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أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات
دراسة تطبيقية في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان

إعــداد الطالبة

إيناس "محمد أمين" أحمد ردايدة
إشـــــراف

الدكتور نضال أمين عبد الفتاح الصالحي
الملخص
هدفت الدراسة إلى بيان أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات في
المستشفيات الخاصة بمدينة عمان .تكون مجتمع الدراسة من جميع المستشفيات الخاصة
الواقعة ضمن نطاق مدينة عمان ،والبالغ عددها ( )40مستشفى .أما عينة الدراسة فقد شملت
( )55مستشفى من المستشفيات مجتمع الدراسة .تكونت وحدة التحليل من المديرين ورؤساء
األقسام والمشرفين اإلداريين العاملين بالمستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عمان
والبالغ عددهم ( )403فرداً .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من
خالل العديد من األساليب اإلحصائية أبرزها تحليل االنحدار المتعدد الختبار فرضيات
الدراسة .وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها وجود تأثير ذي داللة إحصائية
لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) في
مراحل إدارة األزمات (استكشاف األزمة ،االستعداد لحدوث األزمة ،احتواء األزمة ،استعادة
النشاط والتوازن والتعلم من األزمة) في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان عند مستوى داللة
(.)  0.05
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وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة االهتمام من قبل المستشفيات محل الدراسة
بتحديد حاالت الالتاكد البيئي المتعلقة بق ارراتها تجاه الحاالت الطارئة واألزمات المحتملة
والتواصل مع المختصين لمعالجتها ،وقيام إدارات المستشفيات محل الدراسة بتوفير الدعم
المادي المناسب للفريق المسؤول عن التشخيص والتخطيط لمعالجة األزمات المحتملة.
الكلمات المفتاحية :المنظمة الذكية ،إدارة األزمات
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ABSTRACT
The Impact of Intelligent Organization Characteristics on
Crises Management
Applied Study in Private hospitals in Amman City

Prepared by
Enas “Mohammad Ameen” Ahmad Radaideh
Supervisor
Dr. Nidal Amin Abdulfattah AL-Salhi
The study aimed to investigate the impact of Intelligent
Organization Characteristics on Crises Management in Private hospitals in
Amman City. The study population consisted of all Private hospitals in
Amman City totaling (40) hospitals. The study sample consisted of (33)
Private hospitals from Private hospitals study population. While the Unit of
Analysis included managers, heads of departments and supervisors
administrators working in Private hospitals in Amman City totaling (314).
To achieve the study objectives the study used descriptive analytical
method in addition used of multiple regression analysis to test the
hypotheses of the study.
The study reached number of results: there is a significant impact of
Intelligent Organization Characteristics (Continual Learning; Creating
Strategic Alternatives & Understand the Environment) in Crises
Management Phases (Exploring the crisis; Prepare the crisis; contain the
crisis; restore the activity and balance and learning from crisis) in Private
hospitals in Amman City at level (  0.05).
In light of the findings the study recommended that the hospitals
under study must attention in identifying environmental uncertainty cases
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related to its decisions to emergency situations, potential crises and to
communicate with specialists for treatment. The hospital departments under
study nust providing appropriate financial support to the team responsible
for the diagnosis and planning to deal with potential crises.
Keyword: Intelligent Organization , Crises Management
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
( 1ـ  :)1المقدمة
سببت التغيرات الحاصلة في البيئة التشغيلية والتكنولوجية ،وتغير سلوك المستهلكين،
والضغوط المالية المستمرة حاجة المنظمات إلى مدخل مهيكل إلدارة األزمات التي تواجهها،
وتحديد مستوى النتائج المنجزة .وبسبب األهمية التي تكمن في تحديد المنظمات لنقاط قوتها،
ونقاط ضعفها ،وفرصها المتاحة ،والتهديدات التي تواجهها ،تطلب األمر منها أن تقوم
بالتحسين المستمر في عملياتها ومنتجاتها وخدماتها ،حيث يمكنها ذلك من احتالل موقع متميز
في السوق ،وأسبقية على المنافسين.
ونتيجة لما شهدته بيئة األعمال من تحوالت سريعة كان لها آثارها اإليجابية والسلبية على
المنظمات وفقاً لمدى استجابتها وتكيفها برزت العديد من الموضوعات ذات العالقة بإدارة
المنظمات وتميزها على المدى البعيد .ومن هذه الموضوعات موضوع المنظمات الذكية
وموضوع ادارة األزمات وهي من المواضيع المهمة والمعاصرة في وقتنا الحالي.
إن بروز المنظمة الذكية كمفهوم معاصر والذي أكد على عمليات البحث والتطوير في
المنظمات المختلفة أخذ يتدرج من داخل المنظمة ليشمل بعد ذلك تطور المنظمة ككل (الطائي
وآخرون .)155 ،2615 ،وقد ظهر مفهوم المنظمات الذكية كاستجابه للزيادة في االضطرابات
التي تعتري البيئة ،فالمنظمة الذكية تتضمن عمليات مسح وتكيف مستمرة مع البيئة أكثر من
المسح الذي يتم من خالل التخطيط والمراجعة السنوية ،كما تتضمن عملية مستمرة تتضمن
جهود القمم االستراتيجية في المنظمات الهادفة إلى أحداث مواءمة ناجحة بين المنظمة والبيئة
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من خالل تطوير المزايا التنافسية باالعتماد على مبادئ وخصائص المنظمات الذكية (العبادي،

.)411 ،2612
وألن التحدى األكبر الذي يواجه المنظمات في ظل البيئة المضطربة يتمثل بسلسلة من
األزمات التي تختلف في طبيعتها وحجمها ،فإن ذلك يتطلب من المنظمات اتباع المنهج
العلمي إلدارة تلك األزمات ،وذلك من خالل التخطيط لما هو متوقع ،وحشد اإلمكانات المختلفة
للتعامل مع األزمة من خالل الرقابة والمتابعة للتأكد من أن آثار األزمة قد تالشت ،وهو ما
يعتمد على قدرة المنظمة ممثلة بعامليها على التقليل من حالة الالتاكد وتقليل المخاطر حتى
تتمكن من السيطرة على األحداث الحالية والمستقبلية .فاألزمات التي تحدث في المنظمات ما
هي إال تغيرات مفاجئة تط أر على البيئة الداخلية أو الخارجية للمنظمة دون توقع لها ،وأن كل
أزمة يكمن في داخلها بذور النجاح ومسببات الفشل أيضاَ (الحدراوي والخفاجي.)144 ،2664 ،
ووفقاً إلشارة الخفاجي ( )11 ،2616فإن المنظمة الذكية في إطار إدارة األزمات تمثل طاقة
تلك المنظمة بتفعيل جميع قواها وتركيزها النجاز رسالتها ،بما يعكس خصائصها الذكية إلدارة
أزماتها .ف المنظمة الذكية كوجهة نظر حديثة تدعو إلى نقلة أساسية في الطريقة التي تدار بها
يد به زيادة
المنظمات مع األخذ في االعتبار التعليم والتدريب والتنمية .فهي مدخل أو نظام أر َ
الذكاء في المنظمة مع استعدادها للقبول والترحيب بالنقد مما يكسب المنظمة القدرة على
التعامل اإليجابي مع التغيير .وكون أن مناقشة موضوع المنظمة الذكية في إطار إدارة األزمات
ما زال قيد الدراسة والبحث مما يتطلب التأمل والتغيير باالستعانة بمعناه ،وبما يحمله من أوجه
معاصرة وأسلوب لتقديره وطرح حلول معرفية وأخرى عملية ،جاءت الدراسة الحالية بهدف بيان
أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان.
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( 1ـ  :)2مشكلة الدراسة
شكلت خصائص المنظمات الذكية البنية األساسية والضرورية للتعامل مع األزمات ،وعليه
تبنى المهارات والخبرات والقدرات إلدارة األزمات بشكل منهجي .إذ أكدت العديد من البحوث
والدراسات ومنها دراسة  )59 ،0999( Nunamaker, et..alودراسة & Siriwardanagea

 (49 ،5101( Oduorبأن نجاح المنظمات على المدى البعيد يتطلب منها امتالك خصائص
ذكية تعطيها الريادية والسبق على اآلخرين في مواجهة األزمات والتصدي لها .وعلى الرغم من
كون العديد من المنظمات في القطاعين الصناعي والخدمي ال يولون أهمية للعديد من
الخصائص بما يجعلها منظمات ذكية وبالتالي التأثير عليها في آليات عملها والتصدي
لألزمات وانخفاض مستويات أدائها .وألن الدراسات السابقة لم تعالج كيفية أو دور خصائص
المنظمة الذكية في التعامل مع األزمات على المدى البعيد .ونتيجة لذلك يتطلب األمر من
الشركات الصناعية والخدمية ،ومنها المستشفيات الخاصة بمدينة عمان تأطير مجموعة من
الخصائص لتصبح منظمات ذكية تستجيب ألنواع األزمات كافة ،بما يحقق لها البقاء والنمو.
وعليه فإنه يمكن تمثيل مشكلة الدراسة الحالية بإثارة السؤال الرئيس التالي:
هل هناك أثر لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في إدارة األزمات بأبعادها (استكشاف األزمة ،االستعداد لحدوث
األزمة ،احتواء األزمة ،استعادة النشاط والتوازن والتعلم من األزمة) في المستشفيات الخاصة
في مدينة عمان؟
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( 1ـ  :)3أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى دراسة أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة
األزمات في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،وذلك من خالل دراسة وتحقيق األهداف
التالية:
 .0بناء إطار نظري لموضوعات الدراسة الحالية (المنظمة الذكية وادارة األزمات) ومتغيراتها
من خالل تتبع إنجازات األدبيات المتخصصة بها.
 .5التعرف على أثر خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في استكشاف األزمة في المستشفيات
الخاصة في مدينة عمان.
 .4بيان أثر خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في االستعداد لحدوث األزمة في المستشفيات
الخاصة في مدينة عمان.
 .3تحديد أثر خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في احتواء األزمة في المستشفيات الخاصة
في مدينة عمان.
 .2التعرف على أثر خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في استعادة النشاط والتوازن في
المستشفيات الخاصة في مدينة عمان.
 .6بيان أثر خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في التعلم من األزمة في المستشفيات الخاصة
في مدينة عمان.
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( 1ـ  :)4أهمية الدراسة
تعد البحوث والدراسات العلمية وأحدة من أهم السبل التي يمكن أن تسلكها المنظمات
المعاصرة كخطوة على طريق التقدم والتطور والبقاء وتواجه المنظمات بين فترة وأخرى أزمات
تحد من تقدمها وازدهارها لذا تتجلى أهمية الدراسة ضمن االتجاهات اآلتية:
 .1األهمية األكاديمية
تتجسد أهمية الدراسة الحالية من الناحية األكاديمية في تناولها لموضوع يعد األكثر أهمية
ومعاصرة لواقع المنظمات في الوقت الحاضر السيما فيما يتعلق باألدب النظري للمنظمات
الذكية وادارة األزمات ودور هذه الخصائص في معالجة ومواجهة تلك األزمات والذي يعتبر من
طار مفاهيمياً
األسس المهمة التي تحاول هذه الدراسة المتواضعة المساهمة باغنائها لتشكل إ اً
يساعد متخذي القرار في المستشفيات المبحوثة ،ال سيما أن الدراسات التي عالجت عملية
مواجهة األزمات من خالل خصائص المنظمة الذكية محدودة جداً لذا تعتبر هذه الدراسة
إضافة علمية جديرة باالهتمام.
 .2األهمية الميدانية
تنعكس أهمية الجانب الميداني في اآلتي:
 العمل على توجيه المستشفيات المبحوثة لالهتمام المتزايد بهذه الموضوعات المعاصرة
لالستفادة منها في أدائها وتقيمه.
 محاولة إبراز أهمية خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات التي تواجه المستشفيات
الخاصة في مدينة عمان.
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( 1ـ  :)5أسئلة الدراسة وفرضياتها
إستناداً إلى مشكلة الدراسة وسؤالها الرئيسي واألهداف المحددة لها ،تم صياغة االسئلة
التالية:
 .1ما واقع خصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية
وفهم البيئة) في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان؟
 .2ما واقع مراحل إدارة األزمات (استكشاف األزمة ،االستعداد لحدوث األزمة ،احتواءاألزمة،
استعادة النشاط والتوازن ،التعلم من األزمة) في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان؟
 .5هل هناك أثر لخصائص المنظمة الذكية (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية ،وفهم
البيئة) في استكشاف األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان؟
 .1هل هناك أثر لخصائص المنظمة الذكية (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية ،وفهم
البيئة) في االستعداد لحدوث األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان؟
 .1هل هناك أثر لخصائص المنظمة الذكية (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية ،وفهم
البيئة) في احتواء األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان؟
 .1هل هناك أثر لخصائص المنظمة الذكية (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية ،وفهم
البيئة) في استعادة النشاط والتوازن في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان؟
 .7هل هناك أثر لخصائص المنظمة الذكية (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية ،وفهم
البيئة) في التعلم من األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان؟
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واستناداً على أسئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية ،التي سيجرى
اختبارها ،واستخالص النتائج والتوصيات من خاللها ،وذلك على النحو التالي:
 :Hoال يوجد أثر لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في ادارة األزمات بأبعادها (استكشاف األزمة ،االستعداد لحدوث
األزمة ،احتواءاألزمة ،استعادة النشاط والتوازن ،التعلم من األزمة) في المستشفيات الخاصة في
مدينة عمان عند ( .)  0.05يتفرع عنها الفرضيات الفرعية التالية:
 :Ho1ال يوجد أثر لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في استكشاف األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان عند
(.)  0.05
 :Ho2ال يوجد أثر لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في االستعداد لحدوث األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة
عمان عند (.)  0.05
 :Ho3ال يوجد أثر لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل
االستراتيجية وفهـم البيئـة) في احتواء األزم ـة في المستشفيـات الخاص ـة في مدين ـة عمـان عـنـد
(.)  0.05
 :Ho4ال يوجد أثر لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في استعادة النشاط والتوازن في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان
عند (.)  0.05
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 :Ho5ال يوجد أثر لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في التعلم من األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان عند
(.)  0.05

( 1ـ  :)6أنموذج الدراسة
يوضح الشكل ( )1 - 1أنموذج الدراسة والذي يبين وجود متغيرين أحدهما مستقل والمتمثل
بخصائص المنظمة الذكية واآلخر تابع وهو إدارة األزمات.
شكل ( :)1 - 1أنموذج الدراسة

المصدر :إعداد الباحثة باالستناد إلى كل من  )2009( Schwaningerوالطائي وآخرون ( )2615والنواصرة ( )2611لقياس

خصائص المنظمة الذكية ،وتم االعتماد على كل من ( )Burns, 2012و(الخطيب )2611 ،في قياس مراحل إدارة

األزمات.
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( 1ـ  :)7حدود الدراسة
الحدود المكانية :تمثلت الحدود المكانية لهذه الدراسة بالمستشفيات الخاصة الواقعة ضمن
نطاق مدينة عمان.
الحدود البشرية :تمثلت الحدود البشرية لهذه الدراسة بالمديرين ورؤساء االقسام والمشرفين
اإلداريين كافة العاملين بالمستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عمان.
الحدود الزمانية :المدة الزمنية المستغرقة النجاز الدراسة ،والتي تراوحت ما بين شهر أيار من
عام  5102ولغاية شهر كانون أول من عام .5102

( 1ـ  :)8محددات الدراسة

 .1الدراسات التي تناولت الربط بين خصائص المنظمة الذكية وادارة األزمات قليلة على

حد علم الباحثة.
 .2واجهت الباحثة صعوبات في مجال جمع البيانات.
 .5عدم تعاون واستجابة بعض أفراد عينة الدراسة.

( 1ـ  :)9مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
=

المنظمة الذكية  :Intelligent Organizationوحدة اجتماعية لدى مديريها المعرفة والفهم

الالزمين للتعامل مع األحداث الطارئة والمستجدة (الطائي وآخرون.)152 ،2615 ،
وتعرف إجرائياً بأنها قدرة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن مدينة عمان ممثلة
بمديريها ورؤساء األقسام والمشرفين اإلداريين على االلتزام بتحقيق األهداف تحت الضغوط
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كافة وتطوير المعرفة لدى العاملين بالمستشفيات من خالل االنتظام والتوافق بين مجمل محاور
عمل هذه المستشفيات .وسيتم قياسها من خالل:
التعلم المستمر  :Continual Learningعملية التعلم المستخدمة في المنظمة ،أي كيفية تعلم
األفراد داخل المنظمة وما الذي يحصل نتيجة تفاعل األفراد المستمر مع بعضهم البعض خالل
عملية التعلم ،مما ينتج عنه اكتسابهم للخبرات والمهارات على المدى البعيد( Lee & Tsai,

)2005, 328
وتعرف إجرائياً بأنها قدرة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن مدينة عمان على
توليد واكتساب المعرفة من خالل التجربة والتي تقود إلى تغيير مستمر في السلوكيات.
توليد البدائل االستراتيجية  :Creating Strategic Alternativesقيام المنظمة بتطوير
مجموعة من الخيارات االستراتيجية وطرق العمل الجديدة والبديلة مسبقاً لتختار من بينها ما
يحقق أهدافها ()Daft, 2000, 279
وتعرف إجرائياً بأنها قدرة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن مدينة عمان على
تطوير طرق جديدة النجاز األعمال تختار من بينها ما يلبي احتياجاتها.
فهم البيئة  :Understanding the Environmentقيام المنظمة بإدراك وتقييم المعلومات من
البيئة الخارجية والداخلية لألشخاص الرئيسين في المنظمة (.)Wheelen & Hunger, 2010, 52
وتعرف إجرائياً بأنها قدرة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن مدينة عمان على
إدراك التعقيد وحاالت الالتاكد في بيئة عملها وبطرق تسهل اتخاذ الق اررات الفعالة.
األزمة  :Crisesحادث عرضي مت ازيد يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار بالمنظمة على نحو
يمثل تهديداً جديداً لوجود المنظمة وسمعتها (.)O'Neill, 2003, 3
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وتعرف إجرائياً بأنها حالة مفاجئة تصيب المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن
مدينة عمان وتؤثر عليها سلبياً وتظهر نتيجة ضغوط معينة قد ينتج عنها توقف العمل في
المنظمة أو أحد مكوناتها أو يهددها أو يهدد أحد مكوناتها.
إدارة األزمات  :Crises Managementقدرة المنظمة على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة
وفاعلية بهدف تقليل التهديدات والحد من الخسائر واآلثار العكسية على عمليات وأنشطة
المنظمة (.)Brent,2004, 670
وتعرف إجرائياً بأنها عملية إدارية تستلزم اتخاذ التدابير الالزمة للتغلب على الحاالت
الطارئة التي تواجه المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن مدينة عمان .وسيتم قياسها من
خالل:
استكشاف األزمة :الظهور األول لألزمة ينذر بخطر كبير غير محدد المعالم أو االتجاه أو
الحجم أو المدى الذي سيصل إليه (أبو عزيز.)02 ،5101 ،
وتعرف إجرائياً بأنها المرحلة التي تتمثل بكشف المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة
ضمن مدينة عمان وتحليل اإلشارات التي تنبئ باحتمال حدوث أزمة.
االستعداد لحدوث األزمة :مجمل االستعدادات واألساليب التي تقوم بها المنظمات وتوفرها
للوقاية من األزمات (أبو عزيز.)56 ،5101 ،
وتعرف إجرائياً بأنها سعي المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن مدينة عمان
باإلمكانيات المادية والبشرية والعمل على إيقاف تقدم اآلثار السلبية لألزمة وتقليل الخسائر ما
أمكن وتوفير الحماية لمكونات المستشفيات.
احتواء األزمة :قيام المنظمات باإلعداد والتحضير للحد من األضرار ومنعها والتي قد
يسببها انتشار األزمات (أبو عزيز.)52 ،5101 ،
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وتعرف إجرائياً بقدرة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن مدينة عمان على اتخاذ
اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب ،وحصر األضرار الناجمة عن األزمات.
استعادة النشاط والتوازن :قدرة المنظمات على إعداد وتنفيذ برامج جاهزة مختبرة ووضع
الحلول المناسبة الحتمالية وقوع األزمات(أبو عزيز.)52 ،5101 ،
وتعرف إجرائياً بأنها قيام المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن مدينة عمان
بمباشرة أعمالها واستعادة توازنها من خالل وضع الحلول المناسبة لألزمات.
التعلم من األزمة :قدرة المنظمات على التعلم من األزمة واعادة التقييم لتحسين عمليات
الحد من األزمات على المدى البعيد (أبو عزيز.)52 ،5101 ،
وتعرف إجرائياً بأنها مجمل استفادة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن مدينة
عمان من نتائج األزمات (الدروس والعبر) والعمل على تقييم األوضاع القائمة من أجل تحديد
نقاط القوة والوقوف على نقاط الضعف والعمل على تجنبها.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
( 2ـ  :)1المقدمة
( 2ـ  :)2المنظمة الذكية
( 2ـ  :)3إدارة األزمات
( 2ـ  :)4الدراسات السابقة العربية واالجنبية
( 2ـ  :)5ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
( 2ـ  :)1المقدمة

تعاظم االهتمام بإدارة األزمات كأسلوب للمستقبل والتكيف مع المتغيرات المفاجئة وغير

القابلة للتوقع المسبق ،ومن المؤكد بأن التعامل مع أي أزمة ال يتم حينما تحدث أي أن يكون
في مجال الرد الفعلي ولكن يكون من خالل التصور المسبق لها واالستعداد المبكر لحدوثها
(مرسي.)0 ،5114 ،
إذ تمثل األزمة ظرف انتقالي يتسم بعدم التوازن ويمثل نقطة تحول في حياة الفرد أو
المنظمة أو المجتمع وغالباً ما ينتج عنها تغيير كبير .وهنا تبرز إدارة األزمات لتلعب دو اًر كبي اًر
في إعادة التوازن ،وهو ما أكد عليه مرسي ( )5 ،5114بأنها سلسلة من اإلجراءات (الق اررات)
الهادفة إلى السيطرة على األزمة والحد من تفاقمها حتى ال يفلت زمامها ،وبذلك تكون اإلدارة
الرشيدة لألزمة هي التي تضمنت الحفاظ على المصالح الحيوية للمنظمة وحمايتها.
واستجابة لذلك ركزت العديد من منظمات األعمال وخاصة الرائدة منها ،منذ منتصف
السبعينيات من القرن العشرين ،على التصرف بذكاء  Acting Intelligentبهدف تحسين نتائج
عملياتها التشغيلية وتحقيق غاياتها .فاستخدمت العديد من المبادرات واألفكار واألساليب
والطرق ،واألنظمة اإلدارية غير التقليدية كإدارة الجودة الشاملة ،والمقارنة المرجعية ،واعادة
الهندسة ،وذلك لمساعدتها على أداء أعمالها وتنفيذ أنشطتها بطريقة صحيحة وبفاعلية أكبر
وصوالً إلى جودة أعلى للمنتج أو الخدمة المقدمة ،ووقت أقل للدورة اإلنتاجية ،ورضى أعلى
للعمالء (.)Rao, et al., 1996, 26-57
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( 2ـ  :)2المنظمة الذكية
( 2ـ  2ـ  :)1مفهوم المنظمة الذكية
تختلف المنظمات الذكية  Intelligent Organizationsعن غيرها من منظمات األعمال،
إذ إنها تتكون من أنشطة واجراءات وأعمال تتعلق بالعاملين والتنفيذ والرقابة لبقية أنشطة
المنظمة المختلفة ،وبطبيعــة اإلجراءات المتبعــة النجاز األعمــال ،ولذلك نجد أن هناك مفاهيم
متنوعة للمنظمات الذكية.
فالمنظمات الذكية كمفهوم معاصر يدعو إلى التغيير في الطريقة التي تدار بها
منظمات األعمال مع األخذ في االعتبار مضامين كل من التعلم والتطوير والتدريب والتنمية.
فهي مدخل هدفه األساس تعظيم ذكاء المنظمة مع استعدادها للقبول بالتغيير مما يكسب
المنظمة القدرة على التعامل اإليجابي مع التغيير ( .)Schwaninger, 2009فالفكرة الرئيسة
للمنظمات الذكية بأنها تؤثر بعمق في كيفية التفكير حول حياة هذه المنظمات ،حيث إن
األفكار التي بنيت عليها تمثل تحدياً كبي اًر آلليات استخدام المعرفة بهدف وضع االستراتيجيات
التنافسية والتوسعية على المستويين المحلي والعالمي (.)Quinn, 2005, 49
عرف  )042 ،5111( Vickersالمنظمات الذكية بأنها تلك المنظمات المستخدمة
الستراتيجيات بعيدة المدى بهدف تحقيق مكانة مستدامة على المدى الطويل.
أما  )2 ،5112( Filosفبين أن المنظمات الذكية هي تلك المنظمات التي لديها قدرة
على سرعة الحركة والخفة والرشاقة في توليدها للمعرفة ،واإلستفادة من تلك المعرفة في تحقيق
اهدافها المرجوة من خالل إقتناص الفرص والتكيف مع التغيرات والتحديات البيئية.
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وفي سياق آخر ،أوضح  )5 ،5112( Finkelstein & Jacksonبأن المنظمات الذكية هي
منظمات تتصف بمستويات أداء عالية من خالل أهدافها التي تسعى لتحقيقها والمتمثلة بتحقيق
المرونة والمعرفة والمهارة لدى العاملين.
كما نظر  )51 ،5119( Robertإلى المنظمة الذكية من منظور الكفاءة في تحديده
لمفهومها وذلك بأنها تتصف بأربع خصائص وهي :حب االستطالع ،التسامح ،الثقة والترابط.
وعرفها العنزي وصالح ( )025 ،5119بأنها تلك المنظمات المستثمرة بمواهبها البشرية
وتكنولوجيا المعلومات من خالل منظومة قيم مؤسسية تعتمد على الشفافية واالبداع واالحترام.
وحددها الطائي وآخرون ( )045 ،5104بأنها وحدة اجتماعية هادفة يمتلك مديريها
مستوى عال من المعرفة والحكمة للتعامل مع األحداث الطارئة والمستجدة.
وعليه ،ترى الباحثة أنه مهما إختلف الكتاب والباحثين في تناولهم لمفهوم المنظمة
الذكية إال أنهم يتفقون على محتوى أساسي للمنظمة الذكية والمتمثل بالقدرة الالمحدودة لهذا
النوع من المنظمات في التعامل والسيطرة على التغييرات في بيئة عملها.
( 2ـ  2ـ  :)2خصائص المنظمة الذكية
أشار  )21 ،5111( Clarke & Cleggإلى أن بعض الكتاب يؤكدون على أن المنظمة
الذكية هي في األصل منظمة مستدامة؛ واالستدامة من وجهة نظر الباحثين لها معنيان؛
المعنى األول يركز على القدرة على االستمرار ،والمعنى الثاني يركز على التجديد ،وكال
المعنيين في الواقع مرتبطان ببعضهما .أما االستمرار وطول البقاء فيتمثل في أربعة عوامل
تمثل خصائص للمنظمة وهي كما يأتي:
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 .1الحساسية للبيئة؛ وهي قدرة المنظمة على التغير والتكيف.
 .2تماسك المنظمة ،مع شعور قوي بالهوية الذاتية؛ فهي قادرة على بناء مجتمع من األفراد
الملتزمين والمتمسكين بها على المستوى الداخلي والخارجي ،وهي قادرة كذلك على تطوير
شخصيتها.
 .5الالمركزية والتسامح في المنظمة اللذان يسمحان "بالتجريب المقبول" ومن خالل قدرتها
على بناء عالقات بناءة مع مختلف الكيانات الداخلية والخارجية.
 .1قدرة المنظمة على التحكم بنموها وتطورها ،وبالتالي السيطرة على إدراكها لإلتجاه.
وقد بين كل من  )22 ،5112( Poulsen & Arthurأن المنظمة الذكية تتوفر فيها ثالث
خصائص رئيسة ،وهي:
 الثقافة؛ وتسهم في صياغة طبيعة عالقات األفراد من داخل وخارج المنظمة وطريقة عملهم
مع بعضهم بعضا.
 القدرات؛ حيث توظف المنظمة جميع مهاراتها ومعارفها المتوافرة لتقدم المنتجات والخدمات
إلى زبائنها.
 االرتباطات؛ حيث ترتبط المنظمة بمجموعة صناعتها من خالل عالقات داخلية (العاملين)
وخارجية (الموردين والزبائن والشركاء).
ويذكر  )4393 ،5119( Nasabi & Safarpourبأن المنظمات الذكية عادة ما تتميز بخمسة
عناصر هامة ،هي:
 األسلوب النظامي لحل المشاكل.
 تطبيق المبدأ التجريبي.
 التعلم من التجارب الذاتية.
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 التعلم من اآلخرين.
 نقل المعرفة.
وقد أشار )7 ،1022( Atosإلى أن المنظمة الذكية تستند على ثالثة محاور أساسية ،هي:
 .1تطوير المعرفة ،وهو أحد المحاور األساسية المهمة في العمل لدى المنظمات ،حيث تعد
الجوهر األساسي في العمل وذلك ألن المنظمة الذكية تعبر عن السلم المعرفي األساسي لتطور
المنظمات على اعتبار أن المعرفة هي الحجر األساس للمنظمات.
 .2العمليات ،إن العمليات تتمحور في طريقة متسلسلة للمنظمة من خالل تحويل المواد
األولية من معلومات تتم معالجتها إلى نتائج فعلية بما يتناسب مع تحقيق التوازن البيئي
واالقتصادي واالجتماعي لبناء منظمة ذكية.
 .5االتصال ،إن من المهم جدا مشاركة األفراد بالمعلومات في عمليات التنفيذ وعلى
المستويات المختلفة للمنظمة من ناحية المعلومات من األعلى إلى األسفل ومن األسفل إلى
األعلى ،إضافة إلى عمليات االتصال خارج المنظمات التي تتمثل بالعالقات مع أصحاب
المصلحة ،والتي تغذي المنظمة بالمعلومات المهمة ،وعمليات االتصال تمثل عمليات داخلية
وخارجية والتي تؤدي إلى نجاح المنظمات.
وفي الدراسة الحالية استندت الباحثة في تحديد خصائص المنظمة الذكية (التعلم المستمر،
توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) باالستناد إلى  )2009( Schwaningerوالطائي وآخرون
( )5104والنواصرة (.)5102
أوال :التعلم المستمر
يقصد بالتعلم المستمر عملية اكتساب المعرفة بشكل مستمر من خالل التجربة التي تقود
إلى تغير مستمر في السلوك ( )Buchanan & Huczynski, 2004, 110واستعمال تلك المعرفة
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بما يحسن المواءمة بين المنظمة وبيئتها ( )Wheelen & Hunger, 2010, 8ويخلق قيمة أكبر.
بمعنى أن المنظمة الذكية تتعلم بشكل مستمر كيف تولد قيمة أكبر في مواجهة التغييرات؛ سواء
أكانت هذه التغيرات في تركيبة العالم السياسية والسكانية ،أم في سرعة التقدم التقني ،أم في
األسواق التنافسية عالمياً .فهي تدرك أن التغيير هو أحد بعض حقائ ِ
وبناء على ذلك
ق الحياة.
ً
فإن األفراد ونتيجة لهذا التعلم يستجيبون وتكون ردود أفعالهم تجاه المعلومات التي تشكل تهديداً
فعلياً بطريقة غير دفاعية.
ويشير  )222 ،5119( Lin, et..al,إلى أن االهتمام بالتعلم المستمر قد زاد في تسعينيات
القرن الماضي لسبيين أهمها :التغيير المتسارع وتزايد التعقيد البيئي الناتج عن ضغوطات
العولمة والتغييرات التكنولوجية وشدة المنافسة على العمالء والمجهزين مع تغيير الرؤية من
التركيز على الكمية إلى التركيز على الجودة ومن المنتجات إلى الخدمات ،عندها أدركت
المنظمات حاجتها إلى اكتساب المعرفة واستخدامها لصنع التغييرات الضرورية لمواجهة هذه
المعضالت إذا أرادت المنافسة والبقاء .أما العامل الثاني هو تفوق الشركات اليابانية التي
تميزت بسرعة جمع المعلومات حول األسواق والمنافسين ،ونشر المعلومات داخل المنظمة
والتعامل معها بفاعلية فضالً عن قدرتها على التعلم والتكيف والتطوير والتحسين المستمر في
العمليات والمنتجات والتزامها تجاه العمالء والمجهزين ،وقد عزز اكتساب المنظمات على
ترجمة االلتزام تجاه تعلم الفرد إلى تعلم المنظمة.
وقد أوجز  )05 - 00 ،5115( Baker & Sinkulaمجموعة من المبررات الرئيسة للتعلم
المستمر باآلتي:
 .1التحول في األهمية النسبية لعوامل اإلنتاج من رأس المال المادي إلى رأس المال الفكري.
 .2ارتفاع حدة المنافسة في بيئة األعمال الدولية وسرعة التغيير في البيئة المحيطة
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بالمنظمات.
 .5التطور الفكري في وصف المعرفة كمصدر أساس لتحقيق الميزة التنافسية.
 .1التطورات التقنية الهائلة وبخاصة في مجال الحاسوب خلقت أنظمة جديدة لإلنتاج تطالب
العاملين بأن يكونوا متعلمين ولديهم مهارات معرفية كفؤة وقادرين على التكيف.
 .1زيادة األسواق العالمية التي تطلب من المنظمة مرونة أكبر في منتجاتها وقوة عمل
متعلمة.
 .1الدور الحرج للعاملين في المنظمات كأفراد وكفريق في تفسير المواقف واالستجابة السريعة
لها من خالل تطبيق المعرفة والمساعدة في إجراء تحسينات أخرى في المنظمة.
 .4التطور في الفكر اإلداري نحو منظمات التعلم واعطاء العاملين دو اًر في عملية اتخاذ القرار
بدالً من األداء الموجه من قبل اإلدارة.
ثانياً :توليد البدائل االستراتيجية

بين  )529 ،5111( Daftأن عملية توليد البدائل االستراتيجية تعني قيام المنظمة "بتطوير

طرق جديدة لإلجراء تختار من بينها ما يلبي احتياجاتها ،كما يمكن اعتبارها أداة لتقليص
الفارق بين األداء المنظمي الحالي والمرغوب ،وبالتالي فإن توليد المنظمة الذكية للبدائل يعني
قيامها بتطوير مجموعة من الخيارات القيمة وطرق العمل الجديدة والبديلة مسبقاً لتختار من
بينها ما يلبي احتياجاتها ،ولتتخذ إجراءاتها االستراتيجية .فبدون طر ِ
ق العمل البديلة ،ال يمكن
أَن يكون هناك اختيار حقيقي أَو بحث عن فرصة خلق أفضل قيمة.
فالبدائل االستراتيجية هي أحد مكونات عملية اإلدارة االستراتيجية ،ولكي يتحدد االتجاه نحو
تحديد البدائل االستراتيجية فمن الضروري التنبؤ بالنتائج المتوقعة في حالة عدم حدوث أي
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تغير في االستراتيجية الحالية وذلك مع األخذ بالنتائج المتوقعة ألهداف المنظمة والتي تتخذ في
ظل تغيرات البيئة المحيطة والموارد المتاحة للمنظمة (.)Wheelen & Hunger, 2012
وقد حدد  )5112( Staceyمجموعة من العوامل عند اختيار البدائل االستراتيجية ،وهي:
 .2األهداف ،فالمنظمة تسعى لتحقيق األهداف المحددة من قبل إدارة المنظمة ،فاألهداف
تشكل النقطة األولى لصياغة االستراتيجية المناسبة وهذا بمراعاة الترابط والتنسيق بين هذه
األهداف ومعالجة ما قد يكون بينهما من تعارض.
 .1القيود الخاصة بالفرص والتهديدات ،فعند اختيار ودراسة البدائل ال بد من مراعاة نتائج
الدراسات البيئية الخارجية بحيث تقف المنظمة على النقاط التي تمثل فرصا أمامها والتي يجب
استثمارها بالتكامل مع نقاط القوة الداخلية التي تتمتع بها كما تقف على النقاط التي تمثل
تهديدات ومعوقات أمامها فتتجنبها أو تقلل منها.
 .3القيود الخاصة بنواحي القوة والضعف المتعلقة بالمنظمة ،فعند دراسة البدائل االستراتيجية
يجب على المنظمة مراعاة نتائج الدراسات الخاصة بتحليل موقفها الداخلي بجميع أبعاده
اإلنتاجية التسويقية والتمويلية وما يخص الموارد البشرية والتنظيمية ،فبناء عليها تتحدد
االستراتيجية الممكن اختيارها.
 .4قيم اإلدارة وأخالقياتها والمهارات اإلدارية المتاحة ،فإلى جانب ما سبق يتوقف اتباع أي
بديل من البدائل االستراتيجية على القيم الشخصية والتنظيمية السائدة لدى أفراد اإلدارة العليا
وكذلك على اتجاهاتهم وميولهم.
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ثالثاً :فهم البيئة
تتعامل المنظمات في العادة مع بيئة غامضة من حيث درجة التعقيد والالتاكد ،وتسعى
جاهدة لفهم بيئتها التي تعمل بها ،ويعني هذا الفهم قيامها بإدراك التعقيد وعدم التأكد بطرق
تسهل اتخاذ الق اررات الفعالة ( )Matheson & Matheson, 1998, 122من خالل عملية مسح
البيئة مثالً؛ والتي عرفها كل من ( )Wheelen & Hunger, 2010, 52بأنها مراقبة وتقييم وتوزيع
المعلومات من البيئة الخارجية والداخلية لألشخاص الرئيسين في المنظمة ،كما أشا ار إلى أن
المنظمة تستخدم هذه األداة لتتجنب المفاجآت على المستوى االستراتيجي ولضمان عافيتها
على األمد البعيد ،حيث وجدا أن هناك عالقة إيجابية بين مسح البيئة واألرباح .وقد بين كل
من  )2001( Matheson & Mathesonأنه يمكن للمنظمة الذكية فهم البيئة من خالل تطبيقها
لمجموعة من الوظائف الهامة ،وتشتمل هذه المجموعة على المبادئ اآلتية:
 .1استيعاب حاالت عدم التأكد ،ويقصد بها إدراك األفراد في المنظمة وفهمهم لهذه الحاالت
ومصادرها وكيفية العمل على تجنبها ،وأخذها بعين االعتبار عند صناعة الق اررات ،وقياسها
وادارة المخاطر المتوقعة أو المرتبطة بها ،وكيفية تبادل االتصال بشأنها وادارتها .ويشكل ذلك
تحدياً حاسماً للقيادات اإلدارية يتمثل في أن توجد المنظمة بيئة يشعر العاملون فيها بأن
منظمتهم تتعامل مع حاالت عدم التأكد بواقعية ،وهذا ليس باألمر اليسير ( Sweetman, 2001,

.)8
 .2المنظور االستراتيجي "من الخارج – إلى الداخل" ،ويعني أن تبدأ المنظمة ،عند مواجهة
الق اررات االستراتيجية المهمة ،بفهم البيئة الخارجية ،ثم تعمل داخلياً على نتائج ذلك .فهي تبدأ
عملية التفكير بتقييم الموقف الحالي لها من خالل فهم البيئة الواسعة التي تعمل فيها،
واستكشاف الصورة الكبيرة؛ كاالتجاهات العالمية ،والتغيرات التي تط أر على العالم ،وعلى
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الصناعة العاملة فيها ،وعلى زبائنها .ثم تعمل المنظمة داخلياً ،وبشكل تراكمي ،على نتائج
ذلك وتدرس تأثير عدم التأكد عليها بما يحقق مصالحها ولتحدد الموقف المستقبلي المرغوب
لها .وهو ما يعني أن المنظمة تبدأ عملية التفكير بتقييم موقفها الحالي ،وبعد ذلك تفكر،
وبشكل تراكمي ،في أي اتجاه ستتوجه (.)Matheson & Matheson, 2001, 51
 .5التفكير النظمي ،ويقصد به ذلك المجال الذي َيتعلق بفهم االعتماد المتبادل والتعقيد ودور
التغذية الراجعة في تطوير النظام ( .)Buchanan & Huczynski, 2004, 130ويدعو التفكير
النظمي إلى كشف هذه العالقات البينية المتشابكة ويساعد في توسعة حدود النماذج العقلية
لمستخدميه ويحسن قدراتهم على توليد األدلة والتعلم منها ،كما يحفز نحو التغيير الفعال
(.)Sterman, 2006, 505
وعليه ،يمكن القول أنه بإختالف توجهات الباحثين في تحديد خصائص المنظمة
الذكية ،إال أنه يمكن القول أن هذه المنظمات تتصف بمجموعة من الخصائص ،هي:
 .0المشاركة بين كافة تقسيمات المنظمة الداخلية والخارجية.
 .5تشجيع اإلبداع والمبدعين.
 .4بناء فرق عمل فعالة.
 .3اإلهتمام بالعميل ومتطلباته.
 .2اإلهتمام بالتدريب ووضع نظم فعالة للتعيين والتحفيز.
 .6اإلهتمام بالتغيير.
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( 2ـ  :)3إدارة األزمات
( 2ـ  3ـ  :)1األزمات
استعرض مفهوم األزمة من الناحية اإلدارية من قبل العديد من الكتاب والباحثين في
مجال األزمات .إذ عرفها أبو قحف ( )463 ،5115بأنها حدث أو موقف مفاجئ يهدد قدرة
األفراد والمنظمات على البقاء .وحددها الصيرفي ( )412 ،5114بانها ظاهرة إدارية غير مستقرة
تمثل تهديداً مباش اًر وصريح لبقاء المنظمة واستمرارها وهي تتميز بدرجة معينة من المخاطر.
أما  )4 ،5114( O'Neillفبين أن األزمة حادث عرضي متزايد يثير تهديد جدي لعملية ووجود
سمعة المنظمة.
كما أشار الجديلي ( )50 ،5116إلى األزمة بأنها حالة غير عادية تخرج عن نطاق
التحكم والسيطرة وتؤدي إلى توقف حركة العمل أو هبوطها إلى درجة غير معتادة ،بحيث تهدد
تحقيق األهداف المطلوبة من قبل المنظمة وفي الوقت المحدد.
فيما أكد جاد الرب ( )5100على أن األزمة موقف تتعرض له المنظمة يربك إدارتها
العليا ويؤثر عليها سواء في األمد القصير أو البعيد.
حدد أبو فارة ( )56 ،5119ثالثة عناصر أساسية لألزمة ،هي:
 .1عنصر المفاجأة ،إذ إن األزمة تنشأ في وقت مفاجئ غير متوقع وفي مكان مفاجئ أيضاً.
 .2عنصر التهديد ،إذ تتضمن األزمة تهديداً لألهداف والمصالح في الحاضر والمستقبل.
 .5عنصر الوقت ،حيث إن الوقت المتاح أمام صناع القرار يكون وقتاً ضيقاً ومحدوداً.
ويرى  )425 ،5119( James & Jamesأن األزمات تتسم بالخصائص التالية:
 .1عامل الشك أو الالتاكد .Uncertainty
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 .2عامل التفاعل .Interaction
 .5عامل التعقيد .Complexity
أما عليوة ( )90 - 90 ،5114فيرى أن أهم خصائص األزمات ما يلي:
 .1نقطة تحول تتزايد فيها الحاجة إلى الفعل المتزايد ورد الفعل المتزايد لمواجهة الظروف
الطارئة.
 .2تتميز بدرجه عالية من الشك في الق اررات المطروحة.
 .5يصعب فيها التحكم في األحداث.
 .1تسود فيه ظروف الالتاكد ونقص المعلومات ومديرو األزمة يعملون في جو من الشك
والغموض وعدم وضوح الرؤية.
 .1ضغط الوقت والحاجة إلى اتخاذ ق اررات صائبة وسريعة مع عدم وجود احتمال للخطأ لعدم
وجود وقت لتصحيح هذا الخطأ.
 .1سيادة حالة من الخوف قد تصل إلى حد الرعب وتقيد التفكير.
ويحدد أبو فارة ( )95 - 96 ،5119أسباب نشوء األزمات باآلتي:
 إدارة المنظمة بصورة عشوائية ،وهو ما يؤدي إلى تدهور المنظمة وزيادة األزمات التي
تعصف بها.
 اليأس ،ومن أشكال األزمات التي تحدث في المنظمة وتنشا نتيجة حالة اليأس قيام
العاملين باإلضرابات واالحتجاجات من أجل تحقيق مطالبهم ،واللجوء إلى استخدام أساليب
سلبية انعكاسا لحالة اإلحباط واليأس مثل االختالس والسرقة.
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 التعارض بين األطراف المختلفة في المنظمة ،أي التعارض بين صانعي الق اررات أو
منفذيها والمستفيدين منها ،إذ إن هذا التعارض يؤدي إلى عدم تنفيذ الق اررات وفق ما هو
مخطط لها.
 أخطاء الكادر البشري وقصوره ،والذي من الممكن أن يؤدي إلى نشوء األزمات ومن هذه
األخطاء واإلهمال وعدم الشعور بالمسؤولية وعدم القيام بالواجبات بصورة صحيحة.
 عدم التقدير الصحيح للموقف ،فنشوء األزمة قد يكون من خالل خطأ أو أخطاء المديرين
في التقدير الصحيح للموقف أو المواقف التي تواجهها المنظمة ،وهذا التقدير غير السليم وغير
الصحيح للموقف قد يكون ناجماً عن إفراط هؤالء المديرين في الثقة بقدراتهم وتقدير فاعلية
ق ارراتهم ،كما قد يكون عدم التقدير الصحيح للموقف ناجماً عن الفشل في تقدير القوة الحقيقية
للمنافسين.
 عدم الفهم الصحيح للموقف ،إن عدم الفهم الصحيح لموقف ما في المنظمة يؤدي إلى
نشوء األزمة ،وسوء الفهم قد ينجم عن المعلومات الناقصة عن الموقف ،واصدار الق اررات
باالعتماد على رؤية وخلفية غير سليمة وغير واضحة.
ويرى الخضيري ( )23 - 25 ،5114أن هناك خمس مراحل لتطور األزمة ،هي:
 .1مرحلة الميالد :تبدأ األزمة في الظهور ألول مرة في شكل (إحساس) مبهم قلق بوجود
شيء ما يلوح باألفق ،وينذر بخطر غريب غير محدد المعالم أو االتجاه أو الحجم أو المدى
الذي سيصل إليه .واألزمة غالباً ال تنشأ من فراغ وانما هي نتيجة لمشكلة ما لم يتم معالجتها
بالشكل المالئم.
 .2مرحلة النمو واالتساع :وهي نتيجة لعدم معالجة المرحلة األولى في الوقت المناسب حيث
تأخذ األزمة في النمو واإلتساع.
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 .5مرحلة النضج :بذلك تصل األزمة إلى أقصى قوتها وعنفها وتصبح السيطرة عليها
مستحيلة وال مفر من الصدام العنيف معها ،وهنا قد تكون األزمة شديدة القوة تطيح بمتخذ
القرار وبالمنظمة أو المشروع الذي يعمل فيه.
 .1مرحلة االنحسار والتقلص :تبدأ األزمة باالنحسار والتقلص نتيجة للصدام العنيف الذي تم
اتخاذه والذي يفقدها جزءاً هاماً من قوتها .إال أن هناك بعض األزمات تتجدد لها قوة دفع
أخرى عندما يفشل الصدام في تحقيق أهدافه وتصبح األزمات في هذة الحاله كأمواج البحر
تندفع وراء الموجة.
 .1مرحلة االختفاء :وتصل األزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشكل شبه كامل قوة الدفع
المولدة لها أو لعناصرها حيث تتالشي مظاهرها وينتهي االهتمام بها والحديث عنها ،إال أنه
من الضرورة االستفادة من الدروس المستفادة منها لتالفي ما قد يحدث مستقبالً من السلبيات.
وأكد عياصرة وبني أحمد ( )92 ،5119على أنه يمكن تقسيم األزمات إلى خمسة أنواع
هي:
 .1حسب شدة األثر :شديدة األثر وضعيفة األثر.
 .2حسب المحتوى :معنوية ،مادية ومعنوية.
 .5حسب إمكانية االستفادة :تنموية وعرضية.
 .1مراحل التكوين :النشوء ،التصعيد ،التكامل ،االحتواء والنهاية.
 .1البعد الزمني :متكررة الحدوث يمكن التنبؤ لها ومفاجئة يصعب التنبؤ لها.
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( 2ـ  3ـ  :)2إدارة األزمات
أكد الخضيري ( )96 ،5114بأن إدارة األزمات تعكس قدرة المنظمة على التعامل بسرعة
وكفاءة وفاعلية مع العمليات الموقفية والشرطية ،وأن يكون الهدف العام من ذلك تقليل
المخاطر على صحة االنسان وسالمته وأمنه ،أو منعها من األساس وتقليل المخاطر على
الملكيات العامة والخاصة الناجمة عن وقوع األزمة أو منعها وتقليل اآلثار السلبية على
عمليات وأعمال المنظمة.
فقد عرفها عثمان ( )054 ،5113بأنها العملية اإلدارية المستمرة التي تهتم باإلحساس
باألزمات المحتملة ،عن طريق االستشعار ورصد المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية المولدة
لألزمات ،وتعبئة المواد واإلمكانيات المتاحة ،لمنع أو اإلعداد للتعامل مع األزمات بأكبر قدر
ممكن من الكفاءة والفاعلية بما يحقق أقل قدر من األضرار للمنظمة والبيئة والعاملين مع
ضمان العودة لألوضاع الطبيعية في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة ودراسة أسباب األزمة
الستخالص النتائج لمنع حدوثها وتحسين طرق التعامل معها مستقبال ومحاولة اإلفادة منها الى
أقصى درجة ممكنة.
ويشير أبو رمان ( )0 ،5112بأن إدارة األزمات علم وفن إدارة التوازنات ،فهي مدخل
إداري متكامل يجري استخدامه للتعامل مع األزمة باعتباره تمثل وتجسد نقطة تحول جوهرية
نحو التدهور ويستطيع المديرون أن يقودوا نقطة التحول هذه في االتجاه اإليجابي من خالل
هذا المدخل وتعزيزه بمدخل تخطيط األزمات (السعيد.)001 ،5116 ،
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كما عرفت إدارة األزمات بأنها القدرة على إزالة الكثير من المخاطر وعدم التأكد لتحقيق
أكبر قدر من التحكم في مصير المنظمة وهذا يعني استخدام التخيل لعرض أسوأ ما يمكن
حدوثة ثم تقييم الق اررات البديلة قبل الحدوث (حمدونة.)52 ،5116 ،
أما عودة ( )05 ،5119فيرى أنه يمكن التعبير عن مفهوم إدارة األزمات بأسلوب التعلم
من األزمة من خالل العمليات اإلدارية المنهجية التالية:
 اتخاذ اإلجراءات والتدابير الوقائية التي تعمل على تالفي حدوث األزمة والتقليل من آثارها
السلبية وتحقيق أكبر قدر من النتائج اإليجابية.
 التنسيق بين جهود أعضاء الفريق والهيئات المساندة التي تبذل إلدارة األزمة وترشيد
خطوات فريق األزمات وتزويده بالمعلومات الالزمة.
 اإلشراف على سير العمل في موقف األزمة للتأكد من صحة مسارات وتنفيذ خطط
الطوارئ وتشكيل فريق لمواجهة األزمات حسب طبيعة ونوعية كل أزمة قادرة على التعامل مع
األزمات.
 التأثير في فريق األزمات لدفع نشاطهم وتحفزهم علي اتخاذ القرار المناسب الذي يتميز
بالفاعلية والرشد والقبول لمواقف األزمة.
 تبادل المعلومات واألفكار المتعلقة باألزمة من خالل توفير نظام اتصال فعال يتكون من
األفراد والتجهيزات الالزمة بما يمكن من إدارة األزمة بفاعلية واتخاذ القرار المناسب في موقف
األزمة في ظل ضيق الوقت,ونقص المعلومات وتسارع األحداث.
 اعتبار األزمات فرص للتعلم من خالل تقييم موقف األزمة واإلجراءات التي اتخذت في
التعامل مع األزمة ومحاولة تحسينها.
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ويحدد  )5112( Boin, et al.,مجموعة المقومات إلدارة األزمات متمثلة في:
 .0تبسيط اإلجراءات وتسهيلها ،فال يجوز إخضاع األزمة للتعامل بنفس اإلجراءات التقليدية،
فاألزمة عادة ما تكون حادة وعنيفة ،وال يمكن تجاهل عنصر الوقت الذي قد يؤدي تجاهله إلى
فشل للكيان اإلداري الذي حدثت فية األزمة فاألمر يتطلب التدخل السريع والحاسم من خالل
تبسيط اإلجراءات مما يساعد على التعامل مع األزمة ومعالجتها.
 .5إخضاع التعامل مع األزمة للمنهجية العلمية ،فال يمكن التعامل مع األزمة بدون منهج
إداري السليم لتأكيد عوامل النجاح وحماية الكيان اإلداري من أي تطورات غير محسوبة قد
يصعب عليه احتمال ضغطها.
 .4تقدير الموقف من األزمة ،وهنا ال بد أن يشمل تقدير الموقف من األزمة تحليالً كامالً
ألسباب األزمة وتطورها وتحديد دقيق وشامل للقوى مفتعلة األزمة وذلك من خالل جمع
المعلومات الدقيقة عن أبعاد األزمة والتنبؤ باحتماالت تطور األحداث وامكانية السيطرة عليها.
بناء على تقدير الموقف الحالي والمستقبلي ألحداث األزمة وتوضع
 .3تحديد األولوياتً ،
الخطط والبدائل التي يتم ترتيبها في ضوء األولويات التي تم تحديدها وفق معايير معينة.
اء في إدارة األزمات أم في
 .2تفويض السلطة ،والتي ينظر إليها بمحور العملية اإلدارية سو ً
نطاق فريق مهام األزمة ويتطلب تفويض السلطات منح كل فرد من أفراد الفريق المناط به
معالجة األزمة السلطة الضروية لتحقيق عمله وفي الوقت ذاته على الفرد أن يعرف المهام
واألنشطة التي يتوقع منه إنجازها.
 .6فتح قنوات االتصال واإلبقاء عليها مع الطرف اآلخر ،فإدارة األزمة تحتاج إلى كم مناسب
من المعلومات والى متابعة فورية لتداعيات أحداث األزمة وسلوكيات أطرافها ونتائج هذه
السلوكيات ومن ثم فإن فتح قنوات االتصال مع الطرف اآلخر يساعد على تحقيق هذا الهدف.
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 .2التواجد المستمر في مواقع األحداث ،فال يمكن معالجة أزمة وهناك تغييب للمعلومات
الخاصة بها لدى متخذ القرار لذا فإن التواجد في مواقع األحداث يأخذ أحد أسلوبين هما
التواجد السري في موقع األحداث أو تأمين تدفق كم مناسب من البيانات والمعلومات الكافية
لمتخذ القرار في إدارة األزمات.
 .9إنشاء فرق مهمات خاصة ،وهذه تفيد أكثر في الجوانب األمنية ،حيث إنه ونظ اًر لتباين
األزمات واختالف طبيعتها فإنه من الضروري إنشاء فرق المهمات الخاصة وذلك للتدخل
السريع عند الحاجة على أن تخضع هذه الفرق لتدريب خاص وعال حسب نوع وحجم المهمة.
كما أورد  )5100( Sinhaمجموعة من االستراتيجيات للتعامل مع األزمات ،والتي
تستخدم مناهج مختلفة تستند إلى تكتيكات وآليات مختلفة للتعامل مع األزمة ،إذ يتوقف
استخدام أي منها على الظروف الموضوعية لألزمة واإلمكانيات المتاحة والقدرات الشخصية
واإلدارية للقائمين على مواجهة األزمة ،وهذه االستراتيجيات هي:
 استراتيجية العنف ،ويتم استخدام هذه االستراتيجة في حاالت المواجهة مع األزمات
المجهولة أو مع األزمات الداخلية والخارجية لألزمة نفسها.
 استراتيجية اجهاض الفكر ،بما ان الفكر هو الذي يقف وراء األزمة في صورة قيم
واتجاهات معينة تمثل تأثي اًر على شدة األزمة ،فان االستراتيجية تقوم على اجهاض هذا الفكر
والتأثير عليه لكي يفقد أهمييته ،وان التكتيك المستخدم هو التشكيك في عناصر األزمة،
والتحالف مع بعض الفئات المرتبطة بشكل ضعيف مع الفكر.
 استراتيجية تصعيد األزمة ،إذ تهدف هذه االستراتجية إلي اإلسراع بدفع القوى المشاركة في
صناعة األزمة إلي مرحلة متقدمة كي تظهر خالفاتهم وتسرع بوجود الصراع بينهم ,وتصلح
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هذه االستراتيجية عند تكتل قوى غير متجانسة من أجل صناعة األزمة والتكتيك المستخدم
يكون مصد أًر للصراع عند مناقشة كيفية االستفادة منها.
 استراتيجية التجزئة ،تقدم هذه االستراتيجية على محاولة التحليل الدقيق والشامل لألزمات
ذات الكتلة الكبيرة وتحويلها إلى أزمات صغيرة يسهل التعامل معها وتركز هذه االستراتيجية
علي ضرب الروابط المجمعة لألزمات لتجزئتها وتحويل العناصر المتحدة إلى عناصر
متعارضة والتكتيك المستخدم هو خلق نوع من المعارضة في المصالح بين األجزاء المكونة
لتحالف األزمة مع دعم القيادات لها.
 استراتيجية تغيير المسار ،تستخدم هذه االستراتجية مع األزمات العنيفة والجارفة التي
يصعب الوقوف أمامها وتتطلب هذه االستراتجية االنحناء للعاصفة والسير في اتجاهها،
ومحاولة إبطاء سرعتها والتوجه بها إلى مسارات فرعية وتصدير األزمة خارج مجالها واستثمار
األزمة في شكلها الجديد لتعويض الخسائر.
 استراتيجية التركيز على قبول األمر الواقع وبذل الجهد لمنع تدهوره وتقليل مشاعر الغضب
وهذه االستراتيجية تؤكد على التعامل بذكاء وحرص مع القوى المسببة لألزمة وتلبية بعض
طلباتها وتهيئة الظروف للتفاوض المباشر.
ويورد الشهراني ( )53 ،5112أهم متطلبات نجاح إدارة األزمات ،وهي:
 .0تنمية وتطوير األداء اإلداري واعتماد األساليب العلمية الحديثة في أداء وظائف اإلدارة.
 .5حسن اختيار القيادات اإلدارية من حيث كفاءتها ومهارتها وسماتها وتفاعلها مع األحداث
ومع بقية التنظيمات الرسمية واالجتماعية.
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 .4تكوين فرق إدارة األزمات وتدريبها وتحديثها باستمرار مع االستفادة والتعلم المستمر من
األزمات الداخلية والخارجية وصياغة افتراضات مسبقة وتفعيل نظام اكتشاف اإلنذار.
 .3وضوح الواجبات والوظائف والمسؤوليات تجاه األزمات وتحديدها ودعم القيادات اإلدارية
والميدانية واعتماد وحدة األمر والقيادة وتسلسل السلطات.
 .2تفعيل وظائف اإلدارة الوقائية على المستوى السياسي اإلداري بحيث يكون هذا الجانب من
إدارة األزمات في جميع كيانات المنظمة وذلك من خالل قراءة األحداث وجمع المعلومات
واستقراء واستشراف المستقبل ومعرفة العوامل واألسباب والبيانات الحاضنة لألزمات والتعامل
معها في مرحلة النشوء كي ال تصبح أزمة تهدد الكيان اإلداري.
وفي الدراسة الحالية تم االعتماد على كل من  )5105( Burnsوالخطيب ( )5102في
تحديد مراحل إدارة األزمات ،وهي:
 .0استكشاف األزمة :وهي المرحلة التي تتمثل بكشف وتحليل اإلشارات التي تنبئ باحتمال
حدوث أزمة ،حيث ال تظهر هذه اإلشارات دفعة وأحدة ولكن وجودها مدعاة لالهتمام.
 .5االستعداد لحدوث األزمة :وهي المرحلة التي يتم فيها السعي باإلمكانيات المادية والبشرية
لدى المنظمة والعمل على إيقاف تقدم اآلثار السلبية لألزمة وتقليل الخسائر ما أمكن وتوفير
الحماية لمكونات المنظمة.
 .4احتواءاألزمة :وتأتي هذه المرحلة نتيجة عدم اتخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت
المناسب ،وكل ما تم عمله في هذه المرحلة هو حصر األضرار الناجمة.
 .3استعادة النشاط والتوازن :وفيها تقوم المنظمة بمباشرة أعمالها واستعادة التوازن من خالل
تنفيذ برامج جاهزة تم اختيارها مسبقاً
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 .2التعلم من األزمة :وتتمثل في االستفادة من الدروس والعبر مما حدث ،والعمل على تقييم
الوضع القائم من أجل تحديد نقاط القوة واالرتقاء بها والوقوف على نقاط الضعف والعمل على
تجنبها.

( 2ـ  :)4الدراسات السابقة العربية واالجنبية
تتضمن هذه الفقرة من الفصل الثاني مجموعة الدراسات العربية واألجنبية التي تأتي متممة
لإلطار النظري للدراسة .وعلى هذا األساس فإن الدراسات السابقة التي سيتم عرضها وفقاً
للمعيار الزمني ،أي بحسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األحدث تصاعديا.

( 2ـ  4ـ  :)1الدراسات العربية
ـ دراسة الخشالي والقطب ( )2664بعنوان" :فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة
األزمات :دارسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنية".
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مدى فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في إدارة الشركات
الصناعية األردنية لألزمات التي تتعرض لها .تكون مجتمع الدراسة من ( )26شركة صناعية.
أما عينة الدراسة فقد شملت عينة من المديرين العاملين في تلك الشركات والبالغ عددهم
( )236مدي اًر .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام
األسلوب التطبيقي ،لجمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات من خالل استبانة استخدمت
أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة .وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات
الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :هناك مستويات جيدة ومتقاربة
تأثير
لعناصر فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في الشركات الصناعية األردنية ،كما أن هناك
اً
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داالا إحصائياً لجميع عناصر فاعلية نظم المعلومات اإلدارية في قدرة إدارة الشركات الصناعية
الحتواء األزمات.
ـ دراسة عودة ( )2664بعنوان" :واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة:
دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية".
هدفت هذه الدراسة إلى تزويد مدريري المؤسسات التعليمية بالمعارف األساسية ذات العالقة
بإدارة األزمات سواء من ناحية التعرف عليها أو أسبابها ومراحلها وطرق التعامل معها وكيفية
إدارتها مع التركيز على المنهجية العلمية .تكون مجتمع الدراسة من العاملين بالجامعة
اإلسالمية والمقسمين إلى ثالث فئات؛ فئة األكاديميين والبالغ عددهم ( )461فرداً ،وفئة
اإلداريين والبالغ عددهم ( )343فرداً ،وتم استثناء فئة موظفي الخدمات والبالغ عددهم ()515
فرداً ،وبذلك يكون العدد الكلي لمجتمع الدراسة هو ( )293فرداً .أما عينة الدراسة فقد تم اختيار
عينة عشوائية طبقية بنسبة ( )%52من العاملين بالجامعة من فئة األكاديمين وفئة اإلداريين،
وبذلك يكون عدد أفراد عينة الدراسة ( )049فرداً .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج
الوصفي التحليلي ،من خالل استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات
الدراسة .وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من
النتائج أبرزها :إن إدارة الجامعة اإلسالمية تلتزم بعملية التخطيط إلدارة األزمات قبل حدوث
األزمات ،كما أن إدارة الجامعة تستخدم الطرق العلمية التخاذ الق اررات وذلك بدرجة متوسطة.
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ـ دراسة أبو عزيز ( )2616بعنوان" :معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفلسطينية في
ظل الحصار :دراسة حالة قطاع غزة".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى أهم المعوقات والصعاب التي واجهت و ازرة الصحة
الفلسطينية خالل إدارتها لألزمات في قطاع غزة في ظل الحصار ومدى تأثير هذه المعوقات
على جاهزية و ازرة الصحة الفلسطينية للتعامل مع األزمات .تكون مجتمع الدراسة من العاملين
كافة في و ازرة الصحة الفلسطينية .اما عينة الدراسة فقد شملت مديري الدوائر ورؤساء األقسام
العاملين في و ازرة الصحة الفلسطينية والبالغ عددهم ( )451فرداً ،وقد تم توزيع ( )451استبانة
على افراد عينة الدراسة استرد منها ما مجمله ( )522استبانة صالحة للتحليل .ولتحقيق أهداف
الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي ،بهدف لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة.
وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج
أبرزها :أن و ازرة الصحة الفلسطينية يتوفر فيها منهجية تخطيط إلدارة األزمات بدرجة مقبولة،
كما أنها لديها معلومات بدرجة مقبولة حول األزمات التي واجهتها خالل إداراتها لألزمات في
قطاع غزة في ظل الحصار.
ـ دراسة الصافي ( )2611بعنوان" :أثر الخصائص القيادية في استراتيجية إدارة األزمة:
دراسة ميدانية لعدد من المديريات العامة وزارة الكهرباء /العراق".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير قيادات و ازرة الكهرباء في جمهورية العراق
في مواجهة األزمات المختلفة من خالل التعرف على مدى تعامل هذه القيادات مع
استراتيجيات إدارة األزمة ومراحل إدارتها .تكون مجتمع الدراسة من كافة المديرين العاملين كافة
في و ازرة الكهرباء بجمهورية العراق .أما عينة الدراسة فقد تم اختيار ( )052مدي اًر من المديرين
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العاملين في و ازرة الكهرباء بجمهورية العراق وبشكل عشوائي ،وقد بلغ عدد المستجيبين ما
مجمله ( )99مدي اًر من أصل ( )052مدي اًر .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي
التحليلي ،بهدف لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة .وبعد إجراء عملية التحليل
لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن هناك عالقة ارتباط
إيجابية بين خصائص القيادة ومراحل إدارة األزمات في و ازرة الكهرباء بجمهورية العراق ،كما
تأثير إيجابياً لهذه الخصائص في مراحل إدارة األزمات في و ازرة الكهرباء بجمهورية
ان هناك
اً
العراق.
ـ دراسة عجيالت ( )2612بعنوان" :أثر المنظمة الذكية والتوجه بالتعلم على اإلبداع التقني:
دراسة تطبيقية على شركات البرمجة والتصميم والتطوير في األردن".
هدفت الدراسة إلى بيان أثر المنظمة الذكية والتوجه بالتعلم على اإلبداع التقني .وقد تكون
مجتمع الدراسة من شركات البرمجة والتصميم والتطوير في األردن .أما عينة الدراسة فقد
شملت شركات البرمجة والتصميم والتطوير العاملة في مدينة عمان والبالغ عددها ( )21شركة.
وقد مثلت وحدة المعاينة والتحليل من األفراد العاملين في هذه الشركات من مختلف المستويات
اإلدارية والبالغ عددهم ( .)161ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي
السببي ،وتم استخدام األسلوب التطبيقي ،لجمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيات من خالل
استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة .وبعد إجراء عملية
التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها :وجود أثر ذي
داللة إحصائية خصائص المنظمة الذكية (بلوغ الغايات؛ فهم البيئة؛ مناقلة الموارد؛ بناء الذكاء
الجماعي) على التوجه بالتعلم واإلبداع التقني في شركات البرمجة والتصميم والتطوير بمدينة
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عمان ،ووجود تأثير ذي داللة معنوية لخصائص المنظمة الذكية (بلوغ الغايات؛ فهم البيئة؛
مناقلة الموارد؛ بناء الذكاء الجماعي) على اإلبداع التقني بوجود التوجه بالتعلم متغير وسيط في
شركات البرمجة والتصميم والتطوير بمدينة عمان.
ـ دراسة محمود ( )2612بعنوان" :أثر نقل المعرفة في مستقبل إدارة األ زمات للمنظمة دراسة
تحليلية الستطالع آراء عينة من المدراء العاملين في المصارف العراقية".
هدفت هذه الدراسة إلى وصف وتشخيص نقل المعرفة التي تسهم بشكل فعال في إدارة
األزمات في المنظمات المبحوثة ،ودراسة الطبيعة المتداخلة لعالقة االرتباط واألثر بين نقل
المعرفة ومستقبل إدارة األزمات .تكون مجتمع الدراسة من ( )5مصارف عراقية في بغداد ويعود
السبب في اختيار هذه المصارف ألهميتها ودورها الواسع في تطوير االقتصاد وتنميته .وقد
اشتملت عينة الدراسة على القيادات اإلدارية في المستويات التنظيمية العليا في المنظمات
المبحوثة المسؤولين عن اتخاذ الق اررات في تحديد نوع المعرفة المنقولة والمسؤولة عن اتخاذ
مدير .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها
القرار في األزمات وبلغ عددهم ()51
اً
متغير .كما توصلت
أن نسبة التأثيرات اإليجابية والمعنوية بلغت ( )%1221من إجمالي ()11
اً
الدراسة إلى وجود تأثير معنوي بين نقل المعرفة ومستقبل إدارة األزمات.
ـ دراسة القطاونة ( )2612بعنوان" :أثر نظام إدارة األزمات في المناخ التنظيمي في المصارف
التجارية األردنية :دراسة ميدانية من وجهة نظر المديرين".
هدف هذه الدراسة إلى تعرف أثر نظام إدارة األزمات في المناخ التنظيمي للمصارف
التجارية األردنية .تكون مجتمع الدراسة من ( )1مصارف تجارية أردنية ،أما عينة الدراسة فقد
شملت المديرين العاملين في المصارف مجتمع الدراسة والبالغ عددهم ( )265مدي اًر .ولتحقيق
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أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع
المعلومات في مجال متغيرات الدراسة .وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها أن أبعاد نظام إدارة األزمات في المصارف
التجارية األردنية محل الدراسة من وجهة نظر المديرين كانت مرتفعة ،كما أن هناك
تأثير داالً
اً
إحصائياً لبعض أبعاد نظام إدارة األزمات في أبعاد المناخ التنظيمي وبدرجات متفاوتة.
ـ دراسة زيادة ( )2612بعنوان" :أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع
غزة على إدارة األزمات".
هدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى االستعداد والجاهزية التي تتمتع بها المؤسسات الدولية
العاملة في قطاع غزة في التعامل مع األزمات ،إضافة إلى دراسة العالقة بين تنمية مهارات
العاملين في كل من التخطيط ،االتصال والتواصل،القيادة ،وتكوين فرق العمل وأثر ذلك على
مقدرة المؤسسة على إدارة ومواجهة األزمات .تكون مجتمع الدراسة من ( )439موظفاً يعملون
في المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة .أما عينة الدراسة فقد تم أخذ عينة طبقية عشوائية
مكونة من ( )096موظفاً بواقع ( )%24من مجتمع الدراسة الكلي .ولتحقيق أهداف الدراسة
استخدم المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة استخدمت أداة رئيسة لجمع المعلومات في
مجال متغيرات الدراسة .وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة
إلى عدد من النتائج أبرزها تقوم اإلدارة بتدريب وتنمية مهارات الكوادر اإلدارية على جمع
المعلومات ومسح بيئة العمل بهدف التعرف على مؤشرات وقوع األزمات كما تهتم اإلدارة
بتنمية المهارات المتعلقة بتطوير وتحسين الخطط من أجل التعامل مع األزمات المستقبلية.
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ـ دراسة الطائي وآخرون ( )2615بعنوان" :صياغة االستراتيجية المستدامة للشركة في بناء
المنظمات الذكية :دراسة استطالعية ألراء عينة من المدراء في شركة زين العراق
لال تصاالت".
هدفت إلى تحليل وتشخيص وقياس واقع االستراتيجية المستدامة في شركة زين لالتصاالت،
وتحليل وقياس دور االستراتيجية المستدامة في بناء المنظمة الذكية في شركة زين لالتصاالت.
تكونت عينة الدراسة من ( )92مدي اًر من المستويات اإلدارية العاملة كافة في شركة زين
لالتصاالت .وقد تم اتباع المنهج االستطالعي بالتحليل الشامل والعميق .وبعد استخدام
األساليب اإلحصائية المناسبة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها اهتمام شركة زين
لالتصاالت باالستراتيجية المستدامة وبكل عناصرها ساهم في تعزيز دور الشركة وجعلها من
تأثير واضحاً ألبعاد االستراتيجية المستدامة بأبعاد المنظمة الذكية.
المنظمات الذكية وأن هناك
اً
ـ دراسة محمد ( )2611بعنوان" :واقع التعامل مع األزمات وادارتها في بعض الشركات
الصناعية :دراسة إستطالعية آلراء عينة من المديرين في الشركتين العامتين لصناعة
األلبسة الجاهزة واألدوية والمستلزمات الطبية في محافظة نينوى".
هدفت هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري إلدارات الشركتين قيد الدراسة عن مفهوم األزمة
ومهامها ومتطلباتها وأساليب إدارتها ،والكشف عن األسباب التي تؤدي إلى حدوث األزمات
والجهات المشاركة في إدارتها ،والوقوف على اإلمكانات الالزمة إلدارة األزمات .وقد تكون
مجتمع الدراسة وعينتها من المديرين في الشركة العامة لصناعة األلبسة الجاهزة في الموصل
والشركة العامة لصناعه األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى البالغ عددهم ( )12مدي اًر من
مختلف األقسام والوحدات في الشركتين .وقد توصلت الد ارسة إلى أن ( )%1124من األفراد
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المبحوثين أن شركتهم تستطيع أو لها القدرة على التنبؤ باألزمات قبل حدوثها ،وأن هناك توجهاً
إيجابياً واهتماماً لدى المبحوثين بشأن توفر اإلمكانات الالزمة إلدارة األزمات في منظماتهم.
ـ دراسة النواصرة ( )2611بعنوان" :جدارات القيادة االستراتيجية وأثرها في بناء المنظمات
الذكية :دراسة ميدانية على مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير (كادبي)".
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جدارات القيادة االستراتيجية لدى المديرين العاملين
في مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) في بناء المنظمة الذكية .وتم اتباع
المنهج الوصفي التحليلي في تحقيق أهداف الدراسة .تكون مجتمع الدراسة وعينتها من كافة
العاملين في مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) بكافة تشكيالته من االدارة
العليا والوسطى وهم المديرين ومساعديهم ورؤساء األقسام ومشرفي اإلنتاج والبالغ عددهم
( .)051وتم توزيع ( ،)051استرجع منها ما مجمله ( .)012وبعد فحص االستبانات لبيان مدى
صالحيتها للتحليل اإلحصائي ،استبعد منها ( )9وبهذا يصبح إجمالي عدد االستبانات
الصالحة لعملية التحليل اإلحصائي ( )99استبانة .وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود تأثير ذي داللة إحصائية لجدارات القيادة
االستراتيجية بأبعادها (جدارات التفكير االستراتيجي والجدارات القيادية) لدى المديرين العاملين
في مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) في بناء المنظمة الذكية.
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( 2ـ  4ـ  :)2الدراسات األجنبية
ـ

دراسة  )5116( GohبعنوانCreating intelligent enterprises in the " :

."Singapore construction industry to support a knowledge economy
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم مستوى اإلمكانات المتوافرة لدى شركات قطاع المقاوالت في
سنغافورة بما يعكس أنها منظمات ذكية وذلك من خالل إجراء مقارنات مع نفس الشركات في
مجموعة من الدول مثل الدنمارك ،والسويد ،وفلندا ومنطقة الشمال ككل .تكون مجتمع الدراسة
وعينتها من ( )411شركة تعمل في قطاع المقاوالت في سنغافورة متخصصة في مجاالت
العمارة ،والهندسة ،ومسح الكميات ،وتطوير العقارات ،والبناء والتشييد واخي اًر ،تصنيع المنتجات
واللوازم .وبعد توزيع االستبانات على عينة الدراسة ،استجاب ما مجمله ( )41شركة .توصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج ابرزها أن اعتماد تكنولوجيا المعلومات وامكانات الشركات في
قطاع البناء يمكن الشركات من أن تصبح منظمات ذكية .ومن خالل إجراء التقييم ،تبين أن
هناك ستة اتجاهات لصناعة المقاوالت في سنغافورة وفي جميع أنحاء العالم ،وهي :االستفادة
من البنية التحتية لالتصاالت ،العمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي ،تنفيذ نظم تخطيط موارد
المنظمة لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات والتطبيقات ،االستثمار في بناء قدرات ذكاء
األعمال ،ممارسة إعادة هندسة عمليات األعمال ،والتركيز على األفراد واحتياجاتهم التكنولوجية
والقدرة على إدارة التغيير في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم.
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ـ

دراسة  (2009) Nasabi & Safarpourبعنوان " Key Factors in Achieving to an

Intelligent Organization in the View of Employee in Shiraz University of

."Medical Science in 2008
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل الرئيسة في تحقيق المنظمة الذكية من وجهة نظر
العاملين في جامعة شيراز للعلوم الطبية في العام  .5119وقد تكونت عينة الدراسة من ()591
عامالً في الجامعة تم اختيارهم بطريقة عشوائية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام استبانة
معدة من قبل  ،Albrechtوقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن العوامل
الرئيسة لتحقيق المنظمة الذكية تتمثل في الرؤية االستراتيجية والتغيير والمحاذاة والرصف ونشر
المعرفة.

ـ

دراسة  )2011( Manol, et..alبعنوان " The Strategic Role of Human

."Resources Development in the Management of Organizational Crisis

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الدور االستراتيجي لتطوير الموارد البشرية في إدارة
األزمات التنظيمية في رومانيا .تكون مجتمع الدراسة من ( )46شركة رومانية تعمل في مجال
تطوير الموارد البشرية .أما عينة الدراسة فقد شملت مديري الموارد البشرية العاملين في تلك
الشركات .ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها تم تصميم استبانة أعدت خصيصاً
لتحقيق أهداف الدراسة .وبعد توزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة تبين أن عدد االستبانات
الصالحة للتحليل ما مجمله ( )11استبانة .وبعد إجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة توصلت
الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود دور استراتيجي لتطوير الموارد البشرية من حيث
المهارات والمعارف في إدارة األزمات التنظيمية في شركاتهم.
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ـ

دراسة  )5103( Jin, et..alبعنوان " Examining the Role of Social Media in

Effective Crisis Management: The Effects of Crisis Origin, Information

."Form, and Source on Publics’ Crisis Responses
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار دور الوسائط االجتماعية في فاعلية إدارة األزمات ،باإلضافة
إلى تعرف أثر مسببات حدوث األزمات ،ونماذج المعلومات المراد الحصول عليها ومصادر
ردود الفعل تجاه األزمات .تكون مجتمع الدراسة من الطلبة كافة المستخدمين للوسائط
االجتماعية في جامعة  .East Coastأما عينة الدراسة فقد شملت ( )449طالباً تم اختيارهم
بطريقة عشوائية .ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة بغرض اإلجابة عن أسئلة الدراسة
واختبار فرضياتها .وبعد إجراء التحليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من
دور للوسائط االجتماعية في تحقيق فاعلية إدارة األزمات .كما أن
النتائج أبرزها أن هناك اً
مسببات حدوث األزمة لها تأثير على شكل المعلومات وردود الفعل تجاه حدوث األزمات.

( 2ـ  :)5ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بما يلي:
 .1من حيث هدف الدراسة :تعددت التوجهات البحثية للدراسات السابقة ،والتي هدفت إلى
تعريف دور المنظمة الذكية وأثرها في اإلبداع واالتجاهات حول إدارة األزمات وتأثر األخيرة
بمتغيرات أخرى .في حين هدفت الدراسة الحالية إلى دراسة أثر خصائص المنظمة الذكية في
إدارة األزمات في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان.
 .2من حيث المجتمع والعينة ووحدة التحليل :إذ تباينت مجتمعات وعينات الدراسات السابقة
من حيث النوع والعدد ،فيما تعنى الدراسة الحالية بجميع المستشفيات الخاصة الواقعة ضمن
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نطاق العاصمة األردنية عمان مجتمعاً وعينة لها بأسلوب الحصر الشامل .وحدة التحليل فيها
تكونت من المديرين ورؤساء األقسام والمشرفين اإلداريين كافة العاملين بالمستشفيات الخاصة
الواقعة ضمن نطاق العاصمة األردنية عمان.
أما محاور استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتتمثل باآلتي:
 .5التعرف على بعض المصادر والدوريات والبحوث النظرية والتطبيقية إذ أمكن االطالع
وتتبع نتائجها مما سهل الطريق أمام الباحثة في بناء األدب النظري للدراسة.
 .1التعرف على منهجيات هذه الدراسات وتسلسل فقراتها بالشكل الذي سهل الطريق أمام
الباحثة لبناء منهجية الدراسة.
 .1تصميم إستمارة االستبانة عن طريق االستفادة من المقاييس المعدة في الدراسات السابقة
واالستدالل ببعض الفقرات والتساؤالت منها.
 .1اإللمام بالوسائل اإلحصائية المالئمة للدراسة الحالية واألكثر جدوى الختبار فرضيات
الدراسة وأنموذجها الفرضي.
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة
( 3ـ  :)1المقدمة

(الطريقة واإلجراءات)

هدفت الدراسة الحالية إلى بيان أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات في
المستشفيات الخاصة بمدينة عمان .إذ تتضمن وصفا لمنهج الدراسة ،ومجتمع الدراسة وعينتها،
ووحدة التحليل والخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل وأدوات الدراسة ومصادر
الحصول على المعلومات ،ومتغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة ،واختبار
التحقق من مالءمة البيانات للتحليل اإلحصائي ،إضافة إلى التحقق من صدق أداة الدراسة
وثباتها.

( 3ـ  :)2منهج الدراسة
تعتبر الدراسة الحالية دراسة مسحية وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من قبل الباحثة
بهدف وصف واقع خصائص المنظمة الذكية بأبعادها(التعلم المستمر ،وتوليد البدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) وواقع ادارة األزمات بمراحلها (استكشاف األزمة ،االستعداد لألزمة،
احتواء األزمة ،استعادة النشاط والتوازن ،التعلم من األزمة) وهي دراسة تحليلية كونها تبحث أثر
خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات).
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( 3ـ  :)3مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع المستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عمان،
والبالغ عددها( )40مستشفى .وأسماء المستشفيات مرفقة بالملحق (.)1

( 3ـ  :)4عينة الدراسة
لضمان جودة النتائج التي سيتم الحصول عليها ،تم اعتبار المجتمع بكامله عينة للد ارسة
الحالية بأسلوب الحصر الشامل ،وبذلك تعد المستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق
العاصمة األردنية عمان هي ذاتها عينة للدراسة الحالية والبالغ عددها ( )33مستشفى .إذ لم
يستجيب ما مجمله ( )7مستشفيات وذلك لألسباب التالية:
.0

مستشفى لوزميال رفض كون سياسة المستشفى تمنع اجراء دراسات لديها .

.5

مستشفى عاقلة رفض كون سياسة المستشفى تمنع اجراء دراسات لديها.

.4

مستشفى األقصى عدم التعاون.

.3

مستشفى الشهيد ابو دية رفض بسبب كونه مستشفى عسكري.

.2

مستشفى الحسين للسرطان التأخير في صدور الموافقة.

.6

مستشفى ميالد عدم جاهزية المبنى.

.2

مستشفى المواساة التحول إلى مستشفى عام اطباء بال حدود.

( 3ـ  :)5وحدة التحليل والخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل.
تكونت وحدة التحليل للدراسة الحالية من المديرين ورؤساء االقسام والمشرفين اإلداريين
بالمستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عمان والبالغ عددهم ( .)410وقد تم توزيع
( )351استبانة .وتم استرجاع ما مجمله ( )434استبانة من إجمالي عدد االستبانات الموزعة
اي هنالك  77استبانة لم يتم استرجاعها .وبعد فحص االستبانات المسترجعة ،تبين وجود ()59
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استبانة غير مكتملة للبيانات ،وبهذا يصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ما مجمله ()403
استبانة وبنسبة مئوية بلغت ( )%90.23من عدد االستبانات المسترجعة .إذ توضح الجداول (4

  4( ، )0ـ  4( ، )5ـ  4( ، )4ـ  4( ، )3ـ  )2الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينةالدراسة من حيث (الجنس؛ والعمر؛ والمؤهل العلمي؛ وعدد سنوات الخبرة؛ والمسمى الوظيفي).
إذ تبين النتائج المعروضة في الجدول ( )0 - 4أن  %26.2من أفراد وحدة التحليل هم من
الذكور ،وما نسبته  %43.3هم من اإلناث .وهذا ما يعكس أن مجتمع المستشفيات المبحوثة
مجتمع مختلط النزعة والقرار ،وأن تمثيل الفئة األنوثية متقارب مع الفئة الذكورية إلى حد ما.
الجدول ()2 - 3
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير الجنس
المتغير

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

الجنس

ذكر
أنثى

178
136
511

56.7
43.3
166

المجموع

ويبين الجدول ( 4ـ  )5أن  %46من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من 41

سنة فأقل ،وأن  %16.6من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من  40إلى  35سنة،
كما أظهرت النتائج أن  %17.5من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من  46إلى 31

سنة ،وأن  %8.9من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من  30إلى  32سنة ،وأن
 %12.1من أفراد وحدة التحليل هم ممن تتراوح أعمارهم من  36إلى  21سنة .وأخي اًر ،تبين أن
نسبة أفراد وحدة التحليل ممن تتراوح أعمارهم من  20سنة فأكثر ما مجمله  .%8.9وهو ما
يؤشر إلى التركيز العالي من المستشفيات محل الدراسة على العنصر الشبابي.
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الجدول ( 4ـ )5
توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير العمر
المتغير

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

العمر

 56سنة فأقل
من  51 – 51سنة
من  16 –51سنة
من  11 – 11سنة
من  16 – 11سنة
 11سنة فأكثر

113
52
55
28
38
28
511

36
16.6
17.5
8.9
12.1
8.9
166

المجموع

كما يوضح الجدول ( 4ـ  )4أن  %77.7من من أفراد وحدة التحليل هم من حملة شهادة
البكالوريوس في اختصاصاتهم ،وأن  %9.6من أفراد وحدة التحليل هم من حملة شهادة الدبلوم
العالي في اختصاصاتهم .وأن  %11.1من أفراد وحدة التحليل هم من حملة شهادة الماجستير
في اختصاصاتهم وأخي اًر ،تبين أن نسبة أفراد وحدة التحليل من حملة شهادة الدكتوراه في
اختصاصاتهم ما مجمله  .%1.6وهذا دليل على المستويات التعليمية العالية التي يتحلى بها
العاملين من وحدة التحليل في المستشفيات محل الدراسة.
الجدول ( 4ـ )4

توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير المؤهل العلمي
المتغير

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

المؤهل العلمي

بكالوريوس
دبلوم عال
ماجستير
دكتوراه

244
30
35
5
511

77.7
9.6
11.1
1.6
166

المجموع

وبالنسبة لمتغير عدد سنوات الخبرة ،فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول ( 4ـ )3
أن ما نسبته  %31.8من أفراد وحدة التحليل هم ممن تقل عدد سنوات خبرتهم العملية عن 2

سنوات ،وأن  %18.5هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  – 5أقل من  01سنوات،
وأن  %22.3هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  - 10أقل من  02سنة ،واخي اًر،
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تبين أن إجمالي النسبة المئوية للمبحوثين من أفراد وحدة التحليل ممن لديهم خبرة أكثر من 06

سنة بلغت  .%27.4وهذا يعكس الطبيعة الدقيقة لعمل المستشفيات والتي تحتاج إلى مستويات
خبرة عالية.
الجدول ( 4ـ )3

توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير عدد سنوات الخبرة
المتغير

الفئة

عدد سنوات الخبرة

 1سنوات فأقل
من  – 1أقل من  16سنوات
من  – 16أقل من  11سنة
 11سنة فأكثر
المجموع

التكرار

النسبة المئوية ()%

100
58
70
86
511

31.8
18.5
22.3
27.4
166

وبما يرتبط بمتغير بالمسمى الوظيفي وكما هو موضح بالجدول ( 4ـ  )2فقد تبين أن
 %20.4من أفراد وحدة التحليل هم من المديرين ،وأن  %51.9من افراد وحدة التحليل هم من
رؤساء األقسام ،وأن  %27.7من أفراد وحدة التحليل هم من المشرفين اإلداريين .وهو ما يعكس
أن هناك تمثيالً صحيحاً لجميع المسميات الوظيفية في المستشفيات المبحوثة ،وهذا يعطي
مجاالً للحصول على استجابات موضوعية على فقرات الدراسة.
الجدول ( 4ـ )2

توزيع أفراد وحدة التحليل حسب متغير المسمى الوظيفي
المتغير

الفئة

التكرار

النسبة المئوية ()%

المنصب الوظيفي

مدير
رئيس قسم
مشرف إداري

64
163
87
511

20.4
51.9
27.7
166

المجموع
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( 3ـ  :)6أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات
لتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة بهدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة .إذ
تم تطوير األداة بالرجوع إلى األدب النظري ذي الصلة .وتم استخدام مصدرين أساسيين لجمع
المعلومات ،وهما:
المصادر الثانوية ،حيث اتجهت الباحثة في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر
البيانات الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات
والمقاالت والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث
والمطالعة في مواقع (اإلنترنت) المختلفة .وكان هدف الباحثة من اللجوء للمصادر الثانوية في
الدراسة ،التعرف على األسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات ،وكذلك أخذ تصور
عام عن آخر المستجدات التي حدثت في موضوعات الدراسة.
المصادر األولية ،لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة تم اللجوء إلى جمع البيانات
األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسية للدراسة .والتي تضمنت عدد من العبارات عكست
أهداف الدراسة وأسئلتها ،لإلجابة عنها من قبل المبحوثين ،وتم استخدام مقياس Likert

الخماسي ،بحيث أخذت كل إجابة أهمية نسبية.
تضمنت أداة الدراسة الرئيسة (االستبانة) ثالثة أجزاء ،هي:
الجزء األول :الجزء الخاص بالمتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل من خالل
( )2متغيرات وهي (الجنس؛ والعمر؛ والمؤهل العلمي؛ وعدد سنوات الخبرة؛ والمسمى الوظيفي)
لغرض وصف خصائص وحدة التحليل.
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الجزء الثاني :تضمن مقياس خصائص المنظمة الذكية عبر ثالثة أبعاد رئيسة ،وهي
(التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) و( )02فقرة لقياسها ،مقسمة على النحو
اآلتي:
خصائص المنظمة الذكية

التعلم
المستمر

توليد البدائل
االستراتيجية

فهم
البيئة

عدد الفقرات

2

2

2

ترتيب الفقرات

2-0

01 - 6

02 - 00

الجزء الثالث :تضمن مقياس مراحل إدارة األزمات عبر مراحل ،وهي (استكشاف األزمة،
االستعداد لحدوث األزمة ،احتواءاألزمة ،استعادة النشاط والتوازن ،التعلم من األزمة) و()52
فقرة لقياسها ،مقسمة على النحو اآلتي:
مراحل
إدارة األزمات

استكشاف
األزمة

االستعداد
لحدوث األزمة

احتواء
األزمة

استعادة
النشاط والتوازن

التعلم
من األزمة

عدد الفقرات

2

2

2

2

2

ترتيب الفقرات

51 - 06

52 - 50

41 - 56

43 - 40

31 - 42

وتراوح مدى االستجابة من ( )2 - 0وفق مقياس ليكرت الخماسي Five Likert Scale

كاألتي:
بدائل اإلجابة

أوافق بشدة

أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

ال أوافق

ال أوافق على
اإلطالق

الدرجة

()1

()1

()5

()2

()1

وبهذا تكونت االستبانة (أداة الدراسة) وبشكلها النهائي من ( )31فقرة بمقياس ليكرت
الخماسي .Five Likert Scale
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( 3ـ  :)7متغيرات الدراسة
قامت الباحثة بتحديد متغير الدراسة المستقل خصائص المنظمة الذكية عبر ثالثة أبعاد
رئيسة ،وهي (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) باالستناد إلى ما حدده
 )5119( Schwaningerوالطائي وآخرون ( )5104والنواصرة ( )5102كما تم تحديد المتغير
التابع والمتمثل بمراحل إدارة األزمات باالستناد إلى  )5105( Burnsوالخطيب (.)5102

( 3ـ  :)8المعالجات اإلحصائية
لإلجابة عن اسئلة الدراسة واختبار فرضياتها عمدت الباحثة الستخدام األساليب اإلحصائية
التالية:
( 3ـ  8ـ  :)1أساليب اإلحصاء الوصفي ،والمتضمنة:
 التك اررات والنسب المئوية لوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة.
 المتوسطات الحسابية واالنح ارفات المعيارية لتحديد األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة وفقراتها.
 معادلة طول الفئة والتي تقضي بقياس مستوى ممارسة متغيرات الدراسة ،والذي تم احتسابه
وفقاً للمعادلة التالية:

وبناء على ذلك يكون:
األهمية المنخفضة من  2ـ أقل من 1.33
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األهمية المتوسطة من  1.33ـ لغاية 3.66

األهمية المرتفعة من  3.67فأكثر.
( 3ـ  8ـ  :)2أساليب اإلحصاء االستداللي ،والمتضمنة:
 اختبار  Kolmogorov-Smirnovللتحقق من التوزيع الطبيعي ()Normal Distribution
للبيانات.
 اختبار كرونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات االستبانة والتي تم إعدادها خصيصاً لقياس متغيرات
الدراسة.
 اختبار  Tلعينة وأحدة  One sample T-testوذلك للتحقق من معنوية فقرات االستبانة المعدة
مقارنة بالوسط الفرضي.
 معامــل تضــخم التبــاين  Variance Inflation Factorواختبــار التبــاين المســموح Tolerance

للتأكد من عدم وجود تعددية ارتباط  Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة.
 تحليل االنحدار المتعدد  Multiple Regression Analysisلبيان تأثير أكثر من متغير مستقل
على متغير تابع وأحد.

( 3ـ  :)9التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
ألغراض التحقق من موضوعية نتائج الدراسة فقد تم إجراء اختبار Kolmogorov-Smirnov

" ،Testوذلك للتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلباً على
نتائج اختبار فرضيات الدراسة ،ويشترط هذا االختبار توفر التوزيع الطبيعي في البيانات ،وكما
هو موضح بالجدول (.)6-4
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جدول ()6-4
التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة
ت

المتغيرات

Kolmogorov – Smirnov

* Sig.

النتيجة

0

خصائص المنظمة الذكية

0.806

0.908

 0 - 0التعلم المستمر

0.661

0.711

يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي

 5 - 0توليد البدائل االستراتيجية

0.700

0.774

يتبع التوزيع الطبيعي

 4 - 0فهم البيئة

0.564

0.534

يتبع التوزيع الطبيعي

1.487

0.056

 0 - 5استكشاف األزمة

0.131

0.063

 5 - 5االستعداد لحدوث األزمة

0.944

0.092

يتبع التوزيع الطبيعي

 4 - 5احتواءاألزمة

1.963

1.400

يتبع التوزيع الطبيعي

 3 - 5استعادة النشاط والتوازن

1.915

1.230

يتبع التوزيع الطبيعي

 2 - 5التعلم من األزمة

1.929

1.320

يتبع التوزيع الطبيعي

5

مراحل إدارة األزمات

يتبع التوزيع الطبيعي
يتبع التوزيع الطبيعي

مالحظة * :يكون التوزيع طبيعياً عندما يكون مستوى الداللة (.)⍺ > 0.05
المصدر :مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج .SPSS

وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى داللة

(0.05

 ) فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات

جميعها كانت طبيعية .حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر من ( )0.05وهو
المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.

( 3ـ  :)11صدق أداة الدراسة وثباتها
أ) الصدق الظاهري
تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من ( )4محكمين من أعضاء الهيئة
التدريسية متخصصين في إدارة األعمال واإلحصاء وأسماء المحكمين بالملحق رقم ( ،)4وقد
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تمت االستجابة آلراء المحكمين وتم إجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات
المقدمة ،وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية كما موضح بالملحق رقم (.)3
ب) ثبات إداة الدراسة
قامت الباحثة باستخدام اختبار االتساق الداخلي كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaلقياس
مدى التناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة الموجودة في المقياس ،وعلى الرغم من
أن قواعد القياس في القيمة الواجب الحصول عليها غير محددة ،إال أن الحصول على ( Alpha
ر مقبوالً ( & Sekaran
 )≥ 0.60يعد في الناحية التطبيقية للعلوم اإلدارية واإلنسانية بشكل عام أم اً

 .)Bougie, 2010, 184والجدول ( )2 - 4يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة .إذ يوضح
الجدول ( )2 - 4قيم الثبات لمتغيرات الدراسة الرئيسة والتي بلغت ( )1.921لمراحل إدارة
األزمات ،و( )62411لخصائص المنظمة الذكية .وتدل مؤشرات كرونباخ ألفا Cronbach Alpha

أعاله على تمتع إداة الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال وبقدرتها على تحقيق أغراض
الدراسة وفقاً لـ (.)Sekaran & Bougie, 2010: 184
الجدول ()2 - 4

معامل ثبات االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)
ت

المتغير

عدد الفقرات

قيمة كرونباخ ألفا

1

خصائص المنظمة الذكية

11

6.954

1ـ1

التعلم المستمر

1

6.897

1ـ2

توليد البدائل االستراتيجية

1

6.905

1ـ5

فهم البيئة

1

6.943

21

6.970

2ـ1

استكشاف األزمة

1

6.924

2ـ2

االستعداد لحدوث األزمة

1

6.921

2ـ5

احتواءاألزمة

1

6.909

2ـ1

استعادة النشاط والتوازن

1

6.905

2ـ1

التعلم من األزمة

1

6.921

2

مرحل إدارة األزمات
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الفصل الرابع
نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار الفرضيات
( 4ـ  :)1المقدمة
( 4ـ  :)2نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة
( 4ـ  :)3تحليل مدى مالئمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
( 4ـ  :)4اختبار فرضيات الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة واختبار الفرضيات

( 4ـ  :)1المقدمة
يستعرض هذا الفصل نتائج التحليل اإلحصائي الستجابة أفراد وحدة التحليل عن المتغيرات
التي اعتمدت فيها من خالل عرض المؤشرات اإلحصائية األولية إلجاباتهم من خالل
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل متغيرات الدراسة واألهمية النسبية ،كما يتناول
الفصل اختبار فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها.

( 4ـ  :)2نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة
( :)1 - 2 - 4خصائص المنظمة الذكية
لوصــف خصــائص المنظمــة الذكيــة (الــتعلم المســتمر ،توليــد البــدائل االســتراتيجية وفهــم
البيئ ــة) ف ــي المستش ــفيات الخاصـ ـة بمدين ــة عم ــان مح ــل الد ارس ــة ،لج ــأت الباحثـ ـة إل ــى اس ــتخدام
المتوس ــطات الحس ــابية واالنح ارفـ ـات المعياري ــة وقيم ــة  tالمحس ــوبة ،وأهمي ــة الفقـ ـرة وم ــدى ت ــوفر
الخاصية ،كما هو موضح بالجداول ()0 - 3؛ ()5 - 3؛ و (.)4 - 3
إذ يوضح الجدول ( )0 - 3إجابات وحدة التحليـل عـن العبـارات المتعلقـة بخاصـية الـتعلم
المس ــتمر ف ــي المستش ــفيات الخاص ــة بمدين ــة عم ــان مح ــل الد ارس ــة .حي ــث تراوح ــت المتوس ــطات
الحســابية لخاصــية الــتعلم المســتمر بــين ( )4.012 - 3.684بمتوســط كلــي مقــداره ( )3.889علــى
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مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى التوفر المرتفع لخاصية التعلم المستمر في المستشفيات
الخاصــة بمدين ــة عم ــان مح ــل الد ارس ــة .إذ ج ــاءت ف ــي المرتب ــة األول ــى فقــرة "ينظـــر المستشـــفى
للتغيير اإليجابي كعملية هامة مربحـة" بمتوسـط حسـابي بلـغ ( )4.012وهـو أعلـى مـن المتوسـط
الحســابي العــام البــالغ ( ،)3.889وانحررفام يعيرربفغ ب رر ( ،)6.853فيمــا حصــلت الفقــرة "يــوفر
المستشفى لموظفيه المـوارد والفـرص الالزمـة للـتعلم" علـى المرتبـة الخامسـة واألخيـرة بمتوسـط
حســابي ( )3.684وهــو أدنــى مــن المتوســط الحســابي العــام والبــالغ ( )3.889وانحررفام يعيرربفغ
( .)6.945ويب ــين الج ــدول أيضـ ـاً التش ــتت الم ــنخفض ف ــي اس ــتجابات أفـ ـراد وح ــدة التحلي ــل ح ــول
خاصــية الــتعلم المســتمر بفقراتهـا فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة وهــو مــا
يعكـس التقـارب فــي وجهـات نظــر أفـراد وحــدة التحليـل حـول خاصــية الـتعلم المســتمر بفقراتهـا فــي
المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة .ويشــير الجــدول أيض ـاً إلــى التقــارب فــي قــيم
المتوســطات الحســابية .وبشــكل عــام يتبــين أن تــوفر خاصــية الــتعلم المســتمر فــي المستشــفيات
الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
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جدول ()2 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة ومدى توفر التعلم المستمر
ت
1

التعلم المستمر
يتخذ المستشفى إجراءات عملية تهدف
للتعلم المستمر لمواجهة التغييرات البيئية

قيمة ""t

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المحسوبة

3.929

6.872

18.879

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

مدى
التوفر

62666

5

يفتفع

يعزز المستشفى عملية التعلم المستمر

2

المتعلقة بكيفية توليد قيمة أعلى له

3.958

5

بناء على تميزها
يحدد المستشفى الفرص ً
بشكل مستمر

6.858

19.796

62666

2

ولمراجعيه

1
1

ينظر المستشفى للتغيير اإليجابي كعملية

هامة مربحة

يوفر المستشفى لموظفيه الموارد والفرص
الالزمة للتعلم

اليتوسط الحسببي واالنحفام
اليعيبفغ ل تع م اليستيف

يفتفع

3.859

6.838

18.181

62666

1

يفتفع

4.012

6.853

21.029

62666

1

يفتفع

3.684

6.945

12.833

62666

1

يفتفع

3.889

6.736

21.406

62666

-

يفتفع

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)2.649( )  0.05

تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

كمــا يبــين الجــدول ( )5 - 3إجابــات وحــدة التحليــل عــن العبــارات المتعلقــة بخاصــية توليــد
الب ــدائل االس ــتراتيجية ف ــي المستش ــفيات الخاص ــة بمدين ــة عم ــان مح ــل الد ارس ــة .حي ــث تراوح ــت
المتوسطات الحسابية لخاصية توليد البـدائل االسـتراتيجية بـين ( )3.904 - 3.605بمتوسـط كلـي
مقــداره ( )3.743علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي يشــير إلــى التــوفر المرتفــع لخاصــية توليــد
البدائل االستراتيجية في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة .إذ جاءت فـي المرتبـة
األولى فقـرة "يرحب المستشفى باألفكـار اإلبداعيـة الجديـدة" بمتوسـط حسـابي بلـغ ( )3.904وهـو
أعل ــى م ــن المتوسـ ـط الحس ــابي الع ــام الب ــالغ ( ،)3.743وانحرررفام يعيررربفغ ب ررر ( ،)6.899فيم ــا
حصلت الفقرة "يوفر المستشفى الدعم التحليلي لتقييم البدائل المحددة من قبلـه" علـى المرتبـة
الخامس ــة واألخيـ ـرة بمتوس ــط حس ــابي ( )3.605وه ــو أدن ــى م ــن المتوس ــط الحس ــابي الع ــام والب ــالغ

-63-

( )3.743وانحررفام يعيرربفغ ( .)6.884ويبــين الجــدول أيض ـاً التشــتت المــنخفض فــي اســتجابات
أفـراد وحــدة التحليــل حــول خاصــية توليــد البــدائل االســتراتيجية بفقراتهـا فــي المستشــفيات الخاصــة
بمدينـة عمـان محــل الد ارسـة وهــو مـا يعكـس التقــارب فـي وجهــات نظـر أفـراد وحــدة التحليـل حــول
خاصية توليد البدائل االستراتيجية بفقراتها في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة.
ويشــير الجــدول أيض ـاً إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية .وبشــكل عــام يتبــين أن تــوفر
خاصــية توليــد البــدائل االســتراتيجية فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة مــن
وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
جدول ()1 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة ومدى توفر توليد البدائل
االستراتيجية
ت
1
4
4
4
16

توليد البدائل االستراتيجية
يولد المستشفى عدة بدائل ويقيمها كي
يصل إلى قرار ذي جودة عالية

يرحب المستشفى باألفكار االبداعية الجديدة
يستخدم المستشفى تقنيات لتوليد البدائل
التخاذ القرار
يتم توليد مجموعة من البدائل الجيدة
وبشكل روتيني للقرارات المهمة
يوفر المستشفى الدعم التحليلي لتقييم
البدائل المحددة من قبله

اليتوسط الحسببي واالنحفام
اليعيبفغ لتوليد البدائل االستفاتيجية

قيمة ""t

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

مدى
التوفر

2

يفتفع
يفتفع

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المحسوبة

3.834

6.863

17.123

62666

3.904

6.899

17.822

62666

1

3.716

6.864

14.692

62666

5

يفتفع

3.656

6.888

13.090

62666

1

يتوسط

3.605

6.884

12.119

62666

1

يتوسط

3.743

6.748

17.586

62666

-

يفتفع

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)2.649( )  0.05

تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط اإلفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

وأخي ـ اًر ،يظهــر الجــدول ( )4 - 3إجابــات وحــدة التحليــل عــن العبــارات المتعلقــة بخاصــية
فهــم البيئــة فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة .حيــث تراوحــت المتوســطات
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الحسابية لخاصية فهم البيئة بين ( )3.659 - 3.528بمتوسط كلي مقداره ( )3.610علـى مقيـاس
ليكرت الخماسي الذي يشير إلـى التـوفر المتوسـط لخاصـية فهـم البيئـة فـي المستشـفيات الخاصـة
الال تاكـد
بمدينة عمان محل الدراسة .إذ جاءت في المرتبة األولى فقرة "يحدد المستشفى حـاالت ا
البيئـــي المتعلقـــة بـــالق اررات ويـــتم التواصـــل مـــع المختصـــين لمعالجتهـــا" بمتوســط حســابي بلــغ
( )3.659وه ــو أعل ــى م ــن المتوس ــط الحس ــابي الع ــام الب ــالغ ( ،)3.610وانحرررفام يعيررربفغ ب ررر
( ،)6.926فيما حصلت الفقرة "يوفر المستشفى أنظمة ومتخصصين للمسـاعدة فـي تقيـيم آثـار
الال تاكد البيئي" على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسـابي ( )3.528وهـو أدنـى مـن
حاالت ا
المتوســط الحســابي العــام والبــالغ ( )3.610وانحرررفام يعيررربفغ ( .)6.989ويبــين الجــدول أيض ـاً
التش ــتت الم ــنخفض ف ــي اس ــتجابات أفـ ـراد وح ــدة التحلي ــل ح ــول خاص ــية فه ــم البيئ ــة بفقراتهـ ـا ف ــي
المستشفيات الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة وهو ما يعكـس التقـارب فـي وجهـات نظـر أفـراد
وحــدة التحليــل حــول خاصــية فهــم البيئــة بفقراته ـا فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل
الدراسة .ويشير الجدول أيضاً إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية .وبشـكل عـام يتبـين أن
تـوفر خاصــية فهــم البيئـة فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينـة عمــان محــل الد ارسـة مــن وجهــة نظــر
وحدة التحليل كان متوسطاً.
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جدول ()3 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة ومدى توفر فهم البيئة
ت

فهم البيئة

11

يأخذ اليستشفى بنظف االتعتببف حبالت
ا
الّلتبكد البيئي تعند اتخبذه ألغ قفاف
يحدد اليستشفى حبالت ا
الّلتبكد البيئي
اليتع قة ببلقفافات ويتم التواصل يع
اليختصين ليعبلجتهب
يوفف اليستشفى أنظية ويتخصصين
ل يسبتعدة في تقييم آثبف حبالت ا
الّلتبكد
البيئي
ا
الّلتبكد
يش اخص اليستشفى حبالت
البيئي بنظفة تعقّلنية
يعيل اليستشفى تع ى تحديد يصبدف
ا
الّلتبكد البيئي اليتع قة بعي ه لّلستفبدة
ينهب في تعي ية اتخبذ القفافات

12
15
11
11

اليتوسط الحسببي واالنحفام
اليعيبفغ لفهم البيئة

قيمة ""t

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

مدى
التوفر

2

يتوسط
يتوسط

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المحسوبة

3.646

6.965

11.866

62666

3.659

6.926

12.612

62666

1

3.528

6.989

9.471

62666

1

يتوسط

3.601

6.967

11.019

62666

1

يتوسط

3.617

6.962

11.371

62666

5

يتوسط

3.610

6.869

12.452

62666

-

يتوسط

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)2.649( )  0.05

تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

( :)2 - 2 - 4مراحل إدارة األزمات
لوص ــف واقـ ــع م ارحـــل إدارة األزمـ ــات (استكشـ ــاف األزمـــة ،االس ــتعداد لح ــدوث األزمـــة،
احتواءاألزمــة ،اســتعادة النشــاط والت ـوازن ،الــتعلم مــن األزمــة) فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة
عمــان محــل الد ارســة ،لجــأت الباحث ـة إلــى اســتخدام المتوســطات الحســابية واالنح ارفـات المعياريــة
وقيمة  tالمحسوبة ،وأهمية الفقرة ومدى توفر الخاصـية ،كمـا هـو موضـح بالجـداول ()3 - 3؛ (3

 )2؛ ()6 - 3؛ ( )2 - 3و (.)9 - 3إذ يوض ـ ــح الج ـ ــدول ( )3 - 3إجاب ـ ــات وح ـ ــدة التحلي ـ ــل ع ـ ــن العب ـ ــارات المتعلق ـ ــة بمرحل ـ ــة
استكشـ ــاف األزمـ ــة فـ ــي المستشـ ــفيات الخاصـ ــة بمدينـ ــة عمـ ــان محـ ــل الد ارسـ ــة .حيـ ــث تراوحـ ــت
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المتوســطات الحســابية لمرحلــة استكشــاف األزمــة بــين ( )3.971 - 3.675بمتوســط كلــي مقــداره
( )3.803على مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلـى الواقـع المرتفـع لمرحلـة استكشـاف األزمـة
في المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـان محـل الد ارسـة .إذ جـاءت فـي المرتبـة األولـى فقـرة "تهـتم
اإلدارة العليا في المستشفى بتحديد مؤشرات حدوث األزمة" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.971وهـو
أعل ــى م ــن المتوس ــط الحس ــابي الع ــام الب ــالغ ( ،)3.803وانحرررفام يعيررربفغ ب ررر ( ،)6.902فيم ــا
حصــلت الفقــرة "يجــري المستشــفى عمليــات المسـ البيئــي الخــارجي بصــورة شــاملة ومنتظمــة
للتعرف على مؤشرات حدوث األزمة" على المرتبة الخامسـة واألخيـرة بمتوسـط حسـابي ()3.675
وهو أدنى من المتوسط الحسابي العام والبالغ ( )3.803وانحفام يعيبفغ (.)6.970
ويبين الجدول أيضـاً التشـتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول مرحلـة
استكشاف األزمـة بفقراتهـا فـي المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـان محـل الد ارسـة وهـو مـا يعكـس
التق ــارب ف ــي وجه ــات نظ ــر أفـ ـراد وح ــدة التحلي ــل ح ــول مرحل ــة استكش ــاف األزم ــة بفقراتهـ ـا ف ــي
المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة .ويشــير الجــدول أيض ـاً إلــى التقــارب فــي قــيم
المتوســطات الحســابية .وبشــكل عــام يتبــين أن واقــع مرحلــة استكشــاف األزمــة فــي المستشــفيات
الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
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جدول ()4 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة وواقع استكشاف األزمة
ت
11

استكشاف األزمة
تهتم اإلدارة العليا في المستشفى بتحديد
مؤشرات حدوث األزمة

قيمة ""t

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المحسوبة

3.971

6.902

19.079

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

الواقع

62666

1

يفتفع

تهتم إدارة المستشفى بجمع واكتشاف

14

الدالالت التي قد تكون مؤش ار لحدوث

3.898

6.858

18.535

62666

2

يفتفع

األزمة
يجري المستشفى عمليات المسح البيئي

14

الداخلي

بصورة

شاملة

ومنتظمة

3.773

6.964

14.224

62666

5

يفتفع

للتعرف على مؤشرات حدوث األزمة
يجري المستشفى عمليات المسح البيئي

14

الخارجي

بصورة

شاملة

ومنتظمة

3.675

6.970

12.326

62666

1

يفتفع

للتعرف على مؤشرات حدوث األزمة

26

تهتم إدارة المستشفى بعمليات تصنيف
وتبويب مؤشرات حدوث األزمات

اليتوسط الحسببي واالنحفام
اليعيبفغ الستكشبم األزية

3.697

6.959

12.878

62666

1

يفتفع

3.803

6.816

17.431

62666

-

يفتفع

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)2.649( )  0.05

تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

كم ــا يوض ــح الج ــدول ( )2 - 3إجابـ ــات وح ــدة التحلي ــل ع ــن العب ــارات المتعلق ــة بمرحلـــة
االسـتعداد لحـدوث األزمـة فـي المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـان محـل الد ارسـة .حيـث تراوحــت
المتوســطات الحســابية لمرحلــة االســتعداد لحــدوث األزمــة بــين ( )3.802 - 3.643بمتوســط كلــي
مقداره ( )3.731على مقيـاس ليكـرت الخماسـي الـذي يشـير إلـى الواقـع المرتفـع لمرحلـة االسـتعداد
لحــدوث األزمــة فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة .إذ جــاءت فــي المرتبــة
األولى فقرة "يتسـم هيكـل المستشـفى التنظيمـي بمرونـة تسـاعد فـي التعامـل مـع األزمـات حـال
وقوعها" بمتوسط حسابي بلغ ( )3.802وهو أعلى مـن المتوسـط الحسـابي العـام البـالغ (،)3.731
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وانحفام يعيبفغ ب ( ،)6.975فيما حصلت الفقرة "يوفر المستشفى الـدعم المـادي المناسـب
للفريق المسؤول عن التشخيص والتخطيط لمعالجة األزمات المحتملة" علـى المرتبـة الخامسـة
واألخيـ ـرة بمتوس ــط حس ــابي ( )3.643وه ــو أدن ــى م ــن المتوس ــط الحس ــابي الع ــام والب ــالغ ()3.731
وانحفام يعيبفغ (.)1.039
ويبين الجدول أيضـاً التشـتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول مرحلـة
االستعداد لحدوث األزمة بفقراتها فـي المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـان محـل الد ارسـة وهـو مـا
يعكــس التقــارب فــي وجهــات نظــر أف ـراد وحــدة التحليــل حــول مرحلــة االســتعداد لحــدوث األزمــة
بفقراتها في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة .ويشير الجدول أيضاً إلـى التقـارب
في قيم المتوسـطات الحسـابية .وبشـكل عـام يتبـين أن واقـع مرحلـة االسـتعداد لحـدوث األزمـة فـي
المستشفيات الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
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جدول ()5 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة وواقع االستعداد لحدوث األزمة
ت
21

االستعداد لحدوث األزمة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ""t
المحسوبة

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

يوفر المستشفى الدعم المادي المناسب
للفريق المسؤول عن التشخيص والتخطيط

3.643

1.039

10.969

62666

1

لمعالجة األزمات المحتملة

22

لدى المستشفى تعليمات إدارية واضحة

تحدد إجراءات التعامل مع األزمات

25
21
21

إلدارة األزمات

تقوم إدارة المستشفى بمراجعة وتطوير
خطط إدارة األزمات بشكل مستمر

2

3.732

6.958

13.542

62666

5

يفتفع

3.681

6.962

12.543

62666

1

يفتفع

3.799

6.943

15.020

62666

يتسم هيكل المستشفى التنظيمي بمرونة
تساعد في التعامل مع األزمات حال

3.802

6.975

14.581

62666

1

يفتفع

-

يفتفع

وقوعها

اليتوسط الحسببي واالنحفام
اليعيبفغ لإلستعداد لحدوث األزية

يتوسط
يفتفع

المحتملة
لدى المستشفى برامج وخطط كافية وجاهزة

الواقع

3.731

6.851

15.234

62666

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)2.649( )  0.05

تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

ويب ــين الج ــدول ( )6 - 3إجاب ــات وح ــدة التحلي ــل ع ــن العب ــارات المتعلق ــة بمرحل ــة احتـ ـواء
األزم ــة فـ ــي المستشـ ــفيات الخاصـــة بمدينـــة عم ــان محـ ــل الد ارســـة .حيـ ــث تراوح ــت المتوســـطات
الحس ــابية لمرحل ــة احتـ ـواء األزم ــة ب ــين ( )3.875 - 3.754بمتوس ــط كل ــي مق ــداره ( )3.842عل ــى
مقيـاس ليكـرت الخماســي الـذي يشــير إلـى الواقــع المرتفـع لمرحلــة احتـواء األزمــة فـي المستشــفيات
الخاصة بمدينة عمان محل الد ارسـة .إذ جـاءت فـي المرتبـة األولـى فقـرة "يؤكـد المستشـفى علـى
توزيع المهام والمسؤوليات والصـالحيات عنـد حـدوث أي أزمـة" بمتوسـط حسـابي بلـغ ()3.875
وهو أعلى من المتوسط الحسـابي العـام البـالغ ( ،)3.842وانحرفام يعيربفغ ب ر ( ،)6.908فيمـا
حصلت الفقرة "يحفـز المستشـفى فريـق إدارة األزمـات للقيـام بمهامـه فـي التصـدي ألي أزمـة"
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على المرتبة الخامسة واألخيرة بمتوسط حسابي ( )3.754وهو أدنى من المتوسط الحسـابي العـام
والب ــالغ ( )3.842وانحرررفام يعيرررربفغ ( .)6.962ويب ــين الج ــدول أيضـ ـاً التش ــتت الم ــنخفض ف ــي
اســتجابات أف ـراد وحــدة التحليــل حــول مرحلــة احت ـواء األزمــة بفقراته ـا فــي المستشــفيات الخاصــة
بمدينـة عمـان محــل الد ارسـة وهــو مـا يعكـس التقــارب فـي وجهــات نظـر أفـراد وحــدة التحليـل حــول
مرحلــة احت ـواء األزمــة بفقراته ـا فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة .ويشــير
الجــدول أيض ـاً إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية .وبشــكل عــام يتبــين أن واقــع مرحلــة
احتـ ـواء األزم ــة ف ــي المستش ــفيات الخاص ــة بمدين ــة عم ــان مح ــل الد ارس ــة م ــن وجه ــة نظ ــر وح ــدة
التحليل كان مرتفعاً.
جدول ()6 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة وواقع احتواء األزمة
ت
21
24
24

احتواء األزمة
يستخدم المستشفى وسائل اتصال فاعلة
للتعرف على ما يمكن أن تسببه األزمة
يهتم المستشفى بعامل الوقت عند التعامل

مع األزمات
يؤكد

المستشفى

على

توزيع

*Sig

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المحسوبة

مستوى
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

الواقع

3.872

6.913

16.936

62666

2

يفتفع

3.853

6.944

16.012

62666

5

يفتفع

قيمة ""t

المهام

والمسؤوليات والصالحيات عند حدوث أي

1

يفتفع

3.754

6.962

13.892

62666

1

يفتفع

3.853

1.000

15.118

62666

5

يفتفع

3.842

6.809

18.424

62666

-

يفتفع

3.875

6.908

17.088

62666

أزمة

24
56

يحفز المستشفى فريق إدارة األزمات للقيام

بمهامه في التصدي ألي أزمة

يعقد المستشفى اجتماعات فورية التخاذ
الق اررات الالزمة بشأن األزمة

اليتوسط الحسببي واالنحفام
اليعيبفغ الحتوا األزية

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)2.649( )  0.05

تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

كما يظهر الجدول ( )2 - 3إجابات وحدة التحليل عن العبارات المتعلقة بمرحلة اسـتعادة

النش ـ ــاط والتـ ـ ـوازن ف ـ ــي المستش ـ ــفيات الخاص ـ ــة بمدين ـ ــة عم ـ ــان مح ـ ــل الد ارس ـ ــة .حي ـ ــث تراوح ـ ــت
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المتوســطات الحســابية لمرحلــة اســتعادة النشــاط والت ـوازن بــين ( )3.942 - 3.586بمتوســط كلــي
مقــداره ( )3.754علــى مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي يشــير إلــى الواقــع المرتفــع لمرحلــة اســتعادة
النشــاط والت ـوازن فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة .إذ جــاءت فــي المرتبــة
األولى فقرة "يحـدد المستشـفى االحتياجـات الالزمـة للمواقـع المختلفـة التـي تـبثرت بهـا األزمـة"
بمتوسط حسابي بلغ ( )3.942وهو أعلى من المتوسط الحسابي العام البالغ ( ،)3.754وانحفام
يعيرربفغ ب ر ( ،)6.844فيمــا حصــلت الفقــرة "تقــدم إدارة المستشــفى ح ـوافز لعامليهــا فــي فتــرة
حـــدوث األزمـــات" عل ــى المرتب ــة الخامس ــة واألخيـ ـرة بمتوس ــط حس ــابي ( )3.586وه ــو أدن ــى م ــن
المتوسط الحسابي العام والبالغ ( )3.754وانحفام يعيبفغ (.)6.998
ويبين الجدول أيضـاً التشـتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول مرحلـة
اسـتعادة النشـاط والتـوازن بفقراتهـا فـي المستشــفيات الخاصـة بمدينــة عمـان محـل الد ارســة وهـو مــا
يعك ــس التق ــارب ف ــي وجه ــات نظ ــر أفـ ـراد وح ــدة التحلي ــل ح ــول مرحل ــة اس ــتعادة النش ــاط والتـ ـوازن
بفقراتها في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة .ويشير الجدول أيضاً إلـى التقـارب
فــي قــيم المتوســطات الحســابية .وبشــكل عــام يتبــين أن واقــع مرحلــة اســتعادة النشــاط والتـوازن فــي
المستشفيات الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
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جدول ()7 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة وواقع استعادة النشاط والتوازن
ت
51
52

استعادة النشاط والتوازن
يحدد المستشفى االحتياجات الالزمة
للمواقع المختلفة التي تأثرت بها األزمة
تقدم إدارة المستشفى حوافز لعامليها في
فترة حدوث األزمات

قيمة ""t

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

الواقع

1

يفتفع

1

يتوسط

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المحسوبة

3.942

6.844

19.791

62666

3.586

6.998

10.397

62666

يقوم المستشفى بإجراء حملة توعية

55

لمعالجة اآلثار السلبية التي من الممكن

3.710

6.919

13.687

62666

5

يفتفع

أن تحدثها األزمة
تقوم إدارة المستشفى بالتأكد من أن

51

الوحدات

المتضررة

نتيجة

األزمة

3.856

6.847

17.923

62666

2

يفتفع

تمارس عملها بشكل طبيعي

51

تخصص إدارة المستشفى دعماً مالياً

إلجراءات استعادة النشاط فيه

اليتوسط الحسببي واالنحفام
اليعيبفغ الستعبدة النشبط والتوازن

3.678

6.992

12.107

62666

1

يفتفع

3.754

6.785

17.033

62666

-

يفتفع

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)2.649( )  0.05

تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

كما يظهـر الجـدول ( )9 - 3إجابـات وحـدة التحليـل عـن العبـارات المتعلقـة بمرحلـة الـتعلم
مــن األزمــة فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة .حيــث تراوحــت المتوســطات
الحسـابية لمرحلــة الـتعلم مــن األزمـة بــين ( )3.942 - 3.586بمتوسـط كلــي مقـداره ( )3.738علــى
مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى الواقع المرتفع لمرحلة التعلم من األزمة في المستشفيات
الخاصة بمدينة عمـان محـل الد ارسـة .إذ جـاءت فـي المرتبـة األولـى فقـرة "يسـتخلص المستشـفى
الدروس والعبر من األزمات التي واجهها سابقاً" بمتوسط حسـابي بلـغ ( )3.901وهـو أعلـى مـن
المتوسـط الحسـابي العــام البـالغ ( ،)3.738وانحررفام يعيرربفغ ب ر ( ،)6.985فيمــا حصـلت الفقــرة
"يقـــوم المستشـــفى بمقارنـــة قـــ اررات التعامـــل مـــع األزمـــات بمستشـــفيات أخـــرى" علــى المرتبــة
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الخامس ــة واألخيـ ـرة بمتوس ــط حس ــابي ( )3.582وه ــو أدن ــى م ــن المتوس ــط الحس ــابي الع ــام والب ــالغ
( )3.738وانحفام يعيبفغ (.)6.989
ويبين الجدول أيضـاً التشـتت المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد وحـدة التحليـل حـول مرحلـة
التعلم مـن األزمـة بفقراتهـا فـي المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـان محـل الد ارسـة وهـو مـا يعكـس
التق ــارب ف ــي وجه ــات نظ ــر أفـ ـراد وح ــدة التحلي ــل ح ــول مرحل ــة ال ــتعلم م ــن األزم ــة بفقراتهـ ـا ف ــي
المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الد ارســة .ويشــير الجــدول أيض ـاً إلــى التقــارب فــي قــيم
المتوســطات الحســابية .وبشــكل عــام يتبــين أن واقــع مرحلــة الــتعلم مــن األزمــة فــي المستشــفيات
الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل كان مرتفعاً.
جدول ()8 - 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  tالمحسوبة وواقع التعلم من األزمة
ت
51
54
54
54
16

التعلم من األزمة
يستخلص المستشفى الدروس والعبر من
األزمات التي واجهها سابقاً

يقوم المستشفى بتقييم كفاءة وفعالية خطط

وبرامج إدارة األزمات السابقة

يقوم المستشفى بمقارنة خطط األزمات
المشابهة في مستشفيات أخرى

يقوم المستشفى بمقارنة ق اررات التعامل مع
األزمات بمستشفيات أخرى

قيمة ""t

*Sig
مستوى
الداللة

ترتيب
أهمية
الفقرة

الواقع

1

يفتفع
يفتفع

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المحسوبة

3.901

6.985

16.207

62666

3.789

6.946

14.794

62666

5

3.624

6.997

11.085

62666

1

يتوسط

3.582

6.989

10.439

62666

1

يتوسط

يقوم المستشفى بدمج الدروس المستفادة من
الثغرات في الخطط السابقة في خطط إدارة

3.793

6.934

15.031

62666

2

يفتفع

-

يفتفع

األزمات المستقبلية

اليتوسط الحسببي واالنحفام
اليعيبفغ ل تع م ين األزية

3.738

قيمة ( )tالجدولية عند مستوى (.)2.649( )  0.05

6.846

تم حساب قيمة ( )tالجدولية باالستناد إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ (.)3

15.451

62666
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( 4ـ  :)3تحليل مدى مالئمة البيانات الفتراضات اختبار فرضيات الدراسة
قبل البدء في تطبيق تحليل االنحدار الختبار فرضيات الدراسة قامت الباحثة بإجراء بعض
االختبارات وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار ،إذ تم التأكد من
عدم وجود ارتباط ٍ
عال بين المتغيرات المستقلة  Multicollinearityباستخدام معامل تضخم
التباين  )VIF( Variance Inflation Factorواختبار التباين المسموح به  Toleranceلكل
متغير من متغ يرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به ()VIF
للقيمة ( .)01وأن تكون قيمة التباين المسموح به  Toleranceأكبر من (.)1.12
وتم التأكد أيضاً من اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي  Normal Distributionبإحتساب
معامل اإللتواء  ،Skewnessإذ إن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل اإللتواء
تقل عن ( ،)0والجدول رقم ( )9 - 3يبين نتائج هذه االختبارات.
جدول ()9 - 3
نتائج اختبار تضخم التباين والتباين المسموح به ومعامل االلتواء
المتغيرات المستقلة

ت

VIF

Skewness Tolerance

1

التعلم المستمر

2.462

6.406

-0.890

2

توليد البدائل االستراتيجية

2.887

6.346

-0.585

5

فهم البيئة

2.345

6.426

-0.460

يتضح من النتائج الواردة في الجدول ( )9 - 3عدم وجود تداخل خطي متعدد
 Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية وفهم
البيئة) ،وان ما يؤكد ذلك قيم معيار اختبار معامل تضخم التباين ( )VIFلألبعاد المتمثلة بـ
(التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) والبالغة ( 2.462؛  2.887؛ )2.345

-75-

على التوالي والتي تقل عن ( .)01كما يتضح أن قيم اختبار التباين المسموح به ()Tolerance
تراوحت بين ( )1.426 - 1.346وهي أكبر من ( )1.12ويعد هذا مؤش اًر على عدم وجود ارتباط
ٍ
عال بين المتغيرات المستقلة .وقد تم التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي بإحتساب
معامل االلتواء ( )Skewnessحيث كانت القيم أقل من (.)0
وتأسيساً على ما تقدم وبعد التأكد من عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير المستقل،
وان بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي فقد أصبح باإلمكان اختبار فرضيات
الدراسة في المستشفيات محل الدراسة.

( 4ـ  :)4اختبار فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة
" :HOال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة لخصـــائص المنظمـــة الذكيـــة بببعادهـــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد
البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فـــي إدارة األزمـــات بببعادهـــا (استكشــاف األزمــة ،االســتعداد
لحــدوث األزمــة ،احتواءاألزمــة ،اســتعادة النشــاط والت ـوازن ،الــتعلم مــن األزمــة) فــي المستشــفيات

الخاصة في مدينة عمان عند مستوى داللة (.")  0.05
الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص
المنظم ــة الذكي ــة بأبعاده ــا (ال ــتعلم المس ــتمر ،تولي ــد الب ــدائل االس ــتراتيجية وفه ــم البيئ ــة) ف ــي إدارة
األزمات في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،وكما هو موضح بالجدول (.)01 - 3
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جدول ()01 - 3
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في إدارة
األزمات في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان
( )R 2
المتغير
( )R
معامل
التابع االرتباط
التحديد

إدافة
األزيبت

62114

62414

Adjusted
()R2
معامل
التحديد
المعدل

F
المحسو
بة

62111

2642464

*Sig
مستوى
الداللة

DF
درجات
الحرية
االنحدار

5

البواقي

516

المجموع 515

62666

T
المحسو
بة

*Sig
مستوى
الداللة

التع م
اليستيف

6.226

4.407

62666

توليد البدائل
االستفاتيجية

6.370

6.654

62666

فهم
البيئة

6.307

6.126

62666

درجة التأثير β

يّلحظة:
*يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى (.)  0.05
*قيية  Fالجدولية تعند يستوى (.)1.633( )  0.05
*قيية  Tالجدولية تعند يستوى (.)2.649( )  0.05

يوضح الجدول ( )01 - 3أثر خصـائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الـتعلم المسـتمر ،توليـد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئـة) فـي إدارة األزمـات فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان.
إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمـة الذكيـة
بأبعادهـ ــا (الـ ــتعلم المسـ ــتمر ،توليـ ــد البـ ــدائل االسـ ــتراتيجية وفهـ ــم البيئـ ــة) فـ ــي إدارة األزمـ ــات فـ ــي
المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان ،إذ بلـغ معامـل االرتبـاط  )62414( Rعنـد مسـتوى (  

 .)0.05أمــا معامــل التحديــد  R5فقــد بلــغ ( ،)62114أي أن مــا قيمتــه ( )62114مــن التغي ـرات فــي
إدارة األزمات في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ناتج عن التغير في خصائص المنظمة
الذكيــة بأبعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) ،وفــي الســياق ذاتــه،
أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل  Adjusted R2قد بلغ ( )62111وهو ما يعكـس
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المسـتوى الصـافي لالهتمـام بخصــائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الــتعلم المسـتمر ،توليـد البــدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن إدارة األزمات في
المستشفيات الخاصة في مدينة عمان .كما بلغت قيمة درجـة التـأثير  )6.226( βللـتعلم المسـتمر
و ( )6.370لتوليد البدائل االستراتيجية و ( )62564لفهم البيئة .وهذا يعني أن الزيادة بدرجة وأحدة
فـ ــي مسـ ــتوى االهتمـ ــام بخصـ ــائص المنظمـ ــة الذكيـ ــة بأبعادهـ ــا (الـ ــتعلم المسـ ــتمر ،توليـ ــد البـ ــدائل
االســتراتيجية وفهــم البيئــة) يــؤدي إلــى تحســين فــي إدارة األزمــات فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي
مدينة عمان بقيمة  )6.226( βللتعلم المسـتمر و ( )6.370لتوليـد البـدائل االسـتراتيجية و ()62564
لفهم البيئة .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( )2642464وهـي دالـة عنـد
مســتوى ( .)  0.05وهــذا يؤكــد عــدم صــحة قبــول الفرضــية الرئيســة ،وعليــه تـرفض الفرضــية
العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية لخصــائص المنظمــة الذكيــة بببعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) في إدارة األزمات بببعادها مجتمعة في المستشـفيات الخاصـة
في مدينة عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
وللتحقق من تـأثير خصـائص المنظمـة الذكيـة علـى كـل مرحلـة مـن م ارحـل إدارة األزمـات
تم تقسيم الفرضية الرئيسة إلى خمس فرضيات فرعية وكما يلي:
 :HO1ال يوجـــد أثـــر لخصـــائص المنظمـــة الذكيـــة بببعادهـــا (الـــتعلم المســـتمر ،توليـــد البـــدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في استكشـاف األزمـة فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان
عند (.)  0.05
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الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص
المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية وفهـم البيئـة) فـي استكشـاف
األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،وكما هو موضح بالجدول (.)00 - 3
جدول ()00 - 3
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في استكشاف
األزمات في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان
المتغير
التابع

( )R 2
( )R
معامل
االرتباط
التحديد

استكشبم
األزيبت

62145

62415

Adjusted
()R2
معامل
التحديد
المعدل

F
المحسو
بة

62144

144.416

*Sig
مستوى
الداللة

DF
درجات
الحرية
االنحدار

5

البواقي

516

المجموع 515

62666

المحسو
بة

*Sig
مستوى
الداللة

التع م
اليستيف

6.181

3.137

62662

توليد البدائل
االستفاتيجية

6.254

4.082

62666

فهم
البيئة

6.407

7.251

62666

درجة التأثير β

T

يّلحظة:
*يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى (.)  0.05
*قيية  Fالجدولية تعند يستوى (.)1.633( )  0.05
*قيية  Tالجدولية تعند يستوى (.)2.649( )  0.05

يوضح الجدول ( )00 - 3أثر خصـائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الـتعلم المسـتمر ،توليـد
البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي استكشــاف األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة
عمان .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمة
الذكيـة بأبعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليـد البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئـة) فــي استكشــاف األزمــة
في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،إذ بلغ معامـل االرتبـاط  )62415( Rعنـد مسـتوى ( 

 .) 0.05أما معامـل التحديـد  R5فقـد بلـغ ( ،)6.145أي أن مـا قيمتـه ( )6.145مـن التغيـرات فـي
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استكشــاف األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة عمــان نــاتج عــن التغيــر فــي خصــائص
المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد البـدائل االسـتراتيجية وفهـم البيئـة) ،وفـي السـياق
ذاته ،أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديـد المعـدل  Adjusted R2قـد بلـغ ( )6.144وهـو مـا
يعكــس المســتوى الصــافي لالهتمــام بخصــائص المنظمــة الذكيــة بأبعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن استكشاف
األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة عمــان .كمــا بلغــت قيمــة درجــة التــأثير )6.181( β
للــتعلم المســتمر و ( )6.254لتوليــد البــدائل االســتراتيجية و ( )6.164لفهــم البيئــة .وهــذا يعنــي أن
الزيادة بدرجة وأحدة في مستوى االهتمـام بخصـائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الـتعلم المسـتمر،
توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) يؤدي إلى تحسين في استكشـاف األزمـة فـي المستشـفيات
الخاصة في مدينة عمان بقيمة  )6.181( βللتعلم المستمر و ( )6.254لتوليد البدائل االستراتيجية
و ( )6.164لفهــم البيئــة .ويؤكــد معنويــة هــذا التــأثير قيمــة  Fالمحســوبة والتــي بلغــت ()144.416
وهي دالة عند مستوى ( .)  0.05وهذا يؤكد عدم صحة قبول الفرضية الفرعية األولى ،وعليه
ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية لخصــائص المنظمــة الذكيــة بببعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد
البـدائل االسـتراتيجية وفهـم البيئـة) فـي استكشـاف األزمــة فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينــة
عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
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 :HO2ال يوجـــد أثـــر لخصـــائص المنظمـــة الذكيـــة بببعادهـــا (الـــتعلم المســـتمر ،توليـــد البـــدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في االستعداد لحـدوث األزمـة فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة
عمان عند (.)  0.05
الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص
المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البـدائل االسـتراتيجية وفهـم البيئـة) فـي االسـتعداد
لحدوث األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،وكما هو موضح بالجدول (.)12 - 3
جدول ()12 - 3
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في االستعداد
لحدوث األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان
المتغير
التابع

( )R 2
( )R
معامل
االرتباط
التحديد

االستعداد
لحدوث
األزية

0.546

0.739

Adjusted
()R2
معامل
التحديد
المعدل

0.541

F
المحسو
بة

124.175

T
المحسو
بة

*Sig
مستوى
الداللة

*Sig
مستوى
الداللة

DF
درجات
الحرية
االنحدار

5

التع م
اليستيف

6.224

3.732

62666

البواقي

516

توليد البدائل
االستفاتيجية

6.331

5.088

62666

فهم
البيئة

6.262

4.473

62666

المجموع 515

62666

درجة التأثير β

يّلحظة:
*يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى (.)  0.05
*قيية  Fالجدولية تعند يستوى (.)1.633( )  0.05
*قيية  Tالجدولية تعند يستوى (.)2.649( )  0.05

يوضح الجدول ( )12 - 3أثر خصـائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الـتعلم المسـتمر ،توليـد
البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي االســتعداد لحــدوث األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي
مدينة عمـان .إذ أظهـرت نتـائج التحليـل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية لخصـائص
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المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البـدائل االسـتراتيجية وفهـم البيئـة) فـي االسـتعداد
لحــدوث األزمــة فــي المستشــفيات الخاصـة فــي مدينــة عمــان ،إذ بلــغ معامــل االرتبــاط )0.739( R
عنـد مسـتوى ( .)  0.05أمـا معامـل التحديـد  R5فقـد بلـغ ( ،)0.546أي أن مـا قيمتـه ()0.546
من التغيرات في االستعداد لحدوث األزمة فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان نـاتج عـن
التغير في خصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد البـدائل االسـتراتيجية وفهـم
البيئة) ،وفي السياق ذاتـه ،أظهـرت نتـائج التحليـل أن معامـل التحديـد المعـدل  Adjusted R2قـد
بلــغ ( )0.541وهــو مــا يعكــس المســتوى الصــافي لالهتمــام بخصــائص المنظمــة الذكيــة بأبعادهــا
(التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية
الناتجــة عــن االســتعداد لحــدوث األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة عمــان .كمــا بلغــت
قيمة درجة التـأثير  )6.224( βللـتعلم المسـتمر و ( )6.331لتوليـد البـدائل االسـتراتيجية و ()6.212
لفهم البيئة .وهذا يعني أن الزيادة بدرجة وأحدة في مسـتوى االهتمـام بخصـائص المنظمـة الذكيـة
بأبعاده ــا (ال ــتعلم المس ــتمر ،تولي ــد الب ــدائل االس ــتراتيجية وفه ــم البيئ ــة) ي ــؤدي إل ــى تحس ــين ف ــي
االســتعداد لحــدوث األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة عمــان بقيمــة  )6.224( βللــتعلم
المستمر و ( )6.331لتوليد البدائل االستراتيجية و ( )6.212لفهم البيئة .ويؤكد معنوية هذا التأثير
قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( )124.175وهي دالـة عنـد مسـتوى ( .)  0.05وهـذا يؤكـد عـدم
صحة قبول الفرضية الفرعية الثانية ،وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التـي
تنص على:
وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية لخصــائص المنظمــة الذكيــة بببعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئـة) فـي االسـتعداد لحـدوث األزمـة فـي المستشـفيات الخاصـة فـي
مدينة عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
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 :HO3ال يوجـــد أثـــر لخصـــائص المنظمـــة الذكيـــة بببعادهـــا (الـــتعلم المســـتمر ،توليـــد البـــدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في احتواء األزمة في المستشفيات الخاصة فـي مدينـة عمـان عنـد
(.)  0.05
الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص
المنظمــة الذكيــة بأبعاده ـا (الــتعلم المســتمر ،توليــد البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي احت ـواء
األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،وكما هو موضح بالجدول (.)04 - 3
جدول ()04 - 3
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في احتواء
األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان

المتغير
التابع

( )R 2
( )R
معامل
االرتباط
التحديد

احتوا
األزية

62146

62145

Adjusted
()R2
معامل
التحديد
المعدل

F
المحسو
بة

62141

412224

*Sig
مستوى
الداللة

DF
درجات
الحرية
االنحدار

5

البواقي

516

المجموع 515

62666

T
المحسو
بة

*Sig
مستوى
الداللة

التع م
اليستيف

6.222

3.447

62661

توليد البدائل
االستفاتيجية

6.371

5.334

62666

فهم
البيئة

6.168

2.673

62664

درجة التأثير β

يّلحظة:
*يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى (.)  0.05
*قيية  Fالجدولية تعند يستوى (.)1.633( )  0.05
*قيية  Tالجدولية تعند يستوى (.)2.649( )  0.05

يوضح الجدول ( )12 - 3أثر خصـائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الـتعلم المسـتمر ،توليـد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) في احتـواء األزمـة فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان.
إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمـة الذكيـة
بأبعاده ــا (الـ ــتعلم المســـتمر ،تولي ــد البـــدائل االسـ ــتراتيجية وفه ــم البيئـــة) فـــي احتـ ـواء األزمـــة فـــي
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المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان ،إذ بلـغ معامـل االرتبـاط  )0.693( Rعنـد مسـتوى (  

 .)0.05أمــا معامــل التحديــد  R5فقــد بلــغ ( ،)0.480أي أن مــا قيمتــه ( )0.480مــن التغي ـرات فــي
احتواء األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ناتج عن التغير في خصائص المنظمة
الذكيــة بأبعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) ،وفــي الســياق ذاتــه،
أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل  Adjusted R2قد بلغ ( )0.475وهو ما يعكـس
المسـتوى الصـافي لالهتمـام بخصــائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الــتعلم المسـتمر ،توليـد البــدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن احتواء األزمة في
المستشفيات الخاصة في مدينة عمان .كما بلغت قيمة درجـة التـأثير  )6.222( βللـتعلم المسـتمر
و ( )6.371لتوليد البدائل االستراتيجية و ( )6.114لفهم البيئة .وهذا يعني أن الزيادة بدرجة وأحدة
فـ ــي مسـ ــتوى االهتمـ ــام بخصـ ــائص المنظمـ ــة الذكيـ ــة بأبعادهـ ــا (الـ ــتعلم المسـ ــتمر ،توليـ ــد البـ ــدائل
االســتراتيجية وفهــم البيئــة) يــؤدي إلــى تحســين ف ـي احت ـواء األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي
مدينة عمان بقيمة  )6.222( βللتعلم المسـتمر و ( )6.371لتوليـد البـدائل االسـتراتيجية و ()6.114
لفهم البيئة .ويؤكد معنوية هـذا التـأثير قيمـة  Fالمحسـوبة والتـي بلغـت ( )412224وهـي دالـة عنـد
مســتوى ( .)  0.05وهــذا يؤكــد عــدم صــحة قبــول الفرضــية الفرعيــة الثالثــة ،وعليــه ت ـرفض
الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية لخصــائص المنظمــة الذكيــة بببعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئـة) في احتواء األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمـان
عند مستوى داللة (.)  0.05
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 :HO4ال يوجـــد أثـــر لخصـــائص المنظمـــة الذكيـــة بببعادهـــا (الـــتعلم المســـتمر ،توليـــد البـــدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في استعادة النشاط والتـوازن فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة
عمان عند (.)  0.05
الختبــار هــذه الفرض ـية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص
المنظمــة الذكيــة بأبعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي اســتعادة
النشــاط والت ـوازن فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة عمــان ،وكمــا هــو موضــح بالجــدول (- 3

.)03
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جدول ()03 - 3
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في استعادة
النشاط والتوازن في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان
المتغير
التابع

( )R 2
( )R
معامل
االرتباط
التحديد

استعبدة
النشبط
والتوازن

62114

62414

Adjusted
()R2
معامل
التحديد
المعدل

F
المحسو
بة

62111

131.176

*Sig
مستوى
الداللة

DF
درجات
الحرية
االنحدار

5

البواقي

516

المجموع 515

62666

T
المحسو
بة

*Sig
مستوى
الداللة

التع م
اليستيف

6.232

3.930

6.000

توليد البدائل
االستفاتيجية

6.304

4.751

6.000

فهم
البيئة

6.292

5.055

6.000

درجة التأثير β

يّلحظة:
*يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى (.)  0.05
*قيية  Fالجدولية تعند يستوى (.)1.633( )  0.05
*قيية  Tالجدولية تعند يستوى (.)2.649( )  0.05

يوضح الجدول ( )03 - 3أثر خصـائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الـتعلم المسـتمر ،توليـد
البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي اســتعادة النشــاط والت ـوازن فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي
مدينة عمـان .إذ أظهـرت نتـائج التحليـل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية لخصـائص
المنظمــة الذكيــة بأبعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي اســتعادة
النشاط والتوازن في المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان ،إذ بلـغ معامـل االرتبـاط )0.748( R
عنـد مسـتوى ( .)  0.05أمـا معامـل التحديـد  R5فقـد بلـغ ( ،)0.559أي أن مـا قيمتـه ()0.559
من التغيرات فـي اسـتعادة النشـاط والتـوازن فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان نـاتج عـن
التغير في خصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد البـدائل االسـتراتيجية وفهـم
البيئة) ،وفي السياق ذاتـه ،أظهـرت نتـائج التحليـل أن معامـل التحديـد المعـدل  Adjusted R2قـد
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بلــغ ( )0.555وهــو مــا يعكــس المســتوى الصــافي لالهتمــام بخصــائص المنظمــة الذكيــة بأبعادهــا
(التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية
الناتجة عن استعادة النشاط والتوازن في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان .كما بلغـت قيمـة
درجة التـأثير  )0.232( βللـتعلم المسـتمر و ( )6.304لتوليـد البـدائل االسـتراتيجية و ( )6.242لفهـم
البيئــة .وهــذا يعنــي أن الزيــادة بدرجــة وأحــدة فــي مســتوى االهتمــام بخصــائص المنظمــة الذكيــة
بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) يؤدي إلى تحسين فـي اسـتعادة
النشـاط والتـوازن فــي المستشـفيات الخاصـة فــي مدينـة عمـان بقيمــة  )0.232( βللـتعلم المســتمر و
( )6.304لتوليــد البــدائل االســتراتيجية و ( )6.242لفهــم البيئــة .ويؤكــد معنويــة هــذا التــأثير قيمــة F

المحسـوبة والتـي بلغـت ( )131.176وهـي دالـة عنـد مسـتوى ( .)  0.05وهـذا يؤكـد عـدم صـحة
قبول الفرضية الفرعية الرابعة ،وعليه ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التـي تـنص
على:
وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية لخصــائص المنظمــة الذكيــة بببعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئـة) في اسـتعادة النشـاط والتـوازن فـي المستشـفيات الخاصـة فـي
مدينة عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
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 :HO5ال يوجـــد أثـــر لخصـــائص المنظمـــة الذكيـــة بببعادهـــا (الـــتعلم المســـتمر ،توليـــد البـــدائل
االستراتيجية وفهم البيئة) في الـتعلم مـن األزمـة فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان
عند (.)  0.05
الختبــار هــذه الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص
المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المستمر ،توليد البدائل االسـتراتيجية وفهـم البيئـة) فـي الـتعلم مـن
األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،وكما هو موضح بالجدول (.)02 - 3
جدول ()02 - 3
نتائج اختبار تحليل االنحدار المتعدد لتأثير خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في التعلم من
األزمة في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان
( )R 2
المتغير
( )R
معامل
التابع االرتباط
التحديد

Adjusted
()R2
معامل
التحديد
المعدل

التع م
ين
األزية

62112

62114

62114

F
المحسو
بة

452464

T
المحسو
بة

*Sig
مستوى
الداللة

*Sig
مستوى
الداللة

DF
درجات
الحرية
االنحدار

5

التع م
اليستيف

6.141

2.128

6.034

البواقي

516

توليد البدائل
االستفاتيجية

6.367

5.120

6.000

فهم
البيئة

6.226

3.493

6.001

المجموع 515

62666

درجة التأثير β

يّلحظة:
*يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى (.)  0.05
*قيية  Fالجدولية تعند يستوى (.)1.633( )  0.05
*قيية  Tالجدولية تعند يستوى (.)2.649( )  0.05

يوضح الجدول ( )02 - 3أثر خصـائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الـتعلم المسـتمر ،توليـد
البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي الــتعلم مــن األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة
عمان .إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمة
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الذكيـة بأبعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد البــدائل االسـتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي الــتعلم مــن األزمــة
في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان ،إذ بلغ معامـل االرتبـاط  )0.669( Rعنـد مسـتوى ( 

 .) 0.05أمـا معامـل التحديـد  R5فقـد بلـغ ( ،)0.448أي أن مـا قيمتـه ( )0.448مـن التغيـرات فـي
الــتعلم مــن األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة عمــان نــاتج عــن التغيــر فــي خصــائص
المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد البـدائل االسـتراتيجية وفهـم البيئـة) ،وفـي السـياق
ذاته ،أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديـد المعـدل  Adjusted R2قـد بلـغ ( )0.442وهـو مـا
يعكــس المســتوى الصــافي لالهتمــام بخصــائص المنظمــة الذكيــة بأبعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن التعلم مـن
األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة عمــان .كمــا بلغــت قيمــة درجــة التــأثير )0.141( β
للــتعلم المســتمر و ( )6.367لتوليــد البــدائل االســتراتيجية و ( )6.221لفهــم البيئــة .وهــذا يعنــي أن
الزيادة بدرجة وأحدة في مستوى االهتمـام بخصـائص المنظمـة الذكيـة بأبعادهـا (الـتعلم المسـتمر،
توليد البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) يؤدي إلى تحسين في الـتعلم مـن األزمـة فـي المستشـفيات
الخاصة في مدينة عمان بقيمة  )0.141( βللتعلم المستمر و ( )6.367لتوليد البدائل االستراتيجية
و ( )6.221لفهم البيئة .ويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  Fالمحسوبة والتي بلغت ( )452464وهي
دالـة عنـد مسـتوى ( .)  0.05وهـذا يؤكـد عـدم صـحة قبـول الفرضـية الفرعيـة الخامسـة ،وعليـه
ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:
وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية لخصــائص المنظمــة الذكيــة بببعادهــا (الــتعلم المســتمر ،توليــد
البـدائل االسـتراتيجية وفهـم البيئـة) فـي الـتعلم مـن األزمــة فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينــة
عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
( 5ـ  :)1المقدمة
( 5ـ  :)2مناقشة النتائج
( 5ـ  :)3التوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
( 5ـ  :)1المقدمة
يتن ــاول ه ــذا الفص ــل عرضـ ـاً لمجم ــل النت ــائج الت ــي توص ــل إليهـ ـا الباح ــث ،كإجاب ــة ع ــن
األسئلة التي تم طرحها في الفصل األول من هذه الدراسة التي مثلت مشـكلتها والفرضـيات التـي
بنيــت عليهــا ،وعلــى ضــوء هــذه النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا فــي الد ارســة الحاليــة قــدم الباحــث
عدداً من التوصيات والمقترحات.

( 5ـ  :)2مناقشة النتائج
( :)1 - 2 - 5النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة
 .0تراوحــت المتوســطات الحســابية لخاصــية الــتعلم المســتمر فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة
عمان محل الدراسة بين ( )4.012 - 3.684بمتوسط كلي مقداره ( )3.889وهـو مـا يعكـس تـوفر
خاصية التعلم المستمر من وجهة نظر وحدة التحليل بشكل مرتفع.
 .5جاء توفر خاصية توليد البـدائل االسـتراتيجية فـي المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـان محـل
الدراسة من وجهة نظر وحدة التحليل بشكل مرتفع بمتوسط كلي مقداره ( ،)3.743حيث تراوحت
المتوسطات الحسابية لخاصية توليد البدائل االستراتيجية بين (.)3.904 - 3.605
 .4تراوحــت المتوســطات الحســابية لخاصــية فهــم البيئــة بــين ( )3.659 - 3.528بمتوســط كلــي
مقـداره ( )3.610الـذي يشـير إلـى التـوفر المتوسـط لخاصـية فهـم البيئـة فـي المستشـفيات الخاصــة
بمدينة عمان محل الدراسة.
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 .3جاء واقع مرحلة استكشاف األزمة في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة من
وجهة نظر وحدة التحليل مرتفع ،حيث تراوحت المتوسطات الحسـابية لمرحلـة استكشـاف األزمـة
بين ( )3.971 - 3.675بمتوسط كلي مقداره (.)3.803
 .2تراوحــت المتوســطات الحســابية لمرحلــة االســتعداد لحــدوث األزمــة بــين ()3.802 - 3.643
بمتوسـط كلــي مقـداره ( )3.731الــذي يشـير إلــى الواقـع المرتفــع لمرحلـة االســتعداد لحـدوث األزمــة
في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة.
 .6تراوحت المتوسطات الحسابية لمرحلة احتـواء األزمـة بـين ( )3.875 - 3.754بمتوسـط كلـي
مقداره ( )3.842الذي يشير إلـى الواقـع المرتفـع لمرحلـة احتـواء األزمـة فـي المستشـفيات الخاصـة
بمدينة عمان محل الدراسة.
 .2جــاء واقــع مرحلــة اســتعادة النشــاط والت ـوازن فــي المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل
الد ارســة م ــن وجه ــة نظ ــر وح ــدة التحلي ــل مرتف ــع ،حي ــث تراوح ــت المتوس ــطات الحس ــابية لمرحل ــة
استعادة النشاط والتوازن بين ( )3.942 - 3.586بمتوسط كلي مقداره (.)3.754
 .9تراوحــت المتوســطات الحســابية لمرحلــة الــتعلم مــن األزمــة بــين ( )3.942 - 3.586بمتوســط
كلـي مقـداره ( )3.738الـذي يشــير إلـى الواقـع المرتفــع لمرحلـة الـتعلم مــن األزمـة فـي المستشــفيات
الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة.

( :)2 - 2 - 5نتائج اختبار فرضيات الدراسة
 .0وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئة) فـي إدارة األزمـات بأبعادهـا مجتمعـة فـي المستشـفيات الخاصـة
في مدينة عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
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وهــذه النتيجــة تتفــق ود ارســة الصــافي ( )2611التــي توصــلت لوجــود تــأثير دال إحصــائياً
لخصائص القيادة في مراحل إدارة األزمات في و ازرة الكهرباء بجمهورية العراق.
 .5وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد
البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي استكشــاف األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة
عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
وهــذه النتيجــة تتفــق ود ارســة الصــافي ( )2611التــي توصــلت إلــى أن هنــاك تــأثير إيجابيـاً
لهذه الخصائص القيادية في مراحل إدارة األزمات في و ازرة الكهرباء بجمهورية العراق.
 .4وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد
البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي االســتعداد لحــدوث األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي
مدينة عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
وه ــذه النتيج ــة تتف ــق ود ارس ــة محم ــود ( )2612الت ــي بين ــت أن نس ــبة الت ــأثيرات اإليجابي ــة
والمعنويــة بلغــت ( )%1221مــن إجمــالي ( )11متغيــر .كم ــا توصــلت الد ارســة إلــى وجــود ت ــأثير
معنوي بين نقل المعرفة ومستقبل إدارة األزمات.
 .3وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد
البدائل االستراتيجية وفهم البيئـة) فـي احتـواء األزمـة فـي المستشـفيات الخاصـة فـي مدينـة عمـان
عند مستوى داللة (.)  0.05
وهــذه النتيجــة تتفــق ود ارســة الخشــالي والقطــب ( )2664التــي توصــلت لوجــود تــأثير دال
إحصـائياً لجميـع عناصـر فاعليـة نظـم المعلومـات اإلداريـة فـي قـدرة إدارة الشـركات الصـناعية
الحتواء األزمات.
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 .2وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد
البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي اســتعادة النشــاط والت ـوازن فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي
مدينة عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
وهـذه النتيجــة تتفــق ود ارســة محمــود ( )2612التــي توصــلت إلــى وجــود تــأثير معنــوي بــين
نقل المعرفة ومستقبل إدارة األزمات.
 .6وجود تأثير ذي داللة إحصائية لخصائص المنظمة الذكية بأبعادها (التعلم المسـتمر ،توليـد
البــدائل االســتراتيجية وفهــم البيئــة) فــي الــتعلم مــن األزمــة فــي المستشــفيات الخاص ـة فــي مدينــة
عمان عند مستوى داللة (.)  0.05
وهذه النتيجة تتفق ودراسة عجيالت ( )2612التي بينـت بوجـود أثـر ذي داللـة إحصـائية
خصــائص المنظمــة الذكيــة (بلــوغ الغايــات؛ فهــم البيئــة؛ مناقلــة الم ـوارد؛ بنــاء الــذكاء الجمــاعي)
على التوجه بالتعلم واإلبداع التقني في شركات البرمجة والتصميم والتطوير بمدينة

عمان.

( 5ـ  :)3التوصيات
 .0توصي الباحثة إدارات المستشفيات بتقديم مجموعة من البدائل االستراتيجية السليمة لحل
المشكالت واألزمات الطارئة والمحتملة ،وضرورة التواصل مع المتخصصين لعالجها وذلك من
خالل إجراء جلسات عصف ذهني وورش عمل تدريبية ترتبط بمنهجيات مواجهة األزمات
وأساليبها.
 .5توصي الباحثة إدارات المستشفيات بتوفير وسائل التقييم للبدائل االستراتيجية لمعرفة مدى
مالئمتها أللية حل المشكالت واألزمات.
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 .4العمل على تطوير متغيرات البيئة التنظيمية المختلفة للمستشفيات بدءاً بالهيكل التنظيمي
ثم موارد المستشفى وأخي اًر ثقافته التنظيمية كي تمثل نقاط قوة ترتكز عليها المستشفيات في
مواجهة التهديدات الخارجية بدالً من ان تكون نقاط ضعف ومصد اًر لألزمات.
 .3قيام المستشفيات محل الدراسة بتوفير الدعم التحليلي لتقييم البدائل المحددة ومدى
مواءمتها لل حاالت الطارئة واألزمات المحتملة وذلك بإجراء حلقات نقاش بين المسؤولين لتحديد
أي من أساليب الدعم التحليلي هي األمثل في تحديد بدائل التصدي لألزمات.
 .2تغليب التعلم المستمر على حساب الثبات والجمود في اتباع اإلجراءات والقواعد مما
يعطي المرونة الالزمة للتعامل مع التغييرات البيئية المتسارعة التي تحيط بالمستشفيات
لإلستعداد ومواجهة األزمات المحتملة.
 .6ضرورة االهتمام من قبل المستشفيات محل الدراسة بتحديد مصادر حاالت الالتاكد البيئي
المتعلقة بق ارراتها تجاه الحاالت الطارئة واألزمات المحتملة والتواصل مع المختصين لمعالجتها.
 .2قيام إدارات المستشفيات محل الدراسة بتوفير الدعم المادي المناسب للفريق المسؤول عن
التشخيص والتخطيط لمعالجة األزمات المحتملة.
 .9اتباع األسلوب العلمي في إدارة األزمات وهو ما يتمثل باالهتمام بمراحلها كافة وذلك من
خالل اإلستعداد والوقاية واكتشاف األزمة في مرحلة ما قبل األزمة من خالل تشكيل وتدريب
فريق مختص الكتشاف وجمع مؤشرات األزمة مع توفير الدعم الالزم لإلستعداد لها من ناحية،
ومن ناحية أخرى ،المواجهة وتخفيف اآلثار في مرحلة التعامل مع األزمة وذلك بتبني الخطة
المالئمة للتعامل معها من قبل فريق األزمة المعتمد في المستشفيات .وأخي اًر ،استعادة النشاط
والتعلم ،في مرحلة ما بعد األزمة ،من خالل معالجة االضرار وتقييم خطط وبرامج إدارة األزمة
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لتصويبها وتطويرها مع العمل على تحسين أداء فريق األزمة من خالل التدريب واستخالص
نتائج التجارب األخرى.
 .9ضرورة االهتمام من قبل المستشفيات محل الدراسة بإجراء مقارنة بين خططها وق ارراتها
إلدارة األزمات مع خطط مستشفيات أخرى.
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قائمة المراجع

أوالً :المراجع العربية
ثانياً :المراجع االجنبية
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أوالً :المراجع العربية
 .1أبو رمان ،عبد اهلل .)2661( .إدارة األزمات.

http://www.alcai.com/pages.php2.opinion-id=7

 .2أبو عزيز ،سامي عبداهلل سالم .)2616( .معوقات إدارة األزمات في و ازرة الصحة
الفلسطينية في ظل الحصار :دراسة حالة قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة :فلسطين.
 .5أبو فارة ،يوسف .)2664( .إدارة األزمات :مدخل متكامل .دار إثراء للنشر والتوزيع ،عمان:
األردن.
 .1أبو قحف ،عبد السالم .)2662( .دليل المدير في تفويض السلطة :مالم اإلصالح
اإلداري ،العقود اإلدارية ،إدارة األزمات .مكتبة دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية :مصر.
 .1جاد الرب ،سيد محمد .)2611( .االتجاهات الحديثة في إدارة المخاطر واألزمات
التنظيمية .القاهرة :مصر.
 .1الجديلي ،ربحي .)2661( .واقع إدارة األزمات في المستشفيات الحكومية .رسالة ماجستير
غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة :فلسطين.
 .4الحدراوي ،حامد والخفاجي ،كرار .)2664(.أسباب نشوء األزمات وادارتها :دراسة
إستطالعية آلراء عينة من أعضاء مجلس النواب العراقي .مجلة الكوفة.211-142 :1 ،
 .4حمدونة ،حسام الدين .)2661( .ممارسة مدير المدرسة الثانوية لمهارة إدارة األزمات في
محافظة غزة .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة :فلسطين.
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 .4الخشالي ،شاكر جار اهلل والقطب ،محي الدين .)2664( .فاعلية نظم المعلومات اإلدارية
وأثرها في إدارة األزمات :دارسة ميدانية في الشركات الصناعية األردنية .المجلة األردنية في
إدارة األعمال.11 – 21 :)1( 5 ،

 .16الخضيري ،محسن أحمد .)2665( .إدارة األزمات .مجموعة النيل العربية ،مدينة نصر،
القاهرة.
 .11الخطيب ،محمد حسن عمر .)2611( .مهارات القيادة االستراتيجية وعالقتها بإدارة
األزمات :دراسة ميدانية على الهيئات المحلية الفلسطينية في محافظات غزة .رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة غزة االسالمية :فلسطين.
 .12الخفاجي ،نعمة عباس .)2616( .الذكاء المنظمي :فكرة معاصرة في إدارة أزمات األعمال.
مجلة اإلدارة واالقتصاد.41 – 15 :41 ،

 .15زيادة ،فهد محمد نعمان .)2612( .أثر التدريب على مقدرة المؤسسات الدولية العاملة في
قطاع غزة على إدارة األزمات .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة غزة االسالمية :فلسطين.
 .11السعيد ،سيد .)2661( .استراتيجيات إدارة األزمات والكوارث :دور العالقات العامة .دار
العلوم للنشر والتوزيع ،القاهرة :مصر.
 .11الشهراني ،سعد بن علي .)2661( .إدارة عمليات األزمات األمنية .جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،مركز الدراسات والبحوث ،الرياض :المملكة العربية السعودية.
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 .11الصافي ،جبوري شناوي .)2611( .أثر الخصائص القيادية في استراتيجية إدارة األزمة:
دراسة ميدانية لعدد من المديريات العامة و ازرة الكهرباء /العراق .مجلة اإلدارة واالقتصاد:46 ،

.226 – 141
 .14الصيرفي ،محمد عبد الفتاح .)2665( .مفاهيم إدارية حديثة .الدار العالمية ودار الثقافة
للنشر والتوزيع ،عمان :األردن.
 .14الطائي ،يوسف حجيم؛ الصائغ ،محمد جبار وهادي ،علي قيصر .)2615( .صياغة
االستراتيجية المستدامة للشركة في بناء المنظمات الذكية :دراسة استطالعية ألراء عينة من
المدراء في شركة زين العراق لالتصاالت .مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية،
.116 – 114:)21(4
 .14العبادي ،هاشم فوزي .)2612( .الذكاء التنظيمي كممارسة أعمال نحو بناء منظمة ذكية:
منظور مفاهيمي .المؤتمر العلمي السنوي الحادي عشر ،ذكاء األعمال واقتصاد المعرفة،
جامعة الزيتونة األردنية ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،عمان – األردن  21 - 25نيسان
/إبريل.411 – 414 :

 .26عثمان ،فاروق .)1004( .التفاوض وادارة األزمات .الطبعة االولى ،دار األمين للنشر
والتوزيع ،القاهرة :مصر.
 .21عجيالت ،دانا نادر سليم .)2612( .أثر المنظمة الذكية والتوجه بالتعلم على اإلبداع
التقني :دراسة تطبيقية على شركات البرمجة والتصميم والتطوير في األردن .رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة الشرق األوسط ،عمان :األردن.
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 .22عليوة ،السيد .)2665( .إدارة الوقت واألزمات واإلدارة باألزمات .دار األمين للنشر
والتوزيع ،القاهرة :مصر.
 .25العنزي ،سعد علي وصالح ،أحمد علي .)2664( .إدارة رأس المال الفكري في منظمات
األعمال .دار اليازوري للنشر والتوزيع ،عمان :األردن.
 .21عودة ،رهام راسم .)2664( .واقع إدارة األزمات في مؤسسات التعليم العالي بقطاع غزة:
دراسة تطبيقية على الجامعة اإلسالمية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة غزة االسالمية:
فلسطين.
 .21عياصرة ،معن محمود وبني أحمد ،مروان .)2664( .إدارة الصراع واألزمات وضغوط
العمل .الطبعة األولى ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان :األردن.
 .21القطاونة ،أيمن سليمان .)2612( .أثر نظام إدارة األزمات في المناخ التنظيمي في
المصارف التجارية األردنية :دراسة ميدانية من وجهة نظر المديرين .المجلة األردنية في إدارة
األعمال.251 – 221 :)2( 4 ،

 .24محمد ،أثمار عبد الرازق .)2611( .واقع التعامل مع األزمات وادارتها في بعض الشركات
الصناعية :دراسة استطالعية آلراء عينة من المديرين في الشركتين العامتين لصناعة األلبسة
الجاهزة واألدوية والمستلزمات الطبية في محافظة نينوى .مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية
واالقتصادية.14 – 55 :)2( 1 ،
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 دراسة: أثر نقل المعرفة في مستقبل أدارة األزمات للمنظمة.)2612( . عواطف شاكر، محمود.24
 مجلة كلية بغداد للعلوم.تحليلية الستطالع آراء عينة من المدراء العاملين في المصارف العراقية
.214 – 224 :52 ،االقتصادية الجامعة

: القاهرة،115  العدد، مجلة الجندي المسلم. إدارة األزمات.)2665( . محمد مرسي، مرسي.24
.مصر
 جدارات القيادة االستراتيجية وأثرها في بناء المنظمات.)2611( . مصطفى، النواصرة.56
 أطروحة.) دراسة ميدانية على مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير (كادبي:الذكية
. األردن: عمان، جامعة العلوم اإلسالمية،دكتوراه غير منشورة
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الملحق رقم ( :)3أسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة)
الملحق رقم ( :)4أداة الدراسة (االستبانة) بشكلها النهائي
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الملحق رقم ( :)1أسماء المستشفيات محل الدراسة
المستشفى

ت

المستشفى

ت

0

المستشفى التخصصي

5

مستشفى عمان

4

مستشفى هبة

3

مستشفى فرح

2

مستشفى العيون

6

مستشفى الحنان

2

مستشفى فلسطين

9

مستشفى الحمايدة

9

مستشفى القدس

 01المستشفى االستشاري

 00المركز العربي

 05المستشفى األهلي

 04مستشفى تالع العلي

 03مستشفى الشميساني

 02مستشفى اإلسراء

 06مستشفى فيالدلفيا

 02مستشفى البيادر

 09مستشفى دار السالم

 09مستشفى ابن الهيثم

 51مستشفى الحياة

 50مستشفى عبد الهادي

 50مستشفى المقاصد

 54مستشفى الهالل األحمر

 55مستشفى ماركا التخصصي

 52مستشفى االستقالل

 53مستشفى الجاردنز

 52مستشفى الجزيرة

 56مستشفى جبل عمان

 59مستشفى األردن

 59مستشفى األمل

 40المستشفى اإلسالمي

 41المستشفى الخالدي

 44المستشفى اإليطالي

 45مستشفى لوزميال

 42مستشفى عاقلة

 43مستشفى األقصي

 42مستشفى الشهيد أبو دية

 49مستشفى الحسين للسرطان

 49مستشفى ميالد

 31مستشفى المواساة
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الملحق رقم ( :)2كتاب تكليف المهمة
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الملحق رقم ( :)3أسماء محكمي أداة الدراسة (االستبانة)

الرقم

اللقب العلمي واالسم

التخصص

مكان العمل

نظم معلومات وتحليل بيانات

جامعة الشرق األوسط
جامعة الشرق األوسط

1

أ.د .محمد عبدالعال النعيمي

2

أ.د .ليث سلمان الربيعي

تسويق

5

أ.د .حسن علي الزعبي

إدارة أعمال

جامعة العلوم التطبيقية

1

د .أحمد علي صالح

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

1

د .هيثم محمد الزعبي

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

1

د .أمجد فهد طويقات

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

4

د .محمود حسين أبو جمعه

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط

4

د .هيثم علي حجازي

إدارة أعمال

جامعة الشرق األوسط
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الملحق رقم ( :)4أداة الدراسة (االستبانة) بشكلها النهائي

السيد  /ة الفاضل  /ة  .....................................تحية طيبة
تهدم الببحثة القيبم بدفاسة بعنوان "أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات:
دراسة تطبيقية في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان" .حيث تهدم الدفاسة إلى بيبن بيبن
أثف خصبئص الينظية الذكية في إدافة األزيبت في اليستشفيبت الخبصة في يدينة تعيبن.
نحن نثق بآرائكم وستكون هذه اآلراء موضع اعتزاز وتقدير

الطالبة :إينبس فدايدة

المشرف :الدكتوف نضبل الصبلحي

البيانات الشخصية والوظيفية
( )1الجنس
ذكف



أنثى



( )2العيف
 56سنة فأقل
ين  16 –51سنة
 16 – 11سنة





ين  51 – 51سنة
ين  11 –11سنة
 11سنة فأكثف





( )5اليؤهل الع يي
بكبلوفيوس
يبجستيف




دب وم تعبل
دكتوفاه




( )1تعدد سنوات الخبفة
 1سنوات فأقل
ين  – 16أقل ين  11سنة




ين  – 1أقل ين  16سنوات
 11سنة فأكثف
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الفجب بيبن الفأغ ببلعببفات التبلية لتحديد يدى اإلتفبق بيب يفد في كل تعببفة ين تعببفات المنظمة
الذكية
بدائل اإلجابة
الفقرة

ت

التعلم المستمر
1
2

يتخذ اليستشفى إجفا ات تعي ية تهدم ل تع م اليستيف
ليواجهة التغييفات البيئية
يع ازز اليستشفى تعي ية التع م اليستيف اليتع قة بكيفية
توليد قيية أتع ى له وليفاجعيه

5

يحدد اليستشفى الففص بنب تع ى تييزهب بشكل يستيف

1

ينظف اليستشفى ل تغييف اإليجببي كعي ية هبية يفبحة

1

يوفف اليستشفى ليوظفيه اليوافد والففص الّلزية
ل تع م

توليد البدائل االستراتيجية
1

يولاد اليستشفى تعدة بدائل ويقيايهب كي يصل إلى قفاف
ذغ جودة تعبلية

4

يفحب اليستشفى ببألفكبف االبداتعية الجديدة

4

يستخدم اليستشفى تقنيبت لتوليد البدائل التخبذ القفاف

4
16

يتم توليد يجيوتعة ين البدائل الجيدة وبشكل فوتيني
ل قفافات اليهية
يوفف اليستشفى الدتعم التح ي ي لتقييم البدائل اليحددة ين
قب ه

فهم البيئة
11
12
15
11
11

يأخذ اليستشفى بنظف االتعتببف حبالت ا
الّلتبكد البيئي
تعند اتخبذه ألغ قفاف
ا
يحدد اليستشفى حبالت الّلتبكد البيئي اليتع قة
ببلقفافات ويتم التواصل يع اليختصين ليعبلجتهب
يوفف اليستشفى أنظية ويتخصصين ل يسبتعدة في تقييم
آثبف حبالت ا ا
لّلتبكد البيئي
يش اخص اليستشفى حبالت ا
الّلتبكد البيئي بنظفة تعقّلنية
يعيل اليستشفى تع ى تحديد يصبدف ا
الّلتبكد البيئي
اليتع قة بعي ه لّلستفبدة ينهب في تعي ية اتخبذ القفافات

أوافق بشدة

أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

ال أوافق

ال أوافق على
اإلطالق
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الفجب بيبن الفأغ ببلعببفات التبلية لتحديد يدى اإلتفبق بيب يفد في كل تعببفة ين تعببفات
إدارة األزمات
بدائل اإلجابة
الفقرة

ت

استكشاف األزمة
تهتم اإلدافة الع يب في اليستشفى بتحديد يؤشفات حدوث
11
األزية
تهتم إدافة اليستشفى بجيع واكتشبم الدالالت التي قد
14
تكون يؤشفا لحدوث األزية
يجفغ اليستشفى تعي يبت اليسح البيئي الداخ ي بصوفة
14
شبي ة وينتظية ل تعفم تع ى يؤشفات حدوث األزية
يجفغ اليستشفى تعي يبت اليسح البيئي الخبفجي
 14بصوفة شبي ة وينتظية ل تعفم تع ى يؤشفات حدوث
األزية
تهتم إدافة اليستشفى بعي يبت تصنيم وتبويب يؤشفات
26
حدوث األزيبت
االستعداد لألزمة
يوفف اليستشفى الدتعم اليبدغ الينبسب ل ففيق اليسؤول
21
تعن التشخيص والتخطيط ليعبلجة األزيبت اليحتي ة
لدى اليستشفى تع ييبت إدافية واضحة تحدد إجفا ات
22
التعبيل يع األزيبت اليحتي ة
لدى اليستشفى بفايج وخطط كبفية وجبهزة إلدافة
25
األزيبت
تقوم إدافة اليستشفى بيفاجعة وتطويف خطط إدافة
21
األزيبت بشكل يستيف
يتسم هيكل اليستشفى التنظييي بيفونة تسبتعد في
21
التعبيل يع األزيبت حبل وقوتعهب

احتواء األزمة
21

يستخدم اليستشفى وسبئل اتصبل فبتع ة ل تعفم تع ى يب
ييكن أن تسببه األزية

24

يهتم اليستشفى بعبيل الوقت تعند التعبيل يع األزيبت

24

يؤكد اليستشفى تع ى توزيع اليهبم واليسؤوليبت
والصّلحيبت تعند حدوث أغ أزية
يحفز اليستشفى ففيق إدافة األزيبت ل قيبم بيهبيه في
التصدغ ألغ أزية
يعقد اليستشفى اجتيبتعبت فوفية التخبذ القفافات
الّلزية بشأن األزية

24
56

أوافق بشدة

أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

ال
أوافق

ال أوافق على
اإلطالق
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بدائل اإلجابة
ت

الفقرة

استعادة النشاط والتوازن
يحدد اليستشفى االحتيبجبت الّلزية ل يواقع اليخت فة
51
التي تأثفت بهب األزية
تقدم إدافة اليستشفى حوافز لعبي يهب في فتفة حدوث
52
األزيبت
يقوم اليستشفى بإجفا حي ة توتعية ليعبلجة اآلثبف
55
الس بية التي ين الييكن أن تحدثهب األزية
تقوم إدافة اليستشفى ببلتأكد ين أن الوحدات اليتضففة
51
نتيجة األزية تيبفس تعي هب بشكل طبيعي
تخصص إدافة اليستشفى دتعيب يبليب إلجفا ات استعبدة
51
النشبط فيه
التعلم من األزمة
يستخ ص اليستشفى الدفوس والعبف ين األزيبت التي
51
واجههب سببقب
يقوم اليستشفى بتقييم كفب ة وفعبلية خطط وبفايج إدافة
54
األزيبت السببقة
يقوم اليستشفى بيقبفنة خطط األزيبت اليشببهة في
54
يستشفيبت أخفى
يقوم اليستشفى بيقبفنة قفافات التعبيل يع األزيبت
54
بيستشفيبت أخفى
يقوم اليستشفى بديج الدفوس اليستفبدة ين الثغفات في
16
الخطط السببقة في خطط إدافة األزيبت اليستقب ية

أوافق بشدة

أوافق

أوافق بدرجة
متوسطة

ال أوافق

ال أوافق على
اإلطالق

