
اً

 وأعتماد ا على اسئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة الفرضيات التي سيجري اختبارها ،واستخالص
النتائج والتوصيات ،وذلك على النحو اآلتي:
 الفرضية الرئيسية االولى:
 : HO.1ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في االساراايجيات (الوقائية والعالجية) إلدارة األزمات مجامعة
في شركات الصناعات الغذائية األردنية ،عند ).)α≤ 0.05
ويافرع منها :
 :Ho.1.1ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات ،عند ).)α≤ 0.05
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 :Ho.1.2ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات ،عند ).)α≤ 0.05
 الفرضية الرئيسية الثانية:
 :HO.2ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في نظم المعلومات االساراايجية ،عند ).)α≤ 0.05
 الفرضية الرئيسية الثالثة :
 : HO.3ال يوجد أثر لنظم المعلومات االساراايجية في االساراايجيات (الوقائية والعالجية) إلدارة
األزمات  ،عند ).)α≤ 0.05
 الفرضية الرئيسية الرابعة :
 : HO.4ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في االساراايجيات (الوقائية والعالجية) إلدارة األزمات بوجود نظم
ماغير وسيطاً ،عند ).)α≤ 0.05
المعلومات االساراايجية
اً
ويشاق منها الفرضيات الفرعية الاالية:
 : HO.4.1ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات
ماغير وسيطاً ،عند ).)α≤ 0.05
االساراايجية
اً
 : HO.4.2ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات
ماغير وسيطاً ،عند ).)α≤ 0.05
االساراايجية
اً
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) (6.1أنموذج الدراسة :
يوضح الشكل ( )2-1النموذج األفاراضي للدراسة لقياس أثر نظم المناعة الانظيمية بأبعادها
)الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو الانظيمي( على اساراايجيات إدارة األزمات
بأبعادها (الوقائية والعالجية) بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،وحسب فرضيات
الدراسة:
المتغير المستقل

المتغير التابع

المتغير الوسيط

الشكل ( )2-1انموذج الدراسة
المصدر  :هيكل النموذج من اصميم الباحث ،باألساناد الى الدراسات اآلاية:
 المتغير المستقلWeiss, ; Watkins, 2007 ; Augirr, Howell, Klatter & Neilson, 2005) : ; Huang, 2013 ; Leibner, Mader, & 2009لفاة.)2014 ،
 المتغير التابع( :االعرجي ودقاسمة; Baubion, 2013 ; Mitroff & Alpaslan, 2003 ; 2003 ،.)Baubion & Jacobzone, 2014
 المتغير الوسيط ; Basahel & Irani, 2010 ; O'Brien & Maraka, 2002) :الطائي ،والخفاجي2009 ،; الرجا وملكاو  ; 2012قسيمة.)2014 ،
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) (7.1حدود الدراسة:
الحدود الزمانية :جرت هذه الدراسة خالل النصف الثاني من العام ).(2015
الحدود المكانية :شركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة.
الحدود البشرية :مدير المساويات اإلدارية (العليا -الوسطى -الانفيذية) في شركات الصناعات
الغذائية األردنية المساهمة.

) (8.1محددات الدراسة :
 محددات الاطبيق من حيث الاعرف على مواقع شركات الصناعات الغذائية األردنية بسبب عددها
وااساع الاوزيع الجغرافي للشركات المبحوثة مما شكل صعوبة في اوزيع االسابانات وجمعها.
 أقاصر اعميم ناائج هذه الدراسة على قطاع شركات الصناعات الغذائية األردنية وهي مؤسسات
ربحية ،لذا يصعب اعميم ناائجها على مؤسسات القطاع الحكومي والمؤسسات غير الربحية.

) (9.1مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
 -نظم المناعة التنظيمية (:)Organizational Immune Systems

مجموعة من المكونات والوظائف االساسية داخل المنظمة والاي ااكامل فيما بينها لبناء حصن
منيع لمحاربة الفيروس البيئي واالخطار الانظيمية الاي قد ااعرض لها بنية المنظمة وهيكلها (الطائي،
 ; 2009لفاة.)2014 ،

13

واعرف إجرائياً ألغراض الدراسة بأنها  :قدرة المنظمة على الاعامل مع األزمات من خالل منع
حدوث مسببااها اذا كانت ضمن البيئة الداخلية للمنظمة ،ومقاومة األزمات الخارجية من خالل بناء
جدار دفاعي يجنب اكبد المنظمة األضرار او يقلل من آثارها ،وذلك عن طريق وجود معرفة انظيمية
نااجة من اعلم المنظمة من األزمات السابقة واساعمال ذاكراها الانظيمية الخايار االسا ارايجية المناسبة
لمعالجة األزمة الحالية بكفاءة وفاعلية.
 التعلم التنظيمي (:)Organizational Learning
عملية ماعددة المساويات الكاساب المعرفة بصورة فردية او جماعية داخل المنظمة ،واُكاسب
المعرفة او اُخلق من قبل األفراد كما يام اشارك وابادل المعرفة بين األفراد والمجموعات الانظيمية
لياكون داخل المنظمة مجامع المعرفة (.)Scott, 2011
واعرف أجرائياً :بانها عملية خلق المعرفة واالحافاظ بها ونشرها داخل المنظمة ،من خالل اكاساب
المنظمة الخبرات والاجارب من األزمات الاي مرت بها الشركة ،فاكون قادرة على احديد المشاكل
واالخطاء الداخلية ،والانبؤ وافسير الاهديدات الخارجية ،واعمل على احسين أداء المنظمة ومعالجة
األزمات الانظيمية بالطرق الصحيحة وفق لاجاربها السابقة.
 الذاكرة التنظيمية (:)Organizational Memory
هي المعلومات السابقة عن ممارسات المنظمة الاي اساخدم مساقبالً من قبل األفراد والمنظمات،
اساعد على احفيز افكير األفراد ورفع مساوى مهارااهم لمواجهة معوقات العمل ،اليومية ،واسهم في
صياغة وصناعة الق اررات الحالية والمساقبلية (.)Sarirete, Chikh, & Noble, 2011
واعرف إجرائيا :بانها عملية اسارجاع المعلومات والمعرفة حول الطرق واالساراايجيات الاي قامت
بها المنظمة لمواجهة األزمات السابقة ،نايجة اراكم الخبرات والمهارات الاي أكاسبها الفرد وجماعات
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العمل في الشركة ،لاساعد في اخايار االساراايجية األنسب للاعامل مع األزمات الحالية او الوقاية
من األزمات المحاملة في المساقبل.

 الحمض النووي التنظيمي ):)Organizational DNA
عبارة عن عملية افردية او سمة مميزة معينة داخل المنظمة ال يمكن اكرارها بسهولة وان إدراك
وفهم واكاشاف الك الافردية داخل المنظمة يكون بواسطة معرفة القيم االساسية ،كما أنه مفهوم يساعد
على اصميم نموذج لفهم السلوكيات داخل المنظمة والقدرة على انفيذ مهام المنظمة (الماشي،
.)2008
واعرف إجرائيا :بانها خصائص المنظمة الاي ااميز بها عن غيرها من المنظمات والاي ادخل
ضمن النسيج الثقافي واالجاماعي ،وهذه الخصائص ااوارث عبر اجيال من العاملين في المنظمة،
وهي طبيعة الهيكل الانظيمي ،ثقافة ابادل المعلومات ،حقوق ااخاذ القرار ،ونظام المحفزات في
المنظمة.

 االستراتيجيات الوقائية إلدارة األزمات (:)Preventive Strategies for Crisis Managementيبين ( )Baubion ،2013ان االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات اامثل في اطوير المعارف
والقدرات من أجل اوقع األزمات على نحو فعال ،من خالل احديد واحليل الاهديدات والمخاطر ونقاط
الضعف لاكون المنظمة على أهبة االساعداد للاحضير واالساجابة مع األزمة.
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واعرف إجرائياً :هي مجموعة األنشطة واإلجراءات الاي ااخذها المنظمة لاقليل احامالية وقوع
األزمات ،ومعالجة مشاكل العمل والحوادث الاي من الممكن ان ااطور واكون سبب األزمات.
االستراتيجيات العالجية إلدارة األزمات (:)Treatment Strategies for Crisis Managementويقصد بها معالجة االضرار والخسائر الاي اسببت بها األزمة ،من خالل معرفة دقيقة وخبرة
كاملة بكيفية الاعامل مع الك االضرار والخسائر ،من خالل احاواء االضرار او الحد منها ،واساعادة
النشاط (.)Lerbinger, 2012
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.
 نظم المعلومات االستراتيجية :)Strategic Information Systems( SISsوصفت بأنها النظم الاي اساخدمها المنظمة في كافة المساويات لاهيئة المعلومات االساراايجية،
وادعم اإلدارة في احقيق ميزة انافسية عند مساويات الالاأكد البيئي (.)Ward & Peppard, 2004
واعرف إجرائياً :بأنها النظم الاي اقوم بعملية مس ـ ـ ـ ـ ـ ــح مس ـ ـ ـ ـ ـ ــامرة للبيئة الداخلية والخارجية ،بهدف
الحص ــول على البيانات المهمة واحويلها الى معلومات مفيدة في المس ــاقبل لدعم اس ــاراايجيات إدارة
األزمات في المنظمة.
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 شركات الصناعات الغذائية ):)Food Industry Companiesوهي المنظمات الاي اقوم بمجموعة من االنشطة المخالفة ابدأ باوفير المواد االولية ومن ثم
عملية الاحويل او الاعليب ،واناهي بعملية الاوزيع للمناج الغذائي ،بهدف بيعها واحقيق االرباح
(الخير.(2010 ،
واعرف إجرائياً :مجموعة الشركات المساهمة الماخصصة بالصناعات الغذائية والمسجلة في بورصة
عمان.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
تهدف بيانات ومعلومات هذا الفصل إلى عرض و مناقشة محورين أثنين ،هما:
 -1عرض ومناقشة المفاهيم األساسية واألبعاد الرئيسية لماغيرات الدراسة الحالية الثالثة (نظم المناعة
الانظيمية ،ونظم المعلومات االساراايجية ،واساراايجيات إدارة األزمات) ومحاولة اسانباط طبيعة
العالقة بين الك الماغيرات إساناداً لما جاء في األدبيات الماخصصة.
 -2عرض ومناقشة الدراسات السابقة الاي اناولت ماغيرات الدراسة الحالية ،واسانباط ما يميز
الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة.

عرض وتحليل ومناقشة
االدبيات

 مفاهيم نظرية اساسية.
 ابعاد قياس المتغيرات.
 طبيعة العالقة بين
المتغيرات.

أدبيات
ودراسات
سابقة
عرض ومناقشة الدراسات
السابقة وبيان ما يميز
الدراسة الحالية

 عرض ومناقشة
الدراسات.
 ما يميز الدراسة الحالية
عن الدراسات السابقة

الشكل ( )1-2مخطط سير بيانات ومعلومات الفصل الثاني

تكامل
البناء
النظري
للدراسة
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أوال :األدب النظري
احاول بيانات ومعلومات هذا المحور اقديم إجابة للاساؤالت اآلاية:
 -1ما المفاهيم األساسية واألبعاد الرئيسية لنظم المناعة الانظيمية؟
 -2ما المفاهيم األساسية والمكونات الرئيسية لنظم المعلومات االساراايجية؟
 -3ما المفاهيم األساسية واالساراايجيات الرئيسية إلدارة األزمات؟

) (1.2مقدمة نظم المناعة التنظيمية ):(Organizational Immune systems
اهام بيانات ومعلومات هذا الجزء من الدراسة باإلجابة على السؤال النظر األول ،وهو:
ما المفاهيم االساسية واألبعاد الرئيسية لنظم المناعة التنظيمية؟
لقد اساخدمت هذه الدراسة مصطلح نظم المناعة الانظيمية كاساعارة مجازية مساوحى من نظم
المناعة البيولوجية ،ولكن بأخذ االعابار العمليات الماشابهة بين الكيان الانظيمي والكائن الحي،
واجنب أخطاء الاعميم في الاشبيه ،وقد ّبين الباحثين ) (Walsh & Ungsonالى ضرورة اشابه
الكيانين من حيث الخصاص والصفات المشاركة واشابه الوظائف لاكون عملية االساعارة الوصفية
صحيحة (.)Huang, 2013
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) (2.1.2مفهوم نظم المناعة التنظيمية:
لعل أول من طرح مصطلح "نظم مناعة الشركات" في أدبيات إدارة االعمال (Degus )1997
حيث اناوله في إطار ضيق ناقش فيه ثقافة الشركات ،داعياً الى ضرورة الاعامل مع المنظمات على
أنها كائن حي يساطيع الاكيف والافاعل مع البيئة والاغلب على اهديدااها لاامكن من البقاء على قيد
الحياة .وقد ع ّرف نظم المناعة الانظيمية بأنها قدرة المنظمات على صد الهجمات المسامرة من األفراد
الذين ليس لهم والء كامل للشركة ،ويعمل النظام المناعي للمنظمة على احصينها من الماسللين من
الخارج واسابعادهم ومعالجة اثارهم.
وعرف ) Watkins (2007نظم المناعة الانظيمية أنها شبكة من السياسات والثقافات ضمن
الهيكل الانظيمي اعمل بطريقة مشابهة لنظام المناعة البشر لمنع االفكار السيئة من الدخول واحداث
األضرار في المنظمة ،وأن الثقافة العالية في األداء اوفر مساوى معين من الحصانة ضد األفكار
عرف أيضاً بانها مجموعة من القوى الانظيمية اُعنى
واألشخاص الذين قد يعطلوا عمل المنظمة .واُ ّ
بالحفاظ على الوضع الراهن للشركة ،مصممة لحماياها من األفكار الضارة (.)Birkinshaw, 2000
ومن وجهة نظر أخرى يعابرها ) Gilley, W. Gilley, Quatro, & Dixon (2009مجموعة
من السياسات واإلجراءات الاي اهاجم وارفض األجسام الغريبة في المنظمة كاناشار أفكار جديدة او
دخول أفراد جدد ،واحول هذه النظم دون حصول أ

اغيير في المنظمة بغض النظر عن عواقبه

سواء كانت إيجابية أو سلبية ،وفي نفس السياق دعى ) Kegan & Lahey (2009الى ضرورة
الاغلب على نظم المناعة واطالق العنان للمنظمة لكي اساطيع الاغيير نحو االفضل ،ألنها اعمل
كحواجز اعيق قدرات المنظمة على الاطور واإلبداع ).(Kerfoot, 2009
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واافق كل من الطائي ) (2009ولفاة ) )2014على أنها مجموعة من المكونات والوظائف األساسية
داخل المنظمة والاي ااكامل فيما بينها لبناء حصن منيع لمحاربة الفيروس البيئي واألخطار الانظيمية
الاي قد ااعرض لها بنية المنظمة وهيكلها ،فهي مفهوم فرضي يقصد به قدرة المنظمة على مواجهة
األزمات مثل األزمات االقاصادية والمالية واإلدارية والانافسية.
بينما يرى ) Farncombe (2014ان نظم المناعة في المنظمة احافظ على قيم الشركة ورؤياها
ويديم اسام اررياها في الحفاظ على مساوى األداء المطلوب ،مشي ًار ان هذا النظم إما ان اكون نعمة
يجب الامسك بها او نقمة يجب اقويضها ،حيث اكون نظم المناعة الانظيمية نعمة في حال كانت
أنظمة ديناميكية اساجيب الى الاغيير بإيجابية ،واعابر هذه النظم نقمة عندما اكون مخالة وظيفياً
برفضها ا عملية اغيير احصل داخل المنظمة.
من خالل ما سبق نرى ان مفهوم نظم المناعة الانظيمية بدأ يأخذ أهمية في أدبيات اإلدارة الفااً
اناباه الكاّاب بانها يمكن ان اكون إحدى النظم الرئيسية الاي اعمل على كدرع واقي يحمي المنظمة
من أخطار البيئة الخارجية واضطرابات البيئة الداخلية للمنظمة .لذا أعابرها (Simmons (2013
ثمرة للاطور الذ

يعكس مدى اكيف المنظمات للاحديات ،بما في ذلك ازايد اعقيد المنظمات

والاهديدات الخارجية الاي اواجهها ،فهي اعمل على اطوير مجموعة من اآلليات الداخلية وانفيذها
داخل المنظمة لدرء الاهديدات الخارجية ومعالجة ثغرات الضعف داخل المنظمة.
ومن خالل ما اقدم يرى الباحث ان نظم المناعة الانظيمية امثل مجموعة من اإلجراءات والسياسات
الاي اابناها المنظمة حيث اشكل شبكة مارابطة من األفراد والعمليات لاكوين جدار منيع وماماسك
يحمي القيم الجوهرية للمنظمة من االخاراق داخلياً بالعمل على حل مشاكل العمل واصحيح ا
انحرافات في األداء لاقليل حدوث األزمات ،والوقاية من اهديدات األخطار الخارجية.
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) (3.1.2أهداف نظم المناعة التنظيمية:
ااجلى أهداف نظم المناعة الانظيمية بما يأاي( :الخضير 2003 ،؛ لفاة)2014 ،
 حماية الكيان اإلدار من كافة العوامل والعناصر الخارجية الاي قد اؤد

الى إصاباه بأزمة،

وهي حماية ااراوح ما بين وجود أنظمة أساسية وبديلة وفرعية ،او وجود نظم حماية ماعددة
ومزدوجة.
 حماية الكيان اإلدار من كافة العوامل والعناصر الداخلية الاي قد اسبب أزمة للمنظمة ،وبصفة
خاصة من حدوث حاالت عدم الانسيق بين اقسام ومساويات مجامع المنظمة.
 اعمل كخط الدفاع األول ضد المخالفات وسوء اصرف المدراء داخل المنظمة.

) )4.1.2فوائد نظم المناعة التنظيمية:
على الرغم من االناقادات الاي وجهت لمفهوم نظم المناعة الانظيمية ،بانها عائق يحول دون
اطور المنظمة واصيبها بالجمود والراابة ،وذهبت بعض الدراسات الى محارباها والقضاء عليها ،الى
انه يمكن القول ان نظم المناعة الانظيمية اعابر منهجية مفيدة لفهم احديات قيادة الاغيير واساعد
على اجنب المفاجآت الماوقع حدوثها ،وقد بين العديد ممن الباحثين فوائد وأهمية هذه النظم ،حيث
يرى ( Valikangas & Merlyn (2005ان العالم يزداد خطورة واعقيد يوماً بعد يوم مما يجعل
المنظمات اكثر عرضة لأزمات ،ما يحام ضرورة وجود مرونة لدى المنظمات اساعدها للوقاية من
الاهديدات ،بالاكيف مع الاغيرات قصيرة أو طويلة األجل في بيئة األعمال ،وهنا يشير Perry
) (2014ان نظم المناعة الانظيمية قادرة على حماية المنظمة من مشاكل واضطرابات العمل ،ألنها
اعزز المرونة في المنظمات لامكنها من مواجهة الاحديات بكفاءة واساعادة الاوازن بسرعة اكبر.
وحدد الطائي ( )2009أهمية وفوائد نظم المناعة الانظيمية بعدة نقاط ،االخص باآلاي:
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 -1السيطرة على األخطار البيئية ومحاولة اجنبها واحصين دفاعات المنظمة.
 -2امكين المنظمة من مواجهة الكوارث الانظيمية واألزمات.
 -3العمل باسامرار لماابعة األداء ومراقبة البيئة الخارجية ألجل بناء سيناريوهات مساقبلية قادرة على
مواجهة العقبات المحاملة.
وبين ) Simmons (2013أن فوائد نظم المناعة اشمل:
 -1الوقاية من آثار االخطاء الداخلية في المنظمة من خالل اعزيز المرونة والاطلع لحلول جديدة.
 -2إنشاء آليات للانبؤ بالبيئة الخارجية ومواجهة اهديدااها.
 -3اوفير الاوازن داخل الشركة ومنع الق اررات الماسرعة الاي قد ااعارض مع المعايير الداخلية
للشركة.
 -4احفيز السلوك المطلوب من العاملين حاى في غياب المسؤولية القانونية.
 -5مساعدة المدراء في الاعرف المبكر على ممارسات األعمال المحفوفة بالمخاطر واالحايال ،فضالً
عن اعزيز آليات االبال الذااي.
يظهر ان نظم المناعة الانظيمية بدأـ اأخذ اهاماماً في بناء المؤسسات واقويمها ويعابر وجودها
داللة على قوة المنظمة وضمان ديموماها) . (Grams, 2009خاصة بعد األزمة المالية العالمية عام
( ،(2008والاي بينت مدى هشاشة الكثير من المنظمات امام االزمات ( .)Ramo, 2009وهذا ما
جعل الشركات العالمية الكبرى اصمد أمام مخالف األزمات الاي مرت بها عبر عقود ،مثل شركة
( )Fordوشركة ) (Toyotaكما بيناها دراسة;).)Knoespel, 2011 Roth, 2005
ويساخلص الباحث مما سبق ان فوائد نظم المناعة اكون في بناء آليات وقائية لاوفير الاوازن بين
البيئة الداخلية والخارجية واشجيع الرقابة الذااية لدى المديرين والعاملين ،والاي اقود إلى سرعة مواجهة
الظروف غير االعايادية والخلل في االضطرابات البيئية.
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) (5.1.2متطلبات تعزيز نظم المناعة التنظيمية:
أشار ) Perry (2014إلى عدة أُسس ام ّكن من اعزيز نظم مناعة الشركة ،وهي:
 .1بناء المرونة في نماذج العمليات ونظم إدارة الاغيير في الشركة.
 .2اكامل نظم المناعة الانظيمية وأاساق أدائها.
 .3اوافر القيادة الحكيمة الاي اساثمر المرونة بحكمة من خالل قياس ومراقبة مؤشرات األداء في
المنظمة.
بينما حدد ) Grams (2009خمس طرق لاقوية نظام المناعة في الشركة:
 .4الاعلم بسرعة من الفشل سوف يجعل نظام مناعة المنظمة أقوى.
 .5اوزيع السلطة في االماكن الاي يمكن اساخدامها بكفاءة عالية ،اجعل هذه النظم اكثر قوة.
 .6الاعاطف مع رؤية ورسالة وقيم المنظمة.
 .7خلق ثقافة حل المشاكل من قبل الجميع .
 .8إنشاء بنية معمارية افرض المشاركة داخل الشركة.
وباالسافادة من االفكار واآلراء السابقة يمكن للباحث اصوير ماطلبات اعزيز نظم المناعة الانظيمية
بالشكل اآلاي:
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الشكل ( )2-2ماطلبات اعزيز نظم المناعة الانظيمية.
المصدر :من إعداد الباحث وفقاً لما عكساهُ األدبيات السابقة.

) (6.1.2محددات نظم المناعة التنظيمية:
يشير ( Stocker )2006مجموعة محددات لنظم المناعة الانظيمية اقيد من أداء هذه النظم
واصيبها بالخلل ،مما يؤد الى إصابة صحة المنظمة بالمرض وانهيارها ،وقد بين ان المنظمة ادخل
في دوامة الاوجه نحو الموت في حال ضعف نظام المناعة لديها ،ابدأ بمرحلة االسامرار بالحد من
مشاركة العاملين ،مما يقلل الدافعية والاحفيز ،واجبرهم ضغوط وسياسات اإلدارة على الاراجع في
االباكار واألبداع داخل المنظمة ،مما يعوق قدراها على الصمود أمام الاهديدات الخارجية ،والشكل
اآلاي يوضح مجموعة العوامل الاي اضعف نظم المناعة الانظيمية.
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الشكل ( )3-2محددات نظم المناعة الانظيمية.
)Source: Stocker, G.(2006)"Avoiding the Corporate Death Spiral" (p3

) (7.1.2أبعاد نظم المناعة التنظيمية:
حدد ( Simmons )2013مكونات نظم مناعة الانظيمية باآلاي:
(لجان المراقبة والرصد ،أماثال الشركات للقوانين ،نظم إدارة المخاطر ،الحوافز والمكافآت ،واعزيز
دور مدير الشؤون القانونية).
بينما ذكر كل من (الطائي ; 2009 ,لفاة )2014 ,ان أبعاد المناعة الانظيمية اشمل اآلاي:
 المناعة الانظيمية الطبيعة( :الموقع الانافسي ،الحمض النوو الانظيمي). المناعة الانظيمية المكاسبة( :الخاليا المناعية ،الذاكرة الانظيمية ،المقارنة المرجعية).ولخص ( Huang )2013أبعاد نظم المناعة الانظيمية باآلاي:
 الاعلم الانظيمي (.(Organizational Learning -الذاكرة الانظيمية (.)Organizational Memory
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 المعرفة الانظيمية (.(Organizational knowledgeبينما أكد ()Leibner, Mader, & Weiss, 2009 ; Stocker, 2006 ; Brown, 1997
على ضرورة وجود الجينات الانظيمية ( (Organizational DNAفي نظم المناعة الانظيمية كبعد
مهم ألنه يضمن صحة المنظمة وديمومة مناعاها على األمد الطويل وامكانية اناقل الصفات المناعية
بين أجيال المنظمة ،وهذا ياشابه مع مفهوم الوراثة المناعية البيولوجية.
واافق كل من ( )Verbeke, 2009 ; Watkins, 2007 ; Degus, 1997ان وجود هيكل
انظيمي يضمن مشاركة جميع العاملين وادفق المعلومات بصورة سلسة ضمن ثقافة اوزيع السلطة
وااخاذ القرار ،وكذلك وجود نظام حوافز ومكافئات ،هي من أهم عناصر نظم المناعة الانظيمية ،كما
وان هذه العناصر (الهيكل الانظيمي ،ااخاذ القرار ،المعلومات ،الاحفيز) اشكل مجامعة أبعاد الحمض
النوو الانظيمي الاي أشار اليها (.)Augirr, Howell, Klatter & Neilson, 2005
ويظهر مما اقدم ان الباحثين اباينوا في احديد األبعاد فمرة يافقوا على بعضها وفي اخرى يخالفوا
على بعضها االخر ،وهذا يعود إلى اباين اوجهااهم الفكرية وغايااهم العملية ،لذا لجأت الدراسة الحالية
إلى اخايار األبعاد الاي اكررت اكثر من غيرها في الدراسات المذكورة وجرى االافاق عليها نسبياً،
وهي:
أ  -الاعلم الانظيمي (.(Organizational Learning
ب  -الذاكرة الانظيمية (.)Organizational Memory
ج  -الحمض النوو الانظيمي (.)Organizational DNA
وفيما يأاي عرض واوضيح ومناقشة لهذه األبعاد:
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أ-

التعلم التنظيمي (:(Organizational Learning

ااشابه عملية الاعلم الانظيمي الى حد ما مع طريقة عمل خاليا ( )Tفي النظام المناعي البشر ،
وقد اناولت دراسات عديدة مفهوم الاعلم الانظيمي ولكن بشكل مساقل ومنفرد وليس ضمن نظام
ماكامل كما في نظم المناعة الانظيمية ).(Huang, 2013
ويعد الاعلم الانظيمي ( )O.Lمن المصطلحات المهمة في أدبيات اإلدارة وهو موضوع جدل ونقاش
بين الكااب ،لما فيه من ارابط واداخل مع مفهوم المنظمة الماعلمة ).(Learning organization
واشير األدبيات الماخصصة الى أن ( Simon (1969من أوائل الذين اناولوا مصطلح الاعلم
عرفه "أنه الوعي المانامي بالمشكالت الانظيمية والنجاح في احديد هذه المشكالت
الانظيمي ،فقد ّ
وعالجها من قبل األفراد العاملين في المنظمة والذ ينعكس على أداء ومخرجات المنظمة" ،فقد ركز
الاعريف على عنصرين أساسين هما :الوعي بالمشكالت الانظيمية واحديدها ،المخرجات المرابطة
بمساوى الاطور المعرفي داخل المنظمة والمبنية على االجراءات الاي ااخذها المنظمة في الاعامل
مع هذه المشكالت (محمد.)2014 ،
وهذا ما قاد ( Khandekar & Sharma )2005الى القول ان قدرة أ

انظيم على البقاء

والحفاظ على اكامله واوازنه ياطلب ان يكون مساوى المعرفة النااجة عنه مساوياً على االقل لمساوى
الاغير الموجود في البيئة .ألنه يمثل عملية بحث واناقاء واكييف سياقات جديدة لاحسين األداء ( &
.)Pisano, Bohmer, Edmondson, 2001
واربط معظم اعاريف مفهوم الاعلم الانظيمي بمفهوم المعرفة الانظيمية ،ويعد األخير نايجة أساسية
لعملية الاعلم الانظيمي ،فهو عملية ماعددة المساويات الكاساب المعرفة بصورة فردية او جماعية
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داخل المنظمة ،واُكاسب المعرفة او اُخلق من قبل األفراد كما يام اشارك وابادل المعرفة بين األفراد
والمجموعات الانظيمية لياكون داخل المنظمة مجامع المعرفة (.)Scott, 2011
ويصف ) Curdo (2006بأن الاعلم الانظيمي عبارة عن افاعل داخل المنظمة يسهل الاواصل
والانسيق بين أفراد ومجموعات العمل لخلق المعرفة والاعلم من الاجارب وابادل الخبرات والمعلومات.
واساناداً ( Chiva & Alagre )2005فهو آلية الافسير واالساجابة للمعلومات الخارجية والداخلية
عبر اناقال المعرفة والمهارة والخبرة بين العاملين في بيئة العمل ،وهي ال اأاي بالالقين ولكن بالمالزمة،
ويام من خاللها اساثمار خبرات العملين واجارب المنظمة ورصدها في ذاكرة المنظمة بهدف مراجعاها
واالسافادة منها في حل المشكالت في المساقبل (دروزة ،المعشر ،والقواسمي.(2014 ،
جميعا في
يساناج مما اقدم أنه رغم اباين الاعاريف الاي حددت الاعلم الانظيمي ،إال أنها اافق
ً
جوهرها وااكامل مع بعضها ،وعليه يمكن اعريف الاعلم الانظيمي بانها :عملية خلق المعرفة واالحافاظ
بها ونشرها داخل المنظمة ،من خالل أكاساب المنظمة الخبرات والاجارب على مر الزمن ،فاكون
قادرة على احديد المشاكل واالخطاء الداخلية ،والانبؤ وافسير الاهديدات الخارجية ،ويعمل على
احسين اداء المنظمة ومعالجة األزمات الانظيمية بالطرق الصحيحة وفق لاجاربها السابقة ،وبالاالي
ااولد معرفة ااشكل ضمن النسيج الثقافي داخل المنظمة ،لامكنها من افاد

الوقوع في االخطاء

والمشاكل الماكررة واجعلها مساعدة للاكيف مع الماغيرات البيئية.

 أبعاد التعلم التنظيمي:
من أجل ان ااوافق أبعاد الاعلم الانظيمي مع بقية ماغيرات الدراسة ام اخايار األبعاد الاي اافق
عليها الباحثينNilsson & Eriksson, ; Tucker, Nembhard & Edmondson, 2007) :
-: )Smith, 2013 ; Argote & Spektor 2011 ; 2008
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 -1التعلم الفردي :وهي أصغر وحدة يمكن ان يحصل فيها عملية الاعلم واكاساب المعرفة ،حيث
ياعلم الفرد المهارات واالفكار الجديدة ،ويمكن للفرد ان يشارك خبرااه مع بقية األفراد في مجموعة
العمل.
 -2التعلم الجماعي :يحدث الاعلم الجماعي من األفراد الذين يكونون ضمن مجموعة واحدة ،اكاسب
واشارك واجمع المعرفة فيما بينها من خالل الاجارب الاي امر بها.
 -3التعلم داخل المنظمة :وهي اعبر عن ثقافة المنظمة في عملية الاعلم الاي احدث في كافة اقسام
المنظمة وبصورة مارابطة ،بهدف الاكيف مع البيئة الماغيرة.
 -4التعلم بين المنظمات :عن طريق الاحالف والاعاون بين مخالف المنظمات لاشارك المعرفة
والمعلومات.
 أهمية وفوائد التعلم التنظيمي:
أافقت وجهات نظر كل من ); Scott, 2011 ; Barents, 2003 ; Foil & Lyles, 1985
محمد )2014 ،على مجموعة لفوائد الاعلم الانظيمي أهمها:
 .1ان الاعلم الانظيمي يعابر عامل أساسي لاشكيل البناء المعرفي داخل المنظمة على مساوى األفراد
ومجموعات العمل.
 .2يساهم في احسين أداء المنظمة وزيادة كفاءاها للوصل الى مساوى الجودة المطلوب.
 .3يساعد في حل المشاكل واالخطاء الماكررة في العمل بالشكل االمثل ،والوقاية واجنب الوقوع فيها
مساقبالً.
 .4عملية الاعلم الانظيمي اساعد على االسافادة من الاجارب السابقة للمنظمة واساثمار الخبرات لاوليد
المعرفة ونقلها بين أفراد المنظمة.
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 .5اعزز من ثقة الفرد بنفسه من خالل أكاسابه خبرات ومهارات جديدة اساعده على القيام بالعمل
بأفضل طريقة ،ثم نقلها الى مجموعة العمل ونشرها في أنحاء المنظمة.
 .6الاعلم الانظيمي يؤد

الى انمية المعرفة والمعلومات وزيادة المهارات والقدرات الاي اؤد

كفاءة

أداء األفراد العاملين ومدى انعكاسه على مساوى اإلنااجية.
 .7يساعد المنظمة على الاكيف مع البيئة الخارجية ومواكبة الاطورات وسرعة الاغيرات للسيطرة على
الموقع الانافسي.
 .8إنه يساهم في اغيير السلوك ،ليس على المساوى الفرد فقط وانما على المساوى المنظمة ككل،
كميدان للفعل الفرد والجماعي.
 .9يعد الاعلم الانظيمي الماغير الحرج للمنظمة كأداة فعالة إلدارة الاغيير في بيئة الالاأكد والاغير
المسامر ،حيث هي ملزمة بالاعلم كحامية لمواكبة الاغيير ومواجهة الاحديات.
 .10يشجع الاعلم الانظيمي االنفااح على المحيط الخارجي ،وبذلك اامكن المنظمات من االساجابة
الى األحداث والاطورات ورصد كل المؤشرات من خالل القدرة على بناء أنظمة اليقظة.

ب -الذاكرة التنظيمية (:)Organizational Memory
يرابط مفهوم الذاكرة الانظيمية باألساس بمفهوم الاعلم الانظيمي بسب العالقة الارابطية بينهما،
إذ ان الحفاظ على الذاكرة الانظيمية هو انعكاس لقيم الجماعة والاي اعابر أهم ميزة في الذاكرة
الانظيمية ) ،Walsh & Ungson (1991فقد أعابرها ( Rusaw )2004أحد فروع الاعلم الانظيمي
الاي اظم المعلومات المخزنة الاي اساخدم مساقبالً من قبل األفراد والمنظمات ،ويمكن اعابار الذاكرة
الانظيمية نااج مسح وافسير واشخيص األحداث في بيئة األعمال على مر الزمن.
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وهي الوسيلة الاي يام من خاللها اساحضار المعرفة السابقة للمنظمة من خالل المعلومات المخزنة
على مدى ااريخ المنظمة لالسافادة منها واساخدامها في صياغة وصناعة الق اررات الحالية والمساقبلية،
واشمل الذاكرة الفردية والافسيرات المشاركة لإلجراءات السابقة ،وأنها اؤثر على األنشطة الحالية مما
يؤد الى مساويات ماباينة في أداء المنظمة (.)Stein, 1994
واظهر الذاكرة الانظيمية في االفاراضات المشاركة والمعاقدات والمواقف والسلوكيات ضمن الثقافة
الانظيمية ( .Fisher (2000فقد بينت دراسة (Sarirete, Chikh ; Casey & Olivera (2003
) & Noble, (2011ان مفهوم الذاكرة الانظيمية يرابط بعدة مفاهيم إدارية مثل :السلوك الانظيمي،
نظرية المنظمة ،نظم المعلومات ،األداء الانظيمي ،إدارة المعرفة ،ولكنه درس بشكل مج أز وهامشي
على مدى السنوات السابقة.
لذا يشير البغداد ) )2007أن الخروج بمفهوم ماكامل عن الذاكرة الانظيمية يعد أم ًار صعباً في
الوقت الحاضر ،أذ يعابر مفهوماً ماحركاً ،وذلك الراباطها بموضوعات أخرى كالاعلم الانظيمي
والمعرفة الانظيمية واكنولوجيا المعلومات وعلم النفس واالجاماع.
مما اقدم يساخلص الباحث أن الذاكرة الانظيمية عبارة عن عملية افاعلية ألرشفة المعلومات الاي
اكاسبها المنظمة من خالل احليلها لأحداث السابقة في بيئة المنافسة ،او معلومات عن األداء
الداخلي السابق ،لاساعدها في ااخاذ الق اررات بالمساقبل.
 فوائد الذاكرة التنظيمية:
إ ن الغرض الرئيسي من الذاكرة الانظيمية هو االحافاظ بالمعارف السابقة والحالية من أجل
اساخدامها عند الحاجة للحصول على ميزة انافسية مسادامة ،إذ يرى ) Magill (2005بانها
معلومات ذات قيمة عند إعادة اساخدمها وقت الحاجة ،ونظر الى الذاكرة الانظيمية من منظور
خدمات المعلومات مثل المكابات ،إدارة السجالت واالرشفة.
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واام عملية اخزين المعلومات في الذاكرة الانظيمية من قبل األفراد والهياكل الانظيمية ضمن ثقافة
المنظمة ( ،(Park, & Bunn, 2003 ; Walsh & Ungson, 1991فاألفراد الذين لديهم معرفة
كبيرة بالجوانب الفنية للمنظمة اساعدهم ذاكراهم للقيام بأفضل أداء وحل العديد من المواقف المعقدة
الاي اواجههم اثناء العمل ،أما في هيكل المنظمة ااضمن الذاكرة الانظيمية المعلومات والقواعد
والاعليمات واإلجراءات والسياسات المابعة لاسهيل اوزيع وانسيق العمل ( Zadayannaya, 2012
.); Rusaw, 2004
كما اسعى الذاكرة الانظيمية الى اعزيز رأس المال الفكر للمنظمة من خالل مساهماها في
االساخدام الفعال للمعلومات السابقة عن ممارسات المنظمة ،وبالاالي اساعد على حل المشاكل
الحالية والمساقبلية ،وكذلك اساعد على احفيز افكير األفراد ورفع مساوى مهارااهم لمواجهة معوقات
العمل اليومية ،مما يزيد من قدرة المنظمة على الاوظيف واالحافاظ الذكي بالمعلومات ( Wexler,
.)Sarirete, Chikh, & Noble, 2011 ; 2002
ويشير ) Jasimuddin, Connell, & Klein (2009أن الذاكرة الانظيمية ازيد من فاعلية
المنظمة من خالل احسين الطريقة الاي ادار بها المعرفة والاي اسهم بشكل مؤثر في الاعلم الانظيمي،
وكذلك اجعل المنظمة قادرة على النظر الى الخلف واالسافادة من األعمال الاي أنجزاها ،وبالاالي
ااعلم من سلوكها ،فالاطور الفاعل للذاكرة الانظيمية يجعل الاعلم الانظيمي أكثر مرونة.
ويام أساخدام الذاكرة الانظيمية بعدة طرق مخالفة واخدم أغراض مخالفة ،مثل أساخدام المقارنات
الااريخية وبحث الخيارات المااحة للمساعدة في ااخاذ الق اررات اثناء األزمات (.)Murphy, 2010
من خالل االساعانة باألفراد سواء الموظفين الحاليين او السابقين والمساشارين ،حيث اعابر ذاكراهم
جزء ال ياج أز من الذاكرة الانظيمية ،وان األحداث واألفعال واألفكار والمشاعر الاي شكلاها أحداث
ضمت الاجارب الفردية والجماعية
الماضي كونت ما يشبه قاعدة بيانات عمالقة أساقرت في الذاكرة ّ
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وهو ما يعرف بالذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية (perez & ramos ; Zadayannaya, 2012
.)2013
ويمكن أن نصف آلية عمل الذاكرة الانظيمية كعقل اإلنسان كما شبهها ).(Watkins, 2007
فالمنظمة اساذكر الاجارب الاي مرت بها لكي اساطيع الاعامل مع الموقف الحالي بفاعلية والاخطيط
للمساقبل في ضوء معرفة مسبقة ،وكذلك األفراد العاملين يسارجعون الخبرات السابقة لحل مشاكل
العمل الاي سبق أن نجحوا في حلها.

 مكونات الذاكرة التنظيمية:
ااكون الذاكرة الانظيمية كما أوردها (: (Stein, 1994
 -1البيانات والمعلومات السابقة عن المنظمة.
 -2جميع الوثائق والاقارير الداخلية الماعلقة بأنشطة المنظمة.
 -3جميع الافاصيل عن االحداث والمناجات واألفراد ،بما في ذلك العالقات مع المنظمات االخرى
والهيئات النقابية.
 -4المعرفة الاي ام انشائها داخل المنظمة.
بينما يرى ( Hertzog, Saylor, Fleece, & Dixon )1994بأن الذاكرة الانظيمية ااكون من:
اوالا :ذاكرة داخلية مقصودة :هي (السجالت والاقارير ،االنظمة الخبيرة ،السياسات ،والعمليات الجوهرية
والاحويلية).
ثانيا :ذاكرة داخلية غير مقصودة :نااجة عن :الثقافة الانظيمية ،بيئة العمل ،طبيعة الهيكل الانظيمي.
ثالث ا :مصادر خارجية للذاكرة الانظيمية :اشمل معلومات عن المنافسين ،الاقارير المالية للقطاع،
السجالت الحكومية.
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وااشابه وظيفة الذاكرة الانظيمية بوظيفة خاليا الذاكرة ( )Bفي الجهاز المناعي لإلنسان ،حيث
اساخدم لحفظ المعرفة النااجة من الاعلم المسبق للاعامل بكفاءة مع المشاكل والاهديدات الاي اواجه
المنظمة في المساقبل (.(Huang, 2013

ج -الحمض النووي التنظيمي (:)Organizational DNA
هو مصطلح مجاز يوضح العوامل األساسية الاي احدد معاً شخصية المنظمة واساعد في شرح
أدائها ،وبما ان المنظمة عبارة عن كيان يعمل بحيوية يشبه الكائن الحي ،اذاً البد من الاركيز على
معطيات الجينات الانظيمية للمنظمات ومعرفة خصائصها المميزة (إشايو .)2013 ،
ويحاكى مفهوم الحمض النوو الانظيمي مفهوم الجينات الوراثية في اإلنسان ،حيث يحمل DNA
المنظمة الخصائص الداخلية للمنظمة وياحكم إلى حد كبير في الك الخصائص ،ومن ثم يكون
مسؤول عن المعلومات المسجلة فيه ،وما يبني على هذه المعلومات من ق اررات الزمة لاحقيق أهداف
المنظمة (المنسي ،ومحمود.)2015 ،
وقد لفت موضوع الجينات الانظيمية او مصطلح ( )DNAللمنظمة اهامام القليل من الباحثين في
مجال اإلدارة .إذ ارى ( Glaser )2007ان  DNAالمنظمة هو الذ يحدد مصير المنظمة ،وان
نجاح وأسامرار أ منظمة ياوقف على فهم وادراك اإلدارة للحمض النوو الانظيمي للمنظمة.
وبين ( Hamel (2002ضرورة فهم اإلدارة لـ  DNAالمنظمة او المزيج السر الذ يشكل االسلوب
اإلدار  ،وذلك لفهم جينات ومصادر معاقدااه اإلدارية ،وكيف يمكن لهذه المعاقدات ان احد او ازيد
من فاعلية أداء المنظمة (صالح وآخرون.)2010 ،
فالجينات الانظيمية عبارة عن قاعدة بيانات مرنه احاو على معلومات عن المنظمة مثل :الهيكل
الانظيمي واالجراءات ،العالقات بين أفراد المنظمة واألفراد من خارج المنظمة ،وهي أيضاً اشمل قيم
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المنظمة األساسية وثقافاها وشخصياها الاي من المفارض ان اناقل الى جميع العاملين بالمنظمة
(.(Persyn, 2014
ويرى ( Ivanov )2013أن الحمض النوو للمنظمة يعكس الهيكل الداخلي والديناميكي أل
منظمة ،فهو ياكون من األدوار ،والعالقات ،والاشابكات الاي اشكل ديناميكية المنظمة سواء داخل
او خارج المنظمة ،وعندما اساطيع اإلدارة احديد مكونات ) (DNAالمميزة للمنظمة يمكنها احريك
المنظمة نحو أداء افضل واحقيق اهدافها .فهو كناية اشمل جميع العناصر الاي اصف مجامعةً
هوية المنظمة الاي انعكس في أداءها وأنشطاها ،حيث امثل الصفات الاي اميز المنظمة واجعلها
فريدة عن غيرها من المنظمات (.)Nafei, 2015
ويمكن ان نعابر الحمض النوو الانظيمي عبارة عن البصمة الخاصة بالمنظمة والاي اجعلها
منفردة عن بقية المنظمات بخصائص مميزة ،امكنها من الاكيف والانافس في بيئة األعمال.

 أهمية الحمض النووي التنظيمي:
ابرز أهمية الحمض النوو الانظيمي للمنظمات من خالل ما أفاد به الكااب و الدراسات عن هذا
الموضوع ،بما يلي:
 .1ان الحمض النوو الانظيمي يعمل على احديد نقاط القوة والضعف في المنظمة وكيف يمكن
عالجها ،ويساعد على اوقع سلوك وأداء األفراد داخل المنظمة (. (Gharmy, 2006
 .2اعابر خطوة لمعالجة األخطاء الوظيفية داخل المنظمة وذلك بمعرفة سمات المنظمة الاي اؤثر
على سلوكيات األفراد في بيئة العمل داخل المنظمة.
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 .3اعمل على نشر المعرفة والمهارات بين أفراد المنظمة وااوارث الخبرات المكاسبة ونقلها من جيل
الى جيل من العاملين ،ليضمن بقاء المنظمة واسامرارها اطول وقت ممكن (Govindarajan
).& Trimble, 2005
 .4يعابر وسيلة لاخزين المعلومات الموروثة والماراكمة منذ بداية حياة المنظمة ،وفي حالة وجود
مشكلة او ازمة في المنظمة يسادعي ذلك اوفر المعلومات الاي اصف ) (DNAالمنظمة كي
ياسنى للمدراء والمساشارين واصحاب القرار بوضع الاصورات والبدائل الاي من شأنها ان اساعد
على إنعاش المنظمة للخروج بها من حالة األزمة (اشايو .)2013،
 .5في حال حصول اغيرات في بيئة المنظمة الداخلية او الخارجية ،يحدث اغير في )(DNA
المنظمة وهو ما يسمى بـ"الطفرة الانظيمية" مما يسمح لكافة المساويات اإلدارية في المنظمة
بالاكيف مع الاغيرات الاي اط أر في البيئة المحيطة (المنسي ،ومحمود.)2015 ،
 .6احس ـ ــين اداء المنظم ـ ــة ع ـ ــن طري ـ ــق الا ـ ــأثير ف ـ ــي أبع ـ ــاد الحم ـ ــض الن ـ ــوو الانظيم ـ ــي المخالف ـ ــة
(.)Nafei, 2015

 أبعاد الحمض النووي التنظيمي:
قامت شركة  Booz Allen Hamiltonسنة ( )2003بأساقصاء شمل ) (100دولة،
حول) (24قطاع و( )10ادارات مخالفة ولـ( )8أقسام داخل كل شركة ،حللت من خاللها ()30,000
اسامارة اسابيان ام االجابة عنها عبر موقعها االلكاروني ،حددت العناصر بأسئلة ،امثل االجابة
عليها مكونات الحمض النوو الانظيمي للمنظمة ،وتتكون من اربع أبعاد هي:
)( Augirr, Howell, Klatter & Neilson, 2005 ; Hovivyan, 2006
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 .1الهيكل التنظيمي ( :)Organizational Structureكيف يبدو شكل الهيكل الانظيمي؟ كم عدد
المساويات اإلدارية في الهيكل الانظيمي؟ كم عدد الاقارير المسؤول عنها كل مساوى؟
 .2المعلومات ( :)Informationماهي المصفوفة المساخدمة لقياس األداء؟ كيف يمكن انظيم
االنشطة واحويل المعلومات؟ كيف يمكن احويل المعلومات من األفراد الذين يمالكونها الى األفراد
الذين يحااجونها؟ من يعرف "ماذا"؟ ومن يحااج الى معرفة "ماذا"؟
 .3حقوق اتخاذ القرار ( :)Decision Rightsمن يقرر "ماذا"؟ كم عدد األفراد الذين لهم الحق بااخاذ
الق اررات؟ ما هي حدود سلطة الفرد الذ ياخذ القرار؟.
 .4المحفزات ( :)motivatorsماهي الحوافز والدوافع الاي امنحها المنظمة؟ كيف يمكن مكافأة
العاملين في المنظمة على انجازااهم؟ كيف يمكن اشجيع األفراد على االهامام بعملهم بطريقة
مباشرة او غير مباشرة؟
ويصور الشكل الاالي األبعاد االربعة للحمض النوو الانظيمي (:)Organizational DNA

شكل ( )4-2أبعاد الحمض النوو الانظيمي
Source: Booz Allen Hamilton.
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) (2.2نظم المعلومات االستراتيجية :)Strategic Information Systems) SISs
يسعى هذا الجزء من الدراسة لإلجابة على السؤال النظر الثاني ،وهو:
ما المفاهيم األساسية والمكونات الرئيسية لنظم المعلومات االستراتيجية ؟
ولاحقيق اإلجابة على السؤال المذكور ،قسمت البيانات والمعلومات على محورين هما:
 المفاهيم األساسية لنظم المعلومات االساراايجية. -مكونات نظم المعلومات االساراايجية.

) -(1.2.2المفاهيم االساسية لنظم المعلومات االستراتيجية:
البد من الاعرف على ماهية المعلومات االساراايجية كخطوة أساسية لاعريف نظم المعلومات
االساراايجية ،فيرى ) Coffey (1998انها المعلومات الاي احااجها المنظمة فيما يخص البيئة الاي
اعمل بها ،وااعلق بجميع النواحي االجاماعية والسياسية واالقاصادية ،ومعلومات عن المنظمات
المنافسة ،كما احااج لمعلومات داخلية ارابط بأنشطة المنظمة الاشغيلية واإلدارية.
واساناداً إلى العمر والسامرائي ) )2007فهي المعلومات الاي ارابط بقدرة المنظمة على الانبؤ
بالمساقبل ،والاي انطو على درجة عالية من حالة من المخاطرة والالااكد البيئي .هذا ويخالف
أساخدام المعلومات االساراايجية من منظمة الى أخرى ،من حيث احاياجها لهذه المعلومات ،ويرابط
بطبيعة نشاطها ،وهذا ينعكس من خالل ما ااماع به اإلدارة العليا من رؤية ووجهة نظر ،كما ارابط
بنقاط الضعف والقوة في المنظمة ،وبالمعلومات عن المنافسين وبالفرص والاهديدات البيئية (الزعبي،
 .)2005بينما َّ
عد بوبعاية ويعقوبي ( )2014المعلومات االساراايجية كمخرجات نظم المعلومات
االساراايجية  ،الاي يجب ان ااصف بالشمولية والاكامل ،واالسام اررية ،والوضوح والدقة ،والاوقيت
المناسب.
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وبناء على المفاهيم السابقة يرى الباحث ان المعلومات االساراايجية؛ هي بيانات ام جمعها من
ً
البيئة المحيطة بالمنظمة والاي ااسم بدرجة عالية من الاأكد البيئي والخطورة على مساقبل المنظمة
ومن ثم معالجاها وفقاً لرؤية اإلدارة العليا والاوجه االساراايجي للمنظمة باساخدام نظم المعلومات
االساراايجية.
ويعد مفهوم نظم المعلومات االساراايجية من المفاهيم المعاصرة الاي أظهرها مسار الاطور
الااريخي لاطبيقات نظم المعلومات في المجاالت المخالفة ،وارابط هذا المفهوم باسهيل مهمة اإلدارة
للقيام بالاخطيط االساراايجي الذ

يمكن المنظمة من احقيق أهدافها في ظل إدراك الاغيرات في

البيئاين الداخلية والخارجية واللذين اسهمان في اوليد اهديدات وفرص حقيقية اسهم بدورها في صياغة
أهدافها االساراايجية من خلل اوفير المعلومات المناسبة (حااملة وعبد المطلب.)2014 ،
واعرف نظم المعلومات االساراايجية بأنها الك النظم الاي اخدم وادعم نشطات اإلدارة االساراايجية
ّ
الاي يمكن وصفها على أنها النشاطات الخاصة بالاخطيط ووضع السياسات ،وهي بذلك احصل على
معلومات الخيصيه عن أوضاع المنظمة من نظام المعلومات الداخلي وابحث في الوقت نفسه في
البيئة الخارجية عن المعلومات الاي يحامل ان اؤثر في اصرفات المنظمة في المساقبل (ايوب،
 .)1996اما ( O'Brien & Maraka (2002فعرفاها بانها النظم الاي ارفد الشركة بالمعلومات
الماعلقة بطبيعة المناجات والخدمات والقدرات الاي اعطيها الميزة االساراايجية على منافسيها في سوق
األعمال ،واشجع على اباكار األعمال واحسين عمليااها واساهم في بناء موارد معلومااية اساراايجية
للشركة .ووصفت بأنها النظم الاي اساخدمها المنظمة في كافة المساويات لاهيئة المعلومات
االساراايجية ،وادعم اإلدارة في الحصول على ميزة انافسية عند مساويات مرافعة من الالاأكد البيئي
(.)Ward & Peppard, 2004
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وعرفها الزعبي ( )2005بانها النظم الاي اسهم مخرجااها في دعم او اشكيل اساراايجية المنظمة
الانافسية ،واعزيز ق اررات اإلدارة العليا بالمعلومات االساراايجية للحفاظ على الموقف الانافسي او
اقليص الفجوة الانافسية الاي افصل المنظمة عن منافسيها .وهي أحد االساليب الممكنة للاحليل البيئي
من خالل إنشاء قواعد بيانات اساراايجية معامدة على مدخالت من العمالء ،المنافسين ،المجهزين،
المدراء الداخليين ،والقوى البيئية وغيرها ) .(Resca & D’Atri, 2012بينما يشير الطائي والخفاجي
) )2009بأنها النظم المساخدمة في إدارة المعلومات والمساعدة في ااخاذ الق اررات االساراايجية،
واحاذ هرمها ومساويااها الانظيمية على نحو يزيد من جاهزية المنظمة لالساجابة للاغيير البيئي.
الن نظم المعلومات االساراايجية العب دو اًر هاما وأساسياً في دعم ومساندة اإلدارة االساراايجية
للمنظمة إلداء مهامها االساسية بأعلى مساوى من الكفاءة والفاعلية (قسيمة.)2014 ،
هذا وقد بين ) Silva & Hirschheim (2007أن عملية اطبيق نظم المعلومات االساراايجية
يجب أن احصل في البنية العميقة للمنظمة ،وينبغي ان اشمل افاعل مجامع المنظمة وباألخص مع
القيم االساسية ،اوزيع السلطة ،وآليات المراقبة ،لضمان عدم حصول اضطرابات داخلية في المنظمة.
وأن حسن اإللمام باطبيق نظم المعلومات االساراايجية يساهم مساهمة كبيرة في بناء االساراايجية
الصحيحة عن طريق إزالة القلق االساراايجي وضمان اساثمار الذكاء االساراايجي واحقيق الميزة
الانافسية وضمان اساداماها (صالح.)2012 ،
مما سبق ياضح أن البعد االساراايجي لنظم المعلومات قد اوسع ليكون أكثر شموالً من نظم
المعلومات االخرى ،حيث ركزت نظم المعلومات االساراايجية على رصد واحديد وقياس الاغيرات في
البيئة الداخلية والخارجي للمنظمة ،واوفير المعلومات الالزمة لصياغة واعداد االساراايجيات البديلة
).(Merali, Papadopoulos, & Nadkarni, 2012
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وبعد اساعراض الباحث للمفاهيم السابقة يمكن اعريف نظم المعلومات االساراايجية وفق مساوى
الدراسة الحالية ،بأنها النظم الاي اقوم بعملية مسامرة لمسح البيئة (الداخلية -الخارجية) للمنظمة
بهدف الحصول على البيانات المهمة واحويلها الى معلومات مفيدة في المساقبل اساخدم لدعم
اساراايجيات المنظمة على اخاالف اشكالها.



أهداف نظم المعلومات االستراتيجية:
يمكن الخيص أهداف نظم المعلومات االساراايجية ( )SISsباآلاي:
( ; O'Brien & Maraka, 2002الزعبي)Basahel & Irani, 2010 ; 2005 ،

 -1اوفير معلومات اساعد في وضع االهداف االساراايجية من خالل اوفير المعلومات عن البيئة
الداخلية والخارجية للمساويات اإلدارية المخالفة بالمنظمة.
 -2اوفير المعلومات إلعداد واكوين الخطط االساراايجية والمساهمة في صياغة االساراايجيات
والق اررات االساراايجية للمنظمة.
 -3المساهمة في أاخاذ الق اررات لحل المشكالت الاي اواجه المنظمة مثل أباكار مناج جديد او دخول
سوق جديد ،والاي اؤثر على المنظمة على المساوى البعيد وااصف بدرجة عالية من الالاأكد.
 -4مراقبة واقييم األداء االساراايجي من خالل اابع ومراقبة انفيذ االساراايجيات المخططة والق اررات
االساراايجية لضمان سالمة الانفيذ ،واصحيح المسار في الوقت المناسب.
 خصائص نظم المعلومات االستراتيجية:
أشار الباحثين الى مجموعة خصائص يجب اوفرها في ( )SISأهمها:
(ايوب ; Ward & Peppard, 2004 ; 1996 ،العمر  ،والسامرائيResca & ; 2007 ،
)D’Atri, 2012
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 -1يجب ان يكون نظام المعلومات االساراايجي ماكامل ويحاو على معلومات شاملة اكون بعضها
ذات خصائص كمية يام احليلها باساخدام اساليب الاحليل الكمي المناسبة ،والبعض االخر ذات
خصائص وصفية ألنها اعامد على اآلراء الشخصية والمالحظات.
 -2يعامد نظام المعلومات االساراايجي الماكامل على نظام الاقارير الالخيصية الماعلقة بأوضاع
المنظمة الداخلية ،كما يعامد بصورة اكبر على المعلومات الاي انشأ في البيئة الخارجية ،والاي اكون
ذات طبيعة انبؤيه ااعلق بالمساقبل أكثر من أراباطها بالماضي.
 -3يحاو نظام المعلومات االساراايجي على جزء رسمي يجمع المعلومات ويعالجها باناظام طبقاً
إلجراءات معينة ،ويقدمها على شكل اقارير لإلدارة ،كما ويحاو على جزء غير رسمي يعمل على
اقديم المعلومات الاي ادعم بكفاءة الفكر االساراايجي لدى اإلدارة.
وقد بين ) Ciborra & Jelassi (1995الخصائص يجب أن ااسم بها نظم المعلومات االساراايجية
كما في الشكل (.)5-2

الشكل ( )5-2خصائص نظم المعلومات االساراايجية.
المصدر :صالح ،احمد علي (" .)2012إدارة االعمال الدولية :مدخل منهجي ماكامل" ،دار وائل
للنشر  ،عمان ص.337
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 متطلبات نظم المعلومات االستراتيجية:
هناك مجموعة ماطلبات البد من اوافرها في نظم المعلومات االساراايجية لاقدم افضل أداء ،وان
غياب هذه الماطلبات قد يعيق عملية اطوير هذه النظم ،وانقسم هذه الماطلبات الى :
(; Hemmatfar, 2010 ; Ward & Peppard, 2004 ; King & Sabherwal, 1992
صباح)2014 ،
اوالا :المتطلبات التنظيمية:
وهي الماطلبات ازيد من اطوير نظم المعلومات االساراايجية ،اشمل ماطلبات إدارية واساراايجية
ضمن الهيكل الانظيمي ،أهمها:
 يجب وجود اخطيط اساراايجي داخل المنظمة.
 مشاركة اإلدارة العليا في عملية الاخطيط االساراايجي لنظم المعلومات.
 ان اشغل نظم المعلومات في المنظمة مساوى إدار كالذ اشغله االقسام االخرى في المنظمة.
 الحفاظ على سرية المعلومات والخطط الموضوعة لنظم المعلومات في المنظمة.
 يجب دراسة واحليل المصاريف والاكاليف المرابطة باطوير نظم المعلومات االساراايجية.
 يجب ان اابنى المنظمة عملية الاغيير والاطوير بصفة مناظمة ومسامرة
ثانيا :المتطلبات التكنولوجية:
وهي الماطلبات الاي يحب أن ااوفر في بنية اكنلوجيا المعلومات المساخدمة داخل المنظمة:
 وجود الحاسبات واالجهزة االلكارونية والمكونات المادية االخرى. اوفير قاعدة بيانات كافية وماكاملة. -اوافر قدرات احليلية ورياضية كبيرة للوصول الى الق اررات المناسبة.
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 ضرورة اوفير شبكات ااصال اسهل عملية االاصال للمنظمة خارجياً وداخلياً. -القدرة على ربط االنظمة المخالفة معاً.

) (2.2.2مكونات نظم المعلومات االستراتيجية:
اغطي مكونات نظم المعلومات االساراايجية البيئات الداخلية والخارجية والانافسية للمنظمة،
واافاعل هذه المكونات بطريقة فاعلة ومارابطة مما يزيد قدرة هذه النظم على اوفير المعلومات
االساراايجية الاي اساعد المنظمة على البقاء ضمن بيئاها وبشكل يحقق ميزة انافسية (الزعبي،
.)2009
واشمل نظم المعلومات االساراايجية المكونات الاي أشار اليها (O'Brien & Maraka (2002
; الطائي ،والخفاجي ( ; )2009الرجا وملكاو ( ; )2012قسيمة ( )2014وهي:
أ -المدخالت :ااضمن مدخالت نظم المعلومات االساراايجية بيانات عن ماغيرات البيئة الخارجية
والبيئة الداخلية للمنظمة ،اشمل مدخالت البيئة الداخلية بيانات كاملة عن جميع أنشطة المنظمة
واشخيص نقاط القوة ونقاط الضعف الداخلية ،بينما ااكون مدخالت البيئة الخارجية من مخالف
البيانات عن المنافسين والموردين والعمالء والقوانين الحكومية و احديد الفرص المااحة.
ب -عمليات المعالجة :ويقصد بها كافة األنشطة والافاعالت الاي اجر على المدخالت بهدف
احويلها الى مخرجات (معلومات اساراايجية) وهذه األنشطة هي :جمع البيانات ،معالجة البيانات،
خزن المعلومات ،واسارجاع المعلومات (العمر  ،والسامرائي.)2007 ،
ج -المخرجات :المعلومات االساراايجية هي مخرجات هذه النظم ،بعد أن اجريت على البيانات
عمليات المعالجة والخزن واالسارجاع ،بحث أصبح لها قيمة اساراايجية اساعد ماخذ

القرار في
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المنظمة ،ويجب أن ااصف هذه المخرجات بخصائص المعلومات االساراايجية السابقة الذكر ،إضافة
الى أن ااسم هذه المعلومات بالدقة ،الاوقيت ،انخفاض الكلفة ،وموثوقية المعلومات (الزعبي.)2005 ،

) )3.2استراتيجيات إدارة األزمات (:)Crisis Management Strategies
يناقش هذا الجزء من الدراسة ماطلبات اإلجابة على السؤال النظر الثالث ،وهو:
ما المفاهيم االساسية واالستراتيجيات الرئيسية إلدارة األزمات؟
ولاحقيق االجابة على السؤال المذكور ،قسمت البيانات والمعلومات على محورين ،هما:
 المفاهيم األساسية الماعلقة بإدارة األزمات. -اساراايجيات إدارة األزمات .

) (1.3.2المفاهيم األساسية إلدارة األزمات:
قبل الشروع في مناقشة إدارة األزمات ،البد من عرض المفاهيم الماعلقة باألزمة ) (Crisisفقد
انوعت واخالفت اعريفات مصطلح األزمات ابعاً لمنظور الكاّاب ومجاالت البحث والاطبيق ،الن
مفهوم األزمة أصبح من المفاهيم الواسعة االناشار في عالمنا المعاصر ،وامس كل جوانب الحياة
االجاماعية ،واالقاصادية ،والسياسية ،والبيئية ،واؤثر على جميع األصعدة والمساويات المحلية،
واألقليمية ،والعالمية.
اغيرات في بيئية مولدة لأزمات ،اخرج
فقد عرفت شريف ) )1996األزمة بأنها موقف يناج عن ّ
قدر من الخطورة والاهديد والمفاجأة إن لم يكن في
فيها المنظمة عن إطار العمل المعااد ،ياضمن اً
آثار
الحدوث فهو في الاوقيت ،وياطلب اساخدام أساليب إدارية مباكرة وسرعة ودقة رد الفعل ،ويفرز ًا
مساقبلية احمل في طيااها فرصاً للاحسين والاعلم ،ويافق مع هذا الاعريف & .)Olejarski
(. Garnett, 2010
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وأساناداً للمفاهيم السابقة يساخلص الباحث أن األزمة امثل حالة غير مرغوبة انشأ في أطار من
الالاأكد البيئي احمل معها مفاجآت واهديدات واسبب نوع من الفوضى ،لذا يسالزم األمر إداراها.
ويعد مصطلح إدارة األزمات من المفاهيم الاي ظهرت في ساينيات القرن الماضي ،فهو علم مؤسس
كغيرِه من العلوم على مجموعة من األسس والمبادئ العلمية والمفاهيم الخاصة ،بما يجعلهُ علماً
مخالفاً في أساليبه واطبيقااه عن العلوم اإلدارية األخرى ،حيث إن هذا العلم يهدف إلى الاحكم في
األحداث المفاجئة والاعامل معها ومواجهة آثارها وناائجها (المغربي.)2012 ،
ويعابر ( Coombs (2007ان إدارة األزمات عملية اهدف إلى منع أو اقليل من اضرار األزمة
الاي يمكن أن الحق بالمنظمة وأصحاب المصالح فيها.
ويرى أبو فارة ( )2009ان إدارة األزمات علمية رشيدة اقوم على البحث والحصول على المعلومات
والمعرفة واساخدام المعلومات المناسبة كأساس للقرار المناسب ،واقوم على الاخطيط والانظيم والرقابة
والبعد عن االراجالية والعشوائية .واعني إدارة األزمات ايضاً بانها مجموعة من الوظائف والعمليات
الاي اهدف الى الانبؤ والاعرف على األزمة (.)Larsson & Rudwal, 2010
واهام إدارة األزمات باحديد الاهديدات الاي اواجه المنظمة وأصحاب المصالح ،واألساليب الاي
اساخدمها المنظمة للاعامل مع هذه الاهديدات ،ونظ اًر لعدم القدرة على الانبؤ باألحداث واألزمات
العالمية ،يجب على المنظمات أن اكون قادرة على الاعامل مع احامالية إجراء اغييرات جذرية على
الطريقة الاي اجر بها أعمالها ) .(Baubion, 2013ويعرف ( Casto )2014إدارة األزمات بأنها
فن ااخاذ الق اررات احت ضغط اساثنائي في ظل غياب المعلومات ،وانسيق اساجابة المنظمة لأزمة
الاي احاول ان الحق الضرر باألفراد وهيكل المنظمة وسمعاها ،لذا فهي اعمل على افاد او اخفيف
آثار األزمات.
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وبناء على ما اقدم يظهر ان إدارة األزمات هي منهجية فكرية اهدف إلى منع وقوع األزمات أو
ً
اقليل أضرارها ،عن طريق الانبؤ واحليل المعلومات وااخاذ الق اررات للاحكم بها والسيطرة عليها.

 عوامل نجاح إدارة األزمات:
احااج إدارة األزمات الى ماطلبات واحاياجات إدارية خاصة ،اعمل على احقيق المناخ المناسب
للاعامل مع األزمات ،ومن أهم العوامل الاي اؤثر في نجاح إدارة األزمات:
) ; Ulmer, 2001األعرجي ،ودقامسة ; 2003 ،ماهر ; 2006 ،المخامرة)2010 ،
 -1إيجاد واطوير نظام إدار مخاص ُيم ّكن المنظمة من الاعرف على المشكالت واحليلها وايجاد
الحلول المناسبة لها.
 -2الاأكيد على ضرورة وجود نظام فعال لإلنذار المبكر في المنظمات ،من اجل الوقاية من األزمات
واالساعداد للاعامل مع األزمات الاي ال يمكن اجنبها في حال وقوعها.
 -3وجود نظام ااصال ياسم بالكفاءة والفاعلية.
 -4أنشاء قاعدة شاملة وماكاملة من المعلومات والبيانات الخاصة بكل أنشطة المنظمة.
 -5ضرورة أيجاد جهة مركزية منسقة للمعلومات لمنع الاشايت وربما الاناقض واالزدواجية في عمليات
اداول ونقل المعلومات في حالة األزمة.

 مقومات إدارة األزمات:
ذكر الخضير ) )2003أبرز مقومات اإلدارة الفاعلة لأزمات ،وهي:
(ابسيط اإلجراءات واسهيلها ،والاعامل مع األزمة بمنهجية علمية ،الاواجد المسامر في موقع األحداث،
انشاء فرق مهمات خاصة وافويض السلطة لهم).

48

بينما أشار ( Light & Morgan (2008الى مجموعة خصائص ومقومات ،لكي احقق إدارة
األزمات أهدافها بكفاءة وفاعلية ،منها:
 -1وضع وانفيذ خطط إدارة األزمات واحديثها باناظام.
 -2إدراج االساعداد لأزمات ضمن عملية اإلدارة االساراايجية ،والخطة االساراايجية.
 -3المشاركة في اقييم نقاط الضعف في المنظمة ،والاهديدات الاي من الممكن أن اصيبها.
 -4زيادة قدرة العاملين على االساعداد لأزمات والاعامل معها من خالل زيادة الادريبات.
 -5الاأكد من أن المنظمة لديها برامج ادريب كافية للعاملين في كل األقسام اإلدارية.
 -6اقديم المكافآت لمن يكاشف األخطاء ويبلغ عنها.

) (2.3.2استراتيجيات إدارة األزمات:
اعد اساراايجيات إدارة األزمات من أهم الموضوعات والعناوين االساسية الاي يجر اناولها في
سياق إدارة األزمات ،إذ يشير أبو فارة ( )2009الى انها منهجية الاعامل مع األزمات من أجل اجنب
حدوثها من خالل الاخطيط للحاالت الاي يمكن اجنبها ،واجراء الاحضيرات لأزمات الاي يمكن الانبؤ
بحدوثها في إطار نظام يطبق مع هذه الحاالت الطارئة عند حدوثها بغرض الاحكم في الناائج أو
الحد من آثارها الادميرية.
ويقصد باساراايجيات إدارة األزمات أنها مجموعة من اإلجراءات واالساليب الاي ااخذها إدارة
األزمات لكي احدد آليات الاعامل مع األزمات المحاملة بالوقاية واالساعداد ،او األزمات الواقعة
بالمعالجة والسيطرة ،ويشارك في هذا المفهوم (عليوة ; 1997 ،الهدمي.)2007 ،
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ويعابرها ) Pollard & Hotho (2006بأنها جميع الخطط الموضوعة والسيناريوهات المرسومة
الاي اساعد إدارة األزمات في اقييم البدائل المطروحة الاخاذ القرار الصائب الحاواء األزمة .من
خالل اساقراء المساقبل واالدراك الكامل بطبيعة األزمة ومعرفة خيارات االساعداد او الوقاية منها.
ويشير ( Kash & Darling (1998أنه يجب النظر للمنظمة كأنها كائن حي ،ياطلب الاخطيط
المسامر لكي ينمو ،وان عدم إدراج إدارة األزمات ضمن عملية الاخطيط االساراايجي ،مثل وجود
الحياة دون ضمان اسامرارها .و يوافقهُ القول ) Coombs (2006بأن األزمات أصبحت واقع يواجه
المنظمة كل يوم ،وال اساطيع المنظمات ان اافادى جميع األزمات ،لذا يجب على المنظمات اعزيز
دور إدارة األزمات ودمجها بالثقافة الانظيمية وجعلها جزء ال ياج أز من الحمض النوو الانظيمي
للمنظمة ،بحيث يساطيع المدراء الاعامل مع األزمات بكفاءة او الوقاية منها.
ااعد اساراايجيات مواجهة األزمات ،ويحدد اخايار ا

منها وفقاً لإلمكانيات الماوفرة والمااحة

الاحديد الدقيق لمسار األزمة والاغيرات الاي اط أر عليها ،وأن لكل من االساراايجيات اكايكااها وأساليبها
المخالفة ،الاي اناهجها المنظمة خالل مراحل اطور األزمة (.(Sternad, 2012
ياضح أن االخايار السليم أل اساراايجية للاعامل مع أ أزمة ،ااحدد بالهدف المطلوب احقيقه،
ومدى مالئمة الك االساراايجية مع قدرات المنظمة الداخلية ،وماغيرات البيئة الخارجية.
ان العديد من الكاّاب والباحثين في إدارة األزمات مثل :الخضير ( ; )2003أبو فارة ()2009
; ) (Lerbinger 2012 ; Larson & Rudwal (2010يافقون على مجموعة اساراايجيات ،ال
اخرج عن نموذج دورة حياة األزمة الذ عرضه ) Pearson & Mitroff (1993والاي يبين حال
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المنظمة (قبل وأثناء وبعد األزمة) ،وهذه االساراايجيات هي (اكاشاف أشارات االنذار ،االساعداد
والوقاية ،احاواء االضرار ،اساعادة النشاط ،والاعلم).
لكن ( Mitroff & Alpaslan (2003طور مجموعة استراتيجيات جديدة لتعامل مع األزمات،
فتحت المجال امام العديد من الدراسات والمقاالت مثل2004 ; Koster & Norton 2004( :
Elsubbaugh, Fildes, & Rose 2004 ; Mostafa, Sheaff, Morris, & Ingham,
;  (Light & Morgan, 2008 ; Jaques, 2007 ; Pollard & Hotho, 2006اساخلصت
ان على المنظمات ان افكر باإلعداد ألزمات غير الك الاي مرت بها سابقاً ،وان افكر على نطاق
اوسع حول مخالف المشاكل واألزمات الاي من المحامل ان اواجهها ،لاضع االساراايجيات المالئمة
لاخفيض احامالية وقوعها او اقليل شدة اأثيرها.
فقد أشار ( Baubion (2013ان االساراايجيات الاقليدية إلدارة األزمات اعاملت مع مراحل حياة
اكيفي ُيم ّكن المنظمات من االساعداد
األزمة ،ولكن أزمات العصر الحالي ااطلب ان يحصل نهج ّ
والوقاية من األزمات.
ويبين ( )Baubion & Jacobzone, 2014الفرق بين االساراايجيات الاقليدية والحديثة إلدارة
األزمات بالاالي:
 سيناريوهات الاخطيط مقابل الاحضير للمجهول. اخابار الخطط واإلجراءات مقابل المناورات االساراايجية. نظم إشارات االنذار المبكر مقابل االسابصار االساراايجي. -القيادة والسيطرة مقابل اكييف القدرات.
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ويؤكد ) Jaques (2007على النظرة الشمولية لعملية إدارة األزمات ،إذ ان الخطوات والاكايكات
الاي ااخذها المنظمة فور وقوع األزمات لها دور مهم بعد وقوع األزمات واعمل كحلقة لرفد إدارة
األزمات في المساقبل.
مما سبق نساناج أن اساراايجيات إدارة األزمات انقسم الى اساراايجيات (وقائية وعالجية) ،كاآلاي:
أ -االستراتيجيات الوقائية إلدارة األزمات (preventive strategies for crisis
:)management
يقصد باالساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات ،بأنها الانبؤ باألزمة قبل حدوثها ومعرفة جميع
مسببااها وعناصرها المكونة وأهدافها ،من خالل الرصد والمراقبة ،وأجهزة اإلنذار المبكر ،ألعداد
سيناريوهات الاعامل معها ،و وضع أمام ماخذ القرار بدائل عديدة لياخذ القرار المناسب وقت األزمة،
ويافق في هذا المفهوم (عليوه ; 1997 ،الخضير  ; 2003 ،الهدمي.)2007 ،
ويأاي الكالم السابق ماسقاً مع ما ذكرهُ ( Mitroff & Alpaslan (2003والذ مفاده :لم يعد
من الممكن الانبؤ بحجم ومدى اأثير األزمات ،او الاحكم والسيطرة على آثارها الادميرية ،لذا فان من
الضرور

ان اكون هناك وقاية من األزمات بدالً من احاوائها ،وعلى هذا اإلساس دعا

( Elsubbaugh, Fildes, & Rose (2004الى ضرورة االهامام بأنشطة الوقاية واالساعداد
كأساس لاعزيز عملية إدارة األزمات.
ويعضد اآلراء السابقة ( Jaques (2007بالقول :ينبغي ان ال ُينظر الى إدارة األزمات على انها
رد فعل اكايكي عندما اضرب األزمة المنظمة ،ولكن كنظام اساباقي يابنى العمليات المارابطة الاي
اعمل على منع األزمات والوقاية منها.
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إذن فهي مجموعة االحاياطات الالزمة الاي ااخذها المنظمة مسبقاً للحيلولة دون وقوع األزمة او
اضييق نطاقها واأثيرااها قبل وقوعها األعرجي ( ،)1999ويضيف بأنها اعكس مدى قيام اإلدارة
باالساعداد للوقاية من األزمة ،واجراء الاحضيرات لأزمات الممكن الانبؤ بحدوثها (االعرجي،
ودقاسمة.)2003 ،
وقد وضح ( Kash & Darling (1998أن قلب حل األزمة هو ان اشرع المنظمة بالجهود
الوقائية بطريقة اشبه طريقة مناعة االنسان ،وهي في الواقع اقل اكلفة ،ولكن الكثير ياجاهلها ،حيث
ااناول الادابير الوقائية سبل حل المشاكل المحاملة واساشعارها .وفي نفس السياق يؤكد جاد اهلل
( )2007بضرورة وضع إجراءات وقائية ،ااعلق بالادابير الاي اضعها المنظمة لحماية نفسها من كل
ما يؤثر على ادائها الاشغيلي .ويبين ( Valikangas & Merlyn (2005بان قدرة المنظمة على
اجديد نفسها من خالل المرونة االساراايجية يعابر أسلوب وقائي من األزمات ايضا ،من خالل العمل
على اساكشاف حلول المشاكل قبل ان اقع.
ويساخلص الباحث من اآلراء السابقة ان االساراايجيات الوقائية اعكس ثقافة العمل داخل المنظمة
والمامثلة بمجموعة اإلجراءات والسياسات الاي اجعل المنظمة على أهبة االساعداد في مواجهة
األزمات ،فضال عن أنها اخلق بيئة منظميه آمنة ا ِح ُد من مسببات األزمات.

 مكونات االستراتيجيات الوقائية:
يبين ( )Baubion ،2013ان االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات اامثل في اطوير المعارف
والقدرات من أجل اوقع األزمات على نحو فعال ،من خالل احديد واحليل الاهديدات والمخاطر
ونقاط الضعف لاكون المنظمة على أهبة االساعداد للاحضير واالساجابة مع األزمة.

53

واافق كل من ( (Baubion & Jacobzone, 2014 ; Koster & Norton 2004ان
اساراايجية الوقاية من األزمات ااضمن االنشطة اآلاية:
(الصيانة والماابعة الدورية للموارد ،والادريب المسامر للعاملين ،هيكل انظيمي مناسب مدعوم
بصالحيات واضحة وسياسات واشريعات شاملة واخصيص الموارد الالزمة وضع آليات لانسيق
الجهود االساجابة لحاالت الطوارئ) كل هذه األنشطة اسهم مجامعة في الوقاية من األزمات.
بينما يشير ) Mitroff & Alpaslan (2003الى مجموعة أدوات يجب ان اساخدمها إدارة
األزمات لاعزيز الدور الوقائي ضد األزمات:
 عجلة األزمة :واشمل مناقشة واحليل واقييم جميع األزمات الاي مرت بالمنظمة والاي من المحامل
ان اواجهها مساقبالً ،واألزمات العادية الماكررة واألزمات الجديدة االساثنائية.
الاعلم المسامر :يعاقد أغلب المدراء انهم وموظفيهم على اساعداد لمواجهة األزمات ،لكن ينبغي
ّ 
على اإلدارة ان افكر ان هناك حاجة لاعلم وادريب الموظفين على ما هو أسوء.
 المقارنة المرجعية :على المنظمات الاي اساعد لأزمات ان اشارك بالمناديات المخاصة بإدارة
األزمات ،لمناقشة اجارب المنظمات االخرى في نفس القطاع والاعلم من سيناريوهات وخطط
المنظمات االخرى ،وامكنها من المقارنة المرجعية مع اساراايجيااها في الاعامل مع األزمات.
 العاب الاجسس :اقوم المنظمات باساخدام خبراء محايدين لشن هجمات افاراضية بهدف محاكاة
بيئة األزمات إليجاد نقاط الضعف واخابار ردود االفعال في نفس الوقت ،وهذا يساعد على المدراء
بالادرب على أزمات لم ياوقعوا حصولها.
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ب-االستراتيجيات العالجية إلدارة األزمات (Treatment Strategies for Crisis
:)Management
ال يمكن للمنظمة صد كل األزمات او الوقاية منها ،لكن على إدارة األزمات على االخذ
باالساعدادات الالزمة في حالة حدوث األزمة لاكون على جاهزية اامة في الاعامل معها بكفاءة
وفاعلية ،والخروج باقل الخسائر الممكنة.
واساخدم هذه االساراايجيات في مرحلة وقوع األزمة ،حيث يصفها ابو فارة ) )2009بانها مرحلة
الالعوده للوضع السابق (ما قبل األزمة) إذ لم اعد اجد الادابير الوقائية نفعاً ،حيث امااز بالسرعة
والحدة وبالادفق السريع لأحداث ،فعندما احدث األزمة يرافع حجم اأثيرااها في المنظمة واخلق حالة
من الفزع والذعر قد اؤد

إلى االنهيار ،هنا احاول إدارة األزمات حصر األضرار الاي أصابت

المنظمة وأصحاب المصالح ،وكسب الوقت وااخاذ ادابير عالجية.
ويعرف جبر ( )2000االساراايجيات العالجية بانها إعادة المنظمة الى حالة الاوازن من خالل
الخيارت
ا
الاحرك بسرعة ومرونة إلزالة جميع االثار الادميرية من جراء األزمة ،واساخدام الخطط و
إلعادة المنظمة الى نشاطها الطبيعي ،بااخاذ اجراءات مالية وانظيمية وهيكلية افرضها طبيعة األزمة".
ويقصد بها معالجة االضرار والخسائر الاي اسببت بها األزمة ،من خالل معرفة دقيقة وخبرة كاملة
بكيفية الاعامل مع الك االضرار والخسائر ،اال ان الجانب العالجي هو جانب سلبي ،اذ يعالج االثار
الناجمة عن األزمة بعد اناهائها (.)Lerbinger, 2012
ويافق الهدمي ) (2007والمخامرة ( )2010على انها اساراايجية وقائية بدرجة ما ،حيث اعني
الكيفية الاي اواجه األزمة بعد وقوعها وظهورها حيز الوجود ،فهي اكمل اإلدارة الوقائية لأزمات
واارابط معها لاعمل على نجاح إدارة األزمات في المساقبل.
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وياضح للباحث من خالل ما اقدم ان االساراايجيات العالجية امثل قدرة المنظمة على االساجابة
والافاعل مع األزمة ،والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة ،وسرعة الاعافي من اثارها ،واساعادة نشاط
المنظمة كما قبل حدوث األزمة.

 مكونات االستراتيجيات العالجية:
يافق ) (Light & Morgan, 2008 ; Koster & Norton 2004ان أنشطة االساراايجيات
العالجية إلدارة األزمات ااضمن:
 قدرة المنظمة على الاكيف لالساجابة لأزمات من خالل اكيف الهيكل الانظيمي والخططوالسياسات واالجراءات لاحقيق المرونة الكافية للاعامل مع األزمة.
 إمكانية الوصول الى المعلومات وانسيابها بين اقسام وفرق العمل في المنظمة لمعرفة نوع األزمةوخصائصها.
 السرعة بااخاذ الق اررات في ظرف األزمة. -اخايار الخطة المناسبة من بين خطط حاالت الطوارئ والاي اساهم في اساعادة النشاط.
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وبعد العرض والتحليل السابق يتضح أن كل من االستراتيجيات الوقائية والعالجية لها مجموعة من
الخصائص والمؤشرات يصورها الشكل ( )6-2ويوضح مدى الترابط والتكامل بينهما:

الشكل ( )6-2العالقة بين االساراايجيات الوقائية والعالجية إلدارة األزمات.
المصدر :من إعداد الباحث وفقاً لما عكساه االدبيات السابقة.

يابين من النموذج أعاله ان أولى االساراايجيات الاي على المنظمة أن اعامدها في األزمات هي
االساراايجيات الوقائية ،بعد احليل واقييم مدى نجاح خطط الطوارئ الاي نفذاها إدارة األزمات
الساعادة النشاط من أزمات سابقة ،وعلى أثرها اقوم ببناء الخطط والسيناريوهات الجديدة الاي ازيد
من كفاءة االنشطة الوقائية من خالل اابع مواطن الضعف في المنظمة واالنحرافات في أداء العمل
واساهم في دعم ق اررات االساجابة لاصحيح أ انحرافات في األداء بفاعلية ،فإذا ام معالجة األزمة
بدون ان احدث أضرار في المنظمة ،حققت إدارة األزمات الهدف األسمى الذ اصبو إليه.
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واذا لم اساطع االساراايجيات الوقائية من احاواء األزمة ،فعلى إدارة األزمات في المنظمة أعاماد
االساراايجيات العالجية ،لاخفف شدة االضرار وحصر مدى الاأثير الذ

أحدثاهُ األزمة ،حاى ال

اؤثر في المنظمة بشكل عام ويشل حركاها اماماً ،وذلك من خالل سرعة االساجابة مع األزمة واكيف
المنظمة بهيكلها الانظيمي والسرعة باخصيص الموارد الالزمة ،و وضع آليات لانسيق الجهود
االساجابة ،وكذلك أهمية انسيابية المعلومات بين أقسام المنظمة وفرق العمل ،كل ذلك يسهم في
ااخاذ الق اررات المناسبة بسرعة وخصوصا عند المراحل االولى لأزمة ،ليام اخايار خطة الطوارئ
المناسبة من بين الخطط المعدة سلفاً ،وانفيذها لكي اساعيد المنظمة عافياها ونشاطها الطبيعي،
مساخلصةً الدروس والعبر ،ومكاسبة المعرفة والخبرة ،لاكون على اساعداد و وقاية في حال حدوث
نفس األزمة في المساقبل.

58

ثانيا :الدراسات

السابقة:

هناك العديد من الدراسات الاي اناولت موضوعات نظم المناعة الانظيمية وأبعادها المخالفة (الاعلم
الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،الحمض النوو الانظيمي) ولكن بشكل منفصل ومجزأ ،وكذلك اناولت
اأثير نظم المعلومات بصورة عامة على اساراايجيات إدارة األزمات ،وفي ما يلي الدراسات السابقة
ذات العالقة الاي ام اخايارها بعناية.

أ .الدارسات العربية:
 .1د ارسـ ــة االعرجي ( )1999بعنوان" :إدارة األزمات بين (الوقائية والعالجية)  :دراســـة مســـحية
في المصـــــــارف األردنية" ،هدفت هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ــة للاعرف على طبيعة االاجاهات السـ ـ ـ ـ ــلوكية والفكرية
الوظيفية (وقائية او عالجية) للعاملين في المصارف األردنية اجاه األزمات ،صممت الدراسة اسابانة
لغرض جمع البيــانــات ،و وزعــت على العــاملين في المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف عينــة البحــث وعــددهم ( )35فرعــا
مصـ ـ ـ ـ ـرفياً من مجموع ( )433فرعا مصـ ـ ـ ـ ـرفياً في األردن ،كما ام اخايار ( )594عامالً من مجموع
العــاملين في الــك الفروع والبــالغ عــددهم ( )2243عــامال ،وقــد اظهرت الناــائج ان هنــاك اقــاربــا بين
الميول الوقائية ومســ ـ ــاويات الميول العالجية في الاعامل مع األزمات في المص ـ ـ ــارف المبحوث مع
وجود افوق جزئي للميل الوقائي ،وأوصـت الدراسة بضرورة العمل على احقيق الاوازن في نظام إدارة
األزمـات من خالل خلق ثقـافـة اؤمن بالوقاية من األزمات واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعداد والاعامل معها ،وافعيل دور
انظمـة المعلومـات واالاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت .وقـد اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافاد الباحث من هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في الاعرف على أبعاد
االساراايجيات الوقائية والعالجية إلدارة األزمات واالسافادة من مصطلحات االسابانة.
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 .2د ارســ ـ ــة سـ ـ ـ ــباي ( )2002بعنوان" :إدارة األزمات في منظمات االعمال في القطاع الصـــــناعي
األردني" ،هدفت الد ارس ـ ـ ـ ـ ــة الى معرفة مدى اوافر مس ـ ـ ـ ـ ــاويات الجاهزية إلدارة األزمات في منظمات
الصـ ـ ــناعية ،و انواع األزمات الاي اواجهها ،ومعرفة بعض المعوقات االنسـ ـ ــانية والانظيمية في إدارة
األزمات .اعدت هذه الدراسة اسابانة وام اخايار العينة لاشمل ( )107من مدير اإلدارة العليا الذين
يمثلون ( )40منظمة من المنظمات الص ــناعية العاملة في منطقة الحس ــين الص ــناعية والبالغ عددها
( )65منظمة ،ومن ابرز ناائج هذه الد ارس ـ ـ ــة ان المنظمات الص ـ ـ ــناعية محل البحث ااأثر باألزمات
الخـارجيـة اكثر من اـأثرهـا بـاألزمـات الـداخليـة ،و وجود افوق جزئي للميل الوقائي في إدارة األزمات
الاي اواجه المنظمات الصـناعية على الميل العالجي ،و أوصـت الد ارسـة باوثيق وزيادة الانسيق بين
االقس ـ ــام المخالفة لكي اعمل بش ـ ــكل اعاوني ،يس ـ ــمح بانس ـ ــياب المعلومات واألفراد بس ـ ــرعة كبيرة في
الظروف الحرجة ،وضـ ـ ـ ــرورة اجراء المزيد من الد ارسـ ـ ـ ــات حول إدارة األزمات في مخالف القطاعات
الصــناعية األردنية .وقد اســافاد الباحث من هذه الد ارســة في الاعرف على انواع األزمات الاي اواجه
القطاع الصناعي في المملكة بشكل عام ،وماهي المعوقات الاي اواجه اداة األزمات.
 .3د ارســة الخشــالي ،والقطب ( )2007بعنوان" :فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة
األزمات :دراسـة ميدانية في الشـركات الصناعية األردنية"  ،هدفت هذه الد ارسـة للاعرف على مدى
فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة الشـ ـ ــركات الص ـ ــناعية األردنية لأزمات الاي ااعرض لها،
واكونت عينة الدراسة من ) (136مدير لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ) (16شركة صناعية ،وقد اوصلت الدراسه إلى وجود
اأثير لفاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة الش ـ ـ ـ ــركات الص ـ ـ ـ ــناعية لأزمات الاي اواجهها ،و
اوص ــت الد ارسـ ــة الى ضـ ــرورة الاحديث المسـ ــامر لجميع نظم المعلومات لاوفير اخر ما يســـاجد منها
لامكين المديرين من رص ـ ـ ـ ــد كل ما يحص ـ ـ ـ ــل في البيئة من أش ـ ـ ـ ــارات يمكن ان اس ـ ـ ـ ــاعدهم في الانبؤ
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بحصـ ــول األزمات ومن ثم االسـ ــاعداد لها .وقد اسـ ــافاد الباحث من هذه الد ارسـ ــة في معرفة دور نظم
المعلومات بشكل عام في نجاح إدارة األزمات.
 .4د ارس ـ ـ ـ ــة الطائي ( )2009بعنوان" :الشــــــراكة ودورها في تحقيق المناعة التنظيمية  :دراســــــة
تحليلية آلراء عينة من مديري القطاع الصــــــــناعي" ،هدفت الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة في الاعرف على كيفية ايجاد
جهـاز منـاعي انظيمي قادر على اخطي االخطار الانظيمية والبقاء لمدة اطول في سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق ياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
بالمنافس ــة الش ــديدة ،وهد فت ايض ــا الى الاعرف على كيفية الس ــيطرة على االخطار البيئية ومحاولة
اجنبها واحصـ ـ ــين الدفاعات المناعية للمنظمات .ولاحقيق اهداف الد ارسـ ـ ــة ام اعداد اسـ ـ ــابانة لجمع
البيانات من عينة الد ارسـة الاي شملت ( )30مدي ار ورئيس قسم في المنظمات الصناعية في محافظة
النجف في العراق ، ،اوصلت الدراسة الى ناائج من اهمها :حققت أبعاد المناعة الانظيمية والمامثلة
بالحمض النوو مؤش ـ ار إيجابيا ،وكانت اهم اوصــيات هذه الد ارســة :افعيل اهامام المديرين بماغيرات
المناعة المكاسـ ـ ـ ـ ــبة والمامثلة بالخاليا المناعية واللقاح الانظيمي والمقارنة المرجعية ألجل احصـ ـ ـ ـ ــين
منظمااهم لمواجهة االخطار الانظيمية .وقد اسـ ـ ـ ـ ــافاد الباحث من هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ــة في معرفة أبعاد نظم
المناعة الانظيمية ،ودورها في مواجهة الاهديدات البيئية.
 .5د ارسـة لفاه ( )2014بعنوان " :المناعة التنظيمية ودورها في إدارة األزمات  :دراسة تحليلية
آلراء عينة من المســـــؤولين في الشـــــركة العامة للصـــــناعات الجلدية"  ،هدفت هذه الد ارس ـ ـ ــة الى
الاعرف على اوجهات المسـ ـ ـ ــؤولين في الشـ ـ ـ ــركة العامة للصـ ـ ـ ــناعات الجلدية العراقية عن المناعة
الانظيمية وادارة األزمات ،و بيان العالقة والاأثير بينهما على المســاوى الكلي وعلى مســاوى أبعادها
الطبيعية والمكاسـ ـ ــبة وادارة األزمات ،ثم بيان أ

من هذه األبعاد االكثر اأثي اًر في إدارة األزمات،

واســاخدمت االســابانة كأداة رئيســية في جمع البيانات من العينة الاي اكونت من ( )48فرداً مســؤوالً
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من اصـل ( ،)55واوصـل البحث الى عدة اسـانااجات اهمها :اوجد عالقة اراباط قوية بين المناعة
الانظيمية وادارة األزمات ،هناك أثر ايجابي للمناعة الانظيمية في إدارة األزمات .و اوصــت الد ارســة
بضـ ــرورة مبادرة اإلدارة العليا الى خلق مناخ انظيمي مناسـ ــب من خالل اجسـ ــيد المناعة الانظيمية
ليكون انظيمياً قاد اًر على الاعامل مع األزمات بطرق مدروسة سلفاً وللخروج منها باقل الخسائر.
وقد اسافاد الباحث من هذه الدراسة في الاعرف على طبيعة العالقة بين نظم المناعة الانظيمية وادارة
األزمات ومعرفة األبعاد االكثر اأثي اًر على اساراايجيات إدارة األزمات.
 .6د ارسـ ـ ـ ـ ــة لبدة ( )2015بعنوان" :أثر الجينات التنظيمية على قدرات المرؤوســـــــين االبتكارية:
دراســـة تطبيقية على البنوك التجارية بمصـــر" ،هدفت الد ارسـ ــة للاعرف على أثر الجينات الانظيمية
للمؤسـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة بمكونااها االربعة (حقوق ااخاذ القرار ،المحفزات ،المعلومات ،الهيكل الانظيمي) على
القدرات االباكارية لدى األفراد العاملين ،وقد صـممت اسابانة لجمع البيانات وزعت على ) (300فرد
من مخالف مسـاويات اإلدارة اسـارد منها ( )280اسـابانة ،اكدت ناائج الدراسة الى ان اكثر عناصر
الجينات الانظيمية اأثي ار على قدرات المرؤوس ـ ـ ـ ـ ـ ــين االباكارية هي الهيكل الانظيمي يليه المحفزات ثم
جودة المعلومات  ،واوصـلت ناائج الدراسة الى وجود اأثير معنو

لمعظم الماغيرات الممثلة لحقوق

ااخاذ القرار على قدرات المرؤوسـ ــين االباكارية ،وأوصـ ــت الد ارسـ ــة بوضـ ــع نموذج يقارح العالقة بين
الجينات الانظيمية واسـاراايجيات مواجهة الصـراع الانظيمي وحل المشكالت واطوير واحفيز االبداع
لدى أفراد المنظمة .وقد اســ ـ ـ ـ ـ ــافاد الباحث من هذه الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة في الاعرف على أبعاد الحمض النوو
الانظيمي ،والدور الذ العبه في اطوير المنظمات وزيادة مناعاها الانظيمية.
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ب -الدراسات االجنبية:
 .1د ارس ــة ( Pearson & Mitroff )1993بعنوان''From crisis prone to Crisis :
'' ، prepared: a framework for crisis managementهدفت الد ارســة لاوضــيح كيف
يمكن للمنظمات ان اسـ ــاهم في إدارة أزمااها ،وكيف يمكن اجنب الكوارث الاي من صـ ــنع االنسـ ــان،
وقدمت الدراسة اطار عمل يساعد المديرين الانفيذيين المهامين باحسين منظمااهم لمواجهة األزمات،
حيث امت مقابلة اكثر من ( )500شــخص مســؤولين عن إدارة األزمات ألكثر من ( )200شــركة ،
وقامت الد ارسـة باحديد األزمات الاي يجب على المنظمات ان اكون مسـاعدة لها ،ثم وصفت الدراسة
نظام مراحل األزمات الاي ااأثر بها المنظمات والمراحل الاي يمكن ان اؤثر بها المنظمات ،وناقشت
االدوار الاي يجب ان ااخذها الجهات المعنية في إدارة األزمات .وقد اسافاد الباحث من هذه الدراسة
في معرفــة االطــار النظر إلدارة األزمــات ومــا هي الم ارحــل واالنظمــة الاي اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم في عمليــة إدارة
األزمات.
 .2د ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ( Birkinshaw and Ridderstrale )1999بعععععنععوان''Fighting the :
corporate immune system: a process study of subsidiary initiatives in
'' ،multinational corporationsهدفت الد ارسـ ـ ـ ــة الى احديد اسـ ـ ـ ــباب المقاومة الاي اواجهها
مبادرات الشـركات الفرعية وكيف اقاوم من قبل النظام المناعي للشـركات ،وهدفت الدراسة الى احليل
( )44حالة من المبادرات الاي واجهت االخفاق والنجاح والاي قام بها مدراء ( )7ش ـ ــركات ص ـ ــناعية
كندية ،ام احليل بيانات ( )26حالة مبادرة باســ ـ ــاخدام مجموعة مانوعة من اقنيات احليل البيانات
النوعية ،وكانت المقابلة هي االداة الرئيسـ ـ ــية لجمع بيانات الد ارسـ ـ ــة اذ ام مقابلة ما مجموعه ()108
مقابلة بمعدل سـ ـ ــاعة لكل مقابلة ،باإلضـ ـ ــافة الى افسـ ـ ــير واحليل الوثائق وارشـ ـ ــيف المعلومات لكافة
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اجراءات مدراء الشـ ـ ــركات قيد الد ارسـ ـ ــة ،و اوصـ ـ ــت الد ارسـ ـ ــة االخذ باالعابار اهمية ود ارسـ ـ ــة النظام
المناعي للشــركات لكي اامكن من انفيذ المبادرات واال ســوف افشــل في احقيقها .وقد اســافاد الباحث
من هذه الد ارسـ ـ ـ ــة في معرفة دور نظم المناعة الانظيمية في حماية الهيكل الانظيمية من المشـ ـ ـ ــاكل
الداخلية والاهديدات الخارجية ،ومعرفة مزايا وعيوب المناعة الانظيمية.
 .3دراسة ( Mostafa, et.al., )2004بعنوانStrategic preparation for crisis :
'' ، management in hospitals: empirical evidence from Egyptهدفت هذه
الدراسة لاحسين قدرة المساشفيات المصرية على إدارة األزمات من خالل االساعداد المسبق لها،
وقامت بدراسة اأثير بعض الماغيرات الانظيمية مثل الاخطيط االساراايجي وخصائص الهيكل الانظيمي
على االساعداد لأزمات ،من خالل اخابار موثوقية اساراايجية االساعداد إلدارة األزمات (،)SPCM
ام اوزيع ( )500اسابانة للمديرين في عينة مخاارة عشوائيا من مساشفيات مصر ،ام اسارجاع ()298
اسابانة ،رصدت ناائج الدراسة وجود عالقة ايجابية بين االساراايجية طويلة االمد واالساعداد لأزمات،
وأشارت الى وجود عالقة ذ داللة إحصائية بين الاوجه االساراايجي الخارجي واالساعداد لأزمات،
وبينت الدراسة ان الاعقيدات في المنظمة ارابط وبشكل سلبي بمفهوم االساعداد لأزمات .وقد اسافاد
الباحث من هذه الدراسة في الاعرف على اساراايجيات االساعداد والوقائية في اداة األزمات ،وكذلك
معرفة الدور االساراايجي لنظم المعلومات في الاخطيط إلدارة األزمات.
 .4د ارس ـ ـ ــة ( Lin, Zhao, Ismail, and Carley )2006بعنوان''Organizational :
Design and Restructuring in Response to Crisis: Lessons from
'' ، Computational Modeling and Real-World Casesهدفت الد ارسـة الى اكاشاف
طريقة اعامل المنظمات مع أزمااها في ظل عمليااها المعقدة ،وكيف اسافيد المنظمات من الاغييرات
الهيكلية اثناء األزمات ،عالج البحث هذه القض ـ ــايا باس ـ ــاخدام نهج فريد نوعا ما ،وذلك بإجراء احليل
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اطــابق بين ( )80حــالــة انظيميــة حقيقيــة و ( )80حــالــة من منظمــات محــاكــاة الكمبيوار ،واظهرت
الناائج الى ان األزمات اش ــكل اهديداً خطي اًر في اداء المنظمة خارجياً وداخلياً ،وانه ال يوجد اص ــميم
يضـمن للمنظمة ان يكون ادائها عاليا خالل األزمة .وقد اسافاد الباحث من هذه الدراسة في انه عند
إعــادة هيكلــة المنظمــة للاكيف مع األزمــات فــانــه غــالبــا مــا اواجــه احــديــات كبيرة احاــاج الى فهم ان
الاكيف ليس مع البيئة الخارجية فقط ولكن هناك احديات ومشاكل في البيئة الداخلية ايضاً.
 .5دراسة ( khalil, M et.al., )2012بعنوانArtificial Immune Systems :
، Metaphor for Agent Based Modeling of Crisis Response Operations
قدمت هذه الدراسة نظام المناعة االصطناعي كاساعارة من نظام المناعة البشر  ،وهدفت الى نمذجة
العمليات المحوسبة االساجابة لأزمات ،واقارحت نموذج ماكامل لمجموعة من الجوانب الاي اساعد
في إدارة ،ام اطبيق النموذج المقارح لمحاكاة االساجابة الناشار وباء االنفلون از في ( )3مساشفيات
في القاهرة شمل ( )1000حالة اساجابة عشوائية خالل ( )50يوم ،اظهرت ناائج الدراسة ان عملية
الاعلم للنموذج بطيئة ولكنها سريعة في الاعامل مع المواقف الغير مرغوب بها ،وان الزيادة في عدد
الحاالت اولد نمو في النظام ،و اوصت الدراسة باساخدام نظام محوسب عالي األداء لاجنب الاأخير
في عمليات النظام و زيادة سرعة نمو اذكر الحاالت المشابهة .وقد اسافاد الباحث من هذه الدراسة
في الاعرف على دور الاعلم في نظام المناعة ،ومؤشرات األثر لنظام المناعة في الوقاية من األزمات.
 .6دراسة ( Nafei, W )2015بعنوانThe Role of Organizational DNA in :
Improving Organizational Performance: A Study on the Industrial
 ، Companies in Egyptهدفت هذه الدراسة الى اسليط الضوء على الدور الهام للحمض النوو
الانظيمي في احسين األداء الانظيمي ،من خالل اطوير عدد من الفرضيات اخابرت على الشركات
الصناعية المصرية ،صممت الدراسة اسابانة وزعت على ( )372من المساويات اإلدارية الثالثة في
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الشركات المبحوثة ،كشفت الدراسة أن اللبنات األربعة للحمض النوو الانظيمي (الهيكل الانظيمي،
حقوق ااخاذ القرار ،المحفزات ،والمعلومات) لها اأثير مباشر وكبير على األداء الانظيمي (،(OP
وقدمت الدراسة مجموعة من الاوصيات أهمها ضرورة إيالء المزيد من االهامام ألبعاد ))DNA
المنظمة كمصدر رئيسي لاعزيز الميزة الانافسية للمنظمات .وقد اسافاد الباحث من هذه الدراسة في
أن الشركات الصناعية يمكن أن احسن اداء إدارة األزمات عن طريق الاأثير في ) )DNAالمنظمة،
وعلى وجه الاحديد من خالل اطوير الهيكل الانظيمي وحقوق ااخاذ القرار ،المحفزات ،و المعلومات.

ثالث ا :ما يميز الدراسة الحالة عن الدراسات السابقة:

في إطار عرض الد ارســات الســابقة واحديد مضــامينها الفكرية واالجرائية؛ اســاخلص الباحث انها

قد اناولت عالقة إدارة األزمات واساراايجيااها مع نظم المناعة الانظيمية ،وكذلك مع نظم المعلومات
االسـ ـ ــاراايجية فضـ ـ ــال عن عالقة نظم المناعة الانظيمية بنظم المعلومات االسـ ـ ــاراايجية ،ولكن ليس
بجميع الماغيرات .لذا يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عنها بما يلي:
 جمعت هذه الدراسة بين ثالثة ماغيرات لم ادرس من قبل بشكل مجامع وهي (نظم المناعة الانظيمية،
نظم المعلومات االساراايجية ،واساراايجيات إدارة األزمات الوقائية والعالجية) ،من خالل الاوسع
في اخابار الماغيرات الاي لم يسلط عليها الضوء في الدراسات السابقة.
 اناولت الدراسات السابقة الماغيرات الثالثة المذكورة بعالقات ثنائية مباشرة .اما الدراسات الحالية
ساقوم بدراساهما بعالقات مباشرة وغير مباشرة ،وهذه الصفة سامنحها ميزة بيان دور الماغير الوسيط
في أثر الماغير المساقل على الاابع.
 ساخابر الدراسة الحالية األثر المباشر لنظم المناعة الانظيمية على االساراايجيات الوقائية
واالساراايجيات العالجية إلدارة األزمات ،لاحديد قوة الاالئم بين النظم المذكورة وكل اساراايجية من

66

االساراايجياين الوقائية والعالجية ،هذا اوالً؛ ومن ثم العالقة غير المباشرة بوجود نظم المعلومات
االساراايجية لاحديد ا

المسارات اكثر مالئمة لزيادة فاعلية إدارة األزمات ،وهذا مالم ُيدرس في

الدراسات السابقة.
 طبقت الدراسات السابقة الموضوعات المذكورة في قطاعات مخالفة مثل القطاع الدوائي ،الزراعي،
الصناعي ،الخدمات ،الاعليمي ،بينما طبقت هذه الدراسة في شركات قطاع الصناعات الغذائية
األردنية والاي لم ُيسبق دراسة هذه الموضوعات فيها.
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الفصل الثالث
الطريقة واالجراءات

) )1.3مقدمة:
ياضمن هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،ومجامع الدراسة وعيناها ،وادوات الدراسة ومصادر
الحصول على المعلومات ،وماغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية المساخدمة ،واخابار الاحقق
من مالئمة البيانات للاحليل االحصائي .ويوضح الشكل الاالي انسيابية معلومات هذا الفصل.

عرض منهج
الدراسة

منهجية
الدراسة
عرض ادوات
الدراسة
والتحليل
االحصائي








مجتمع الدراسة .
عينة الدراسة.
وحدة التحليل.
متغيرات الدراسة.
إجراءات الدراسة.






ادوات الدراسة.
صدق االداة.
ثبات االداة.
المعالجات االحصائية.

الشكل ( )1-3مخطط سير بيانات ومعلومات الفصل الثالث
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) :)2.3منهج الدراسة:
الدراسة الحالية هي دراسة سببية أابعت المنهج الوصفي ،إذ يعد األكثر مالئمة في احقيق
أهداف الدراسة الحالية .كون المنهج الوصفي يصف واقع المشكالت والظواهر كما هي للاعرف على
خصائصها ومن ثم اشخيص الماغيرات والعوامل الاي ااسبب في وجود الظاهرة ،أ الهدف اشخيصي
باإلضافة لكونه وصفي (النعيمي ،واخرون 2009 ،؛ غرايبة ،واخرون.)2010 ،

) :)3.3مجتمع الدراسة:
لاحقيق أهداف البحث اطلبت الماغيرات المدروسة منظمات ذات حجم كبير ،حيث ااصف
بهيكل انظيمي واضح ،يمالك المقومات لاطبيق األبعاد المدروسة ،فضالً عن وجود المبرر لدراسة
هذه المنظمات كونها اعاني من مشكلة بحثية (كما ام طرحها بالفصل االول) ،لكي اام االجابة على
اسئلة الدراسة بصورة صحيحة .لذا كانت مجال الدراسة شركات الصناعات الغذائية األردنية
المساهمة ،المسجلة في هيئة األوراق المالية لعام ( ،)2015والبالغ عددها ( )12شركة كما في
الجدول ( ،)1-3كونها الشركات الاي انطبق عليها الشروط المذكورة سلفاً .أما مجامع الدراسة فقد
شمل المساويات اإلدارية( :العليا -الوسطى -الانفيذية) في الشركات المبحوثة والاي ااكون من
( )349فرداً.
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جدول ( )1-3مجتمع الدراسة (شركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة)
اسم الشركة

ت

المستويات اإلدارية

المجموع

العليا

الوسطى

التنفيذية

5

23

37

65

3

7

15

25

1

1

4

6

2

5

23

30

13

27

95

135

1

1

5

7

7

شركة دار الغذاء

1

3

11

15

8

شركة أمانة لالساثمارات الزراعية والصناعية

1

1

2

4

9

شركة مصانع الزيوت النبااية األردنية

1

2

9

12

1

1

3

5

 11شركة عافية العالمية (األردن)

1

2

4

7

 12شركة سنيورة للصناعات الغذائية

6

8

24

38

36

81

232

349

1
2
3
4
5
6

10

الشركة األردنية لاجهيز واسويق الدواجن
ومناجااها
شركة األلبان األردنية
شركة القرية للصناعات الغذائية والزيوت
النبااية
الشركة العالمية الحديثة لصناعة الزيوت
النبااية
الشركة الوطنية للدواجن
شركة المصانع العربية الدولية لأغذية
واالساثمار

الشركة الوطنية األولى لصناعة واكرير
الزيوت النبااية

المجموع

المصدر :هيئة االوراق المالية الشركات المساهمة العامة_ قطاع الصناعة الغذائية (.)2015
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) :)4.3عينة الدراسة:
نظ اًر لكبر مفردات المجامع من ناحية ولصــعوبة الوصــل لكل مفردااه كونهم مديرين منش ــغلين
باس ـ ـ ــامرار ويص ـ ـ ــعب اواجدهم باناظام من ناحية أخرى ،لجأ الباحث الى س ـ ـ ــحب عينة )طبقية -
اناسـبية) قوامها ( )186فرداً ،من خالل اقسـيم مجامع الد ارسـة إلى ثالثة طبقات بحسـب المساويات
اإلدارية الاالية( :العليا -الوسـ ـ ـ ــطى -الانفيذية) ،ومن ثم ام السـ ـ ـ ــحب عش ـ ـ ـ ـوائياً من كل طبقة بحيث
ياناسـ ـ ـ ـ ــب هذا العدد مع حجمها الحقيقي في مجامع العينة ،واعد هذه العينة ممثلة لمجامعها ويمكن
الاعويل على ناائجها).(Sekaran & Bougie, 2010, p: 195

 وحدة التحليل:
اكونت وحدة الاحليل لهذه الدراسة من مدير االدارات في شركات الصناعات الغذائية األردنية
ّ
المساهمة ،والذين يشغلون المساويات اإلدارية الاالية( :مدير عام ،نائب مدير عام ،خبير ،مدير
انفيذ  ،رئيس قسم ،مدير شعبة ،مدير وحدة) .وقد ام اوزيع ( )186اسابانة على أفراد وحدة الاحليل
في الشركات المبحوثة ،وقد بلغ عدد االسابانات المساردة ( )178اسابانة ،وبعد فحص االسابانات
المساردة ابين ان هناك ( )6اسابانات غير صالحة للاحليل ،وبهذا اصبح عدد االسابانات الصالحة
للاحليل ( )172اسابانة بنسبة بلغت ( )%97من االسابانات المساردة.
واوضح الجداول ( )6-3( ،)5-3( ،)4-3( ،)3-3( ،)2-3الخصائص الشخصية والوظيفية
ألفراد وجدة الاحليل من حيث ( النوع االجاماعي؛ العمر؛ المؤهل الاعليمي؛ عدد سنوات الخبرة؛
والموقع الوظيفي).
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جدول ()2-3

اوزيع أفراد وحدة الاحليل حسب ماغير النوع االجاماعي
النوع االجاماعي

الاكرار

النسبة %

ذكر

159

92.4

انثى

13

7.6

المجموع

172

100.0

اُظهر ناائج ماغير النوع االجتماعي في الجدول ( )2-3ان نسبة ( )%92.4من أفراد وحدة
الاحليل كانوا من الذكور ,وان نسبة ( )%7.6من أفراد وحدة الاحليل كانوا من االناث ,وان اعلى
نسبة من أفراد وحدة الاحليل الاابعين لماغير النوع االجاماعي هم من الذكور ،وذلك كون طبيعة
العمل في الشركات محل الدراسة ااطلب المواصفات الذكورية للقيام بها.
جدول ()3-3

اوزيع أفراد وحدة الاحليل حسب ماغير العمر
التكرار

النسبة %

العمر
 29-20سنه

40

23.3

 39-29سنة

80

46.5

 49-39سنة

41

23.8

 50سنه  -فاكثر

11

6.4

المجموع

172

100.0

ويبين الجدول ( )3-3ان نسبة ) )%23.3من أفراد وحدة الاحليل ااراوح اعمارهم بين "-20
 29سنه" ,وان نسبة ( )%46.5من أفراد وحدة الاحليل ااراوح اعمارهم بين " 39-29سنة" ,وان
نسبة ( )%23.8من أفراد وحدة الاحليل ااراوح اعمارهم بين " 49-39سنة" ,وان نسبة ()%6.4
من أفراد وحدة الاحليل ااراوح اعمارهم بين " 50سنه  -فاكثر" ،ومما سبق نالحظ ان اعلى نسبة
من أفراد وحدة الاحليل الاابعين لمتغير العمر هم ممن ااراوح اعمارهم بين " 39-29سنة" ،وهذا
يدل على ان النسبة االعلى هي من الفئة الشابة ،وهي فئة قابلة للاعلم واكاساب الخبرات والمعاف
لانضج في المساقبل قيادات ناجحة.
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جدول ()4-3

اوزيع أفراد وحدة الاحليل حسب ماغير المؤهل الاعليمي
المؤهل العلمي

التكرار

النسبة %

دبلوم

31

18.3

بكالوريوس

113

66.9

ماجستير

24

14.2

دكتوراه

1

0.6

المجموع

172

100.0

يوضح الجدول ( )4-3ناائج ماغير المؤهل التعليمي حيث ان نسبة ) )%18.3من أفراد وحدة
الاحليل كانت من األفراد احصيلهم الاعليمي "دبلوم" ,وان نسبة ( )%66.9من أفراد وحدة الاحليل
كانت من األفراد احصيلهم الاعليمي "بكالوريوس" ,وان نسبة ) )%14.2من أفراد وحدة الاحليل كانت
من األفراد مساواه احصيلهم الاعليمي "ماجساير" ,وان نسبة ( )% 0.6من أفراد وحدة الاحليل كانت
من األفراد احصيلهم الاعليمي "دكاوراه" ,ومما سبق نالحظ ان اعلى نسبة من أفراد وحدة الاحليل كان
احصيلهم الاعليمي درجة البكالوريوس ،وهذا يدل على اساقطاب عالي لحملة الشهادات الجامعية
ويعكس اوافر المعرفة العلمية ،ويرى الباحث ايضاً أن ارافاع نسبة المؤهالت الجامعية من اجمالي
العينة المبحوثة يدعم المصداقية.
جدول ()5-3

اوزيع أفراد وحدة الاحليل حسب ماغير عدد سنوات الخبرة
الخبرة

التكرار

النسبة%

 5-1سنوات

36

20.9

10-6سنوات

46

26.7

 15-11سنة

48

27.9

 16سنة فاكثر

42

24.4

المجموع

172

100.0
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بينما ابين ناائج الجدول ( )5-3ان نسبة ( )%20.9من أفراد وحدة الاحليل كانت عدد سنوات
خبرااهم ااراوح بين " 5-1سنوات"  ،وان نسبة ( )%26.7من أف ارد وحدة الاحليل كانت عدد سنوات
خبرااهم ااراوح "  10-6سنوات"  ،وان نسبة ( )%27.9من أفراد وحدة الاحليل كانت عدد سنوات
خبرااهم ااراوح " 15-11سنة"  ،وان نسبة ( )%24.4من أفراد وحدة الاحليل كانت عدد سنوات
خبرااهم ااراوح " 16سنة فاكثر" ،ومما سبق نالحظ ان اعلى نسبة من أفراد وحدة الاحليل كانت
ممن ااراوح عدد سنوات خبرااهم بين  15-11سنة ،وهي سنوات خبرة عالية اساعد في الحصول
على اجابات موضوعية.
جدول ()6-3

اوزيع أفراد وحدة الاحليل حسب ماغير الموقع الوظيفي
الوظيفة

الاكرار

النسبة %

مدير عام

3

1.7

نائب مدير عام

1

.6

خبير

19

11.0

مدير تنفيذي

10

5.8

رئيس قسم

85

49.4

مدير شعبة

24

14.0

مدير وحدة

30

17.4

المجموع

172

100.0

أما بالنسبة لمتغير الموقع الوظيفي فقد اظهرت ناائج الجدول ( )6-3ان نسبة ) )%1.7من
أفراد وحدة الاحليل الموقع الوظيفي لهم هو "مدير عام" ,وان نسبة ) )%.6من أفراد وحدة الاحليل
الموقع الوظيفي لهم هو "نائب مدير عام" ,وان نسبة ( )%11.0من أفراد وحدة الاحليل الموقع
الوظيفي لهم هو "خبير" ,وان نسبة ( )%5.8من أفراد وحدة الاحليل الموقع الوظيفي لهم هو "مدير
تنفيذي" ,وان نسبة ) )%49.4من أفراد وحدة الاحليل الموقع الوظيفي لهم هو "مدير قسم" ,وان نسبة
) )%14.0من أفراد وحدة الاحليل الموقع الوظيفي لهم هو "مدير شعبة" وان نسبة ) )%17.4من
أفراد وحدة الاحليل الموقع الوظيفي لهم هو "مدير وحدة" ,ومما سبق نالحظ ان اعلى نسبة من أفراد
وحدة الاحليل ممن يعملون في وظيفة "رئيس قسم" ،وهم من أصحاب القرار الذين لديهم معلومات
كافية عن موضوع الدراسة إضافةً إلى قرب وظائفهم من موضوع الدراسة.

74

) )5.3متغيرات الدراسة:
قام الباحث باحديد ماغيرات الدراسة اآلاية:
 -1المتغير المستقل :نظم المناعة التنظيمية ))Organizational Immune Systems
باألبعاد الاالية :الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو الانظيمي.
باالساناد الى دراسةWatkins, 2007 ; Augirr, Howell, Klatter & Neilson, 2005) :
;  ; Huang, 2013 ; Leibner, Mader, & Weiss, 2009لفتة.)2014 ،
 -2المتغير التابع :استراتيجيات إدارة األزمات ))Crisis Management strategies
باألبعاد الاالية :االساراايجيات الوقائية ،واالساراايجيات العالجية.
باالساناد الى دراسة( :االعرجي ودقاسمة; Mitroff & Alpaslan, 2003 ; 2003 ،
.)Baubion & Jacobzone, 2014 ; Baubion, 2013
 -3المتغير الوسيط :نظم المعلومات االستراتيجية ()Strategic Information Systems
باألبعاد الاالية :مدخالت النظام ،عمليات المعالجة ،مخرجات النظام.
باالساناد الى دراسة ; Basahel & Irani, 2010 ; O'Brien & Maraka, 2002) :الطائي،
والخفاجي ; 2009 ،الرجا وملكاو  ; 2012قسيمة.)2014 ،

) :)6.3ادوات الد ارسة وطرق جمع البيانات:
لاحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باطوير اسابانة بهدف االجابة عن أسئلة الدراسة ،إذ ام اطوير
االداة بالرجوع الى االدب النظر ذ الصلة مثل (:االعرجي ودقاسمةAugirr, ; Howell, 2003 ،
 ; Mano 2010 ; Klatter & Neilson, 2005لفتة ; 2014 ،قسيمة ،) 2014 ،وام اساخدام
مصدرين أساسيين لجمع المعلومات ،وهما:
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المصادر الثانوية :واشمل الكاب والمراجع العربية واالجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت
والاقارير ،واالبحاث والدراسات السابقة الاي اناولت موضوع لدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع
االنارنت المخالفة.
المصادر االولية :لمعالجة الجوانب الاحليلية لموضوع الدراسة ام اللجوء الى جمع البيانات االولية
من خالل مقابالت اولية اجراها الباحث مع عدد من المدراء في عدة مساويات ادارية في عدة شركات
(ملحق رقم .)1ومن ثم االعاماد على (االسابانة) كأداة رئيسية للدراسة ،والاي اضمنت عدد من
العبارات الاي عكست اهداف الدراسة واسئلاها ،لإلجابة عليها من قبل عينة الدراسة ،وام اساخدام
مقياس ( )Likertالخماسي ،بحيث اخذت كل إجابة أهمية نسبية.
وتكونت أداة الدراسة الرئيسية (االستبانة) من اربعة اجزاء:
الجزء االول :يشمل الماغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة الاحليل من خالل ( )5ماغيرات وهي
(النوع االجاماعي ،العمر ،المؤهل الاعليمي ،عدد سنوات الخبرة ،والموقع الوظيفي) لغرض وصف
خصائص الاحليل.
الجزء الثاني :مقياس ماغير نظم المناعة الانظيمية عبر ثالث أبعاد هي (الاعلم الانظيمي ،الذاكرة
الانظيمية ،الحمض النوو الانظيمي) اضمنت ( )24فقرة لقياسها )8( ،فقرات لكل بعد.
الجزء الثالث :مقياس ماغير نظم المعلومات االساراايجية عبر ثالث أبعاد هي (المدخالت ،عمليات
المعالجة ،ومخرجات النظام) اضمنت ( )15فقرة لقياسها )5( ،فقرات لكل بعد.
الجزء الرابع :مقياس ماغير اساراايجيات إدارة األزمات بأبعادها (الوقائية ،والعالجية) اضمنت ()16
فقرة لقياسها )8( ،فقرات لكل بعد.
وبهذا تكونت االستبانة بشكلها األ ولي من ( )55فقرة.
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) :)7.3صدق أداة الدراسة وثباتها:
أ -الصدق الظاهري:
ام عرض االسابانة على مجموعة من الخبراء المحكمين األفت من ( )9اسااذة من اعضاء الهيئة
الادريسية ماخصصين في إدارة االعمال واالحصاء كما في (الملحق رقم  ،)3وبعد مالحظااهم حذفت
( )12فقرة ،ودمجت ( (2فقرة بفقرة واحدة.
بذلك تكونت االستبانة بشكلها النهائي من ( (42فقرة ،اراوحت مدى االساجابة بين ( )5اافق بشدة،
( )4اافق  )3( ،محايد  )2( ،ال اافق  )1( ،ال اافق بشدة  ،وفق مقياس ( )Likertالخماسي ،كما
في (ملحق رقم .)4
ولغايات الاحقق من صدق األداة ام حساب ماوسط الاباين المفسر ( )AVEلكل ماغير من
ماغيرات الدراسة ومجاالاها باساخدام برمجية ) (SmartPLSحيث ابين ان معامل اشبع الفقرات
على عواملها كانت اعلى من القيمة ( )0.40لجميع فقرات الماغيرات لكل نظم المناعة الانظيمية
بأبعادها ،ونظم المعلومات االساراايجية بأبعادها ،واساراايجيات إدارة األزمات بأبعادها ،كما أن
ماوسط الاباين كانت اعلى من ( (0.50لجميع الماغيرات ويبين الجدول ( )7-3الناائج الخاصة
بذلك.
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الجدول ادوات صدق االداة وثبااها ()7-3
األعباد

التعلم التنظيمي

الذاكرة التنظيمية

 DNAالمنظمة

المدخالت

عمليات المعالجة

مخرجات النظام

الوقائية

العالجية

الفقرة

التشبع

A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
C1
C2
C3
C4
C5
C6
D1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
F1
F2
F3
F4
G1
G2
G3
G4
G5
G6
H1
H2
H3
H4
H5
H6

0.57
0.70
0.75
0.74
0.78
0.64
0.71
0.70
0.61
0.68
0.81
0.81
0.70
0.71
0.75
0.79
0.82
0.56
0.77
0.83
0.88
0.85
0.85
0.84
0.82
0.81
0.79
0.85
0.87
0.81
0.72
0.80
0.81
0.85
0.78
0.78
0.80
0.74
0.74
0.81
0.79
0.50

متوسط التباين المفسر كرونباخ ألفا التجزئة النصفية
0.49

0.52

0.53

0.69

0.69

0.69

0.63

0.54

0.79

0.82

0.82

0.85

0.85

0.85

0.88

0.83

0.81

0.87

0.83

0.89

0.90

0.91

0.90

0.79
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ب -ثبات أداة الدراسة:
لغرض الاحقق من ثبات مقاييس الدراسة من خالل الطريقاين الاالياين:
 -1اال تساق الداخلي :قام الباحث باساخدام اخابار االاساق الداخلي االاساق الداخلي كرونباخ ألفا
( ،)Cronbach Alphaلقياس مدى التناسق في اجابات المبحوثين على كل االسئلة الموجودة في
المقياس
كما يبين الجدول ( )7-3اعاله أن قيم معامالت الثبات المحسوبة بطريقة كرونباخ الفا لماغيرات
الدراسة اراوحت ( ،)0.88-0.79كما ان معامالت الثبات المحسوبة بطريقة الاجزئة النصفية اراوحت
( )0.902-0.79وان جميع قيم معامالت الثبات كانت مرافعة افي بأغراض الدراسة الحالية.
ويوضح الشكل الاالي صدق البناء وثبات اداة الدراسة:

الشكل ( )2-3صدق البناء وثبات أداة الدراسة
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 -2طريقة التجزئة النصفية :اعامد هذه الطريقة على اجزئة المقياس إلى جزأين فقط بحيث
ياكون الجزء األول من الدرجات الفردية لالخابار وياكون الجزء الثاني من الدرجات الزوجية لالخابار.
ومن ثم حساب معامل اراباط ) (Pearsonوكان ( )0.86بين نصفي المقياس ،ولما كان معامل
االراباط هو لنصف المقياس ام اصحيحه بمعادلة ) )Spearman–Brownفأصبح ) )0.92وهو
معامل ثبات عالي ويمكن الاعويل علية في القياس ).(Calinago,1989

) :)8.3التصميم االحصائي المستخدم في الدراسة:
لإلجابة عن اسئلة الدراسة واخابار فرضيااها عمد الباحث الساخدام االساليب اإلحصائية
بأسلوب احليل المسار ( )Path Analysisباساخدام برنامج ( (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة
اإلحصائية للعلوم االجاماعية ( .(SPSSوذلك الحاساب ما يأاي:
 الاك اررات والنسب المئوية لوصف الماغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة.
 للاأكد من ثبات االسابانة بطريقة االاساق الداخلي فقد ام اساخدام معامل كرونباخ-ألفا والاجزئة
النصفية.
 لغرض وصف مساوى ماغيرات الدراسة الثالثة ام اساخدام الماوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية ،كما في المعادلة االاية:

=S
 للاأكد من الصدق فقد اساخدام معامل (.)AVE
 معامل اراباط ) )Pearsonالساخراج ثبات المقياس.
 معادلة  Spearman – Brownلتصحيح نصف المقياس.
 اساخدم برنامج ( (SmartPLSلاحديد األثر المباشر وغير المباشر لماغيرات الدراسة ،وهو وهو
برمجية ذات واجة رسومية اساخدم في احليل النماذج البنائية بناء على طريقة المربعات الصغرى،
ويساخدم النظام في احليل البيانات األبحاث االمبريقية ويخابر الفرضيات الاي افحص العالقات
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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
اخابار العالقات المعيارية غير المباشرة بوجود ماغير وسيط .كما يساخدم النظام لفحص صدق
البناء لمؤشرات الماغيرات من خالل اساخراج معامالت الاشبع ونسب لاباين المفسرة ،ومعامالت

ثبات المكون الفرضي للماغير موضع الدراسة ).(Ringle, M., et.al, 2015
 معادلة طول الفئة والاي اقوم بقياس مساوى االهمية ،والذ ام احاسابه وفقا للمعادلة اآلاية:

مساوى االهمية =
مساوى االهمية =

العالمة العليا للمقياس  −العالمة الدنيا للمقياس
𝟑
𝟓 𝟏 −
𝟑

= 1.33

وبذلك اكون مساويات االهمية على النحو اآلاي
 -1االهمية المنخفضة =  – 1اقل من 2.33
 -2االهمية الماوسطة = 3.67 - 2.33
 -3االهمية المرافعة = 5 – 3.67
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الفصل الرابع
نتائج التحليل االحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
( :)1.4المقدمة
يساعرض هذا الفصل ناائج الاحليل االحصائي الساجابة أفراد وحدة الاحليل عن الماغيرات
الاي اعامدت فيها من خالل عرض المؤشرات اإلحصائية االولية إلجابااهم من خالل الماوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل ماغيرات الدراسة واالهمية النسبية ،كما ياناول الفصل اخابار
فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.

الحسابية واالنحرافات
المتوسطات
ّ
المعيارية إلبعاد الدراسة
ّ
نتائج التحليل

تكامل بناء

االحصائي للدراسة

التحليل االحصائي

اختبار فرضيات الدراسة

الشكل ( )1-4مخطط سير بيانات ومعلومات الفصل الرابع
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( :)2.4نتائج التحليل االحصائي للدراسة
المعيارية لنظم المناعة التنظيمية:
الحسابية واالنحرافات
) :(1.2.4المتوسطات
ّ
ّ
لوصف مساوى اطبيق نظم المناعة الانظيمية ( الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي) في شركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة ،لجأ الباحث الى اساخدام
الماوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،كما هو موضح بالجداول اآلاية:
جدول ()1-4
الحسابية واالنحرافات المعيارّية لبعد الاعلم الانظيمي
الماوسطات
ّ
رقم

التعلم التنظيمي

الفقرة
1
2
3
4
5
6

اسافيد إدارة الشركة من دروس الاجارب الاي مرت
بها سابقاً.

اعمل إدارة الشركة على ادريب العاملين لاطوير

المتوسطات االنحرافات
الحسابية
ّ
4.21
3.78

المعيارية
ّ
0.69
0.69

المستوى

الرتبة

مرافع

1

مرافع

2

مهارااهم وفقا لخطة منهجية مبرمجة.
اسهل إدارة الشركة المشاركة بالمعرفة المكاسبة من

3.76

0.75

مرافع

3

احلل إدارة الشركة اساليب الشركات المنافسة

3.75

0.69

مرافع

4

خبرات العاملين السابقة.

لالسافادة من خبرااها.
اشجع إدارة الشركة عملية الاعلم الجماعي بين

3.56

0.84

مرافع

5

العاملين في الشركة.
اعقد إدارة الشركة جلسات عصف ذهني لاحليل

3.34

0.96

مرافع

6

االنحرافات إليجاد الحلول لها.
المجموع

3.73

0.77

مرافع

-

إذ يوضح الجدول ( )1-4إجابات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق (التعلم
التنظيمي) في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة ،حيث ياضح بان الماوسطات الحسابية
اراوحت ما بين ( ،)3.34 - 4.21وان اعلى ماوسط كان للفقرة " تستفيد إدارة الشركة من دروس
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التجارب التي مرت بها سابقا" والاي كانت ماوسطها الحسابي ( )4.21بانحراف معيار بلغ (.)0.69
وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة "تعقد إدارة الشركة جلسات عصف ذهني لتحليل االنحرافات
إليجاد الحلول لها" والاي كان ماوسطها الحسابي ( )3.34بانحراف معيار ( ،)0.96وأن الماوسط
العام للبعد بلغ ( )3.73بانحراف معيار ( ،)0.77وهو يشير الى مساوى مرافع .من 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.

جدول ()2-4
الحسابية واالنحرافات المعيارّية لبعد الذاكرة الانظيمية
الماوسطات
ّ
رقم

الفقرة

الفقرة
7
8
9
10
11
12

امالك إدارة الشركة قواعد بيانات يام احديثها
باسامرار.
اساعين إدارة الشركة بالنظم الخبيرة لاحليل
االحداث.
اوظف إدارة الشركة ذاكراها عند ااخاذ ق اررااها.
اسارجع إدارة الشركة خبرااها السابقة من الذاكرة
لاجنب االنحرافات.
احافظ إدارة الشركة بمعارفها الماميزة في
مساودعات الذاكرة.
اجر إدارة الشركة عملية احديث مسامرة
لبيانات نظام الذاكرة في الشركة.
المجموع

المتوسطات

االنحرافات

الحسابية
ّ

المعيارية
ّ

المستوى

الرتب
ة

3.81

0.71

مرافع

1

3.58

0.82

مرافع

5

3.78

0.77

مرافع

2

3.62

0.85

مرافع

4

3.58

0.84

مرافع

6

3.66

0.80

مرافع

3

3.67

0.80

مرافع

-
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كما يوضح الجدول ( )2-4إجابات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق (الذاكرة
التنظيمية) في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة ،حيث ياضح بان الماوسطات
الحسابية اراوحت ما بين ( ،)3.58-3.81وان اعلى ماوسط كان للفقرة " تمتلك إدارة الشركة قواعد
بيانات يتم تحديثها باستمرار" الاي كانت ماوسطها الحسابي ( ،)3.81بانحراف معيار (.)0.71
وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة " تحتفظ إدارة الشركة بمعارفها المتميزة في مستودعات الذاكرة"
والاي كان ماوسطها الحسابي ( ،)3.58بانحراف معيار ( .)0.84وأن الماوسط العام للبعد بلغ
( )3.67بانحراف معيار ( .)0.80وهو يشير الى مساوى مرافع .من 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.
جدول ()3-4

رقم

الماوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية لبعد ) (DNAالمنظمة
الفقرة

الفقرة
13
14
15
16
17
18

اابنى إدارة الشركة الهيكل الانظيمي.
اوائم إدارة الركة بين العمليات الداخلية و
الخارجية.
ارسخ إدارة الشركة ثقافة الرقابة الذااية بين
العاملين.
اؤكد إدارة الشركة على موثوقية المعلومات.
امكن إدارة الشركة المساويات اإلدارية الاخاذ
الق اررات.

اابنى إدارة الشركة منهج اإلدارة باالساثناء.
المجموع

المتوسطات

االنحرافات

الحسابية
ّ

المعيارية
ّ

المستوى

الرتب
ة

4.05

0.72

مرافع

1

3.97

0.74

مرافع

2

3.81

0.89

مرافع

5

3.87

0.81

مرافع

3

3.83

0.92

مرافع

4

3.46

0.91

مرافع

6

3.83

0.83

مرافع

-

بينما يوضح الجدول ( )3-4إجابات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق
الحمض النوو الانظيمي ( )DNAالمنظمة في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة،
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حيث ياضح بان الماوسطات الحسابية اراوحت ما بين ( ،)3.45-4.05وان اعلى ماوسط كان للفقرة
"تتبنى إدارة الشركة الهيكل التنظيمي" والاي كانت ماوسطها الحسابي ( ،)4.05بانحراف معيار
( .)0.72وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة "تتبنى إدارة الشركة منهج اإلدارة باالستثناء" والاي
كان ماوسطها الحسابي ( ،)3.46بانحراف معيار ( )0.91وأن الماوسط العام للبعد بلغ ()3.83
بانحراف معيار ( )0.83وهو يشير الى مساوى مرافع .من 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.

المعيارية نظم المعلومات االستراتيجية
الحسابية واالنحرافات
) :(2.2.4المتوسطات
ّ
ّ
لوصف مساوى اطبيق نظم المعلومات االساراايجية (المدخالت ،عمليات المعالجة،
ومخرجات النظام) في شركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة ،لجأ الباحث الى اساخدام
الماوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،كما هو موضح بالجداول الاالية:
الجدول ()4-4

الحسابية واالنحرافات المعيارّية لبعد المدخالت
الماوسطات
ّ
المتوسطات

االنحرافات

رقم

3.86

0.73

مرافع

2

اساخدم إدارة الشركة اقنيات مخالفة للاحليل البيئي.

3.65

0.75

مرافع

2

3

ابويب إدارة الشركة البيانات وفقا ألهمياها البيئية

3.50

0.71

مرافع

3

3.41

0.76

مرافع

4

3.61

0.74

مرافع

-

الفقرة

الفقرة
1

4

اعامد إدارة الشركة مصادر مانوعة في رصيد
البيئة.

ااوافر لدى إدارة الشركة خبرات ماطورة في الاحليل
البيئي.
المجموع

الحسابية
ّ

المعيارية
ّ

المستوى

الرتبة
1

إذ يوضح الجدول ( )4-4إجابات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ماغير
المدخالت في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة ،ياضح بان الماوسطات الحسابية
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اراوحت ما بين ( )3.41-3.86وان اعلى ماوسط كان للفقرة " تعتمد إدارة الشركة مصادر متنوعة
في رصيد البيئة" والاي كانت ماوسطها الحسابي ( )3.86بانحراف معيار ( ،)0.73وان ادنى
ماوسط حسابي كان للفقرة "تتوافر لدى إدارة الشركة خبرات متطورة في التحليل البيئي" والاي كان
ماوسطها الحسابي ( )3.41بانحراف معيار ( ،)0.76وأن الماوسط العام للبعد بلغ ()3.61
بانحراف معيار ( )0.74وهو يشير الى مساوى مرافع .من 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.
الجدول ()5-4

الحسابية واالنحرافات المعيارّية لبعد عمليات المعالجة
الماوسطات
ّ
رقم

الفقرة

الفقرة
1
2
3
4

احلل إدارة الشركة البيانات المصنعة ابعا لقواها
النسبية.
اراب إدارة الشركة المعلومات بحسب درجة

اأثيرها على اداء اعمالها.

اصنف إدارة الشركة المعلومات على اساس
عوامل النجاح الحرجة لعمليااها.
اعقد إدارة الشركة الورش النقاشية لمحاكاة ناائج
المعلومات.
المجموع

المتوسطات

االنحرافات

الحسابية
ّ

المعيارية
ّ

المستوى الرتبة

3.58

0.78

مرافع

3

3.60

0.77

مرافع

1

3.60

0.75

مرافع

2

3.41

0.83

مرافع

4

3.55

0.78

مرافع

-

و يوضح الجدول ( )5-4إجابات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ماغير
عمليات المعالجة في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة ،ياضح بان الماوسطات
الحسابية اراوحت ما بين ( )3.41-3.60وان اعلى ماوسط كان للفقرة "ترتب إدارة الشركة المعلومات
بحسب درجة تأثيرها على اداء اعمالها" والاي كانت ماوسطها الحسابي ( )3.60بانحراف معيار
( ،)0.77وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة "تعقد إدارة الشركة الورش النقاشية لمحاكاة نتائج
المعلومات" والاي كان ماوسطها الحسابي ( )3.41بانحراف معيار ( ،)0.83وأن الماوسط العام
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للبعد بلغ ( )3.55بانحراف معيار ( )0.78وهو يشير الى مساوى مرافع .من 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 .من 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.
الجدول ()6-4
الحسابية واالنحرافات المعيارّية لبعد مخرجات النظام
الماوسطات
ّ
رقم

الفقرة

الفقرة
27
28
29
30

امالك إدارة الشركة معلومات ذات قيمة اساراايجية
مالئمة لكافة المساويات اإلدارية.
اجر

إدارة الشركة احديثا على المعلومات

االساراايجية باسامرار.

احرص إدارة الشركة على سرية المعلومات ذات
القيمة االساراايجية.
احدد إدارة الشركة االشخاص المخولين بالاعامل مع
المعلومات االساراايجية.
المجموع

المتوسطات

االنحراف

المستوى

الرتبة

3.77

0.77

مرافع

1

3.73

0.79

مرافع

4

3.75

0.88

مرافع

2

3.74

0.89

مرافع

3

3.75

0.83

مرافع

-

الحسابية
ّ

ات

المعيارية
ّ

ويوضح الجدول ( )6-4إجابات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ماغير
مخرجات النظام في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة ،حيث ياضح بان الماوسطات
الحسابية اراوحت ما بين ( )3.73 - 3.77وان اعلى ماوسط كان للفقرة "تمتلك إدارة الشركة
معلومات ذات قيمة استراتيجية مالئمة لكافة المستويات اإلدارية" والاي كانت ماوسطها الحسابي
( )3.77بانحراف معيار ( ،)0.77وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة "تجري إدارة الشركة تحديثا
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على المعلومات االستراتيجية باستمرار" والاي كان ماوسطها الحسابي ( )3.73بانحراف معيار
( ،)0.79وأن الماوسط العام للبعد بلغ ( )3.75بانحراف معيار ( .)0.83وهو يشير الى مساوى
مرافع .من 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.

المعيارية الستراتيجيات إدارة األزمات:
الحسابية واالنح ارفات
) : (3.2.4المتوسطات
ّ
ّ
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:
الجدول ()7-4
الحسابية واالنحرافات المعيارّية لبعد االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات
الماوسطات
ّ
رقم

الفقرة

الفقرة
31
32
33
34
35
36

اابنى إدارة الشركة المنهج الوقائي إلدارة األزمات قبل
وقوعها.
اجر إدارة الشركة ماابعة دورية لخطط إدارة األزمات
وفقا لبرمجة زمنية.
اوظف إدارة الشركة أشارات االنذار المبكر الناجمة عن
ظروف غير طبيعية للكشف عن بوادر نشوء أزمات

اصحح إدارة الشركة االنحرافات بالاوقيت المالئم من دون
اأخير.
اطور إدارة الشركة قدرات العاملين في مجال رصد
االنحرافات
اؤمن إدارة الشركة بالعمل بالفكر االساباقي ا
لأحداث قيل وقوعها.
المجموع

الاحوط

المتوسطات

االنحرافات

4.08

0.77

مرافع

3.88

0.82

مرافع

3

3.71

0.90

مرافع

5

3.77

0.94

مرافع

4

3.65

0.99

مرافع

6

3.93

0.83

مرافع

2

3.84

0.87

مرافع

-

الحسابية
ّ

المعيارية
ّ

المستوى

الرتبة
1
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يوضح الجدول ( )7-4إجابات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ماغير
االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة ،حيث
ياضح بان الماوسطات الحسابية اراوحت ما بين ( )3.65-4.08وان اعلى ماوسط كان للفقرة "تتبنى
إدارة الشركة المنهج الوقائي إلدارة األزمات قبل وقوعها" والاي كانت ماوسطها الحسابي ()4.08
بانحراف معيار ( ،)0.77وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة "تطور إدارة الشركة قدرات العاملين
في مجال رصد االنحرافات" والاي كان ماوسطها الحسابي ( )3.65بانحراف معيار ( ،)0.99وأن
الماوسط العام للبعد بلغ ( )3.84بانحراف معيار ( .)0.87وهو يشير الى مساوى مرافع .من
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.
الجدول ()9-4

الحسابية واالنحرافات المعيارّية لبعد االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات
الماوسطات
ّ
رقم

الفقرة

الفقرة
37
38
39
40
41
42

اابنى إدارة الشركة االجراءات العالجية إلدارة
األزمات بعد وقوعها.
ااخذ إدارة الشركة ق اررااها بعد وقوع األزمة مباشرة.
امالك إدارة الشركة فرق ماخصصة االدوار
لمعالجة األزمة بعد وقوعها.
ابادر إدارة الشركة على اخفيف اضرار األزمة بعد
وقوعها للحد من ااساع اثارها.

اكرس إدارة الشركة جهودها الساعادة نشاطها بعد
وقوع األزمة.
اؤمن إدارة الشركة بان ااخاذ الادابير الحامالية
وقوع األزمة كلف ال مبرر لها.
المجموع

المتوسطات

االنحرافات

4.08

0.72

مرافع

4.04

0.70

مرافع

4

3.90

0.84

مرافع

6

4.10

0.68

مرافع

2

4.12

0.73

مرافع

1

3.91

0.90

مرافع

5

4.03

0.76

مرافع

-

الحسابية
ّ

المعيارية
ّ

المستوى

الرتبة
3
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بينما يوضح الجدول ( )8-4إجابات وحدة الاحليل عن العبارات الماعلقة بمساوى اطبيق ماغير
االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات في الشركات الصناعات الغذائية األردنية المساهمة ،حيث
ياضح بان الماوسطات الحسابية اراوحت ما بين ( )3.-4.12وان اعلى ماوسط كان للفقرة "تكرس
إدارة الشركة جهودها الستعادة نشاطها بعد وقوع األزمة" والاي كانت ماوسطها الحسابي ()4.12
بانحراف معيار ( ،)0.73وان ادنى ماوسط حسابي كان للفقرة "تمتلك إدارة الشركة فرق متخصصة
االدوار لمعالجة األزمة بعد وقوعها" والاي كان ماوسطها الحسابي ( )3.90بانحراف معيار
( ،)0.84وأن الماوسط العام للبعد بلغ ( )4.03بانحراف معيار ( .)0.76وهو يشير الى مساوى
مرافع .من 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.

( :)4.4اختبار فرضيات الدراسة
 الفرضية الرئيسية االولى:
 :HO.1ال يوجد أثر لنظم المناعة التنظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في استراتيجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية) مجامعة في
شركات الصناعات الغذائية األردنية ،عند ).)α≤ 0.05
الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار ( )Path Analysisباساخدام برنامج
) (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجاماعية ).(SPSS
إذ يوضح الجدول ( )8-4ناائج احليل المسار أل ثر المناعة التنظيمية في استراتيجيات إدارة
األزمات (الوقائية والعالجية) ،إذا بلغت قيمة ) )Chi2المحسوبة ( ،)0.06وهي ليست ذات داللة
عند مساوى ( .)  0.05وبلغت قيمة  )GFI( Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة
الجودة ما قيماه ( )0.96وهي اشير الى (المالءمة الاامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة
المقارن  )0.98( )CFI( Comparative Fit Indexوهي اشير الى المالئمة الاامة ،وبلغ الجذر
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الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي Root Mean Square Error of Approximation
( )0.02( )RMSEAوهي اقل من القيمة المحددة (.)0.08
وعند فحص أثر نظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات إدارة األزمات فان معامل المسار
المباشر بلغ ( )0.65وان قيم االحصائي (ت) المقابل له بلغ ( )11.96وهي دالة عند
مساوى( ،)0.05لذا يوجد أثر لنظم المناعة التنظيمية بأبعادها )التعلم التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية،
والحمض النووي التنظيمي( مجتمعة في استراتيجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية) مجتمعة
في شركات الصناعات الغذائية األردنية عند ).)α≤ 0.05
جدول ()10-4
معامالت المسار المباشرة ألثر نظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات إدارة األزمات
معامل المسار

المتغيرات
نظم

المناعة
الانظيمية

<---

غير المعياري

اساراايجيات
إدارة األزمات

0.64

معامل

المسار

المعياري
0.65

الخطأ

المعياري

0.06

الدرجة

الحرجة

11.69

الداللة

0.00
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ويتفرع منها ما يلي:
 :Ho.1.1ال يوجد أثر لنظم المناعة التنظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في االستراتيجيات الوقائية إلدارة األزمات في شركات
الصناعات الغذائية األردنية عند ).)α≤ 0.05
الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار ( )Path Analysisباساخدام برنامج
( (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجاماعية (.(SPSS
إذ يوضح الجدول ( )9-4ناائج احليل المسار أل ثر نظم المناعة التنظيمية في االستراتيجيات
الوقائية إلدارة األزمات ،إذا بلغت قيمة ( )Chi2المحسوبة ( ،)0.12وهي ليست ذات داللة عند
مساوى ( .)  0.05وبلغت قيمة  )GFI( Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة الجودة
ما قيماه ( )0.99وهي اشير الى (المالءمة الاامة).
وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن  )0.99( )CFI(Comparative Fit Indexوهي اشير
الى المالئمة الاامة ،وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي Root Mean Square Error
 )0.001( )RMSEA( of Approximationوهي اقل من القيمة المحددة ( .)0.08وعند فحص
أثر نظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات فان معامل المسار المباشر بلغ
( )0.60وان قيم االحصائي ت المقابل له بلغ ( )9.71وهي دالة عند مساوى ( ،)0.05لذا يوجد
أثر لنظم المناعة التنظيمية بأبعادها )التعلم التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية ،والحمض النووي
التنظيمي( مجتمعة في االستراتيجيات الوقائية إلدارة األزمات ،عند ).)α ≤0.05
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جدول ()11-4

معامالت المسار المباشرة ألثر نظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات
معامل المسار
غير المعياري

المتغيرات
المناعة

الانظيمية

<---

الوقائية إلدارة
األزمات

معامل المسار

0.59

المعياري
0.60

الخطأ

الدرجة

المعياري

الحرجة

0.06

9.71

الداللة

0.00

 :Ho.1.2ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو

الانظيمي( مجامعة في االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات ،في شركات

الصناعات الغذائية األردنية عند ).)α≤ 0.05
الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار ( )Path Analysisباساخدام برنامج
( (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجاماعية (.(SPSS
إذ يوضح الجدول ( )10-4ناائج احليل المسار ألثر نظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات
العالجية إلدارة األزمات ،إذا بلغت قيمة ( )Chi2المحسوبة ( ،)0.09وهي ليست ذات داللة عند
مساوى ( .)  0.05وبلغت قيمة  )GFI( Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة الجودة
ما قيماه ( )0.99وهي اشير الى (المالءمة الاامة).
وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن  )0.98( )CFI(Comparative Fit Indexوهي
اشير الى المالئمة الاامة ،وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي Root Mean Square
 )0.02( )RMSEA( Error of Approximationوهي اقل من القيمة المحددة (.)0.08
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وعند فحص أثر نظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات فان معامل
المسار المباشر بلغ ( )0.52وان قيم االحصائي (ت) المقابل له بلغ ( )8.551وهي دالة عند مساوى
) ،(0.05لذا يوجد أثر لنظم المناعة التنظيمية بأبعادها )التعلم التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية،
والحمض النووي التنظيمي( مجتمعة في االستراتيجيات العالجية إلدارة األزمات ،عند ).)α≤ 0.05
جدول ()12-4

معامالت المسار المباشرة ألثر نظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات

المتغيرات

نظم المناعة
الانظيمية

معامل المسار

معامل المسار

الخطأ

الدرجة

غير المعياري

المعياري

المعياري

الحرجة

الداللة

االساراايجيات
<---

العالجية

0.50

0.52

0.06

8.55

0.00

إلدارة األزمات

 الفرضية الرئيسية الثانية:
 :HO.2ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في نظم المعلومات االساراايجية ،عند ).)α≤ 0.05
الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار ( )Path Analysisباساخدام برنامج
( (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجاماعية (.(SPSS
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إذ يوضح الجدول ( )11-4ناائج احليل المسار ألثر نظم المناعة الانظيمية في نظم المعلومات
االساراايجية ،إذا بلغت قيمة( )Chi2المحسوبة ( ،)0.13وهي ليست ذات داللة عند مساوى ( 
 .) 0.05وبلغت قيمة  )GFI( Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه
( )0.97وهي اشير الى (المالءمة الاامة).
وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن  )0.99( )CFI(Comparative Fit Indexوهي
اشير الى المالئمة الاامة ،وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي Root Mean Square
 )0.01( )RMSEA( Error of Approximationوهي اقل من القيمة المحددة ).(0.08
وعند فحص أثر نظم المناعة الانظيمية في نظم المعلومات االساراايجية فان معامل المسار
المباشر بلغ ( )0.65وان قيم االحصائي ت المقابل له بلغ ( )11.71وهي دالة عند مساوى )،(0.05
لذا يوجد أثر لنظم المناعة التنظيمية بأبعادها )التعلم التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية ،والحمض النووي
التنظيمي( مجتمعة في نظم المعلومات االستراتيجية ،عند).)α ≤ 0.05
جدول ()13-4
معامالت المسار المباشرة ألثر نظم المناعة الانظيمية في نظم المعلومات االساراايجية
معامل

المتغيرات
نظم المناعة
التنظيمية

<---

المسار غير

المسار

0.64

0.65

المعياري

نظم المعلومات
االستراتيجية

معامل

المعياري

الخطأ

الدرجة

المعياري

الحرجة

0.06

11.18

الداللة

0.00
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 الفرضية الرئيسية الثالثة :
 : HO.3ال يوجد أثر لنظم المعلومات االساراايجية في اساراايجيات إدارة األزمات (الوقائية
والعالجية) ،عند ).)α≤ 0.05
الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار ( )Path Analysisباساخدام برنامج
( (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجاماعية (.(SPSS
إذ يوضح الجدول ( )12-4ناائج احليل المسار ألثر نظم المعلومات االساراايجية على
اساراايجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية) إذا بلغت قيمة ) )Chi2المحسوبة ( ،)0.18وهي
ليست ذات داللة عند مساوى ( .)  0.05وبلغت قيمة  )GFI( Goodness of Fit Indexوهو
مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه ( )0.95وهي اشير الى (المالءمة الاامة).
وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن  )0.98( )CFI(Comparative Fit Indexوهي
اشير الى المالئمة الاامة ،وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي Root Mean Square
 )0.01( )RMSEA( Error of Approximationوهي اقل من القيمة المحددة ).(0.08
وعند فحص أثر لنظم المعلومات االساراايجية في اساراايجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية)
فان معامل المسار المباشر بلغ ( )0.59وان قيم االحصائي ت المقابل له بلغ ( )8.79وهي دالة
عند مساوى ( ،)0.05لذا يوجد أثر لنظم المعلومات االستراتيجية في استراتيجيات إدارة األزمات
(الوقائية والعالجية) ،عند ).)α≤ 0.05
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جدول ()14-4
معامالت المسار المباشرة ألثر نظم المعلومات االساراايجية في اساراايجيات إدارة األزمات
معامل

المتغيرات
نظم المعلومات
االساراايجية

<---

المسار غير

المسار

0.58

0.59

المعياري

اساراايجيات

إدارة األزمات

معامل

المعياري

الخطأ

الدرجة

المعياري

الحرجة

0.07

8.79

الداللة

0.00

 الفرضية الرئيسية الرابعة :
 : HO.4ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في اساراايجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية) بوجود نظم
المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،عند ).)α≤ 0.05
الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار ( )Path Analysisباساخدام برنامج
( (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجاماعية (.(SPSS
إذ يوضح الجدول ( )13-4ناائج احليل المسار لنظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات إدارة
األزمات (الوقائية والعالجية) بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،إذا بلغت قيمة
) (Chi2المحسوبة ( ،)0.16وهي ليست ذات داللة عند مساوى ( .)  0.05وبلغت قيمة
 )GFI( Goodness of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه ( )0.97وهي اشير الى
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(المالءمة الاامة) .وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن )CFI(Comparative Fit Index
( )0.98وهي اشير الى المالئمة الاامة ،وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي Root
 )0.01( )RMSEA( Mean Square Error of Approximationوهي اقل من القيمة المحددة
).(0.08
وعند فحص أثر نظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية)
بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،فان معامل المسار غير المباشر بلغ ()0.367
لذا يوجد أثر لنظم المناعة التنظيمية بأبعادها )التعلم التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية ،والحمض النووي
التنظيمي( مجتمعة في استراتيجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية) بوجود نظم المعلومات
االستراتيجية متغيرا وسيط ا ،عند ).)α≤ 0.05
جدول ()15-4
معامالت المسار غير المباشرة لنظم المناعة الانظيمية في اساراايجيات إدارة األزمات (الوقائية
والعالجية) بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً
نظم المناعة

اساراايجية إدارة

1.00

0.37

الانظيمية

نظم المناعة الانظيمية
اساراايجية إدارة األزمات
نظم المعلومات االساراايجية

األزمات

نظم المعلومات
االساراايجية

1
1
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ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:
 : HO.4.1ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات
االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،عند ).)α≤ 0.05
الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار ( )Path Analysisباساخدام برنامج
( (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجاماعية (.(SPSS
إذ يوضح الجدول ( )14-4ناائج احليل المسار لنظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات
الوقائية إلدارة األزمات ،بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،إذا بلغت قيمة )(Chi2
المحسوبة ( ،)0.16وهي ليست ذات داللة عند مساوى ( .)  0.05وبلغت قيمة Goodness
 )GFI( of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه ( )0.97وهي اشير الى (المالءمة
الاامة).
وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن  )0.98( )CFI(Comparative Fit Indexوهي
اشير الى المالئمة الاامة ،وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي Root Mean Square
 )0.01( )RMSEA( Error of Approximationوهي اقل من القيمة المحددة ).(0.08
وعند فحص أثر نظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات ،بوجود نظم
المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،فان معامل المسار غير المباشر بلغ ( )0.326لذا يوجد أثر
لنظم المناعة التنظيمية بأبعادها )التعلم التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية ،والحمض النووي التنظيمي(
مجتمعة في االستراتيجيات الوقائية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات االستراتيجية متغيرا
وسيط ا ،عند ).)α≤ 0.05
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جدول ()16-4

معامالت المسار غير المباشرة لنظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات
بوجود نظم المعلومات االساراايجية
ماغير وسيطاً
اً

نظم المناعة الانظيمية

نظم المناعة

االساراايجيات الوقائية

الانظيمية

إلدارة األزمات

نظم المعلومات
االساراايجية

1.00

االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات

1

نظم المعلومات االساراايجية

0.326
1

 : HO.4.2ال يوجد أثر لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض
النوو الانظيمي( مجامعة في االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات
االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،عند ).)α≤ 0.05
الخابار هذه الفرضية امت االساعانة بأسلوب احليل المسار ( )Path Analysisباساخدام برنامج
( (SmartPLSالمدعوم ببرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجاماعية (.(SPSS
إذ يوضح الجدول ( )15-4ناائج احليل المسار لنظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات
العالجية إلدارة األزمات ،بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،إذا بلغت قيمة )(Chi2
المحسوبة ( ،)0.12وهي ليست ذات داللة عند مساوى ( .)  0.05وبلغت قيمة Goodness
 )GFI( of Fit Indexوهو مؤشر مالءمة الجودة ما قيماه ( )0.92وهي اشير الى (المالءمة
الاامة).
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وبنفس السياق بلغ مؤشر المواءمة المقارن  )0.96( )CFI(Comparative Fit Indexوهي
اشير الى المالئمة الاامة ،وبلغ الجذر الاربيعي لماوسطات الخطـأ الاقريبي Root Mean Square
 )0.02( )RMSEA( Error of Approximationوهي اقل من القيمة المحددة ).(0.08
وعند فحص أثر نظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات ،بوجود نظم
المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ،فان معامل المسار غير المباشر بلغ ( )0.30لذا يوجد أثر
لنظم المناعة التنظيمية بأبعادها )التعلم التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية ،والحمض النووي التنظيمي(
مجتمعة في االستراتيجيات العالجية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات االستراتيجية متغي ار
وسيط ا ،عند ).)α≤ 0.05

جدول ()17-4
معامالت المسار غير المباشرة لنظم المناعة الانظيمية في االساراايجيات العالجية إلدارة
األزمات بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً
نظم المناعة

االساراايجيات العالجية

1.00

0.30

الانظيمية

نظم المناعة الانظيمية
االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات
نظم المعلومات االساراايجية

إلدارة األزمات

نظم المعلومات
االساراايجية

1
1
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

( :)1.5المقدمة
في ضوء الاحليل الذ ام في الفصل الرابع لناائج الاحليل اإلحصائي الوصفي لماغيرات الدراسة
واخابار الفرضيات ،ياناول هذا الفصل عرضاً لمجمل الناائج الاي اوصل إليها الباحث ،كإجابة عن
األسئلة الاي ام طرحها في الفصل األول من هذه الدراسة الاي مثلت مشكلاها والفرضيات الاي بنيت
عليها ،وعلى ضوء هذه الناائج الاي ام الاوصل إليها في الدراسة الحالية ،قدم الباحث عدداً من
الاوصيات والمقارحات ،كما في الشكل االاي-:

مناقشة النتائج

النتائج الوصفية

نتائج إختبار

لمتغيرات الدراسة

فرضيات الدراسة

االستنتاجات
التوصيات والمقترحات
الشكل ( )1-5مخطط سير بيانات الفصل الخامس
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( )2.5مناقشة النتائج:
( )1.2.5النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة:
 .1بينت الناائج ان مساوى اطبيق نظم المناعة التنظيمية من حيث (التعلم التنظيمي) لشركات
الصناعات الغذائية األردنية من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافعاً.
وهذا يدل على أ ن الشركات محل البحث لديها بيئة اعلم يافاعل فيها األفراد العاملين وياشاركون
المعرفة والخبرات.
 .2بينت الناائج أن مساوى اطبيق نظم المناعة التنظيمية من حيث (الذاكرة التنظيمية) لشركات
الصناعات الغذائية األردنية من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافعاً.
وذلك ألن أغلب الشركات احافظ بمعارفها الماميزة في مساودعات للذاكرة اوثق أنشطاها السابقة،
واسارجعها عند الحاجة اليها في أاخاذ الق اررات واصحيح االنحرافات.
 .3بينت الناائج أن مساوى اطبيق نظم المناعة التنظيمية من حيث (الحمض النووي التنظيمي)
لشركات الصناعات الغذائية األردنية من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافعاً.
حيث ان الشركات محل البحث ياشكل ضمن نسيجها الثقافي واالجاماعي خليط من الممارسات
الانظيمية الناجحة مثل الرقابة الذااية بين العاملين ،امكين العاملين ،هيكل انظيمي مرن يسمح
بابادل المعلومات بين اقسام الشركة.

104

 .4أظهرت ناائج الماوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ان مساوى اطبيق نظم المعلومات
االستراتيجية بأبعادها لشركات الصناعات الغذائية األردنية من وجهة نظر وحدة الاحليل كان
مرافعاً.
كون الشركات محل الدراسة شركات ذات مساهمة عامة وذات حجم كبير ،فأن لها اوجه اساراايجي
الساخدام نظم المعلومات لاامكن من احقيق ميزة انافسية في مجال الاسويق ومواكبة الاطورات
والافوق على المناجات االجنبية.
 .5ابين من خالل الاحليل الوصفي الستراتيجيات إدارة األزمات (الوقائية) أن مساوى ممارساها من
قبل شركات الصناعات الغذائية األردنية من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافعاً.
حيث أن الشركات محل البحث اناج مناجات غذائية ،وهو أمر يساوجب الحرص على سالمة
المساهلك ،فان الشركات اميل الى الجانب الوقائي في أدائها لااجنب حصول أزمات يمكن أن
اضر بسمعاها او يوقف عملها.
 .6ابين من خالل الاحليل الوصفي الستراتيجيات إدارة األزمات (العالجية) أن مساوى ممارساها من
قبل شركات الصناعات الغذائية األردنية من وجهة نظر وحدة الاحليل كان مرافعاً.
وذلك ألن أغلب الشركات محل الدراسة ذات خبرة طويلة بسبب عمرها الانظيمي ،مما يمكنها
أكاساب خبرة في معالجة األزمات والسرعة في اساعادة نشاط الشركة في حال حصول ازمة
والاعافي من اثارها.
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( )2.2.5نتائج اختبار فرضيات الدراسة:
 الفرضية الرئيسية االولى:
 .1بينت ناائج احليل الفرضية االولى ( )HO.1للدراسة أن هناك أثر ذ

داللة إحصائية لنظم

المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو الانظيمي( مجامعة
على اساراايجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية) مجامعة في شركات الصناعات الغذائية األردنية
عند ).)α≤ 0.05
وهذا يعني أن نظم المناعة الانظيمية بخصائصها وعمليااها اعزز بشكل إيجابي دور اساراايجيات
إدارة األزمات؛ فاارة اعمل على زيادة االساراايجيات الوقائية مثل اصحيح انحرافات األداء وخلق بيئة
اوازن داخل المنظمة؛ واارة اعمل على دعم انشطة المنظمة بشكل يمكنها من معالجة األزمات بصورة
صحيحة والاعلم منها.
وهذه النايجة اافق ودراسة لفاة ( )2014كون نظم المناعة الانظيمية بأبعادها مجامعة اسهم في
اعزيز إدارة األزمات.
ويتفرع منها الفرضيات التالية:
 .2بينت ناائج احليل الفرضية ( )Ho.1.1للدراسة أن هناك أثر ذ داللة إحصائية لنظم المناعة
التنظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو الانظيمي( مجامعة على
االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات في شركات الصناعات الغذائية األردنية عند ).)α≤ 0.05
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وذلك ألن أبعاد نظم الانظيمية وخاصة (الاعلم الانظيمي ،والذاكرة الانظيمي) ازيد من المعرفة المكاسبة
وطور من أداء العاملين في ايجاد حلول مباكرة ،مما يجعل المنظمة اناهج اساراايجية وقائية في اداء
نشاطها.
وهذه النايجة اافق ودراسة ( ; Lin, Zhao, Ismail, & Carley, 2006الزعبي ،والعالونة،
والقطاونة )2010 ،حيث أن نظم المناعة الانظيمية احفز المنظمات على الميل للعمل باالساراايجية
الوقائية إلدارة األزمات
 .3بينت ناائج احليل الفرضية ( )Ho.1.2للدراسة أن هناك أثر ذ

داللة إحصائية لنظم المناعة

التنظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو الانظيمي( مجامعة على
االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات في شركات الصناعات الغذائية األردنية عند ).)α≤ 0.05
حيث اعمل نظم المناعة الانظيمية وخاصة بعد ( )DNAالمنظمة على امكين إدارة األزمات في
المنظمة من معالجة األزمات بكفاءة عالية واصالح األضرار بسرعة.
وهذه النايجة اافق ودراسة( :سباي; Birkinshaw & Ridderstrale, 1999 ; 2002 ،
الطائي )2009 ،ألن نظم المناعة الانظيمية اساعد في افعيل االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات،
فضال عن أنها اساخلص الدروس لاحسن طرق العالج في المساقبل.
 الفرضية الرئيسية الثانية(:)Ho.2
 .4وجود أثر ذ

داللة إحصائية لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة

الانظيمية ،والحمض النوو الانظيمي( مجامعة على نظم المعلومات االساراايجية بأبعادها مجامعة
في شركات الصناعات الغذائية األردنية عند ).)α ≤ 0.05
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إذ أن نظم المناعة الانظيمية اوفر مرونة في إدراك اعقيدات الشركة والمخاطر المحاملة مما اعزز
من ادفق المعلومات ويعطيها بعداً اساراايجياً.
وهذه النايجة اافق ودراسة (Silva & Hirschheim, 2007( :حيث أن نظم المناعة الانظيمية
ببعديها (الاعلم الانظيمي ،والذاكرة الانظيمي) اعمل على افعيل عملية الانبؤ لنظم المعلومات
االساراايجية ،بينما يسهم بعد (الحمض النوو الانظيمي) بدعم عملية الاخطيط واوفير ماطلبات نظم
المعلومات االساراايجية.
الفرضية الرئيسية الثالثة(:)Ho.3
 .5وجود أثر ذ داللة إحصائية لنظم المعلومات االساراايجية بأبعادها مجامعة على اساراايجيات
إدارة األزمات (الوقائية والعالجية) في شركات الصناعات الغذائية األردنية عند ).)α≤ 0.05
إذ اساهم نظم المعلومات االساراايجية في زيادة القدرة على اوقع األزمة ،سواء كانت محاملة او
مؤكدة ،وااخاذ االجراءات الوقائية والعالجية إلدارة األزمة.
وهذه النايجة اافق ودراسة( :الخشالي ،والقطب 2007 ،؛ حااملة وعبد المطلب )2014 ،حيث
اساخدم نظم المعلومات االساراايجية لغرض اكاشاف المشكالت االساراايجية في داخل المنظمة
والانبؤ بالاهديدات الخارجية المحاملة واحليلها لاعمل على اصميم الخيارات االساراايجية إلدارة
األزمات.
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الفرضية الرئيسية الرابعة(:)Ho.4
 .6وجود أثر ذ داللة إحصائية لنظم المناعة الانظيمية بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية،
والحمض النوو الانظيمي( مجامعة على اساراايجيات إدارة األزمات (الوقائية والعالجية) بوجود نظم
المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً في شركات الصناعات الغذائية األردنية عند ).)α≤ 0.05
مما سبق عرضه في اإلطار النظر وما اسادل به بعد الاحليل االحصائي ألبعاد الدراسة ،يظهر
للباحث أن نظم المناعة الانظيمية افعل نظم المعلومات االساراايجية الاي بدورها ادعم إدارة األزمات
باساراايجياها الوقائية والعالجية ،وابين ان لنظم المناعة الانظيمية (بأبعادها مجامعة) على
أثر اكبر
االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً ا
من أثرها على االساراايجيات العالجية إلدارة األزمات.
ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:
 .7بينت ناائج احليل الفرضية ( )HO.4.1وجود أثر ذ داللة إحصائية لنظم المناعة التنظيمية
بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو الانظيمي( مجامعة على االساراايجيات
الوقائية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات االستراتيجية ماغي اًر وسيطاً في شركات الصناعات
الغذائية األردنية عند ).)α≤ 0.05
حيث اعمل نظم المناعة الانظيمية على اعزيز الدور الوقائي إلدارة األزمات من خالل دعمها لنظم
المعلومات االساراايجية الاي اشكل ميزة اساراايجية للمنظمة من خالل الرصد والانبؤ باألزمات
المحامل وقوعها.
 .8بينت ناائج احليل الفرضية ( )HO.4.2وجود أثر ذ

داللة إحصائية لنظم المناعة الانظيمية

بأبعادها )الاعلم الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو الانظيمي( مجامعة على االساراايجيات

109

العالجية إلدارة األزمات بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً في شركات الصناعات
الغذائية األردنية ،عند ).)α≤ 0.05
حيث اسهم نظم المناعة الانظيمية بافعيل نظم المعلومات االساراايجية الخايار االساراايجيات
المناسبة للاعامل مع األزمات ،وعالجها بسرعة واساعادة نشاط المنظمة.

) (3.5االستنتاجات:
على ضوء ناائج الاحليل الوصفي وناائج احليل الفرضيات ،اوصل الباحث الى االسانااجات االاية-:
 .1لدى الشركات موضوع الدراسة مساوى ٍ
عال في اطبيق نظم المناعة الانظيمية بأبعادها (الاعلم
الانظيمي ،الذاكرة الانظيمية ،والحمض النوو الانظيمي) ،وهذه أشارة ايجابية اوضح إدراك هذه
الشركات لضرورة الاحوط من الظروف غير المؤكدة.
أثر ايجابياً في اعزيز نظم المناعة الانظيمية ،وذلك
 .2ااضح ان لبعد الحمض النوو الانظيمي اً
يعود لخصائص ومكونات  DNAالمنظمة في احسين األداء ودعم انشطاها بصورة امكن المنظمة
من احقيق اهدافها بصورة فاعلة.
 .3ابين ان مساوى أثر نظم المناعة الانظيمية على االساراايجيات الوقائية إلدارة األزمات كان مافوقاً
نسبياً بمقدار ( )4.610بوجود نظم المعلومات االساراايجية ماغي اًر وسيطاً في شركات الصناعات
الغذائية األردنية ،وذلك يعود لدور نظم المعلومات االساراايجية في اظهار مؤشرات باحامالية حدوث
مشكلة داخلية او قدوم ازمة خارجية.
 .4اأكد ان المعدل العام لنظم المعلومات االساراايجية كان ( )3.67وهذا يعكس مدى اهامام شركات
الصناعات الغذائية األردنية بهذه النظم وافعيلها بما يحقق ميزة انافسية لها ،وهذه النايجة اعكس
الوعي لدى الشركات موضوع الدراسة بضرورة اساخدام النظم وأهمية احليل معلومااها وبيانااها
لالسافادة منها في وضع الخطط االساباقية.
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 .5اأكد ان دور نظم المعلومات االساراايجية بوصفها ماغي اًر وسيطاً كان له أثر كبير في زيادة فاعلية
أثر الماغير المساقل في الماغير الاابع بشكل عام واالساراايجيات االساباقية بشكل خاص ،وهذا يعني
ضرورة وجود هذه النظم واحديثها باسامرار في الشركات موضوع الدراسة امر في غاية االهمية.

( )4.5التوصيات والمقترحات:
من خالل الناائج الاي ام الاوصل اليها واالسانااجات المساخلصة يوصي الباحث بما يلي:
 .1ضرورة زيادة الوعي لشركات الصناعات الغذائية األردنية بأهمية اطبيق نظم المناعة الانظيمية
كأحد اهم منظومات الحماية من األزمات الداخلية والخارجية ،من خالل الادريب المسامر للعاملين
وعقد جلسات عصف ذهني لاحليل االنحرافات إليجاد الحلول ،وزيادة الاوريث المعرفي للخبرات
والاجارب بين العاملين السابقين والجدد.
 .2على القيادات اإلدارية في شركات الصناعات الغذائية األردنية اعزيز بيئة الاعلم الانظيمي بين
أقسام الشركة وبين األفراد العاملين ،وكذلك الاعلم من مخالفة األزمات الاي اواجه القطاع عموماً،
من خالل اسافاداها من االحداث الاي مرت بها سابقاً واساخالص الدروس ،وكذلك الاعلم من االحداث
الاي مرت بها الشركات المنافسة.
 .3وضع البرامج واألدوات الالزمة لاخزين البيانات في مساودعات للذاكرة ،والاي اساعد على
االحافاظ بالاجارب السابقة ألداء الشركة واسادعائها عند الحاجة ،كما ينبغي على إدارات شركات
الصناعات الغذائية األردنية اجر عملية احديث مسامرة لبيانات نظام الذاكرة في الشركة.
 .4ضرورة اهامام االدارات محل الدراسة باعزيز نظام الحوافز ،وارسيخ ثقافة الرقابة الذااية بين
العاملين ،وامكين المساويات اإلدارية الاخاذ الق اررات بمرونة ،من خالل الاوسع في منح الصالحيات
وربط األجر باإلنااجية واشاعة ثقافة الثقة والاشجيع والعمل الجماعي.
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 .5في ظل الاطورات السريعة في بيئة االعمال يجب على القيادات اإلدارية في الشركات محل
الدراسة االهامام بنظم المعلومات االساراايجية واوفير الماطلبات اإلدارية والاكنولوجية الاي ادعم هذه
النظم ،باالعاماد على النظم المحوسبة الحديثة الماخصصة في هذا المجال.
 .6في ظل اسامرار الاغيرات االقاصادية والسياسية واالجاماعية والبيئية ،وكذلك ازايد الاعقيدات
داخل المنظمات ،يجب على شركات الصناعات الغذائية األردنية ،االهامام بإدارة األزمات في وجعلها
إدارة مساقلة امالك سياسات واجراءات واضحة ،يقوم بإداراها خبراء ومخاصون لديهم اإلدراك الواسع
لوسائل وطرق مواجهة األزمات.
 .7ضرورة قيام إدارة األزمات في شركات الصناعات الغذائية األردنية أاخاذا الادابير الوقائية لاقلل
من احامالية حدوث األزمات ،من خالل واعاماد مبدأ الاخطيط المسبق لما يجب عمله وكيف يجب
عمله وبناء سيناريوهات لأحداث المحاملة والادرب على كيفية معالجاها.
 .8عقد البرامج الادريبية لمحاكاة األزمات المحاملة وسبل الاعامل معها ،واقامة ورش العمل للمديرين
في الشركات محل الدراسة للاعرف على االساليب الحديثة والفاعلة في معالجة األزمات وعلى
المساوى الاطبيقي.
 .9ضرورة احقيق الربط والاكامل بين نظم المناعة الانظيمية واساراايجيات إدارة األزمات ونظم
المعلومات االساراايجية ،في شركات الصناعات الغذائية األردنية ،عن طريق إيجاد قنوات أاصال
فاعلة واساخدام نظم اكنولوجية ماطورة وخاصة نظم دعم الق اررات والمحاكاة.
 .10أهمية القيام بالمزيد من الدراسات واالبحاث حول نظم المناعة الانظيمية وأثرها في إدارة األزمات
في قطاعات اخرى ،وكذلك إجراء د ارسات ااعلق بأثر نظم المناعة الانظيمية؛ على األداء المنظمي،
السمعة الانظيمية ،والصحة الانظيمية.
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قائمة المالحق
الملحق رقم ( :)1قائمة المديرين الذين تم مقابلتهم.
الملحق رقم ( :)2كتاب تسهيل مهمة إجراء الدراسة.
الملحق رقم ( :)3أسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة).
الملحق رقم ( :)4أداة الدراسة (االستبانة) بشكلها النهائي.
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ملحق رقم ( :)1قائمة المديرين الذين تم مقابلتهم

ت

1

االسم

الشركة

المنصب

مدة المقابلة

معاذ فيصل جبريل

الشركة األردنية لاجهيز

مدير المبيعات

 30دقيقة

طارق عبد اهلل

2

اشرف الحوراني

3

حذيفة عيسى

4

احمد حسين

واسويق الدواجن

ومناجااها (حمودة)
شركة االلبان األردنية
(مها)
شركة مصانع الزيوت
النبااية األردنية
شركة دار الغذاء
مجموع وقت المقابالت

مدير الموارد
البشرية

المدير الانفيذ
مدير قسم المحاسبة
مدير الموارد
البشرية

 40دقيقة
 20دقيقة
 30دقيقة
 30دقيقة
 150دقيقة
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ملحق رقم ()2
كتاب تسهيل مهمة إجراء الدراسة
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ملحق رقم ()3
قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة)
الرتبة

ت

االسم

1

أ.د حسن علي الزعبي

أستاذ

األكاديمية

التخصص
نظم

المعلومات

جهة العمل
جامعة العلوم التطبيقية

2

أ.د زياد يوسف المعشر

أستاذ

إدارة األعمال

الجامعة األردنية

3

أ.د كامل محمد المغربي

أستاذ

إدارة األعمال

جامعة الشرق األوسط

4

أ.د ليث سلمان الربيعي

أستاذ

تسويق

جامعة الشرق األوسط

تحليل

5

أ.د محمد النعيمي

أستاذ

وتصميم نظم

جامعة الشرق األوسط

6

أ.د موسى اللوزي

أستاذ

إدارة األعمال

الجامعة األردنية

7

أ.د نعمة عباس الخفاجي

أستاذ

8

د .سامر الدحيات

أستاذ مشارك

9

د .فراس الشلبي

أستاذ مشارك

نظم

المعلومات
اإلدارة
االستراتيجية
إدارة األعمال

* رابت اسماء السادة المحكمين اسانادا الى الرابة العلمية والحرف االبجد .

جامعة عمان العربية

الجامعة األردنية

جامعة البلقاء التطبيقية
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ملحق رقم ()4
أداة الدراسة (االستبانة) بشكلها النهائي

السادة المديرين المحترمين..
تحية طيبة وبعد:
يجري الباحث دراسة حول "نظم المناعة التنظيمية وأثرها على استراتيجيات إدارة
األزمات بوجود نظم المعلومات االستراتيجية متغيراً وسيطا" وهي دراسة ميدانية على
شركات الصناعات الغذائية في األردن ،وتعد جزء من متطلبات الحصول على شهادة
الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الشرق االوسط.
وبوصفكم صناع القرار ومتخذيه في شركاتكم انطالقا ً من موقعكم اإلداري والمتعايشين مع
االحداث واألزمات ميدانيا ً فانتم االصلح على تزويد الباحث بالمعلومات الواقعية والصحيحة،
ومن هذا المنطلق يتوجه اليكم باالستبانة المرافقة راجيا قراءتها بتمعن واالجابة عن فقراتها
بوضع أشارة

في المربع الذي يعكس رأيك والمقابل لكل فقرة.

إن الباحث على ثقة بأنكم ستكون خير عونا ً له خدمة للبحث العلمي من جهة وتطوير اداء
شركاتكم من جهة اخرى ،علما ً بأن المعلومات الواردة في االستبانة هي فقط ألغراض
البحث العلمي وسيتم التعامل معها بسرية تامة.

مع جزيل الشكر والتقدير..

إشراف

الباحث

د.أحمد علي صالح

عثمان رياض عبد المجيد

اشرين أول 2015/
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المعلومات الديمغرافية

النوع االجتماعي :

العمر :

المؤهل التعليمي :

ذكر

 29 - 20سنة

 39 - 30سنة

 49 - 40سنة

 -50فاكثر

دبلوم
ماجستير

عدد سنوات الخبرة :

الموقع الوظيفي:

انثى

 5-1سنوات

بكالوريوس
دكتوراه

 10-6سنوات

15 -11سنة

 -16فأكثر

مدير عام

نائب مدير عام

خبير

مدير تنفيذي

رئيس قسم
مدير وحدة

مدير شعبة
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أوال :نظم المندعة التنظيمية :مفهوم افتراضي يبين قدرة المنظمة على مواجهة األزمات من خالل اطار خطة إجرائية تتكون من
مجموعة من العمليات التي تشمل( :التعلم التنظيمي ،الذاكرة التنظيمية DNA ،المنظمة) بهدف تحديد االستراتيجيات
المناسبة إلدارة األزمات للشركات المبحوثة:
محاور االستبانة وتعريفاتها االجرائية وفقراتها

اتفق
بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق
بشدة

5

4

3

2

1

التالم التنظيمي :عملية خلق المعرفة واالحتفاظ بها ونشرها داخل الشركة ،من خالل اكتساب الخبرات والتجارب جراء التعلم من
األزمات التي مرت بها الشركة أو الشركات العاملة ضمن المجموعة االستراتيجية  ،فتكون قادرة على تحسين اداء المنظمة
ومعالجة األزمات الداخلية ،والتنبؤ وتفسير التهديدات الخارجية.

 .1تستفيد إدارة الشركة من دروس التجارب التي مرت بها سابقاً.
 .2تعمل إدارة الشركة على تدريب العاملين لتطوير مهاراتهم وفقاً لخطة
منهجية مبرمجة.
 .3تسهل إدارة الشركة المشاركة بالمعرفة المكتسبة من خبرات العاملين
السابقة.
 .4تحلل إدارة الشركة اساليب الشركات المنافسة لالستفادة من خبراتها.
 .5تعقد إدارة الشركة جلسات عصف ذهني لتحليل االنحرافات إليجاد
الحلول لها.
 .6تشجع إدارة الشركة عملية التعلم الجماعي بين العاملين في الشركة.
الذاكرة التنظيمية :عملية استرجاع المعلومات والمعرفة حول الطرق واالستراتيجيات التي قامت بها الشركة لمواجهة األزمات
في الماضي ،لتساعد في اختيار االستراتيجية االنسب للتعامل مع األزمات الحالية.

 .7تمتلك إدارة الشركة قواعد بيانات يتم تحديثها باستمرار.
 .8تستعين إدارة الشركة بالنظم الخبيرة لتحليل االحداث.
 .9توظف إدارة الشركة ذاكرتها عند اتخاذ قرارتها.
 .10تسترجع إدارة الشركة خبراتها السابقة من الذاكرة لتجنب االنحرافات.
 .11تحتفظ إدارة الشركة بمعارفها المتميزة في مستودعات الذاكرة.
 .12تجري إدارة الشركة عملية تحديث مستمرة لبيانات نظام الذاكرة في
الشركة.
 DNAالمنظمة :خصائص الشركة التي تتميز بها عن غيرها من الشركات والتي تتشكل ضمن النسيج الثقافي واالجتماعي،
وتتوارث عبر اجيال من العاملين في الشركة ،وهي (الهيكل التنظيمي ،المعلومات ،حقوق اتخاذ القرار ،المحفزات).

 .13تتبنى إدارة الشركة الهيكل التنظيمي المرن.
 .14توائم إدارة الشركة بين العمليات الداخلية والخارجية.
 .15ترسخ إدارة الشركة ثقافة الرقابة الذاتية بين العاملين.
 .16تؤكد إدارة الشركة على موثوقية المعلومات.
 .17تُمكن إدارة الشركة المستويات اإلدارية التخاذ القرارات.
 .18تتبنى إدارة الشركة منهج اإلدارة باالستثناء.
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ثانيــا :نظم المعلومات االستراتيجية :مجموعة الاقنيات واالجهزة والخبرات اقوم بعملية مسح مسامرة للبيئة الداخلية والخارجية،
بهدف الحصول على البيانات المهمة واحويلها الى معلومات مفيدة في المساقبل لدعم اساراايجيات إدارة األزمات في
المنظمة.

محاور
االستبانة وتعريفاتها االجرائية وفقراتها

اتفق
بشدة

اتفق

محايد

ال اتفق

ال اتفق
بشدة

5

4

3

2

1

المدخالت :جميع البيانات عن البيئة الخارجية والبيئة الداخلية ذات العالقة بالشركة.
.19تعتمد إدارة الشركة مصادر متنوعة في رصد البيئة.
 .20تستخدم إدارة الشركة تقنيات مختلفة للتحليل البيئي.
 .21تبوب إدارة الشركة البيانات وفقاً ألهميتها البيئية.
 .22تتوافر لدى إدارة الشركة خبرات متطورة في التحليل
البيئي.
عمليدت المادلجة :كافة االنشطة والتفاعالت التي تجري على (البيانات) بهدف تحويلها الى (معلومات استراتيجية).
 .23تحلل إدارة الشركة البيانات المصنفة تبعاً لقوتها النسبية.
 .24ترتب إدارة الشركة المعلومات بحسب درجة تأثيرها
على اداء اعمالها.
 .25تصنف إدارة الشركة المعلومات على أساس عوامل
النجاح الحرجة لعملياتها.
 .26تعقد إدارة الشركة الورش النقاشية لمحاكاة نتائج
المعلومات.
مخرجدت النظدم :البيانات الي اجريت عليها عمليات المعالجة والخزن واالسترجاع ،بحث اصبح لها قيمة
استراتيجية.
 .27تمتلك إدارة الشركة معلومات ذات قيمة استراتيجية
مالئمة لكافة المستويات اإلدارية.
 .28تجري إدارة الشركة تحديثاً على المعلومات
االستراتيجية باستمرار.
 .29تحرص إدارة الشركة على سرية المعلومات ذات القيمة
االستراتيجية.
 .30تحدد إدارة الشركة االشخاص المخولين بالتعامل مع
المعلومات االستراتيجية.
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ثدلثــد :استراتيجيدت إ ارة األزمدت :مجموعة الخطط والبرامج التي تتبنها إدارة الشركة للتعامل مع األزمات،
وتتكون من استراتيجيات وقائية واستراتيجيات عالجية.

محاور االستبانة وتعريفاتها االجرائية وفقراتها

اتفق
بشدة

اتفق

محايد

ال
اتفق

ال اتفق
بشدة

5

4

3

2

1

االستراتيجيدت الوقدئية :مجموعة االنشطة واالجراءات التي تتخذها الشركة للحيلولة دون وقوع األزمات،
ومعالجة مشاكل العمل والحوادث التي من الممكن ان تتطور وتكون سبب األزمات.
 .31تتبنى إدارة الشركة المنهج الوقائي إلدارة األزمات قبل وقوعها.
 .32تجري إدارة الشركة متابعة دورية لخطط إدارة األزمات وفقاً
لبرمجة زمنية.
 .33توظف إدارة الشركة أشارات االنذار المبكر الناجمة عن ظروف
غير طبيعية للكشف عن بوادر نشوء أزمات.
 .34تصحح إدارة الشركة االنحرافات بالتوقيت المالئم من دون
تأخير.
 .35تطور إدارة الشركة قدرات العاملين في مجال رصد
االنحرافات.
 .36تؤمن إدارة الشركة بالعمل بالفكر اإلستباقي أي التحوط لألحداث
قبل وقوعها.
االستراتيجيدت الاالجية :قيام الشركة بإصالح االضرار التي احدثتها األزمة واستعادة الوضع السابق للشركة،
والتعافي من اثار األزمة.
 .37تتبنى إدارة الشركة االجراءات العالجية إلدارة األزمات بعد
وقوعها.
 .38تتخذ إدارة الشركة قرارتها بعد وقوع األزمة مباشرة.
.39تمتلك إدارة الشركة فرق متخصصة االدوار لمعالجة األزمة بعد
وقوعها.
 .40تبادر إدارة الشركة على تخفيف اضرار األزمة بعد وقوعها
للحد من اتساع اثارها.
 .41تكرس إدارة الشركة جهودها الستعادة نشاطها بعد وقوع
األزمة.
 .42تؤمن إدارة الشركة بأن اتخاذ التدابير الحتمالية وقوع األزمة
كلف ال مبرر لها.

******

