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 ي إدارة األزماتأثر خصائص المنظمة الذكية ف
 دراسة تطبيقية في المستشفيات الخاصة بمدينة عمان

 

 ةإعــداد الطالب
 أحمد ردايدة "محمد أمين"إيناس 

 

 إشـــــراف
 نضال أمين عبد الفتاح الصالحي الدكتور 

 
  الملخص

 

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

جميع المستشفيات الخاصة  منون مجتمع الدراسة . تك  انالمستشفيات الخاصة بمدينة عم

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

ورؤساء المديرين من  وحدة التحليلتكونت الدراسة.  من المستشفيات مجتمع مستشفى( 55)

 يات الخاصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عمانقسام والمشرفين اإلداريين العاملين بالمستشفاأل

المنهج الوصفي التحليلي من  استخدامولتحقيق أهداف الدراسة تم  فردًا. (403)والبالغ عددهم 

فرضيات  ختبارالالمتعدد  االنحدارساليب اإلحصائية أبرزها تحليل عديد من األخالل ال

 وجود تأثير ذي داللة إحصائية إلى عدد من النتائج أبرزهاوقد توصلت الدراسة  .الدراسة

( في وفهم البيئة االستراتيجيةتوليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص ل

 استعادة، األزمة احتواء، لحدوث األزمة االستعداد، األزمة استكشاف) دارة األزماتإمراحل 

 عند مستوى داللة في مدينة عمان ةاصفي المستشفيات الخ( األزمة منالتعلم و  النشاط والتوازن

(  0.05). 
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من قبل المستشفيات محل الدراسة  هتماماالبضرورة  الدراسة أوصتوفي ضوء النتائج 

تاكدحاالت بتحديد  البيئي المتعلقة بقراراتها تجاه الحاالت الطارئة واألزمات المحتملة  الال 

الدعم لمستشفيات محل الدراسة بتوفير قيام إدارات او والتواصل مع المختصين لمعالجتها، 

 .المادي المناسب للفريق المسؤول عن التشخيص والتخطيط لمعالجة األزمات المحتملة

 إدارة األزمات ،المنظمة الذكية المفتاحية:الكلمات 
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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 



- ع -  

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

   المقدمة(: 1ـ  1)
 

ر سلوك المستهلكين، والتكنولوجية، وتغي   التشغيليةالبيئة  فيالتغيرات الحاصلة  سببت

 إلدارة األزمات التي تواجهها،إلى مدخل مهيكل المنظمات حاجة  مستمرةالمالية ال والضغوط

في تحديد المنظمات لنقاط قوتها،  تكمنبسبب األهمية التي . و المنجزة النتائجمستوى وتحديد 

تقوم  أن هااألمر من تطلبتواجهها،  التي والتهديداتضعفها، وفرصها المتاحة، نقاط و 

موقع متميز  احتاللنها ذلك من حيث يمك  ومنتجاتها وخدماتها،  بالتحسين المستمر في عملياتها

 . في السوق، وأسبقية على المنافسين

لها آثارها اإليجابية والسلبية على  تحوالت سريعة كانمن بيئة األعمال  هشهدتونتيجة لما 

ة برزت العديد من الموضوعات ذات العالقة بإدار  منظمات وفقًا لمدى استجابتها وتكيفهاال

 المنظمات وتميزها على المدى البعيد. ومن هذه الموضوعات موضوع المنظمات الذكية

 .وموضوع ادارة األزمات وهي من المواضيع المهمة والمعاصرة في وقتنا الحالي

في  والتطوير البحث عمليات على أكد والذي معاصر كمفهوم الذكية المنظمة بروز نإ

ككل )الطائي  المنظمة تطور ذلك بعد ليشمل المنظمة خلدا من يتدرج خذأ المنظمات المختلفة

 االضطرابات في للزيادة كاستجابهالذكية  المنظمات مفهومظهر وقد  (.155 ،2615، وآخرون

 من أكثر البيئة مع مستمرةوتكيف  مسح عمليات تتضمنالذكية  التي تعتري البيئة، فالمنظمة

 تتضمن مستمرة عمليةلسنوية، كما تتضمن والمراجعة ا التخطيط خالل من يتم الذي المسح

 والبيئة المنظمة بيناث مواءمة ناجحة أحدالمنظمات الهادفة إلى في  االستراتيجيةالقمم  جهود
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، على مبادئ وخصائص المنظمات الذكية )العبادي االعتمادبالتنافسية تطوير المزايا  خالل من

2612، 411.)  

ظمات في ظل البيئة المضطربة يتمثل بسلسلة من وألن التحدى األكبر الذي يواجه المن

المنهج  اتباعاألزمات التي تختلف في طبيعتها وحجمها، فإن ذلك يتطلب من المنظمات 

العلمي إلدارة تلك األزمات، وذلك من خالل التخطيط لما هو متوقع، وحشد اإلمكانات المختلفة 

زمة قد تالشت، وهو ما من أن آثار األ والمتابعة للتأكد للتعامل مع األزمة من خالل الرقابة

تاكديعتمد على قدرة المنظمة ممثلة بعامليها على التقليل من حالة  وتقليل المخاطر حتى  الال 

اث الحالية والمستقبلية. فاألزمات التي تحدث في المنظمات ما حدتتمكن من السيطرة على األ

الخارجية للمنظمة دون توقع لها، وأن كل هي إال تغيرات مفاجئة تطرأ على البيئة الداخلية أو 

 (.144، 2664أزمة يكمن في داخلها بذور النجاح ومسببات الفشل أيضَا )الحدراوي والخفاجي، 

ن المنظمة الذكية في إطار إدارة األزمات تمثل طاقة ( فإ11 ،2616) ووفقًا إلشارة الخفاجي

تها، بما يعكس خصائصها الذكية إلدارة رسال النجازتلك المنظمة بتفعيل جميع قواها وتركيزها 

المنظمة الذكية كوجهة نظر حديثة تدعو إلى نقلة أساسية في الطريقة التي تدار بها أزماتها. ف

به زيادة  ريدَ التعليم والتدريب والتنمية. فهي مدخل أو نظام أ   عتباراالالمنظمات مع األخذ في 

حيب بالنقد مما يكسب المنظمة القدرة على للقبول والتر  استعدادهاالذكاء في المنظمة مع 

وكون أن مناقشة موضوع المنظمة الذكية في إطار إدارة األزمات  التعامل اإليجابي مع التغيير.

وجه وبما يحمله من أ بمعناه، باالستعانةمل والتغيير يتطلب التأمما ال قيد الدراسة والبحث ما ز 

 عملية، جاءت الدراسة الحالية بهدف بيان أخرىو معاصرة وأسلوب لتقديره وطرح حلول معرفية 

 .عمان مدينةفي  الخاصةالمستشفيات خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات في أثر 
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  مشكلة الدراسة(: 2ـ  1)
 

والضرورية للتعامل مع األزمات، وعليه  األساسيةشكلت خصائص المنظمات الذكية البنية  

ات إلدارة األزمات بشكل منهجي. إذ أكدت العديد من البحوث تبنى المهارات والخبرات والقدر 

 & Siriwardanageaودراسة Nunamaker, et..al (0999، 59 )ا دراسة هومنوالدراسات 

Oduor (5101، 49(  خصائص  امتالكبأن نجاح المنظمات على المدى البعيد يتطلب منها

. وعلى الرغم من لهاوالتصدي األزمات ذكية تعطيها الريادية والسبق على اآلخرين في مواجهة 

العديد من المنظمات في القطاعين الصناعي والخدمي ال يولون أهمية للعديد من  كون

الخصائص بما يجعلها منظمات ذكية وبالتالي التأثير عليها في آليات عملها والتصدي 

أو دور خصائص  الدراسات السابقة لم تعالج كيفية ألنو  وانخفاض مستويات أدائها.لألزمات 

من  األمرزمات على المدى البعيد. ونتيجة لذلك يتطلب كية في التعامل مع األالمنظمة الذ

الشركات الصناعية والخدمية، ومنها المستشفيات الخاصة بمدينة عمان تأطير مجموعة من 

 ، بما يحقق لها البقاء والنمو.ألنواع األزمات كافةالخصائص لتصبح منظمات ذكية تستجيب 

 وعليه فإنه يمكن تمثيل مشكلة الدراسة الحالية بإثارة السؤال الرئيس التالي: 

توليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص لهل هناك أثر 

لحدوث  االستعداد، األزمة استكشافبأبعادها ) دارة األزماتإفهم البيئة( في و  االستراتيجية

 ةفي المستشفيات الخاص (من األزمةتعلم الو  والتوازننشاط ال استعادة األزمة، احتواءاألزمة، 

 ؟في مدينة عمان
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 أهداف الدراسة(: 3ـ  1)

أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة  تهدف الدراسة الحالية بشكل أساسي إلى دراسة 

داف األه، وذلك من خالل دراسة وتحقيق عمان مدينةفي  الخاصةالمستشفيات األزمات في 

 التالية:

زمات( ومتغيراتها دارة األوا  بناء إطار نظري لموضوعات الدراسة الحالية )المنظمة الذكية  .0

 من خالل تتبع إنجازات األدبيات المتخصصة بها.

في المستشفيات  األزمة استكشافالتعرف على أثر خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في  .5

 .في مدينة عمان الخاصة

في المستشفيات  األزمةلحدوث  االستعدادمنظمة الذكية بأبعادها في بيان أثر خصائص ال .4

 .في مدينة عمان الخاصة

 الخاصةفي المستشفيات  األزمة احتواءتحديد أثر خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في  .3

 .في مدينة عمان

في والتوازن نشاط ال استعادةثر خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في التعرف على أ .2

 .في مدينة عمان الخاصةتشفيات المس

 الخاصةفي المستشفيات األزمة من تعلم البيان أثر خصائص المنظمة الذكية بأبعادها في  .6

 .في مدينة عمان
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 أهمية الدراسة(: 4ـ  1)
 

ن تسلكها المنظمات أهم السبل التي يمكن أة من أحدحوث والدراسات العلمية و تعد الب

زمات أ وأخرىبقاء وتواجه المنظمات بين فترة التقدم والتطور وال المعاصرة كخطوة على طريق

 : اآلتية اتاالتجاههمية الدراسة ضمن ألذا تتجلى  وازدهارهاتحد من تقدمها 

 ةيألهمية األكاديما .1

همية أكثر اديمية في تناولها لموضوع يعد األكاألالحالية من الناحية همية الدراسة أتتجسد 

للمنظمات النظري  باألدبات في الوقت الحاضر السيما فيما يتعلق ومعاصرة لواقع المنظم

دارة  والذي يعتبر من  األزماتة تلك معالجة ومواجه ودور هذه الخصائص في األزماتالذكية وا 

 اً مفاهيمي اً طار إتواضعة المساهمة باغنائها لتشكل سس المهمة التي تحاول هذه الدراسة الماأل

ن الدراسات التي عالجت عملية أالمبحوثة، ال سيما  ستشفياتالميساعد متخذي القرار في 

لذا تعتبر هذه الدراسة  محدودة جداً من خالل خصائص المنظمة الذكية  األزماتمواجهة 

 . هتماماالبضافة علمية جديرة إ

  ةالميدانياألهمية  .2

 : اآلتيهمية الجانب الميداني في أتنعكس 

  زايد بهذه الموضوعات المعاصرة المت هتماملال المبحوثة المستشفياتالعمل على توجيه

 يمه. دائها وتق  أمنها في  ستفادةلال

  إدارة األزمات التي تواجه المستشفيات في  خصائص المنظمة الذكيةهمية أبراز إمحاولة

 .عمان مدينةفي  الخاصة
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 أسئلة الدراسة وفرضياتها(: 5ـ  1)
 

هداف المحددة لها، تم صياغة االسئلة ي واألسالرئي وسؤالهاإستنادًا إلى مشكلة الدراسة 

 التالية:

 االستراتيجيةتوليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص ما واقع  .1

 ؟في مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص ( وفهم البيئة

األزمة، ءاحتوالحدوث األزمة،  االستعداداألزمة،  استكشافما واقع مراحل إدارة األزمات ) .2

 والتوازن، التعلم من األزمة( في المستشفيات الخاصة في مدينة عمان؟نشاط ال استعادة

وفهم ، االستراتيجيةتوليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية المنظمةخصائص ل هل هناك أثر .5

 ؟في مدينة عمان الخاصةفي المستشفيات ة زماأل استكشاف( في البيئة

وفهم ، االستراتيجيةتوليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية نظمةالمخصائص ل هناك أثرهل  .1

 ؟في مدينة عمان الخاصةفي المستشفيات  األزمةلحدوث  االستعداد( في البيئة

وفهم ، االستراتيجيةتوليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية المنظمةخصائص ل هناك أثرهل  .1

  ؟في مدينة عمان لخاصةافي المستشفيات  األزمة احتواء( في البيئة

وفهم ، االستراتيجيةتوليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية المنظمةخصائص ل هناك أثرهل  .1

  ؟في مدينة عمان الخاصةفي المستشفيات  والتوازننشاط ال استعادة( في البيئة

وفهم ، يةاالستراتيجتوليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية المنظمةخصائص ل هناك أثرهل . 7

 ؟في مدينة عمان الخاصةفي المستشفيات األزمة من تعلم ال( في البيئة

 



- 8  -  

على أسئلة الدراسة وأنموذجها تم صياغة الفرضية الرئيسة التالية، التي سيجرى واستنادًا 

 النتائج والتوصيات من خاللها، وذلك على النحو التالي: واستخالصها، اختبار 

oH: توليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها مةالمنظخصائص ال يوجد أثر ل

لحدوث  االستعداداألزمة،  استكشاف) بأبعادها ( في ادارة األزماتوفهم البيئة االستراتيجية

في  ةفي المستشفيات الخاص والتوازن، التعلم من األزمة(نشاط ال استعادةاألزمة، احتواءاألزمة، 

 عنها الفرضيات الفرعية التالية: يتفرع (.  0.05) عند مدينة عمان

1oH: توليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص ال يوجد أثر ل

عند في مدينة عمان  الخاصةفي المستشفيات  األزمة استكشاف( في وفهم البيئة االستراتيجية

(  0.05).     

o2H: توليد البدائل  )التعلم المستمر، االذكية بأبعاده المنظمةخصائص ال يوجد أثر ل

في مدينة  الخاصةفي المستشفيات  لحدوث األزمة االستعداد ( فيوفهم البيئة االستراتيجية

 .(  0.05)عند عمان 

o3H: توليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص ل ال يوجد أثر

 د ـنـع انـة عمــفي مدين ةــالخاصات ـفي المستشفي ةــزماأل احتواء( في ةـم البيئـوفه االستراتيجية

(  0.05). 

4oH: توليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص ل ال يوجد أثر

في مدينة عمان  الخاصةفي المستشفيات  والتوازننشاط ال استعادة( في وفهم البيئة االستراتيجية

   .(  0.05)عند 
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5oH:  توليد البدائل  )التعلم المستمر،بأبعادها الذكية  المنظمةخصائص لال يوجد أثر

عند  نفي مدينة عما الخاصةفي المستشفيات األزمة من تعلم الفي  وفهم البيئة( االستراتيجية

(  0.05).   
 

 أنموذج الدراسة(: 6ـ  1)
 

والمتمثل هما مستقل أحد متغيرين( أنموذج الدراسة والذي يبين وجود 1 - 1يوضح الشكل )

 . وهو إدارة األزماتتابع  واآلخرخصائص المنظمة الذكية ب

  أنموذج الدراسة: (1 - 1شكل )

 
لقياس ( 2611والنواصرة )( 2615)الطائي وآخرون و Schwaninger (2009 )كل من إلى  باالستناد ةإعداد الباحث المصدر:

في قياس مراحل إدارة  (2611الخطيب، )( وBurns, 2012من )على كل  االعتمادتم ، و خصائص المنظمة الذكية
 األزمات.

 

 



- 10  -  

   حدود الدراسة(: 7ـ  1)
بالمستشفيات الخاصة الواقعة ضمن  الدراسة لهذه المكانية الحدود تمثلت الحدود المكانية:

 .نطاق مدينة عمان

القسام والمشرفين ورؤساء ا بالمديرين الدراسة لهذه البشرية الحدود تمثلت الحدود البشرية:

 العاملين بالمستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عمان. كافةاإلداريين 

الدراسة، والتي تراوحت ما بين شهر أيار من  النجازالمدة الزمنية المستغرقة  الحدود الزمانية:

 .5102ولغاية شهر كانون أول من عام  5102عام 
 

 محددات الدراسة(: 8ـ  1)
دارة الدراسات ا .1 على  قليلةزمات األلتي تناولت الربط بين خصائص المنظمة الذكية وا 

 ة.حد علم الباحث

 مجال جمع البيانات. الباحثة صعوبات في واجهت .2

 بعض أفراد عينة الدراسة. واستجابةعدم تعاون  .5
 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية(: 9ـ  1)
= 

مديريها المعرفة والفهم  لدى: وحدة اجتماعية Intelligent Organization المنظمة الذكية

 (.152 ،2615اث الطارئة والمستجدة  )الطائي وآخرون، حدالالزمين للتعامل مع األ

ممثلة  عمان مدينةبأنها قدرة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن  وتعرف إجرائياً  

تحت الضغوط  األهدافبتحقيق  امااللتز على  ورؤساء األقسام والمشرفين اإلداريينبمديريها 



- 11  -  

والتوافق بين مجمل محاور  االنتظاموتطوير المعرفة لدى العاملين بالمستشفيات من خالل كافة 

 عمل هذه المستشفيات. وسيتم قياسها من خالل:

عملية التعلم المستخدمة في المنظمة، أي كيفية تعلم : Continual Learning التعلم المستمر

بعضهم البعض خالل يحصل نتيجة تفاعل األفراد المستمر مع  وما الذي منظمةاألفراد داخل ال

 ,Lee & Tsai)والمهارات على المدى البعيد اكتسابهم للخبرات هينتج عنمما عملية التعلم، 

2005, 328) 

على  مدينة عمانقدرة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن بأنها  وتعرف إجرائياً 

 المعرفة من خالل التجربة والتي تقود إلى تغيير مستمر في السلوكيات. واكتسابتوليد 

بتطوير  المنظمة قيام :Creating Strategic Alternatives االستراتيجيةتوليد البدائل 

وطرق العمل الجديدة والبديلة مسبقًا لتختار من بينها ما  االستراتيجيةمجموعة من الخيارات 

 (Daft, 2000, 279يحقق أهدافها )

على  مدينة عمانقدرة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن بأنها  وتعرف إجرائياً  

 .تختار من بينها ما يلبي احتياجاتها األعمال النجازتطوير طرق جديدة 

وتقييم المعلومات من  قيام المنظمة بإدراك :Understanding the Environment فهم البيئة

 .(Wheelen & Hunger, 2010, 52) خلية لألشخاص الرئيسين في المنظمةالبيئة الخارجية والدا

 على مدينة عمانقدرة المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن بأنها  وتعرف إجرائياً  

تاكدإدراك التعقيد وحاالت   .القرارات الفعالة اتخاذفي بيئة عملها وبطرق تسه ل  الال 

ن يؤدي إلى إلحاق أضرار بالمنظمة على نحو يمكن أ يد  عرضي  متزا حادث  : Crises األزمة

 (.O'Neill, 2003, 3يمثل تهديدًا جديدًا لوجود المنظمة وسمعتها )
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بأنها حالة مفاجئة تصيب المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن  وتعرف إجرائياً  

توقف العمل في وتؤثر عليها سلبيًا وتظهر نتيجة ضغوط معينة قد ينتج عنها  عمان مدينة

  مكوناتها. أحدمكوناتها أو يهددها أو يهدد  أحدالمنظمة أو 
بكفاءة  الطارئة المواقف مع التعامل ىلع المنظمة قدرة: Crises Management إدارة األزمات

وفاعلية بهدف تقليل التهديدات والحد من الخسائر واآلثار العكسية على عمليات وأنشطة 

 (.Brent,2004, 670المنظمة )

التدابير الالزمة للتغلب على الحاالت  اتخاذعملية إدارية تستلزم  بأنها وتعرف إجرائياً 

وسيتم قياسها من  مدينة عمان.المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن الطارئة التي تواجه 

 :خالل

أو  جاهاالتالظهور األول لألزمة ينذر بخطر كبير غير محدد المعالم أو  :األزمة استكشاف

 (.02، 5101، الحجم أو المدى الذي سيصل إليه )أبو عزيز

المستشفيات الخاصة األردنية الواقعة  بكشفالمرحلة التي تتمثل بأنها  وتعرف إجرائياً  

 .أزمة حدوث احتمالب تنبئ التي اإلشارات وتحليل عمان مدينةضمن 

تقوم بها المنظمات وتوفرها واألساليب التي  االستعداداتمجمل  :لحدوث األزمة االستعداد

 (.56، 5101، للوقاية من األزمات )أبو عزيز

 عمان مدينةالمستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن  سعي بأنها وتعرف إجرائياً  

 ما الخسائر وتقليل لألزمة السلبية اآلثار تقدم إيقاف على والعمل والبشرية المادية باإلمكانيات

 المستشفيات. كوناتلم الحماية وتوفير أمكن

قيام المنظمات باإلعداد والتحضير للحد من األضرار ومنعها والتي قد  :األزمة احتواء

 (.52، 5101، األزمات )أبو عزيز انتشاريسببها 
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 اتخاذعلى  عمان مدينةالمستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن بقدرة  وتعرف إجرائياً  

 عن األزمات. الناجمة األضرار حصرو  سب،المنا الوقت في المناسبة اتجراءاإل
على إعداد وتنفيذ برامج جاهزة مختبرة ووضع  قدرة المنظمات :النشاط والتوازن استعادة

 (.52، 5101، وقوع األزمات)أبو عزيز يةحتمالالالحلول المناسبة 

 عمان مدينةالمستشفيات الخاصة األردنية الواقعة ضمن قيام  بأنها وتعرف إجرائياً  

 وضع الحلول المناسبة لألزمات. خالل من توازنها واستعادةباشرة أعمالها بم
عادة التقييم لتحسين عمليات  األزمةعلى التعلم من  قدرة المنظمات :األزمةمن تعلم ال وا 

 (.52، 5101، الحد من األزمات على المدى البعيد )أبو عزيز

 مدينةة األردنية الواقعة ضمن المستشفيات الخاص استفادةبأنها مجمل  وتعرف إجرائياً  

 أجل تحديد مناألوضاع القائمة  تقييم على والعمل نتائج األزمات )الدروس والعبر(من  عمان

 .تجنبها على الضعف والعمل نقاط على والوقوف القوة نقاط
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

  المقدمة(: 1ـ  2)
 مة الذكيةالمنظ(: 2ـ  2)
 إدارة األزمات(:  3ـ  2)
 الدراسات السابقة العربية واالجنبية(: 4ـ  2)
 عن الدراسات السابقةما يميز الدراسة الحالية (: 5ـ  2)
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة 

 المقدمة(: 1ـ  2)
 وغير المفاجئة المتغيرات مع تكيفوال للمستقبل كأسلوب بإدارة األزمات هتماماال تعاظم

 يكون أن أي تحدث حينما يتم ال أزمة أي مع التعامل بأن المؤكد ومن المسبق، القابلة للتوقع

لحدوثها  المبكر واالستعداد لها المسبق خالل التصور من يكون ولكن الرد الفعلي مجال في

 (.0 ،5114، )مرسي

أو  الفرد حياة في تحول نقطة ويمثل لتوازنا بعدم يتسم انتقالي إذ تمثل األزمة ظرف 

 دورًا كبيراً  لتلعب األزمات إدارة تبرز كبير. وهنا تغيير عنها ينتج ما وغالباً  أو المجتمع المنظمة

)القرارات(  اتجراءاإلمن  سلسلة ( بأنها5، 5114إعادة التوازن، وهو ما أكد عليه مرسي ) في

 اإلدارة تكون وبذلك زمامها، يفلت ال حتى تفاقمها من األزمة والحد على إلى السيطرة الهادفة

 وحمايتها. للمنظمة الحيوية على المصالح الحفاظ تضمنت هي التي لألزمة الرشيدة

لذلك ركزت العديد من منظمات األعمال وخاصة الرائدة منها، منذ منتصف  واستجابة

بهدف تحسين نتائج  Acting Intelligentات من القرن العشرين، على التصرف بذكاء يالسبعين

العديد من المبادرات واألفكار واألساليب  استخدمتف. عملياتها التشغيلية وتحقيق غاياتها

عادة والطرق، واألنظمة اإلدارية غير التقليدية كإدارة الجودة الشاملة، والم قارنة المرجعية، وا 

ريقة صحيحة وبفاعلية أكبر ، وذلك لمساعدتها على أداء أعمالها وتنفيذ أنشطتها بطالهندسة

، ورضى أعلى اإلنتاجيةو الخدمة المقدمة، ووقت أقل للدورة أ وصواًل إلى جودة أعلى للمنتج

 (.Rao, et al., 1996, 26-57)للعمالء 
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 المنظمة الذكية(: 2ـ  2)

 المنظمة الذكيةمفهوم (: 1ـ  2ـ  2)

يرها من منظمات األعمال، عن غ Intelligent Organizationsتختلف المنظمات الذكية 

جراءات تتكون من أنشطة  إنهاإذ  لبقية أنشطة والتنفيذ والرقابة  بالعاملينوأعمال تتعلق وا 

األعمــال، ولذلك نجد أن هناك مفاهيم  النجازالمتبعــة  اتجراءاإلوبطبيعــة المختلفة، المنظمة 

 متنوعة للمنظمات الذكية. 

دار بها في الطريقة التي ت التغييرإلى  دعوي كمفهوم معاصرالمنظمات الذكية ف

. مضامين كل من التعلم والتطوير والتدريب والتنمية عتباراالمع األخذ في  منظمات األعمال

مما يكسب  بالتغييرللقبول  استعدادهاذكاء المنظمة مع تعظيم  هدفه األساسفهي مدخل 

فالفكرة الرئيسة  (.Schwaninger, 2009المنظمة القدرة على التعامل اإليجابي مع التغيير )

 إنللمنظمات الذكية بأنها تؤثر بعمق في كيفية التفكير حول حياة هذه المنظمات، حيث 

 اتاالستراتيجيالمعرفة بهدف وضع  استخداميات األفكار التي بنيت عليها تمثل تحديًا كبيرًا آلل

 (.Quinn, 2005, 49التنافسية والتوسعية على المستويين المحلي والعالمي )

المنظمات الذكية بأنها تلك المنظمات المستخدمة Vickers (5111 ،042 ) فعر 

  .المدى الطويلعلى  بهدف تحقيق مكانة مستدامة المدى ةالستراتيجيات بعيد

هي تلك المنظمات التي لديها قدرة  فبين أن المنظمات الذكيةFilos (5112 ،2 )أما 

ة في توليدها للمعرفة، واإلستفادة من تلك المعرفة في تحقيق سرعة الحركة والخفة والرشاقعلى 

 اهدافها المرجوة من خالل إقتناص الفرص والتكيف مع التغيرات والتحديات البيئية.
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( بأن المنظمات الذكية هي 5112 ،5) Finkelstein & Jacksonوفي سياق آخر، أوضح 

التي تسعى لتحقيقها والمتمثلة بتحقيق  تتصف بمستويات أداء عالية من خالل أهدافهامنظمات 

 المرونة والمعرفة والمهارة لدى العاملين.

في تحديده من منظور الكفاءة الذكية إلى المنظمة Robert (5119 ،51 ) نظركما 

 ، التسامح، الثقة والترابط. الستطالعحب ا :خصائص وهيبأنها تتصف بأربع لمفهومها وذلك 

تلك المنظمات المستثمرة بمواهبها البشرية ( بأنها 025 ،5119العنزي وصالح ) وعرفها

 .االحتراموتكنولوجيا المعلومات من خالل منظومة قيم مؤسسية تعتمد على الشفافية واالبداع و 

هادفة يمتلك مديريها ( بأنها وحدة اجتماعية 045، 5104الطائي وآخرون ) وحددها

 اث الطارئة والمستجدة.حدللتعامل مع األمستوى عال من المعرفة والحكمة 

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 

 ات في التعامل والسيطرة على التغييرات في بيئة عملها.المنظم النوع من

 المنظمة الذكيةخصائص (: 2ـ  2ـ  2)

( إلى أن بعض الكت اب يؤكدون على أن المنظمة 5111 ،21) Clarke & Cleggأشار 

الذكية هي في األصل منظمة مستدامة؛ واالستدامة من وجهة نظر الباحثين لها معنيان؛ 

، وكال المعنى األول يركز على القدرة على االستمرار، والمعنى الثاني يركز على التجديد

المعنيين في الواقع مرتبطان ببعضهما. أما االستمرار وطول البقاء فيتمثل في أربعة عوامل 

 تمثل خصائص للمنظمة وهي كما يأتي:



- 18  -  

 الحساسية للبيئة؛ وهي قدرة المنظمة على التغير والتكيف.  .1

اد تماسك المنظمة، مع شعور قوي بالهوية الذاتية؛ فهي قادرة على بناء مجتمع من األفر  .2

الملتزمين والمتمسكين بها على المستوى الداخلي والخارجي، وهي قادرة كذلك على تطوير 

 شخصيتها.

الالمركزية والتسامح في المنظمة اللذان يسمحان "بالتجريب المقبول" ومن خالل قدرتها  .5

 على بناء عالقات بن اءة مع مختلف الكيانات الداخلية والخارجية.

 بنموها وتطورها، وبالتالي السيطرة على إدراكها لإلتجاه. قدرة المنظمة على التحكم .1

( أن المنظمة الذكية تتوفر فيها ثالث 5112 ،22)Poulsen & Arthur وقد بين كل  من 

 خصائص رئيسة، وهي:

  الثقافة؛ وتسهم في صياغة طبيعة عالقات األفراد من داخل وخارج المنظمة وطريقة عملهم

 مع بعضهم بعضا. 

 يث توظف المنظمة جميع مهاراتها ومعارفها المتوافرة لتقدم المنتجات والخدمات القدرات؛ ح

 إلى زبائنها.

 ؛ حيث ترتبط المنظمة بمجموعة صناعتها من خالل عالقات داخلية )العاملين( اترتباطاال

 وخارجية )الموردين والزبائن والشركاء(.  

الذكية عادة ما تتميز بخمسة  المنظماتبأن  Nasabi & Safarpour  (5119 ،4393) ويذكر

 :هي ،عناصر هامة

  لحل المشاكل النظامياألسلوب. 

 تطبيق المبدأ التجريبي. 

 التعلم من التجارب الذاتية. 
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 التعلم من اآلخرين. 

 نقل المعرفة. 

 هي: أساسية، محاور ثالثة على تستند الذكية المنظمة أن ( إلى1022 ،7)Atos وقد أشار

حيث تعد  المنظمات، لدى العمل في المهمة األساسية المحاور دأح وهو تطوير المعرفة،  .1

لتطور  األساسي المعرفي السلم عن تعبر الذكية المنظمة نأل وذلك العمل في األساسي الجوهر

 . للمنظمات األساس الحجر هي المعرفة أن اعتبار على المنظمات

 المواد تحويل خالل من للمنظمة متسلسلة طريقة في تتمحور العمليات إنالعمليات،  .2

البيئي  التوازن تحقيق مع يتناسب بما فعلية نتائج إلى معالجتها تتم من معلومات األولية

 . ذكية منظمة لبناء واالجتماعي ياالقتصادو 

 وعلى التنفيذ عمليات في بالمعلومات األفراد مشاركة جدا المهم من إن ،تصالاال .5

 إلى األسفل ومن األسفل إلى األعلى من لوماتالمع ناحية من للمنظمة المستويات المختلفة

 أصحاب مع بالعالقات تتمثل التي المنظمات خارج تصالاال إلى عمليات إضافة األعلى،

 داخلية عمليات تمثل تصالاال وعمليات المهمة، المنظمة بالمعلومات تغذي والتي المصلحة،

 نجاح المنظمات. إلى تؤدي والتي وخارجية

لتعلم المستمر، في تحديد خصائص المنظمة الذكية )ا ةالباحث استندتية وفي الدراسة الحال

الطائي وآخرون ( و 2009) Schwaningerإلى  باالستنادوفهم البيئة(  االستراتيجيةتوليد البدائل 

 (.5102والنواصرة ) (5104)

 أوال: التعلم المستمر
الل التجربة التي تقود يقصد بالتعلم المستمر عملية اكتساب المعرفة بشكل مستمر من خ

( واستعمال تلك المعرفة Buchanan & Huczynski, 2004, 110إلى تغير مستمر في السلوك )
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( ويخلق قيمة أكبر. Wheelen & Hunger, 2010, 8بما ي حس ن المواءمة بين المنظمة وبيئتها )

ة التغييرات؛ سواء بمعنى أن المنظمة الذكية تتعلم بشكل مستمر كيف تول د قيمة أكبر في مواجه

في  أمأكانت هذه التغيرات في تركيبة العالم السياسية والسك انية، أم في سرعة التقدم التقني، 

بعض حقائِق الحياة. وبناًء على ذلك  أحداألسواق التنافسية عالميًا. فهي تدرك أن التغيير هو 

اه المعلومات التي تشكل تهديدًا فإن األفراد ونتيجة لهذا التعلم يستجيبون وتكون ردود أفعالهم تج

 فعليًا بطريقة غير دفاعية. 

ات يبالتعلم المستمر قد زاد في تسعين هتماماال( إلى أن 5119 ،222)  ,Lin, et..alويشير

القرن الماضي لسبيين أهمها: التغيير المتسارع وتزايد التعقيد البيئي الناتج عن ضغوطات 

دة المنافسة على العمالء والمجهزين مع تغيير الرؤية من العولمة والتغييرات التكنولوجية وش

التركيز على الكمية إلى التركيز على الجودة ومن المنتجات إلى الخدمات، عندها أدركت 

ها لصنع التغييرات الضرورية لمواجهة هذه استخدامالمنظمات حاجتها إلى اكتساب المعرفة و 

العامل الثاني هو تفوق الشركات اليابانية التي المعضالت إذا أرادت المنافسة والبقاء. أما 

تميزت بسرعة جمع المعلومات حول األسواق والمنافسين، ونشر المعلومات داخل المنظمة 

ي والتعامل معها بفاعلية فضاًل عن قدرتها على التعلم والتكيف والتطوير والتحسين المستمر ف

زز اكتساب المنظمات على هزين، وقد عتجاه العمالء والمجالعمليات والمنتجات والتزامها 

 تجاه تعلم الفرد إلى تعلم المنظمة. االلتزامترجمة 

( مجموعة من المبررات الرئيسة للتعلم 5115 ،00 - 05) Baker & Sinkulaوقد أوجز 

 المستمر باآلتي:

 التحول في األهمية النسبية لعوامل اإلنتاج من رأس المال المادي إلى رأس المال الفكري. .1

ارتفاع حدة المنافسة في بيئة األعمال الدولية وسرعة التغيير في البيئة المحيطة  .2
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 بالمنظمات.

 التطور الفكري في وصف المعرفة كمصدر أساس لتحقيق الميزة التنافسية.  .5

لإلنتاج تطالب  التطورات التقنية الهائلة وبخاصة في مجال الحاسوب خلقت أنظمة جديدة .1

 وقادرين على التكيف. كفؤةلمين ولديهم مهارات معرفية العاملين بأن يكونوا متع

زيادة األسواق العالمية التي تطلب من المنظمة مرونة أكبر في منتجاتها وقوة عمل  .1

 متعلمة.

السريعة  االستجابةراد وكفريق في تفسير المواقف و الدور الحرج للعاملين في المنظمات كأف .1

 تحسينات أخرى في المنظمة. إجراء لها من خالل تطبيق المعرفة والمساعدة في

عطاء العاملين دورًا في عملية  .4 القرار  اتخاذالتطور في الفكر اإلداري نحو منظمات التعلم وا 

 بداًل من األداء الموجه من قبل اإلدارة.

 توليد البدائل االستراتيجية :ثانياً 
ام المنظمة "بتطوير تعني قي ( أن عملية توليد البدائل االستراتيجية5111 ،529) Daftبين 

ها أداة لتقليص اعتبار ، كما يمكن تار من بينها ما يلبي احتياجاتهاتخ جراءطرق جديدة لإل

الفارق بين األداء المنظمي الحالي والمرغوب، وبالتالي فإن توليد المنظمة الذكية للبدائل يعني 

ديلة مسبقًا لتختار من قيامها بتطوير مجموعة من الخيارات القي مة وطرق العمل الجديدة والب

. فبدون طرِق العمل البديلة، ال يمكن احتياجاتها، ولتتخذ إجراءاتها االستراتيجيةبينها ما يلبي 

 أفضل قيمة.  خلقحقيقي َأو بحث عن فرصة  اختيارَأن يكون هناك 

حو ن اإلدارة االستراتيجية، ولكي يتحدد االتجاه عمليةونات مك أحدهي  االستراتيجيةالبدائل ف

فمن الضروري التنبؤ بالنتائج المتوقعة في حالة عدم حدوث أي  االستراتيجيةتحديد البدائل 
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والتي تتخذ في  المنظمةالحالية وذلك مع األخذ بالنتائج المتوقعة ألهداف  االستراتيجيةتغير في 

 . (Wheelen & Hunger, 2012)لمحيطة والموارد المتاحة للمنظمة ظل تغيرات البيئة ا

 :وهياالستراتيجية، البدائل  اختيارعند مجموعة من العوامل Stacey (5112 )د حدد وق

فاألهداف  ،من قبل إدارة المنظمة المحددةالمنظمة تسعى لتحقيق األهداف ف ،األهداف .2

المناسبة وهذا بمراعاة الترابط والتنسيق بين هذه  االستراتيجيةتشكل النقطة األولى لصياغة 

 ا قد يكون بينهما من تعارض.األهداف ومعالجة م

ودراسة البدائل ال بد من مراعاة نتائج  اختيارعند ، فالقيود الخاصة بالفرص والتهديدات .1

الدراسات البيئية الخارجية بحيث تقف المنظمة على النقاط التي تمثل فرصا أمامها والتي يجب 

تقف على النقاط التي تمثل استثمارها بالتكامل مع نقاط القوة الداخلية التي تتمتع بها كما 

 ت أمامها فتتجنبها أو تقلل منها.ومعوقا تهديدات

 االستراتيجيةعند دراسة البدائل القوة والضعف المتعلقة بالمنظمة، ف القيود الخاصة بنواحي .3

 أبعادهيجب على المنظمة مراعاة نتائج الدراسات الخاصة بتحليل موقفها الداخلي بجميع 

فبناء عليها تتحدد يخص الموارد البشرية والتنظيمية،  والتمويلية وماالتسويقية  اإلنتاجية

 .الممكن اختيارها االستراتيجية

أي  اتباعلى جانب ما سبق يتوقف اتها والمهارات اإلدارية المتاحة، فإقيم اإلدارة وأخالقي .4

يا إلدارة العلعلى القيم الشخصية والتنظيمية السائدة لدى أفراد ا االستراتيجيةبديل من البدائل 

 وكذلك على اتجاهاتهم وميولهم.
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 : فهم البيئة ثالثاً 

تاكدتتعامل المنظمات في العادة مع بيئة غامضة من حيث درجة التعقيد و  ، وتسعى الال 

جاهدة لفهم بيئتها التي تعمل بها، ويعني هذا الفهم قيامها بإدراك التعقيد وعدم التأكد بطرق 

( من خالل عملية مسح Matheson & Matheson, 1998, 122لة )القرارات الفعا اتخاذتسهل 

( بأنها مراقبة وتقييم وتوزيع Wheelen & Hunger, 2010, 52البيئة مثاًل؛ والتي عر فها كل من )

المعلومات من البيئة الخارجية والداخلية لألشخاص الرئيسين في المنظمة، كما أشارا إلى أن 

ولضمان عافيتها  االستراتيجيتجنب المفاجآت على المستوى لت المنظمة تستخدم هذه األداة

على األمد البعيد، حيث وجدا أن هناك عالقة إيجابية بين مسح البيئة واألرباح. وقد بي ن كل 

( أنه يمكن للمنظمة الذكية فهم البيئة من خالل تطبيقها 2001) Matheson & Mathesonمن 

 ه المجموعة على المبادئ اآلتية:لمجموعة من الوظائف الهامة، وتشتمل هذ

استيعاب حاالت عدم التأكد، ويقصد بها إدراك األفراد في المنظمة وفهمهم لهذه الحاالت  .1

عند صناعة القرارات، وقياسها  عتبارااللعمل على تجنبها، وأخذها بعين ومصادرها وكيفية ا

دارة المخاطر المتوقعة أو المرتبطة بها، وكيفية تبادل  دارتها. ويشكل ذلك  تصالاالوا  بشأنها وا 

تحديًا حاسمًا للقيادات اإلدارية يتمثل في أن توجد المنظمة بيئة يشعر العاملون فيها بأن 

 ,Sweetman, 2001منظمتهم تتعامل مع حاالت عدم التأكد بواقعية، وهذا ليس باألمر اليسير )

8.) 

المنظمة، عند مواجهة تبدأ إلى الداخل"، ويعني أن  –"من الخارج  االستراتيجيالمنظور  .2

المهمة، بفهم البيئة الخارجية، ثم تعمل داخليًا على نتائج ذلك. فهي تبدأ  االستراتيجيةالقرارات 

ا، عملية التفكير بتقييم الموقف الحالي لها من خالل فهم البيئة الواسعة التي تعمل فيه

لتي تطرأ على العالم، وعلى العالمية، والتغيرات ا اتاالتجاهالصورة الكبيرة؛ ك استكشافو 
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الصناعة العاملة فيها، وعلى زبائنها. ثم تعمل المنظمة داخليًا، وبشكل تراكمي، على نتائج 

ذلك وتدرس تأثير عدم التأكد عليها بما يحقق مصالحها ولتحدد الموقف المستقبلي المرغوب 

حالي، وبعد ذلك تفكر، لها. وهو ما يعني أن المنظمة تبدأ عملية التفكير بتقييم موقفها ال

 (.Matheson & Matheson, 2001, 51وبشكل تراكمي، في أي اتجاه  ستتوجه )

المتبادل والتعقيد ودور  االعتمادالتفكير النظمي، ويقصد به ذلك المجال الذي َيتعل ق بفهم  .5

(. ويدعو التفكير Buchanan & Huczynski, 2004, 130التغذية الراجعة في تطوير النظام )

لنظمي إلى كشف هذه العالقات البينية المتشابكة ويساعد في توسعة حدود النماذج العقلية ا

لمستخدميه ويحس ن قدراتهم على توليد األدلة والتعلم منها، كما يحف ز نحو التغيير الفع ال 

(Sterman, 2006, 505.) 

ظمة وعليه، يمكن القول أنه بإختالف توجهات الباحثين في تحديد خصائص المن 

 ، إال أنه يمكن القول أن هذه المنظمات تتصف بمجموعة من الخصائص، هي:الذكية

 بين كافة تقسيمات المنظمة الداخلية والخارجية.المشاركة  .0

 تشجيع اإلبداع والمبدعين. .5

 بناء فرق عمل فعالة. .4

 اإلهتمام بالعميل ومتطلباته. .3

 اإلهتمام بالتدريب ووضع نظم فعالة للتعيين والتحفيز. .2

 هتمام بالتغيير.اإل .6
 

 

 

 

 



- 25  -  

 إدارة األزمات(:  3 ـ 2)

 األزمات(:  1ـ  3ـ  2)

 الكتاب والباحثين في من قبل العديد من اإلداريةمن الناحية  األزمةمفهوم ستعرض ا 

حدث أو موقف مفاجئ يهدد قدرة بأنها  (463، 5115إذ عرفها أبو قحف ) زمات.مجال األ

دارية غير مستقرة إ( بانها ظاهرة 412، 5114الصيرفي ) دهاوحد. األفراد والمنظمات على البقاء

. ستمرارها وهي تتميز بدرجة معينة من المخاطراوصريح لبقاء المنظمة و  مباشراً  تمثل تهديداً 

حادث عرضي متزايد يثير تهديد جدي لعملية ووجود األزمة فبين أن  O'Neill  (5114 ،4)أما

 .سمعة المنظمة

 نطاق عن تخرج عادية غير حالة( إلى األزمة بأنها 50، 5116كما أشار الجديلي ) 

 تهدد بحيث معتادة، درجة غير إلى هبوطها أو العمل حركة توقف إلى وتؤدي والسيطرة التحكم

 .المحدد الوقت وفي المنظمة قبل من المطلوبة األهداف تحقيق

ربك إدارتها ( على أن األزمة موقف تتعرض له المنظمة ي5100فيما أكد جاد الرب ) 

 العليا ويؤثر عليها سواء في األمد القصير أو البعيد.

 ( ثالثة عناصر أساسية لألزمة، هي:56، 5119حدد أبو فارة ) 

 غير متوقع وفي مكان مفاجئ أيضًا. مفاجئاألزمة تنشأ في وقت  إنإذ  ،عنصر المفاجأة .1

 ضر والمستقبل.الحلألهداف والمصالح في ا تتضمن األزمة تهديداً إذ  ،عنصر التهديد .2

 .ومحدوداً  ضيقاً  الوقت المتاح أمام صناع القرار يكون وقتاً  إن، حيث عنصر الوقت .5

 :أن األزمات تتسم بالخصائص التالية James & James (5119 ،425) ويرى 

تاكدعامل الشك أو  .1  . Uncertainty الال 
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 . Interactionعامل التفاعل  .2

 . Complexityالتعقيدعامل  .5

 فيرى أن أهم خصائص األزمات ما يلي:( 90 - 90، 5114)وة أما علي 

 نقطة تحول تتزايد فيها الحاجة إلى الفعل المتزايد ورد الفعل المتزايد لمواجهة الظروف .1

 .الطارئة
 تتميز بدرجه عالية من الشك في القرارات المطروحة.       .2

 اث.حديصعب فيها التحكم في األ .5

تاكدظروف  فيهتسود  .1 الشك المعلومات ومديرو األزمة يعملون في جو من ونقص  الال 

 والغموض وعدم وضوح الرؤية.

للخطأ لعدم  احتمالرارات صائبة وسريعة مع عدم وجود ق اتخاذضغط الوقت والحاجة إلى  .1

 .هذا الخطأ لتصحيحوجود وقت 

 سيادة حالة من الخوف قد تصل إلى حد الرعب وتقيد التفكير. .1
  

 ( أسباب نشوء األزمات باآلتي:95 - 96، 5119ويحدد أبو فارة ) 

  إدارة المنظمة بصورة عشوائية، وهو ما يؤدي إلى تدهور المنظمة وزيادة األزمات التي

 تعصف بها.

  ،قيام  ومن أشكال األزمات التي تحدث في المنظمة وتنشا نتيجة حالة اليأساليأس

أساليب  استخداملجوء إلى حتجاجات من أجل تحقيق مطالبهم، والالعاملين باإلضرابات واال

 ختالس والسرقة.باط واليأس مثل االلحالة اإلح انعكاساسلبية 
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 بين صانعي القرارات أو ، أي التعارض التعارض بين األطراف المختلفة في المنظمة

هو هذا التعارض يؤدي إلى عدم تنفيذ القرارات وفق ما  إنمنفذيها والمستفيدين منها، إذ 

 مخطط لها.

 زمات ومن هذه ، والذي من الممكن أن يؤدي إلى نشوء األادر البشري وقصورهأخطاء الك

 وعدم القيام بالواجبات بصورة صحيحة. بالمسؤوليةاإلهمال وعدم الشعور و األخطاء 

 و أخطاء المديرين أخطأ ، فنشوء األزمة قد يكون من خالل التقدير الصحيح للموقف معد

التي تواجهها المنظمة، وهذا التقدير غير السليم وغير  و المواقفأفي التقدير الصحيح للموقف 

الصحيح للموقف قد يكون ناجمًا عن إفراط هؤالء المديرين في الثقة بقدراتهم وتقدير فاعلية 

قراراتهم، كما قد يكون عدم التقدير الصحيح للموقف ناجمًا عن الفشل في تقدير القوة الحقيقية 

 للمنافسين.

 إن عدم الفهم الصحيح لموقف ما في المنظمة يؤدي إلى ، وقفالفهم الصحيح للم معد

صدار القرارات  نشوء األزمة، وسوء الفهم قد ينجم عن المعلومات الناقصة عن الموقف، وا 

 على رؤية وخلفية غير سليمة وغير واضحة. االعتمادب

 ، هي:أن هناك خمس مراحل لتطور األزمة( 23 - 25، 5114)يرى الخضيري و  

مبهم قلق بوجود  ول مرة في شكل )إحساس(تبدأ األزمة في الظهور ألميالد: مرحلة ال .1

أو الحجم أو المدى  االتجاهأو  وينذر بخطر غريب غير محدد المعالم ،شيء ما يلوح باألفق

نما هي نتيجة لمشكلة ما لم يتم معالجتها أل. واإليهالذي سيصل  زمة غالبًا ال تنشأ من فراغ وا 

 بالشكل المالئم.

حيث  في الوقت المناسب وهي نتيجة لعدم معالجة المرحلة األولى تساع:حلة النمو واالمر  .2

 تأخذ األزمة في النمو واإلتساع.



- 28  -  

وتصبح السيطرة عليها  بذلك تصل األزمة إلى أقصى قوتها وعنفها مرحلة النضج: .5

بمتخذ شديدة القوة تطيح  وهنا قد تكون األزمة، مستحيلة وال مفر من الصدام العنيف معها

 .وبالمنظمة أو المشروع الذي يعمل فيهالقرار 

والتقلص نتيجة للصدام العنيف الذي تم  االنحسارتبدأ األزمة ب والتقلص: االنحسارمرحلة  .1

ن هناك بعض األزمات تتجدد لها قوة دفع جزءًا هامًا من قوتها. إال أوالذي يفقدها  هاتخاذ

أمواج البحر الحاله ك صبح األزمات في هذةوت أهدافهعندما يفشل الصدام في تحقيق  أخرى

 .تندفع وراء الموجة

كامل قوة الدفع  هبشكل شبتفقد : وتصل األزمة إلى هذه المرحلة عندما االختفاءمرحلة  .1

، إال أنه بها والحديث عنها هتماماالهرها وينتهي ارها حيث تتالشي مظالمولدة لها أو لعناص

 من السلبيات. ستفادة منها لتالفي ما قد يحدث مستقبالً من الدروس الم ستفادةمن الضرورة اال

أنواع  خمسةنه يمكن تقسيم األزمات إلى ( على أ92، 5119) وبني أحمد عياصرةوأكد  

 هي:

 ضعيفة األثر.و شديدة األثر  حسب شدة األثر: .1

 معنوية.و  مادية، معنوية حسب المحتوى: .2

 عرضية.و  تنموية :ستفادةحسب إمكانية اال .5

 النهاية.و  حتواء، االالتكامل، التصعيد، النشوء كوين:مراحل الت .1

 ومفاجئة يصعب التنبؤ لها. متكررة الحدوث يمكن التنبؤ لها البعد الزمني: .1
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 األزماتإدارة (:  2ـ  3ـ  2) 

بسرعة  التعامل على المنظمة ( بأن إدارة األزمات تعكس قدرة96 ،5114الخضيري ) أكد 

 تقليل ذلك من العام الهدف ن يكونوأوالشرطية،  الموقفية العمليات مع وفاعلية وكفاءة

 على المخاطر وتقليل األساس من منعها أومنه، وأ وسالمته االنسان على صحة المخاطر

 السلبية على ثاراآل وتقليل منعها أو األزمة وقوع عن الناجمة العامة والخاصة الملكيات

 المنظمة.  وأعمال عمليات

باإلحساس العملية اإلدارية المستمرة التي تهتم ( بأنها 054، 5113فقد عرفها عثمان ) 

ورصد المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية المولدة  ستشعارعن طريق اال، المحتملة باألزمات

لمنع أو اإلعداد للتعامل مع األزمات بأكبر قدر ، وتعبئة المواد واإلمكانيات المتاحة، لألزمات

ما يحقق أقل قدر من األضرار للمنظمة والبيئة والعاملين مع ب اعليةممكن من الكفاءة والف

ودراسة أسباب األزمة  ضمان العودة لألوضاع الطبيعية في أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة

إلفادة منها الى ومحاولة استخالص النتائج لمنع حدوثها وتحسين طرق التعامل معها مستقبال ال

 أقصى درجة ممكنة.

 فهي مدخل ،التوازنات دارةإ وفن علم إدارة األزمات( بأن 0 ،5112) رمانويشير أبو  

 جوهرية تحول نقطة وتجسد تمثل هاعتبار ب األزمة مع للتعامل هاستخدام متكامل يجري إداري

 خالل من يجابياإل االتجاه في هذه التحول نقطةا يقودو  أن التدهور ويستطيع المديرون نحو

 (.001 ،5116 ،األزمات )السعيد تخطيط وتعزيزه بمدخل المدخل هذا
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نها القدرة على إزالة الكثير من المخاطر وعدم التأكد لتحقيق بأعرفت إدارة األزمات كما  

يمكن  التخيل لعرض أسوأ ما استخداموهذا يعني  أكبر قدر من التحكم في مصير المنظمة

 .(52، 5116، )حمدونة يم القرارات البديلة قبل الحدوثيثم تق حدوثة

يمكن التعبير عن مفهوم إدارة األزمات بأسلوب التعلم ( فيرى أنه 05، 5119أما عودة ) 

 من األزمة من خالل العمليات اإلدارية المنهجية التالية:

 رها اثتالفي حدوث األزمة والتقليل من آ التي تعمل على والتدابير الوقائية اتجراءاإل اتخاذ

 جابية.يائج اإلوتحقيق أكبر قدر من النت السلبية

  وترشيد ة عضاء الفريق والهيئات المساندة التي تبذل إلدارة األزمأالتنسيق بين جهود

 .الالزمةبالمعلومات  هخطوات فريق األزمات وتزويد

 للتأكد من صحة مسارات وتنفيذ خطط  اإلشراف على سير العمل في موقف األزمة

ونوعية كل أزمة قادرة على التعامل مع حسب طبيعة  وتشكيل فريق لمواجهة األزمات الطوارئ

 األزمات.

  الذي يتميز  القرار المناسب اتخاذالتأثير في فريق األزمات لدفع نشاطهم وتحفزهم علي

 والرشد والقبول لمواقف األزمة. بالفاعلية

  فعال يتكون من  اتصالتبادل المعلومات واألفكار المتعلقة باألزمة من خالل توفير نظام

القرار المناسب في موقف  اتخاذو  يمكن من إدارة األزمة بفاعليةبما الالزمة  اتتجهيز لااألفراد و 

 اث.حدوتسارع األ في ظل ضيق الوقت,ونقص المعلومات األزمة

 في  اتخذتالتي  اتجراءاإلو  م موقف األزمةيمن خالل تقي األزمات فرص للتعلم اعتبار

 التعامل مع األزمة ومحاولة تحسينها.
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 زمات متمثلة في:( مجموعة المقومات إلدارة األ5112) ,.Boin, et alويحدد  

، التقليدية اتجراءاإليجوز إخضاع األزمة للتعامل بنفس وتسهيلها، فال  اتجراءاإلتبسيط  .0

ال يمكن تجاهل عنصر الوقت الذي قد يؤدي تجاهله إلى و  ،تكون حادة وعنيفة فاألزمة عادة ما

فاألمر يتطلب التدخل السريع والحاسم من خالل األزمة فية للكيان اإلداري الذي حدثت  فشل

 .ومعالجتهااألزمة مما يساعد على التعامل مع  اتجراءاإلتبسيط 

بدون منهج ال يمكن التعامل مع األزمة ، فإخضاع التعامل مع األزمة للمنهجية العلمية .5

رات غير محسوبة قد وحماية الكيان اإلداري من أي تطو  إداري السليم لتأكيد عوامل النجاح

 .ضغطها احتمال هيصعب علي

تحلياًل كاماًل  من األزمةبد أن يشمل تقدير الموقف  المن األزمة، وهنا تقدير الموقف  .4

وذلك من خالل جمع دقيق وشامل للقوى مفتعلة األزمة وتحديد ألسباب األزمة وتطورها 

مكانية السيطرة عليها.حداأل ت تطوراحتماالب والتنبؤ المعلومات الدقيقة عن أبعاد األزمة  اث وا 

توضع و  األزمةاث حدعلى تقدير الموقف الحالي والمستقبلي أل بناءً تحديد األولويات،  .3

 الخطط والبدائل التي يتم ترتيبها في ضوء األولويات التي تم تحديدها وفق معايير معينة.

في  أم إدارة  األزمات محور العملية اإلدارية سواًء فيب تفويض السلطة، والتي ينظر إليها .2

من أفراد الفريق المناط به  ويتطلب تفويض السلطات منح كل فردنطاق فريق مهام األزمة 

معالجة األزمة السلطة الضروية لتحقيق عمله وفي الوقت ذاته على الفرد أن يعرف المهام 

  األنشطة التي يتوقع منه إنجازها.و 

تحتاج إلى كم مناسب إدارة األزمة ، فرف اآلخرواإلبقاء عليها مع الط تصالاالفتح قنوات  .6

لى من المعلومات ونتائج هذه  وسلوكيات أطرافها اث األزمةأحدمتابعة فورية لتداعيات  وا 

 .خر يساعد على تحقيق هذا الهدفمع الطرف اآل تصالاالومن ثم فإن فتح قنوات  السلوكيات
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ب للمعلومات يأزمة وهناك تغييمكن معالجة  ال، فاثحدالتواجد المستمر في مواقع األ  .2

أسلوبين هما  أحداث يأخذ حدجد في مواقع األلذا فإن التوا الخاصة بها لدى متخذ القرار

الكافية والمعلومات تأمين تدفق كم مناسب من البيانات أو اث حدالتواجد السري في موقع األ

 لمتخذ القرار في إدارة األزمات.

ونظرًا لتباين  إنه، حيث كثر في الجوانب األمنيةوهذه تفيد أات خاصة، إنشاء فرق مهم .9

ك للتدخل ري إنشاء فرق المهمات الخاصة وذلمن الضرو  هطبيعتها فإن واختالفاألزمات 

 على أن تخضع هذه الفرق لتدريب خاص وعال حسب نوع وحجم المهمة. ةالسريع عند الحاج

ع األزمات، والتي للتعامل م اتاالستراتيجيمجموعة من Sinha (5100 )كما أورد  

يتوقف ، إذ تكتيكات وآليات مختلفة للتعامل مع األزمة تستخدم مناهج مختلفة تستند إلى

والقدرات الشخصية  ظروف الموضوعية لألزمة واإلمكانيات المتاحةالمنها على  أي   استخدام

 هي: اتاالستراتيجي، وهذه للقائمين على مواجهة األزمة ةواإلداري

 زمات المواجهة مع األحاالت ستراتيجة في هذه اال استخداميتم و ، ستراتيجية العنفا

 نفسها. لألزمة ةوالخارجي ةمع األزمات الداخلي أو المجهولة

 بما ان الفكر هو الذي يقف وراء األزمة في صورة قيم ، الفكر جهاضاستراتيجية ا

لى اجهاض هذا الفكر واتجاهات معينة تمثل تأثيرًا على شدة األزمة، فان االستراتيجية تقوم ع

 ،التشكيك في عناصر األزمة التكتيك المستخدم هوان و  يته،والتأثير عليه لكي يفقد أهمي

 والتحالف مع بعض الفئات المرتبطة بشكل ضعيف مع الفكر.

 ستراتجية إلي اإلسراع بدفع القوى المشاركة في تهدف هذه اال، إذ تصعيد األزمةستراتيجية ا

وجود الصراع بينهم, وتصلح تهم وتسرع بالة متقدمة كي تظهر خالفصناعة األزمة إلي مرح



- 33  -  

والتكتيك المستخدم  غير متجانسة من أجل صناعة األزمة قوىعند تكتل  االستراتيجيةهذه 

 منها. ستفادةكون مصدرًأ للصراع عند مناقشة كيفية االي

 يق والشامل لألزمات على محاولة التحليل الدق االستراتيجيةتقدم هذه ، ستراتيجية التجزئةا

 االستراتيجيةذات الكتلة الكبيرة وتحويلها إلى أزمات صغيرة يسهل التعامل معها وتركز هذه 

وتحويل العناصر المتحدة إلى عناصر  لألزمات لتجزئتهاعلي ضرب الروابط المجمعة 

ة في المصالح بين األجزاء المكون المعارضةوالتكتيك المستخدم هو خلق نوع من ة متعارض

 مع دعم القيادات لها. لتحالف األزمة

 ستراتجية مع األزمات العنيفة والجارفة التي هذه اال تستخدم، ستراتيجية تغيير المسارا

 ،اتجاههانحناء للعاصفة والسير في ستراتجية االوتتطلب هذه اال يصعب الوقوف أمامها

 واستثمار زمة خارج مجالهاالتوجه بها إلى مسارات فرعية وتصدير األو  ومحاولة إبطاء سرعتها

 األزمة في شكلها الجديد لتعويض الخسائر.

 ستراتيجية التركيز على قبول األمر الواقع وبذل الجهد لمنع تدهوره وتقليل مشاعر الغضبا 

وتلبية بعض  التعامل بذكاء وحرص مع القوى المسببة لألزمةتؤكد على  االستراتيجيةوهذه 

 ض المباشر.و اطلباتها وتهيئة الظروف للتف

 ( أهم متطلبات نجاح إدارة األزمات، وهي:53، 5112ويورد الشهراني ) 

 األساليب العلمية الحديثة في أداء وظائف اإلدارة. واعتماد تنمية وتطوير األداء اإلداري .0

اث حدمن حيث كفاءتها ومهارتها وسماتها وتفاعلها مع األ القيادات اإلدارية اختيارحسن  .5

 ات الرسمية واالجتماعية.ة التنظيمومع بقي
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والتعلم المستمر من  ستفادةمع االباستمرار تكوين فرق إدارة األزمات وتدريبها وتحديثها   .4

 اإلنذار. افتراضات مسبقة وتفعيل نظام اكتشاف وصياغةاألزمات الداخلية والخارجية 

اإلدارية  القيادات وتحديدها ودعم تجاه األزماتوليات ؤ وضوح الواجبات والوظائف والمس .3

 وحدة األمر والقيادة وتسلسل السلطات. والميدانية واعتماد

بحيث يكون هذا الجانب من  السياسي اإلداري ة الوقائية على المستوىتفعيل وظائف اإلدار  .2

اث وجمع المعلومات حدوذلك من خالل قراءة األاألزمات في جميع كيانات المنظمة  إدارة

والتعامل  فة العوامل واألسباب والبيانات الحاضنة لألزماتواستقراء واستشراف المستقبل ومعر 

 كي ال تصبح أزمة تهدد الكيان اإلداري.معها في مرحلة النشوء 

( في 5102( والخطيب )5105)Burns  من كل على االعتماد تم الحالية الدراسة وفي 

 تحديد مراحل إدارة األزمات، وهي:

 احتمالب تنبئ التي اإلشارات وتحليل بكشفل وهي المرحلة التي تتمث :استكشاف األزمة .0

  . لالهتمام مدعاة وجودها ولكن ةأحدو  دفعة اإلشارات هذه تظهر ال حيث أزمة، حدوث

 والبشرية المادية باإلمكانيات السعيوهي المرحلة التي يتم فيها  :االستعداد لحدوث األزمة .5

 وتوفير أمكن ما الخسائر وتقليل مةلألز  السلبية اآلثار تقدم إيقاف على والعمل المنظمة لدى

 .المنظمة لمكونات الحماية

 الوقت في المناسبة اإلجراءات اتخاذ عدم نتيجة المرحلة هذه تأتيو  :احتواءاألزمة .4

 .الناجمة األضرار حصر هو المرحلة هذه في عمله تم ما وكل المناسب،

 خالل من التوازن واستعادة وفيها تقوم المنظمة بمباشرة أعمالها :والتوازننشاط ال استعادة .3

 مسبقاً  هااختيار  تم جاهزة برامج تنفيذ
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 تقييم على والعمل حدث، مما والعبر الدروس من ستفادةاال في وتتمثل :التعلم من األزمة .2

 على الضعف والعمل نقاط على والوقوف بها واالرتقاء القوة نقاط أجل تحديد من القائم الوضع

 .تجنبها
 

 السابقة العربية واالجنبية الدراسات(: 4ـ  2)

تتضمن هذه الفقرة من الفصل الثاني مجموعة الدراسات العربية واألجنبية التي تأتي متممة 

وعلى هذا األساس فإن الدراسات السابقة التي سيتم عرضها وفقًا لإلطار النظري للدراسة. 

 .دياتصاع ثحدللمعيار الزمني، أي بحسب التسلسل الزمني من األقدم إلى األ

 الدراسات العربية (: 1ـ  4ـ  2)

فاعلية نظم المعلومات اإلدارية وأثرها في إدارة " :بعنوان( 2664) الخشالي والقطب دراسةـ 

 . "األردنية الصناعية الشركات في ميدانية األزمات: دارسة

 الشركات إدارة في اإلدارية المعلومات نظم فاعلية مدى تعر ف الدراسة إلى هذه هدفت

( شركة صناعية. 26. تكون مجتمع الدراسة من )تتعرض لها التي لألزمات األردنية صناعيةال

أما عينة الدراسة فقد شملت عينة من المديرين العاملين في تلك الشركات والبالغ عددهم 

 استخدام، وتم ة استخدم المنهج الوصفي التحليليولتحقيق أهداف الدراس( مديرًا. 236)

 استخدمت استبانةمن خالل الفرضيات  اختبارو  البيانات وتحليلها ، لجمعاألسلوب التطبيقي

لبيانات التحليل عملية  إجراءوبعد أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة. 

 ومتقاربة جيدة مستويات هناك أبرزها: عدد من النتائج إلىتوصلت الدراسة الدراسة وفرضياتها 

 اً تأثير  ، كما أن هناك األردنية الصناعية الشركات في اإلدارية معلوماتفاعلية نظم ال لعناصر
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الصناعية  الشركات إدارة  قدرة في اإلدارية نظم المعلومات فاعلية عناصر لجميع إحصائياً  داالا 

 .األزمات حتواءال
 

: زةغ بقطاع العالي التعليم مؤسسات في األزمات إدارة واقع" :بعنوان( 2664) عودة دراسةـ 

 . "اإلسالمية الجامعة على تطبيقية دراسة

 العالقة ذات األساسية بالمعارف التعليمية المؤسساتيري مدر  تزويد إلى الدراسة هذه تهدف

 وكيفية معها التعامل وطرق ومراحلها أسبابها أو عليها التعرف ناحية من سواء األزمات بإدارة

ون مجتمع الدراسة من العاملين بالجامعة تك .العلمية المنهجية على التركيز مع إدارتها

( فردًا، وفئة 461) عددهم والبالغ األكاديميين فئة ؛فئات ثالث إلى المقسميناإلسالمية و 

( 515فئة موظفي الخدمات والبالغ عددهم ) استثناءوتم ( فردًا، 343اإلداريين والبالغ عددهم )

 اختيار( فردًا. أما عينة الدراسة فقد تم 293)، وبذلك يكون العدد الكلي لمجتمع الدراسة هو فرداً 

( من العاملين بالجامعة من فئة األكاديمين وفئة اإلداريين، %52عينة عشوائية طبقية بنسبة )

ة استخدم المنهج ولتحقيق أهداف الدراس( فردًا. 049ة الدراسة )نوبذلك يكون عدد أفراد عي

اة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات أد استخدمت استبانةمن خالل ، الوصفي التحليلي

عدد من  إلىتوصلت الدراسة لبيانات الدراسة وفرضياتها التحليل عملية  إجراءوبعد الدراسة. 

 حدوث قبل األزمات إلدارة التخطيط بعملية تلتزم اإلسالمية الجامعة إدارة إن أبرزها: النتائج

 .متوسطة بدرجة وذلك القرارات تخاذال العلمية الطرق تستخدم الجامعة إدارة، كما أن األزمات
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معوقات إدارة األزمات في وزارة الصحة الفلسطينية في " :بعنوان( 2616) أبو عزيز دراسةـ 

 . "ظل الحصار: دراسة حالة قطاع غزة

التعرف إلى أهم المعوقات والصعاب التي واجهت وزارة الصحة  ت هذه الدراسة إلىهدف

ارتها لألزمات في قطاع غزة في ظل الحصار ومدى تأثير هذه المعوقات الفلسطينية خالل إد

تكون مجتمع الدراسة من العاملين  على جاهزية وزارة الصحة الفلسطينية للتعامل مع األزمات.

في وزارة الصحة الفلسطينية. اما عينة الدراسة فقد شملت مديري الدوائر ورؤساء األقسام كافة 

 استبانة( 451( فردًا، وقد تم توزيع )451حة الفلسطينية والبالغ عددهم )العاملين في وزارة الص

ولتحقيق أهداف صالحة للتحليل.  استبانة( 522منها ما مجمله ) استردعلى افراد عينة الدراسة 

لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة. ة استخدم المنهج الوصفي التحليلي، بهدف الدراس

 عدد من النتائج إلىتوصلت الدراسة لبيانات الدراسة وفرضياتها لتحليل اعملية  إجراءوبعد 

يتوفر فيها منهجية تخطيط إلدارة األزمات بدرجة مقبولة،  أن وزارة الصحة الفلسطينية أبرزها:

زمات التي واجهتها خالل إداراتها لألزمات في األ لكما أنها لديها معلومات بدرجة مقبولة حو 

 حصار.قطاع غزة في ظل ال
 

: األزمة إدارة استراتيجية في القيادية الخصائص ثرأ" :بعنوان( 2611) الصافي دراسةـ 

 . "العراق /الكهرباء العامة وزارة المديريات من لعدد ميدانية دراسة

 العراق جمهورية في الكهرباء وزارة قيادات ثيرأت مدى على التعرف لىإ هدفت هذه الدراسة

 مع القيادات هذه تعامل مدى على التعرف خالل منتلفة المخ زماتاأل في مواجهة

 كافة . تكون مجتمع الدراسة من كافة المديرين العامليندارتهاإ ومراحل األزمة إدارة استراتيجيات

( مديرًا من المديرين 052) اختيارفي وزارة الكهرباء بجمهورية العراق. أما عينة الدراسة فقد تم 
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اء بجمهورية العراق وبشكل عشوائي، وقد بلغ عدد المستجيبين ما العاملين في وزارة الكهرب

ة استخدم المنهج الوصفي ولتحقيق أهداف الدراس( مديرًا. 052( مديرًا من أصل )99مجمله )

التحليل عملية  إجراءوبعد لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة. التحليلي، بهدف 

 ارتباطأن هناك عالقة  أبرزها عدد من النتائج إلىراسة توصلت الدلبيانات الدراسة وفرضياتها 

إيجابية بين خصائص القيادة ومراحل إدارة األزمات في وزارة الكهرباء بجمهورية العراق، كما 

لهذه الخصائص في مراحل إدارة األزمات في وزارة الكهرباء بجمهورية  اً إيجابي اً ان هناك تأثير 

 العراق.
 

: اإلبداع التقنيأثر المنظمة الذكية والتوجه بالتعلم على " :بعنوان (2612) عجيالت دراسةـ 

 ."ردناأل  في والتطوير التصميمو  البرمجةدراسة تطبيقية على شركات 

ه بالتعلم على اإلبداع التقنيهدفت الدراسة إلى بيان  . وقد تكون أثر المنظمة الذكية والتوج 

. أم ا عي نة الدراسة فقد ردنألفي التطوير ت البرمجة والتصميم واشركامجتمع الدراسة من 

شركة.  (21) العاملة في مدينة عمان والبالغ عددهاشركات البرمجة والتصميم والتطوير شملت 

العاملين في هذه الشركات من مختلف المستويات  األفرادوقد مثلت وحدة المعاينة والتحليل من 

لدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق أهداف ا(. 161) اإلدارية والبالغ عددهم

من خالل الفرضيات  اختبارو  البيانات وتحليلها األسلوب التطبيقي، لجمع استخدامالسببي، وتم 

عملية  إجراءوبعد أداة رئيسة لجمع المعلومات في مجال متغيرات الدراسة.  استخدمت استبانة

ذي أثر  أبرزها: وجود عدد من النتائج لىإتوصلت الدراسة لبيانات الدراسة وفرضياتها التحليل 

؛ بناء الذكاء بلوغ الغايات؛ فهم البيئة؛ مناقلة الموارد) داللة إحصائية خصائص المنظمة الذكية

بمدينة اإلبداع التقني في شركات البرمجة والتصميم والتطوير التوجه بالتعلم و على  (الجماعي
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؛ بلوغ الغايات؛ فهم البيئة) لمنظمة الذكيةتأثير ذي داللة معنوية لخصائص اد و وجو ، عمان

على اإلبداع التقني بوجود التوجه بالتعلم متغير وسيط في  (؛ بناء الذكاء الجماعيمناقلة الموارد

 . بمدينة عمانشركات البرمجة والتصميم والتطوير 
 

دراسة  زمات للمنظمةأثر نقل المعرفة في مستقبل إدارة األ " :بعنوان( 2612) محمود دراسةـ 

 . "آراء عينة من المدراء العاملين في المصارف العراقية تحليلية الستطالع

هدفت هذه الدراسة إلى وصف وتشخيص نقل المعرفة التي تسهم بشكل فعال في إدارة 

واألثر بين نقل  رتباطاألزمات في المنظمات المبحوثة، ودراسة الطبيعة المتداخلة لعالقة اال

في بغداد ويعود مصارف عراقية  (5)ة األزمات. تكون مجتمع الدراسة من المعرفة ومستقبل إدار 

وتنميته. وقد  االقتصادهذه المصارف ألهميتها ودورها الواسع في تطوير  اختيارالسبب في 

عينة الدراسة على القيادات اإلدارية في المستويات التنظيمية العليا في المنظمات  اشتملت

 اتخاذوالمسؤولة عن القرارات في تحديد نوع المعرفة المنقولة  اذاتخعن  المسؤولينالمبحوثة 

. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها اً ( مدير 51وبلغ عددهم ) األزماتالقرار في 

. كما توصلت اً ( متغير 11) إجمالي( من %1221والمعنوية بلغت ) اإليجابيةأن نسبة التأثيرات 

 األزمات. إدارةر معنوي بين نقل المعرفة ومستقبل الدراسة إلى وجود تأثي
 

 المصارف في التنظيمي المناخ في األزمات إدارة نظام أثر" :بعنوان( 2612) القطاونة دراسةـ 

 . "المديرين نظر وجهة من ميدانية دراسة ة:األردني التجارية

 للمصارف يالتنظيم المناخ في األزمات إدارة نظام أثر تعرف إلى الدراسة هذههدف 

( مصارف تجارية أردنية، أما عينة الدراسة فقد 1. تكون مجتمع الدراسة من )األردنية التجارية

ولتحقيق ( مديرًا. 265شملت المديرين العاملين في المصارف مجتمع الدراسة والبالغ عددهم )
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يسة لجمع أداة رئ استخدمت استبانةمن خالل أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي التحليلي 

لبيانات الدراسة وفرضياتها التحليل عملية  إجراءوبعد المعلومات في مجال متغيرات الدراسة. 

 المصارففي  األزمات إدارة نظام أبعاد أن أبرزها عدد من النتائج إلىتوصلت الدراسة 

 داالً  اً ، كما أن هناك تأثير مرتفعة المديرين كانت نظر وجهة منمحل الدراسة  ةاألردني التجارية

 .متفاوتة بدرجاتو التنظيمي  المناخ أبعاد في األزمات إدارة نظام أبعاد لبعضإحصائيًا 
 

 قطاع في الدولية العاملة المؤسسات مقدرة على التدريب أثر" :بعنوان( 2612) زيادة دراسةـ 

 . "األزمات إدارة غزة على

المؤسسات الدولية  بها تمتعت التي والجاهزية االستعداد مدى تحديد إلى الدراسة هذههدف 

مهارات  تنمية األزمات، إضافة إلى دراسة العالقة بين  مع التعامل في قطاع غزة في العاملة

 وأثر ذلك على وتكوين فرق العمل والتواصل،القيادة، التخطيط، االتصال من كل في العاملين

( موظفًا يعملون 439) تكون مجتمع الدراسة من .األزمات إدارة ومواجهة على المؤسسة مقدرة

قطاع غزة. أما عينة الدراسة فقد تم أخذ عينة طبقية عشوائية  في في المؤسسات الدولية العاملة

( من مجتمع الدراسة الكلي. ولتحقيق أهداف الدراسة %24( موظفًا بواقع )096مكونة من )

مع المعلومات في استخدم المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة استخدمت أداة رئيسة لج

توصلت الدراسة لبيانات الدراسة وفرضياتها التحليل عملية  إجراءوبعد مجال متغيرات الدراسة. 

 اإلدارية على جمع الكوادر مهارات وتنمية بتدريب اإلدارة أبرزها تقوم عدد من النتائج إلى

تم اإلدارة األزمات كما ته وقوع مؤشرات على التعرف بهدف بيئة العمل ومسح المعلومات

 .مع األزمات المستقبلية التعامل أجل الخطط من بتطوير وتحسين المتعلقة المهارات بتنمية
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المستدامة للشركة في بناء  االستراتيجيةصياغة " :بعنوان( 2615) الطائي وآخرون دراسةـ 

ن المدراء في شركة زين العراق المنظمات الذكية: دراسة استطالعية ألراء عينة م

 ."تاالتصلال 

ت، تصااللال المستدامة في شركة زين االستراتيجيةإلى تحليل وتشخيص وقياس واقع  هدفت

ت. تصاالاء المنظمة الذكية في شركة زين لالنالمستدامة في ب االستراتيجيةوتحليل وقياس دور 

في شركة زين كافة المستويات اإلدارية العاملة  ( مديرًا من92كونت عينة الدراسة من )ت

 استخدامي بالتحليل الشامل والعميق. وبعد الستطالعالمنهج ا اتباعت. وقد تم تصااللال

شركة زين  اهتمامحصائية المناسبة توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها األساليب اإل

المستدامة وبكل عناصرها ساهم في تعزيز دور الشركة وجعلها من  االستراتيجيةت بتصااللال

 المستدامة بأبعاد المنظمة الذكية. االستراتيجيةألبعاد  اً واضح اً ة وأن هناك تأثير لذكيالمنظمات ا
 

دارتها في بعض الشركات " :بعنوان( 2611) محمد دراسةـ  واقع التعامل مع األزمات وا 

شركتين العامتين لصناعة الالصناعية: دراسة إستطالعية آلراء عينة من المديرين في 

 ."ألدوية والمستلزمات الطبية في محافظة نينوىاأللبسة الجاهزة وا

عن مفهوم األزمة  الدراسةدارات الشركتين قيد طار نظري إلإهدفت هذه الدراسة إلى تقديم 

حدوث األزمات  إلىاألسباب التي تؤدي  عندارتها، والكشف إومهامها ومتطلباتها وأساليب 

. وقد تكون األزماتالالزمة إلدارة  تاإلمكانا، والوقوف على إدارتهاوالجهات المشاركة في 

في الموصل  ةالجاهز  ةمجتمع الدراسة وعينتها من المديرين في الشركة العامة لصناعة األلبس

من  ( مديراً 12في نينوى البالغ عددهم ) ةوالشركة العامة لصناعه األدوية والمستلزمات الطبي

فراد ( من األ%1124سة إلى أن )مختلف األقسام والوحدات في الشركتين. وقد توصلت الدرا



- 42  -  

 المبحوثين أن شركتهم تستطيع أو لها القدرة على التنبؤ باألزمات قبل حدوثها، وأن هناك توجهاً 

 دارة األزمات في منظماتهم.مكانات الالزمة إللدى المبحوثين بشأن توفر اإل اً اهتمامو  يجابياً إ
 

وأثرها في بناء المنظمات االستراتيجية القيادة جدارات " :بعنوان( 2611) النواصرة دراسةـ 

 ."دراسة ميدانية على مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير )كادبي(: الذكية

التعرف على أثر جدارات القيادة االستراتيجية لدى المديرين العاملين هدفت هذه الدراسة إلى 

وتم اتباع  في بناء المنظمة الذكية. في مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير )كادبي(

كافة في تحقيق أهداف الدراسة. تكون مجتمع الدراسة وعينتها من  المنهج الوصفي التحليلي

العاملين في مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير )كادبي( بكافة تشكيالته من االدارة 

ومشرفي اإلنتاج والبالغ عددهم  ماألقسا العليا والوسطى وهم المديرين ومساعديهم ورؤساء

(. وبعد فحص االستبانات لبيان مدى 012(، استرجع منها ما مجمله )051(. وتم توزيع )051)

( وبهذا يصبح إجمالي عدد االستبانات 9صالحيتها للتحليل اإلحصائي، استبعد منها )

اإلحصائية الالزمة وبعد إجراء التحليالت  ( استبانة.99الصالحة لعملية التحليل اإلحصائي )

جدارات القيادة لداللة إحصائية  يذوجود تأثير توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها 

االستراتيجية بأبعادها )جدارات التفكير االستراتيجي والجدارات القيادية( لدى المديرين العاملين 

 .اء المنظمة الذكيةفي مركز الملك عبداهلل الثاني للتصميم والتطوير )كادبي( في بن
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  األجنبيةالدراسات (: 2ـ  4ـ  2)

 Creating intelligent enterprises in the " :بعنوانGoh (5116 ) دراسةـ 

Singapore construction industry to support a knowledge economy". 

قاوالت في الم تقييم مستوى اإلمكانات المتوافرة لدى شركات قطاع الدراسة إلىهذه هدفت 

مقارنات مع نفس الشركات في  إجراءنها منظمات ذكية وذلك من خالل سنغافورة بما يعكس أ

ككل. تكون مجتمع الدراسة  الشمالمجموعة من الدول مثل الدنمارك، والسويد، وفلندا ومنطقة 

( شركة تعمل في قطاع المقاوالت في سنغافورة متخصصة في مجاالت 411وعينتها من )

ارة، والهندسة، ومسح الكميات، وتطوير العقارات، والبناء والتشييد واخيرًا، تصنيع المنتجات العم

( شركة. توصلت 41واللوازم. وبعد توزيع االستبانات على عينة الدراسة، استجاب ما مجمله )

مكانات الشركات في  الدراسة إلى العديد من النتائج ابرزها أن اعتماد تكنولوجيا المعلومات وا 

التقييم، تبين أن  إجراءقطاع البناء يمكن الشركات من أن تصبح منظمات ذكية. ومن خالل 

 ستفادةهناك ستة اتجاهات لصناعة المقاوالت في سنغافورة وفي جميع أنحاء العالم، وهي: اال

ت، العمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي، تنفيذ نظم تخطيط موارد تصاالمن البنية التحتية لال

لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات والتطبيقات، االستثمار في بناء قدرات ذكاء المنظمة 

ة عمليات األعمال، والتركيز على األفراد واحتياجاتهم التكنولوجية هندساألعمال، ممارسة إعادة 

 والقدرة على إدارة التغيير في الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم.
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 Key Factors in Achieving to an" نابعنو  Nasabi & Safarpour (2009) دراسةـ 

Intelligent Organization in the View of Employee in Shiraz University of 

Medical Science in 2008". 

هذه الدراسة إلى تحديد العوامل الرئيسة في تحقيق المنظمة الذكية من وجهة نظر  هدفت

( 591. وقد تكونت عينة الدراسة من )5119بية في العام العاملين في جامعة شيراز للعلوم الط

 استبانة استخدامهداف الدراسة تم هم بطريقة عشوائية. ولتحقيق أاختيار عاماًل في الجامعة تم 

، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن العوامل Albrechtمعدة من قبل 

والتغيير والمحاذاة والرصف ونشر  االستراتيجيةالرؤية  منظمة الذكية تتمثل فيالرئيسة لتحقيق ال

 المعرفة.
 

 The Strategic Role of Human" بعنوان Manol, et..al (2011) دراسةـ 

Resources Development in the Management of Organizational Crisis ." 

ارد البشرية في إدارة لتطوير المو  االستراتيجيهذه الدراسة إلى التعرف على الدور  هدفت

( شركة رومانية تعمل في مجال 46األزمات التنظيمية في رومانيا. تكون مجتمع الدراسة من )

ما عينة الدراسة فقد شملت مديري الموارد البشرية العاملين في تلك أتطوير الموارد البشرية. 

عدت خصيصًا أ بانةاستركات. ولتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها تم تصميم الش

على أفراد عينة الدراسة تبين أن عدد االستبانات  ستبانةااليق أهداف الدراسة. وبعد توزيع لتحق

حصائية الالزمة توصلت التحليالت اإل إجراء. وبعد استبانة( 11الصالحة للتحليل ما مجمله )

وارد البشرية من حيث الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها وجود دور استراتيجي لتطوير الم

 المهارات والمعارف في إدارة األزمات التنظيمية في شركاتهم.
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 Examining the Role of Social Media in" ناو بعن Jin, et..al (5103) دراسةـ 

Effective Crisis Management: The Effects of Crisis Origin, Information 

Form, and Source on Publics’ Crisis Responses ." 

في فاعلية إدارة األزمات، باإلضافة  االجتماعيةدور الوسائط  اختبارهذه الدراسة إلى  هدفت

إلى تعرف أثر مسببات حدوث األزمات، ونماذج المعلومات المراد الحصول عليها ومصادر 

المستخدمين للوسائط كافة ردود الفعل تجاه األزمات. تكون مجتمع الدراسة من الطلبة 

هم اختيار ( طالبًا تم 449أما عينة الدراسة فقد شملت ). East Coastفي جامعة  االجتماعية

عن أسئلة الدراسة  اإلجابةبغرض  استبانةبطريقة عشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير 

التحليالت االحصائية الالزمة توصلت الدراسة إلى العديد من  إجراءفرضياتها. وبعد  اختبارو 

زمات. كما أن في تحقيق فاعلية إدارة األ االجتماعيةللوسائط  اً تائج أبرزها أن هناك دور الن

 مسببات حدوث األزمة لها تأثير على شكل المعلومات وردود الفعل تجاه حدوث األزمات.
 

 عن الدراسات السابقة ةما يميز الدراسة الحالي(: 5ـ  2)

 اسات السابقة بما يلي:يمكن بيان ما يميز الدراسة الحالية عن الدر 

البحثية للدراسات السابقة، والتي هدفت إلى  التوجهات تعددتمن حيث هدف الدراسة:  .1

 األخيرةوتأثر  حول إدارة األزمات  اتاالتجاهبداع و دور المنظمة الذكية وأثرها في اإلف يتعر 

الذكية في خصائص المنظمة أثر دراسة  بمتغيرات أخرى. في حين هدفت الدراسة الحالية إلى

 .عمان مدينةفي  الخاصةالمستشفيات إدارة األزمات في 

المجتمع والعينة ووحدة التحليل: إذ تباينت مجتمعات وعينات الدراسات السابقة  حيثمن  .2

بجميع المستشفيات الخاصة الواقعة ضمن من حيث النوع والعدد، فيما ت عنى الدراسة الحالية 
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سلوب الحصر الشامل.  وحدة التحليل فيها أًا وعينة لها بعمان مجتمع األردنيةنطاق العاصمة 

العاملين بالمستشفيات الخاصة كافة والمشرفين اإلداريين  األقساممن المديرين ورؤساء  تكونت

 الواقعة ضمن نطاق العاصمة األردنية عمان.

 الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فتتمثل باآلتي: استفادةأما محاور 

 االطالعمكن أ إذلى بعض المصادر والدوريات والبحوث النظرية والتطبيقية التعرف ع .5

 النظري للدراسة. األدبفي بناء  ةمام الباحثأوتتبع نتائجها مما سهل الطريق 

مام أالتعرف على منهجيات هذه الدراسات وتسلسل فقراتها بالشكل الذي سهل الطريق  .1

 .لبناء منهجية الدراسة ةالباحث

السابقة المعدة في الدراسات  المقاييسمن  ستفادةاالعن طريق  ستبانةاالرة ستماإتصميم  .1

 ببعض الفقرات والتساؤالت منها. واالستدالل

فرضيات  ختبارالجدوى  واألكثرحصائية المالئمة للدراسة الحالية بالوسائل اإل اإللمام .1

 .الفرضينموذجها أالدراسة و 
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 الثالثالفصل 

 منهجية الدراسة

 (اتجراءاإلريقة و )الط

  المقدمة(: 1ـ  3)
  منهج الدراسة(: 2ـ  3)
 مجتمع الدراسة(: 3ـ  3)
 الدراسة  عينة(: 4ـ  3)
  وحدة التحليلوالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل (: 5ـ  3)
 أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات(: 6ـ  3)
 ت الدراسةمتغيرا(: 7ـ  3)
 المعالجات اإلحصائية(: 8ـ  3)
 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة(: 9ـ  3)
 صدق أداة الدراسة وثباتها(: 11ـ  3)
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 الفصل الثالث
 منهجية الدراسة

 (اتجراءاإل)الطريقة و 
 المقدمة(: 1ـ  3) 
 

في  ة األزماتأثر خصائص المنظمة الذكية في إدار بيان  هدفت الدراسة الحالية إلى

وعينتها،  ، ومجتمع الدراسةمنهج الدراسةتضمن وصفا لت. إذ المستشفيات الخاصة بمدينة عمان

وأدوات الدراسة ومصادر  وحدة التحليلوالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد ووحدة التحليل 

 اراختبات اإلحصائية المستخدمة، و والمعالجومتغيرات الدراسة الحصول على المعلومات، 

، إضافة إلى التحقق من صدق أداة الدراسة مة البيانات للتحليل اإلحصائيءالالتحقق من م

 وثباتها.
 

 منهج الدراسة(: 2ـ  3)
 

من قبل الباحثة منهج الوصفي التحليلي ال استخداموتم تعتبر الدراسة الحالية دراسة مسحية 

تمر، وتوليد البدائل وصف واقع خصائص المنظمة الذكية بأبعادها)التعلم المس بهدف

لألزمة،  االستعداداألزمة،  استكشافوفهم البيئة( وواقع ادارة األزمات بمراحلها ) االستراتيجية

النشاط والتوازن، التعلم من األزمة( وهي دراسة تحليلية كونها تبحث أثر  استعادةاألزمة،  احتواء

 خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات(.
 

 
 



- 49  -  

 تمع الدراسة مج(:  3ـ  3)
  

جميع المستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عمان،  الدراسة من مجتمع تكون

 (.1وأسماء المستشفيات مرفقة بالملحق ) ( مستشفى.40والبالغ عددها)
 

 عينة الدراسة (:  4ـ  3)
 

سة المجتمع بكامله عينة للدرا اعتبارتم التي سيتم الحصول عليها،  لضمان جودة النتائج

الحالية بأسلوب الحصر الشامل، وبذلك تعد المستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق 

. إذ لم مستشفى( 33ن هي ذاتها عينة للدراسة الحالية والبالغ عددها )عما األردنيةالعاصمة 

 ( مستشفيات وذلك لألسباب التالية:7يستجيب ما مجمله )

 اجراء دراسات لديها .رفض كون سياسة المستشفى تمنع مستشفى لوزميال  .0

 .كون سياسة المستشفى تمنع اجراء دراسات لديها مستشفى عاقلة رفض .5

 عدم التعاون.مستشفى األقصى  .4

 مستشفى عسكري. رفض بسبب كونهمستشفى الشهيد ابو دية  .3

 صدور الموافقة. التأخير فيمستشفى الحسين للسرطان  .2

 عدم جاهزية المبنى.مستشفى ميالد  .6

 .اطباء بال حدودلتحول إلى مستشفى عام امستشفى المواساة  .2
 

 .وحدة التحليلوالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد وحدة التحليل (: 5ـ  3)
 

تكونت وحدة التحليل للدراسة الحالية من المديرين ورؤساء االقسام والمشرفين اإلداريين 

وقد تم توزيع  (.410البالغ عددهم )و  بالمستشفيات الخاصة الواقعة ضمن نطاق مدينة عمان

 ةالموزع االستباناتعدد  إجماليمن  استبانة( 434وتم استرجاع ما مجمله ). استبانة( 351)

 (59)وبعد فحص االستبانات المسترجعة، تبين وجود . لم يتم استرجاعها استبانة 77اي هنالك 



- 50  -  

( 403مجمله ) غير مكتملة للبيانات، وبهذا يصبح عدد االستبانات الصالحة للتحليل ما استبانة

 4ول )االجد توضحإذ  ( من عدد االستبانات المسترجعة.%90.23وبنسبة مئوية بلغت ) استبانة

الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة  (2 ـ 4)،  (3 ـ 4)،  (4ـ  4)، ( 5 ـ 4)، ( 0 -

 .(ظيفيوالمسمى الو ؛ ؛ والمؤهل العلمي؛ وعدد سنوات الخبرة؛ والعمرالجنس) من حيث الدراسة

هم من  وحدة التحليلمن أفراد  %26.2أن  (0 - 4)النتائج المعروضة في الجدول  تبين إذ 

المبحوثة  المستشفياتوهذا ما يعكس أن مجتمع هم من اإلناث.  %43.3الذكور، وما نسبته 

 .متقارب مع الفئة الذكورية إلى حد ما الفئة األنوثيةالنزعة والقرار، وأن تمثيل  مختلطمجتمع 

 (2 - 3) الجدول

 حسب متغير الجنس وحدة التحليلتوزيع أفراد 
 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 56.7 178 ذكر

 43.3 136 أنثى

 166 511 المجموع
 

 41 منأعمارهم تتراوح هم ممن  التحليلوحدة من أفراد  %46أن  (5 ـ 4)ويبين الجدول 

سنة،  35إلى  40هم ممن تتراوح أعمارهم من  وحدة التحليلراد من أف %16.6، وأن فأقل سنة

 31إلى  46هم ممن تتراوح أعمارهم من  وحدة التحليلمن أفراد  %17.5كما أظهرت النتائج أن 

سنة، وأن  32إلى  30هم ممن تتراوح أعمارهم من  وحدة التحليلمن أفراد  %8.9سنة، وأن 

وأخيرًا، تبين أن . سنة 21إلى  36تتراوح أعمارهم من هم ممن  وحدة التحليلمن أفراد  12.1%

وهو ما  .%8.9سنة فأكثر ما مجمله  20 منأعمارهم تتراوح ممن  وحدة التحليلفراد أنسبة 

 على العنصر الشبابي.محل الدراسة  المستشفياتيؤشر إلى التركيز العالي من 
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 (5 ـ 4) الجدول

 عمرحسب متغير ال وحدة التحليلتوزيع أفراد 
 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

  العمر

 36 113 سنة فأقل 56

 16.6 52   سنة 51  – 51 من

 17.5 55 سنة 16 –51 من

 8.9 28 سنة 11  – 11 من

 12.1 38 سنة 16  – 11 من

 8.9 28 سنة فأكثر 11

 166 511 المجموع
 

هم من حملة شهادة  وحدة التحليلفراد من من أ %77.7أن  (4 ـ 4)كما يوضح الجدول 

الدبلوم هم من حملة شهادة  وحدة التحليلأفراد من  %9.6ختصاصاتهم، وأن في ا البكالوريوس

الماجستير هم من حملة شهادة  وحدة التحليلأفراد من  %11.1وأن  .ختصاصاتهمفي ا يالعال

في الدكتوراه حملة شهادة  من وحدة التحليلفراد أوأخيرًا، تبين أن نسبة  ختصاصاتهمفي ا

وهذا دليل على المستويات التعليمية العالية التي يتحلى بها  .%1.6ما مجمله  ختصاصاتهما

 المستشفيات محل الدراسة.العاملين من وحدة التحليل في 

 (4 ـ 4) الجدول
 حسب متغير المؤهل العلمي وحدة التحليلتوزيع أفراد 

 )%( ئويةالنسبة الم التكرار الفئة المتغير

 المؤهل العلمي

 77.7 244 بكالوريوس
 9.6 30 دبلوم عال
 11.1 35 ماجستير
 1.6 5 دكتوراه

 166 511 المجموع
 

( 3 ـ 4)فقد أظهرت النتائج والموضحة بالجدول  ،الخبرة سنواتعدد  لمتغير وبالنسبة

 2تهم العملية عن هم ممن تقل عدد سنوات خبر  وحدة التحليلمن أفراد  %31.8أن ما نسبته 

سنوات،  01 أقل من – 5هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  %18.5سنوات، وأن 

سنة، واخيرًا،  02 أقل من - 10هم ممن تتراوح عدد سنوات خبرتهم العملية من  %22.3وأن 
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 06كثر من ممن لديهم خبرة أ وحدة التحليلالنسبة المئوية للمبحوثين من أفراد  إجماليتبين أن 

والتي تحتاج إلى مستويات  المستشفياتوهذا يعكس الطبيعة الدقيقة لعمل . %27.4سنة بلغت 

 .خبرة عالية

 (3 ـ 4الجدول )
 حسب متغير عدد سنوات الخبرة وحدة التحليلتوزيع أفراد 

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 عدد سنوات الخبرة 

 31.8 100 سنوات فأقل 1

 18.5 58 سنوات 16 أقل من – 1 نم

 22.3 70 سنة 11 أقل من  – 16 من

 27.4 86 سنة فأكثر 11

 166 511 المجموع
 

فقد تبين أن  (2 ـ 4)وكما هو موضح بالجدول  الوظيفيبالمسمى  ما يرتبط بمتغيروب

هم من  وحدة التحليلمن افراد  %51.9، وأن ن المديرينهم م وحدة التحليلمن أفراد  20.4%

وهو ما يعكس  المشرفين اإلداريين.هم من  وحدة التحليلمن أفراد  %27.7رؤساء األقسام، وأن 

، وهذا يعطي المستشفيات المبحوثةفي  المسميات الوظيفيةجميع لصحيحًا  تمثيالً أن هناك 

 مجااًل للحصول على استجابات موضوعية على فقرات الدراسة.

 (2 ـ 4الجدول )
 المسمى الوظيفيحسب متغير  التحليل ةوحدتوزيع أفراد 

 )%( النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 المنصب الوظيفي

 20.4 64 مدير
 51.9 163 رئيس قسم

 27.7 87 مشرف إداري

 166 511 المجموع
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 أدوات الدراسة ومصادر الحصول على البيانات والمعلومات(: 6ـ  3)
 

ذ إ الدراسة. أسئلةعن  اإلجابةبهدف  استبانةبتطوير  ةاحثالب قامتلتحقيق أهداف الدراسة 

ين أساسيين لجمع مصدر  استخداموتم  ذي الصلة. النظريتم تطوير األداة بالرجوع إلى األدب 

 المعلومات، وهما:

الجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر عفي م ةالباحث اتجهتحيث  المصادر الثانوية،

العالقة، والدوريات  تجنبية ذال في الكتب والمراجع العربية واألتتمثالبيانات الثانوية والتي 

ة، والبحث والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراس

في  الثانوية من اللجوء للمصادر ةهدف الباحث وكانالمختلفة.  (اإلنترنت)والمطالعة في مواقع 

تصور  أخذ وكذلك الدراسات، كتابة السليمة في والطرق العلمية التعرف على األسس الدراسة،

 حدثت في موضوعات الدراسة. آخر المستجدات التي عن عام

تم اللجوء إلى جمع البيانات جوانب التحليلية لموضوع الدراسة لمعالجة ال ،األوليةالمصادر 

 عكستعدد من العبارات  والتي تضمنت .داة رئيسية للدراسةكأ ستبانةاال من خالل األولية

 Likertمقياس  استخدام تممن قبل المبحوثين، و  جابة عنهاأهداف الدراسة وأسئلتها، لإل

 . كل إجابة أهمية نسبية أخذتالخماسي، بحيث 

 أجزاء، هي: ( ثالثةستبانةاالأداة الدراسة الرئيسة )ضمنت ت 

من خالل  وحدة التحليلألفراد  ة والوظيفيةالشخصيالجزء الخاص بالمتغيرات  الجزء األول:

( والمسمى الوظيفي؛ ؛ والمؤهل العلمي؛ وعدد سنوات الخبرة؛ والعمرالجنس( متغيرات وهي )2)

 . وحدة التحليللغرض وصف خصائص 
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رئيسة، وهي  أبعاد ثالثةعبر  خصائص المنظمة الذكيةتضمن مقياس   الجزء الثاني:

( فقرة لقياسها، مقسمة على النحو 02( و)وفهم البيئة االستراتيجيةائل توليد البد التعلم المستمر،)

 اآلتي:

 خصائص المنظمة الذكية
 التعلم

 المستمر 

توليد البدائل 

 االستراتيجية

 فهم 

 البيئة
 

 2 2 2 عدد الفقرات
 

 02 - 00 01 - 6 2 - 0 ترتيب الفقرات
 
 

 
 
 

األزمة،  استكشاف، وهي )مراحلعبر  مراحل إدارة األزماتتضمن مقياس  الجزء الثالث:

( 52( و)والتوازن، التعلم من األزمةنشاط ال استعادةاألزمة، احتواءلحدوث األزمة،  االستعداد

 فقرة لقياسها، مقسمة على النحو اآلتي:

 مراحل

 إدارة األزمات

 استكشاف

 األزمة

 االستعداد

 لحدوث األزمة

 احتواء

 األزمة

 استعادة

 والتوازننشاط ال

 علمالت

 من األزمة
  

 2 2 2 2 2 عدد الفقرات
 

51 - 06 الفقرات ترتيب  50 - 52  56 - 41  40 - 43  42 - 31  

 

 Five Likert Scale ( وفق مقياس ليكرت الخماسي2 - 0من ) االستجابةوتراوح مدى 

 كاألتي:
 

 أوافق أوافق بشدة بدائل اإلجابة
أوافق بدرجة 

 متوسطة
 ال أوافق

ال أوافق على 

 القاإلط
 

 (1) (2) (5) (1) (1) الدرجة
 

( فقرة بمقياس ليكرت 31)أداة الدراسة( وبشكلها النهائي من ) ستبانةاالوبهذا تكونت 

 .Five Likert Scaleالخماسي 
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 متغيرات الدراسة(: 7ـ  3)
 

 ثالثة أبعادعبر  خصائص المنظمة الذكيةتقل الدراسة المس متغيربتحديد  ةالباحث تقام

إلى ما حدده  باالستناد( وفهم البيئة االستراتيجيةتوليد البدائل  التعلم المستمر،ي )رئيسة، وه

Schwaninger (5119)  تم تحديد المتغير كما  (5102والنواصرة )( 5104) الطائي وآخرونو

 (.5102والخطيب ) Burns (5105)إلى  باالستناد مراحل إدارة األزماتبوالمتمثل  التابع

 

 جات اإلحصائيةالمعال(: 8ـ  3)
 

األساليب اإلحصائية  ستخدامال ةالباحث تعمد فرضياتها اختبارجابة عن اسئلة الدراسة و لإل

 التالية: 

 أساليب اإلحصاء الوصفي، والمتضمنة:(: 1ـ  8ـ  3)
 

 .التكرارات والنسب المئوية لوصف المتغيرات الديمغرافية ألفراد عينة الدراسة 

  ات المعيارية لتحديد األهمية النسبية لمتغيرات الدراسة وفقراتها.فاالنحراالمتوسطات الحسابية و 

  احتسابهمتغيرات الدراسة، والذي تم  ممارسةوالتي تقضي بقياس مستوى  الفئةمعادلة طول 

 وفقًا للمعادلة التالية:

 

 وبناء على ذلك يكون:

 1.33 أقل من ـ 2 من المنخفضة األهمية
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  3.66 غايةل ـ 1.33 المتوسطة  من األهمية

 فأكثر. 3.67 المرتفعة  من األهمية
 

 ، والمتضمنة:ستداللياالأساليب اإلحصاء (: 2ـ  8ـ  3)
 

 اختبار Kolmogorov-Smirnov ( للتحقق من التوزيع الطبيعيNormal Distribution )

 للبيانات.

 متغيرات  اسلقيتم إعدادها خصيصًا والتي  ستبانةاالونباخ ألفا لمعرفة ثبات فقرات كر  اختبار

 .الدراسة

 اختبار T  ةأحدلعينة و One sample T-test  المعدة  ستبانةاالوذلك للتحقق من معنوية فقرات

 مقارنة بالوسط الفرضي.

  معامــل تضــخم التبــاينVariance Inflation Factor  التبــاين المســموح  اختبــاروTolerance 

 بين المتغيرات المستقلة. Multicollinearity ارتباطللتأكد من عدم وجود تعددية 

  المتعدد االنحدارتحليلMultiple Regression Analysis   لبيان تأثير أكثر من متغير مستقل

 .أحدعلى متغير تابع و 
 

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة(: 9ـ  3)
 

 Kolmogorov-Smirnov اختبار إجراءفقد تم  الدراسةمن موضوعية نتائج  التحققغراض أل

Test" ، لتحقق من خلو بيانات الدراسة من المشاكل اإلحصائية التي قد تؤثر سلبًا على لوذلك

، وكما في البيانات الطبيعيتوفر التوزيع  ختبارفرضيات الدراسة، ويشترط هذا اال اختبارنتائج 

 (.6-4هو موضح بالجدول )
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 (6-4جدول )

 التوزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة

 النتيجة .Kolmogorov – Smirnov  *Sig اتالمتغير ت

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.908 0.806 خصائص المنظمة الذكية 0

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.711 0.661 المستمر  التعلم 0 - 0

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.774 0.700 االستراتيجيةل توليد البدائ 5 - 0

 بيعييتبع التوزيع الط 0.534 0.564 فهم  البيئة 4 - 0

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.056 1.487 مراحل إدارة األزمات 5

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.063 0.131 األزمة استكشاف 0 - 5

 يتبع التوزيع الطبيعي 0.092 0.944 لحدوث األزمة االستعداد 5 - 5

 يتبع التوزيع الطبيعي 1.400 1.963 األزمةاحتواء 4 - 5

 يتبع التوزيع الطبيعي 1.230 1.915 لتوازنوانشاط ال استعادة 3 - 5

 يتبع التوزيع الطبيعي 1.320 1.929 التعلم من األزمة 2 - 5

 (.⍺<  0.05مالحظة: * يكون التوزيع طبيعيًا عندما يكون مستوى الداللة )
 .SPSSالمصدر: مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي لبرنامج  

 

 

( فإنه يتبين أن توزيع المتغيرات   0.05داللة ) وبالنظر إلى الجدول أعاله وعند مستوى

( وهو 0.05جميعها كانت طبيعية. حيث كانت نسب التوزيع الطبيعي لكل اإلجابات أكبر من )

 المستوى المعتمد في المعالجة اإلحصائية لهذه الدراسة.

 صدق أداة الدراسة وثباتها(: 11ـ  3)
 

 أ( الصدق الظاهري
الهيئة  أعضاء من محكمين (4من ) تألفت المحكمين من مجموعة على ستبانةاال عرض تم

 (، وقد4رقم ) بالملحق وأسماء المحكمينحصاء إدارة األعمال واإل في متخصصين التدريسية
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المقترحات  في ضوء وتعديل حذف من يلزم ما إجراءوتم  المحكمين آلراء االستجابةتمت 

 (.3النهائية كما موضح بالملحق رقم ) صورته في االستبيان وبذلك خرج المقدمة،

 ب(  ثبات إداة الدراسة
(، لقياس Cronbach Alphaالداخلي كرونباخ ألفا ) االتساق اختبار باستخدام ةالباحث تقام

جودة في المقياس، وعلى الرغم من مدى التناسق في إجابات المبحوثين على كل األسئلة المو 

 Alpha)لحصول عليها غير محددة، إال أن الحصول على ن قواعد القياس في القيمة الواجب اأ

 & Sekaran)ي عد في الناحية التطبيقية للعلوم اإلدارية واإلنسانية بشكل عام أمرًا مقبواًل ( 0.60 ≤

Bougie, 2010, 184)إذ يوضح  يبين نتائج أداة الثبات لهذه الدراسة. (2 - 4) . والجدول

لمراحل إدارة ( 1.921ات الدراسة الرئيسة والتي بلغت )( قيم الثبات لمتغير 2 - 4الجدول )

  Cronbach Alphaكرونباخ ألفا. وتدل مؤشرات لخصائص المنظمة الذكية( 62411)، واألزمات

أعاله على تمتع إداة الدراسة بصورة عامة بمعامل ثبات عال وبقدرتها على تحقيق أغراض 

 (.Sekaran & Bougie, 2010: 184) الدراسة وفقًا لـ

 (2 - 4) الجدول
 )مقياس كرونباخ ألفا( ستبانةاالالداخلي ألبعاد  االتساقمعامل ثبات 

  قيمة كرونباخ ألفا عدد الفقرات المتغير ت
 9546. 11 خصائص المنظمة الذكية 1

 8976. 1 المستمر  التعلم 1ـ  1

 9056. 1 االستراتيجيةل توليد البدائ 2ـ  1

 9436. 1 فهم  البيئة 5ـ  1

 9706. 21 مرحل إدارة األزمات 2

 9246. 1 األزمة استكشاف 1ـ  2

 9216. 1 لحدوث األزمة االستعداد 2ـ  2

 9096. 1 األزمةاحتواء 5ـ  2

 9056. 1 والتوازننشاط ال استعادة 1ـ  2

 9216. 1 التعلم من األزمة 1ـ  2
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 الفصل الرابع

 الفرضيات  اختباردراسة و حصائي للنتائج التحليل اإل

  المقدمة(: 1ـ  4)
 حصائي للدراسةنتائج التحليل اإل(: 2ـ  4)
 فرضيات الدراسة اختبار فتراضاتتحليل مدى مالئمة البيانات ال(:  3ـ  4)
 فرضيات الدراسة  اختبار(:  4ـ  4)
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 الفصل الرابع

 ت الفرضيا اختبارحصائي للدراسة و اإلنتائج التحليل 
 

 المقدمة(: 1ـ  4)
 

عن المتغيرات وحدة التحليل أفراد  الستجابةالفصل نتائج التحليل اإلحصائي  يستعرض هذا

إلجاباتهم من خالل  األوليةالتي اعتمدت فيها من خالل عرض المؤشرات اإلحصائية 

كما يتناول همية النسبية، ات المعيارية لكل متغيرات الدراسة واألاالنحرافالمتوسطات الحسابية و 

 فرضيات الدراسة والدالالت اإلحصائية الخاصة بكل منها. اختبارالفصل 
 

 حصائي للدراسةنتائج التحليل اإل(: 2ـ  4)
 

  خصائص المنظمة الذكية (:1 - 2 - 4)

وفهــم  االســتراتيجيةتوليــد البــدائل  الــتعلم المســتمر،) خصــائص المنظمــة الذكيــةلوصــف 

 اســـتخدامإلـــى  ةالباحثـــ ت، لجـــأمحـــل الدراســـة ة بمدينـــة عمـــانالمستشـــفيات الخاصـــفـــي   (البيئـــة

ومــــدى تــــوفر  ، وأهميـــة الفقــــرةالمحســــوبة tوقيمــــة  ات المعياريـــةاالنحرافــــالمتوســـطات الحســــابية و 

 (.4 - 3و ) ؛ (5 - 3؛ )(0 - 3ول )ا، كما هو موضح بالجدالخاصية

بخاصـية الـتعلم  قـةالعبـارات المتعلعـن وحدة التحليـل إجابات  (0 - 3الجدول )إذ يوضح 

حيـــث تراوحـــت المتوســـطات  .المستشـــفيات الخاصـــة بمدينـــة عمـــان محـــل الدراســـةفـــي  المســـتمر

علــى  (3.889)بمتوســط كلــي مقــداره  (4.012 -  3.684)بــين  لخاصــية الــتعلم المســتمرالحســابية 
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ات المستشفيلخاصية التعلم المستمر في المرتفع  التوفرمقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى 

ينظـــر المستشـــفى فـــي المرتبـــة األولـــى فقـــرة "ت جـــاء. إذ الخاصـــة بمدينـــة عمـــان محـــل الدراســـة

وهـو أعلـى مـن المتوسـط ( 4.012) بمتوسـط حسـابي بلـغ" للتغيير اإليجابي كعملية هامة مربحـة

يــوفر " ةفيمــا حصــلت الفقــر (، 8536.) وانحررفام يعيرربفغ ب رر  (،3.889البــالغ ) الحســابي العــام

بمتوسـط واألخيـرة  الخامسـةعلـى المرتبـة " فيه المـوارد والفـرص الالزمـة للـتعلمالمستشفى لموظ

 وانحررفام يعيرربفغ( 3.889) والبــالغ العــاممــن المتوســط الحســابي أدنــى وهــو ( 3.684) حســابي

حــــول  وحـــدة التحليـــلالمـــنخفض فــــي اســـتجابات أفـــراد  التشـــتتويبـــين الجـــدول أيضـــًا  (.9456.)

وهــو مــا  المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الدراســةفــي  ابفقراتهــ خاصــية الــتعلم المســتمر

فــي  ابفقراتهـ خاصــية الـتعلم المســتمرحـول  وحــدة التحليـليعكـس التقـارب فــي وجهـات نظــر أفـراد 

. ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان محــل الدراســة

المستشـــفيات فـــي تـــوفر خاصـــية الـــتعلم المســـتمر المتوســـطات الحســـابية. وبشـــكل عـــام يتبـــين أن 

 كان مرتفعًا. وحدة التحليلمن وجهة نظر  الخاصة بمدينة عمان محل الدراسة
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 (2 - 4) جدول

 المحسوبة ومدى توفر التعلم المستمر tمة وقيات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و  

 التعلم المستمر ت
المتوسط 

 الحسابي

 فاالنحرا

 المعياري
 "t" قيمة

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مدى 

 التوفر

1 
ات عملية تهدف إجراءيتخذ المستشفى 

 يفتفع 5 62666 18.879 6.872 3.929 للتعلم المستمر لمواجهة التغييرات البيئية

2 

ز المستشفى عملية التعلم المستمر  يعز 
لى له المتعلقة بكيفية توليد قيمة أع

 ولمراجعيه
 يفتفع 2 62666 19.796 8586. 3.958

5 
على تميزها  بناءً يحدد المستشفى الفرص 

 يفتفع 1 62666 18.181 8386. 3.859 بشكل مستمر

1 
ينظر المستشفى للتغيير اإليجابي كعملية 

 يفتفع 1 62666 21.029 8536. 4.012 هامة مربحة

1 
ص يوفر المستشفى لموظفيه الموارد والفر 

 يفتفع 1 62666 12.833 9456. 3.684 الالزمة للتعلم 

 االنحفاماليتوسط الحسببي و
 ل تع م اليستيف اليعيبفغ

 يفتفع - 62666 21.406 7366. 3.889

  .(2.649) (  0.05)الجدولية عند مستوى  (t)قيمة 
 (.3)إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  باالستنادالجدولية  (t)تم حساب قيمة 

 

بخاصــية توليــد  العبــارات المتعلقــةعــن  وحــدة التحليــلإجابــات  (5 - 3الجــدول ) كمــا يبــين

حيــــث تراوحــــت  .محــــل الدراســــة المستشــــفيات الخاصــــة بمدينــــة عمــــانفــــي  االســــتراتيجيةالبــــدائل 

بمتوسـط كلـي  (3.904 -  3.605)بـين  االسـتراتيجيةلخاصية توليد البـدائل المتوسطات الحسابية 

لخاصــية توليــد المرتفــع  التــوفرعلــى مقيــاس ليكــرت الخماســي الــذي يشــير إلــى  (3.743)مقــداره 

فـي المرتبـة ت جاء. إذ محل الدراسة المستشفيات الخاصة بمدينة عمانفي  االستراتيجيةالبدائل 

وهـو ( 3.904) بمتوسـط حسـابي بلـغ" الجديـدة بداعيـةالمستشفى باألفكـار اإلرحب ياألولى فقـرة "

فيمـــا (، 8996.) وانحرررفام يعيررربفغ ب ررر  (،3.743البـــالغ ) ط الحســـابي العـــامأعلـــى مـــن المتوســـ

علـى المرتبـة  "الدعم التحليلي لتقييم البدائل المحددة من قبلـهيوفر المستشفى " ةحصلت الفقر 

 والبـــالغ العـــاممـــن المتوســـط الحســـابي أدنـــى وهـــو ( 3.605) بمتوســـط حســـابيواألخيـــرة  الخامســـة
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المــنخفض فــي اســتجابات  التشــتتويبــين الجــدول أيضــًا  (.8846.) وانحررفام يعيرربفغ( 3.743)

المستشــفيات الخاصــة فــي  ابفقراتهــ االســتراتيجيةخاصــية توليــد البــدائل حــول  وحــدة التحليــلأفــراد 

حــول  وحــدة التحليـلوهــو مـا يعكـس التقــارب فـي وجهــات نظـر أفـراد  محــل الدراسـة بمدينـة عمـان

. محل الدراسة المستشفيات الخاصة بمدينة عمانفي  ااتهبفقر  االستراتيجيةة توليد البدائل خاصي

تــوفر ويشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية. وبشــكل عــام يتبــين أن 

مــن  محــل الدراســة المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــانفــي  االســتراتيجيةتوليــد البــدائل خاصــية 

 كان مرتفعًا. وحدة التحليلوجهة نظر 

 (1 - 4) جدول

سوبة ومدى توفر توليد البدائل المح tمة وقيات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و  

 االستراتيجية

 االستراتيجيةتوليد البدائل  ت
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 "t" قيمة

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مدى 

 التوفر

1 
 كيقي مها ي  ائل و عدة بدالمستشفى ول د ي
 يفتفع 2 62666 17.123 8636. 3.834 صل إلى قرار ذي جودة عالية ي

 يفتفع 1 62666 17.822 8996. 3.904 الجديدة المستشفى باألفكار االبداعيةرحب ي 4

4 
تقنيات لتوليد البدائل المستشفى يستخدم 

 يفتفع 5 62666 14.692 8646. 3.716 القرار تخاذال

4 
مجموعة من البدائل الجيدة يتم توليد 

 يتوسط 1 62666 13.090 8886. 3.656 ةمهمال اتقرار للوبشكل روتيني 

16 
يوفر المستشفى الدعم التحليلي لتقييم 

 يتوسط 1 62666 12.119 8846. 3.605 البدائل المحددة من قبله

 االنحفاماليتوسط الحسببي و
 االستفاتيجيةليد البدائل لتو اليعيبفغ

 يفتفع - 62666 17.586 7486. 3.743

  .(2.649) (  0.05)الجدولية عند مستوى  (t)قيمة 
 (.3)فتراضي للفقرة والبالغ إلى الوسط اإل باالستنادالجدولية  (t)تم حساب قيمة 

 

بخاصــية  العبــارات المتعلقــةعــن  وحــدة التحليــلإجابــات  (4 - 3الجــدول ) وأخيــرًا، يظهــر

حيــث تراوحــت المتوســطات  .محــل الدراســة خاصــة بمدينــة عمــانالمستشــفيات الفهــم البيئــة فــي 
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علـى مقيـاس  (3.610)بمتوسط كلي مقداره  (3.659 -  3.528)بين  لخاصية فهم البيئةالحسابية 

المستشـفيات الخاصـة فـي  فهـم البيئـةلخاصـية  المتوسـط التـوفرليكرت الخماسي الذي يشير إلـى 

تاكـدحـاالت المستشفى  يحددرتبة األولى فقرة "في المت جاء. إذ محل الدراسة بمدينة عمان  الالا

 بمتوســـط حســـابي بلـــغ" هـــاتعالجلم مـــع المختصـــين واصـــلم التويـــتالبيئـــي المتعلقـــة بـــالقرارات 

ـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام( 3.659) ـــالغ ) وهـــو أعل  وانحرررفام يعيررربفغ ب ررر  (،3.610الب

صين للمسـاعدة فـي تقيـيم آثـار أنظمة ومتخصيوفر المستشفى " ةفيما حصلت الفقر (، 9266.)

تاكدحاالت  مـن أدنـى وهـو ( 3.528) بمتوسط حسـابيواألخيرة  الخامسةعلى المرتبة  "البيئي الالا

ويبـــين الجـــدول أيضـــًا  (.9896.) وانحرررفام يعيررربفغ( 3.610) والبـــالغ العـــامالمتوســـط الحســـابي 

فـــي  ابفقراتهـــ بيئـــةفهـــم الخاصـــية حـــول  وحـــدة التحليـــلالمـــنخفض فـــي اســـتجابات أفـــراد  التشـــتت

وهو ما يعكـس التقـارب فـي وجهـات نظـر أفـراد  محل الدراسة المستشفيات الخاصة بمدينة عمان

محــل  المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــانفــي  ابفقراتهــ فهــم البيئــةخاصــية حــول  وحــدة التحليــل

تبـين أن . ويشير الجدول أيضًا إلى التقارب في قيم المتوسطات الحسابية. وبشـكل عـام يالدراسة

مــن وجهــة نظــر  محــل الدراسـة المستشــفيات الخاصــة بمدينـة عمــانفــي  فهــم البيئـةتـوفر خاصــية 

 .متوسطاً كان  وحدة التحليل
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 (3 - 4) جدول

 فهم البيئةالمحسوبة ومدى توفر  tمة وقيات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و  

 فهم البيئة ت
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 "t" قيمة

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

مدى 

 التوفر

11 
حبالت  تعتببفااليأخذ اليستشفى بنظف 

تبكد  ه ألغ قفافاتخبذالبيئي تعند  الّلا
 يتوسط 2 62666 11.866 6.965 3.646

12 
تبكدحبالت اليستشفى  يحدد البيئي  الّلا

يع  واصلم التويتاليتع قة ببلقفافات 
 هبتعبلجلي تصيناليخ

 يتوسط 1 62666 12.612 9266. 3.659

15 
أنظية ويتخصصين اليستشفى يوفف 

تبكدل يسبتعدة في تقييم آثبف حبالت   الّلا
 البيئي 

 يتوسط 1 62666 9.471 9896. 3.528

11 
تبكدحبالت اليستشفى  يشخاص  الّلا

 البيئي بنظفة تعقّلنية
 يتوسط 1 62666 11.019 9676. 3.601

11 
يصبدف  اليستشفى تع ى تحديد ليعي

تبكد  ستفبدةلّلالبيئي اليتع قة بعي ه  الّلا
 القفافات اتخبذينهب في تعي ية 

 يتوسط 5 62666 11.371 9626. 3.617

 االنحفاماليتوسط الحسببي و
 لفهم البيئة اليعيبفغ

 يتوسط - 62666 12.452 8696. 3.610

  .(2.649) (  0.05)الجدولية عند مستوى  (t)قيمة 
 (.3)إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  باالستنادالجدولية  (t)تم حساب قيمة 

 

  مراحل إدارة األزمات (:2 - 2 - 4)

لحــــدوث األزمــــة،  االســــتعداداألزمــــة،  استكشــــاف) واقــــع مراحــــل إدارة األزمــــاتلوصــــف 

يات الخاصــة بمدينــة المستشــففــي   (والتــوازن، الــتعلم مــن األزمــةنشــاط ال اســتعادةاألزمــة، احتواء

 ات المعياريــةاالنحرافــالمتوســطات الحســابية و  اســتخدامإلــى  ةالباحثــ ت، لجــأمحــل الدراســة عمــان

 3؛ )(3 - 3ول )ا، كمـا هـو موضـح بالجـدومدى توفر الخاصـية ، وأهمية الفقرةالمحسوبة tوقيمة 

 (.9 - 3و ) (2 - 3؛ )(6 - 3) ؛ (2 -

بمرحلـــــة  العبـــــارات المتعلقـــــةعـــــن  التحليـــــلوحـــــدة إجابـــــات  (3 - 3الجـــــدول )إذ يوضـــــح 

حيـــــث تراوحـــــت  .محـــــل الدراســـــة المستشـــــفيات الخاصـــــة بمدينـــــة عمـــــاناألزمـــــة فـــــي  استكشـــــاف
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بمتوســـط كلـــي مقـــداره  (3.971 -  3.675)بـــين  األزمـــة استكشـــافلمرحلـــة المتوســـطات الحســـابية 

األزمـة  استكشـافلمرحلـة المرتفـع  الواقـععلى مقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلـى  (3.803)

تهـتم فـي المرتبـة األولـى فقـرة "ت جـاء. إذ محـل الدراسـة المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـانفي 

وهـو ( 3.971) بمتوسط حسابي بلغ" اإلدارة العليا في المستشفى بتحديد مؤشرات حدوث األزمة

يمـــا ف(، 9026.) وانحرررفام يعيررربفغ ب ررر  (،3.803البـــالغ ) أعلـــى مـــن المتوســـط الحســـابي العـــام

يجــري المستشــفى عمليــات المســ  البيئــي الخــارجي بصــورة شــاملة ومنتظمــة " ةحصــلت الفقــر 

( 3.675) بمتوسـط حسـابيواألخيـرة  الخامسـةعلى المرتبة  "للتعرف على مؤشرات حدوث األزمة

  (.9706.) وانحفام يعيبفغ( 3.803) والبالغ العاممن المتوسط الحسابي أدنى وهو 

مرحلـة حـول  وحـدة التحليـلالمـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد  تشـتتالويبين الجدول أيضـًا 

وهـو مـا يعكـس  محـل الدراسـة المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـانفـي  ابفقراتهـ األزمـة استكشاف

فــــي  ابفقراتهــــ األزمــــة استكشــــافمرحلــــة حــــول  وحــــدة التحليــــلالتقــــارب فــــي وجهــــات نظــــر أفــــراد 

يشــير الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم . و محــل الدراســة المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان

المستشـــفيات فـــي  األزمـــة استكشــافواقـــع مرحلـــة المتوســطات الحســـابية. وبشـــكل عــام يتبـــين أن 

 كان مرتفعًا. وحدة التحليلمن وجهة نظر  محل الدراسة الخاصة بمدينة عمان
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 (4 - 4) جدول

 األزمة استكشافحسوبة وواقع الم tمة وقيات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و  

 األزمة استكشاف ت
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 "t" قيمة

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

 الواقع

11 
تهتم اإلدارة العليا في المستشفى بتحديد 

 يفتفع 1 62666 19.079 6.902 3.971 مؤشرات حدوث األزمة

14 

 اكتشافشفى بجمع و تهتم إدارة المست
الدالالت التي قد تكون مؤشرا لحدوث 

 األزمة
 يفتفع 2 62666 18.535 8586. 3.898

14 

يجري المستشفى عمليات المسح البيئي 
الداخلي بصورة شاملة ومنتظمة 

 للتعرف على مؤشرات حدوث األزمة
 يفتفع 5 62666 14.224 9646. 3.773

14 

ي يجري المستشفى عمليات المسح البيئ
الخارجي بصورة شاملة ومنتظمة 

 للتعرف على مؤشرات حدوث األزمة
 يفتفع 1 62666 12.326 9706. 3.675

26 
تهتم إدارة المستشفى بعمليات تصنيف 

 يفتفع 1 62666 12.878 9596. 3.697 وتبويب مؤشرات حدوث األزمات

 االنحفاماليتوسط الحسببي و
 زيةاأل ستكشبمال اليعيبفغ

 يفتفع - 62666 17.431 8166. 3.803

  .(2.649) (  0.05)الجدولية عند مستوى  (t)قيمة 
 (.3)إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  باالستنادالجدولية  (t)تم حساب قيمة 

 

بمرحلــــة  العبــــارات المتعلقــــةعــــن  وحــــدة التحليــــلإجابــــات  (2 - 3الجــــدول )يوضــــح  كمــــا

حيـث تراوحــت  .محـل الدراسـة الخاصـة بمدينـة عمـانالمستشـفيات لحـدوث األزمـة فـي  االسـتعداد

بمتوســط كلــي  (3.802 -  3.643)بــين لحــدوث األزمــة  االســتعدادلمرحلــة المتوســطات الحســابية 

 االسـتعدادلمرحلـة المرتفـع  الواقـععلى مقيـاس ليكـرت الخماسـي الـذي يشـير إلـى  (3.731)مقداره 

فـــي المرتبـــة ت جـــاء. إذ حـــل الدراســـةم المستشـــفيات الخاصـــة بمدينـــة عمـــانلحـــدوث األزمـــة فـــي 

يتسـم هيكـل المستشـفى التنظيمـي بمرونـة تسـاعد فـي التعامـل مـع األزمـات حـال األولى فقرة "

 (،3.731البـالغ ) وهو أعلى مـن المتوسـط الحسـابي العـام( 3.802) بمتوسط حسابي بلغ" وقوعها
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دعم المـادي المناسـب يوفر المستشفى الـ" ةفيما حصلت الفقر (، 9756.) وانحفام يعيبفغ ب  

 الخامسـةعلـى المرتبـة  "للفريق المسؤول عن التشخيص والتخطيط لمعالجة األزمات المحتملة

ـــالغ العـــاممـــن المتوســـط الحســـابي أدنـــى وهـــو ( 3.643) بمتوســـط حســـابيواألخيـــرة  ( 3.731) والب

  (.0391.) وانحفام يعيبفغ

مرحلـة حـول  وحـدة التحليـل المـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد التشـتتويبين الجدول أيضـًا 

وهـو مـا  محـل الدراسـة المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـانفـي  ابفقراتهلحدوث األزمة  االستعداد

لحـــدوث األزمـــة  االســـتعدادمرحلـــة حـــول  وحـــدة التحليـــليعكـــس التقـــارب فـــي وجهـــات نظـــر أفـــراد 

ضًا إلـى التقـارب . ويشير الجدول أيمحل الدراسة المستشفيات الخاصة بمدينة عمانفي  ابفقراته

لحـدوث األزمـة فـي  االسـتعدادواقـع مرحلـة في قيم المتوسـطات الحسـابية. وبشـكل عـام يتبـين أن 

 كان مرتفعًا. وحدة التحليلمن وجهة نظر  محل الدراسة المستشفيات الخاصة بمدينة عمان
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 (5 - 4) جدول

 لحدوث األزمة االستعدادسوبة وواقع المح tمة وقيات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و  

 لحدوث األزمة االستعداد ت
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 "t" قيمة

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

 الواقع

21 

يوفر المستشفى الدعم المادي المناسب 
للفريق المسؤول عن التشخيص والتخطيط 

 لمعالجة األزمات المحتملة
 يتوسط 1 62666 10.969 1.039 3.643

22 

لدى المستشفى تعليمات إدارية واضحة 
األزمات ات التعامل مع إجراءتحدد 
 المحتملة

 يفتفع 2 62666 15.020 9436. 3.799

25 
لدى المستشفى برامج وخطط كافية وجاهزة 

 يفتفع 5 62666 13.542 9586. 3.732 إلدارة األزمات

21 
بمراجعة وتطوير  تقوم إدارة المستشفى

 يفتفع 1 62666 12.543 9626. 3.681 خطط إدارة األزمات بشكل مستمر

21 

يتسم هيكل المستشفى التنظيمي بمرونة 
تساعد في التعامل مع األزمات حال 

 وقوعها
 يفتفع 1 62666 14.581 9756. 3.802

 االنحفاماليتوسط الحسببي و
 لإلستعداد لحدوث األزية اليعيبفغ

 يفتفع - 62666 15.234 8516. 3.731

  .(2.649) (  0.05)الجدولية عند مستوى  (t)قيمة 
 (.3)إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  باالستنادالجدولية  (t)تم حساب قيمة 

 

 احتـــواءبمرحلـــة  العبـــارات المتعلقـــةعـــن  وحـــدة التحليـــلإجابـــات  (6 - 3الجـــدول )ويبـــين 

حيــــث تراوحــــت المتوســــطات  .محــــل الدراســــة بمدينــــة عمــــانالمستشــــفيات الخاصــــة األزمــــة فــــي 

ـــة الحســـابية  علـــى  (3.842)بمتوســـط كلـــي مقـــداره  (3.875 -  3.754)بـــين األزمـــة  احتـــواءلمرحل

المستشــفيات األزمــة فـي  احتـواءلمرحلــة المرتفـع  الواقــعمقيـاس ليكـرت الخماســي الـذي يشــير إلـى 

يؤكـد المستشـفى علـى مرتبـة األولـى فقـرة "فـي الت جـاء. إذ محل الدراسـة الخاصة بمدينة عمان

( 3.875) بمتوسـط حسـابي بلـغ" توزيع المهام والمسؤوليات والصـالحيات عنـد حـدوث أي أزمـة

فيمـا (، 9086.) وانحرفام يعيربفغ ب ر  (،3.842البـالغ ) وهو أعلى من المتوسط الحسـابي العـام

 "مـه فـي التصـدي ألي أزمـةيحفـز المستشـفى فريـق إدارة األزمـات للقيـام بمها" ةحصلت الفقر 
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 العـاممن المتوسط الحسـابي أدنى وهو ( 3.754) بمتوسط حسابيواألخيرة  الخامسةعلى المرتبة 

المـــنخفض فــــي  التشـــتتويبـــين الجـــدول أيضــــًا  (.9626.) نحرررفام يعيرررربفغاو( 3.842) والبـــالغ

ات الخاصـــة المستشـــفيفـــي  ابفقراتهـــاألزمـــة  احتـــواءمرحلـــة حـــول  وحـــدة التحليـــلاســـتجابات أفـــراد 

حــول  وحــدة التحليـلوهــو مـا يعكـس التقــارب فـي وجهــات نظـر أفـراد  محــل الدراسـة بمدينـة عمـان

. ويشـــير محـــل الدراســـة المستشـــفيات الخاصـــة بمدينـــة عمـــانفـــي  ابفقراتهـــاألزمـــة  احتـــواءمرحلـــة 

واقــع مرحلــة الجــدول أيضــًا إلــى التقــارب فــي قــيم المتوســطات الحســابية. وبشــكل عــام يتبــين أن 

وحـــدة مـــن وجهـــة نظـــر  محـــل الدراســـة المستشـــفيات الخاصـــة بمدينـــة عمـــاناألزمـــة فـــي  واءاحتـــ

 كان مرتفعًا. التحليل

 (6 - 4) جدول

 األزمة احتواءالمحسوبة وواقع  tمة وقيات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و  

 األزمة احتواء ت
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 "t" قيمة

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

 الواقع

21 
فاعلة  اتصاليستخدم المستشفى وسائل 

 يفتفع 2 62666 16.936 6.913 3.872 للتعرف على ما يمكن أن تسببه األزمة

24 
يهتم المستشفى بعامل الوقت عند التعامل 

 يفتفع 5 62666 16.012 9446. 3.853 مع األزمات

24 

توزيع المهام  يؤكد المستشفى على
والمسؤوليات والصالحيات عند حدوث أي 

 أزمة
 يفتفع 1 62666 17.088 9086. 3.875

24 
يحفز المستشفى فريق إدارة األزمات للقيام 

 يفتفع 1 62666 13.892 9626. 3.754 بمهامه في التصدي ألي أزمة

56 
 تخاذالمستشفى اجتماعات فورية ال يعقد

 يفتفع 5 62666 15.118 1.000 3.853 مة القرارات الالزمة بشأن األز 

 االنحفاماليتوسط الحسببي و
 األزية حتوا ال اليعيبفغ

 يفتفع - 62666 18.424 8096. 3.842

  .(2.649) (  0.05)الجدولية عند مستوى  (t)قيمة 
 (.3)إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  باالستنادالجدولية  (t)تم حساب قيمة 
 اسـتعادةبمرحلة  العبارات المتعلقةعن  وحدة التحليلإجابات  (2 - 3الجدول )يظهر  اكم

ـــــوازن فـــــي  ـــــة عمـــــانالنشـــــاط والت ـــــث تراوحـــــت  .محـــــل الدراســـــة المستشـــــفيات الخاصـــــة بمدين حي
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بمتوســـط كلـــي  (3.942 -  3.586)بـــين النشـــاط والتـــوازن  اســـتعادةلمرحلـــة المتوســطات الحســـابية 

 اســتعادةلمرحلــة المرتفــع  الواقــعالخماســي الــذي يشــير إلــى  علــى مقيــاس ليكــرت (3.754)مقــداره 

فــي المرتبــة ت جــاء. إذ محــل الدراســة المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــانالنشــاط والتــوازن فــي 

" الالزمـة للمواقـع المختلفـة التـي تـبثرت بهـا األزمـة االحتياجـاتيحـدد المستشـفى األولى فقرة "

وانحفام  (،3.754البالغ ) المتوسط الحسابي العام وهو أعلى من( 3.942) بمتوسط حسابي بلغ

ــرة " ةفيمــا حصــلت الفقــر (، 8446.) يعيرربفغ ب رر  تقــدم إدارة المستشــفى حــوافز لعامليهــا فــي فت

ـــات ـــى المرتبـــة  "حـــدوث األزم مـــن أدنـــى وهـــو ( 3.586) بمتوســـط حســـابيواألخيـــرة  الخامســـةعل

  (.9986.) وانحفام يعيبفغ( 3.754) والبالغ العامالمتوسط الحسابي 

مرحلـة حـول  وحـدة التحليـلالمـنخفض فـي اسـتجابات أفـراد  التشـتتويبين الجدول أيضـًا 

وهـو مــا  محـل الدراســة المستشــفيات الخاصـة بمدينــة عمـانفـي  ابفقراتهـالنشـاط والتــوازن  اسـتعادة

النشـــاط والتـــوازن  اســـتعادةمرحلـــة حـــول  وحـــدة التحليـــليعكـــس التقـــارب فـــي وجهـــات نظـــر أفـــراد 

. ويشير الجدول أيضًا إلـى التقـارب محل الدراسة المستشفيات الخاصة بمدينة عمانفي  اهبفقرات

النشــاط والتــوازن فــي  اســتعادةواقــع مرحلــة فــي قــيم المتوســطات الحســابية. وبشــكل عــام يتبــين أن 

 كان مرتفعًا. وحدة التحليلمن وجهة نظر  محل الدراسة المستشفيات الخاصة بمدينة عمان
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 (7 - 4) جدول

 النشاط والتوازن استعادةالمحسوبة وواقع  tمة وقيات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و  

 النشاط والتوازن استعادة ت
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 "t" قيمة

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

 الواقع

51 
الالزمة  االحتياجاتيحدد المستشفى 

 يفتفع 1 62666 19.791 6.844 3.942 مواقع المختلفة التي تأثرت بها األزمةلل

52 
تقدم إدارة المستشفى حوافز لعامليها في 

 يتوسط 1 62666 10.397 9986. 3.586 فترة حدوث األزمات

55 

حملة توعية  إجراءيقوم المستشفى ب
لمعالجة اآلثار السلبية التي من الممكن 

 أن تحدثها األزمة 
 يفتفع 5 62666 13.687 9196. 3.710

51 

تقوم إدارة المستشفى بالتأكد من أن 
الوحدات المتضررة نتيجة األزمة 

 تمارس عملها بشكل طبيعي
 يفتفع 2 62666 17.923 8476. 3.856

51 
تخصص إدارة المستشفى دعمًا ماليًا 

 يفتفع 1 62666 12.107 9926. 3.678 النشاط فيه استعادةات جراءإل

 االنحفامليتوسط الحسببي وا
 النشبط والتوازن ستعبدةال اليعيبفغ

 يفتفع - 62666 17.033 7856. 3.754

  .(2.649) (  0.05)الجدولية عند مستوى  (t)قيمة 
 (.3)إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  باالستنادالجدولية  (t)تم حساب قيمة 

 

بمرحلـة الـتعلم  العبـارات المتعلقـةعـن  لتحليـلوحـدة اإجابـات  (9 - 3الجـدول )كما يظهـر 

حيــث تراوحــت المتوســطات  .محــل الدراســة المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــانمــن األزمــة فــي 

علــى  (3.738)بمتوسـط كلــي مقـداره  (3.942 -  3.586)بــين لمرحلــة الـتعلم مــن األزمـة الحسـابية 

المستشفيات لة التعلم من األزمة في لمرحالمرتفع  الواقعمقياس ليكرت الخماسي الذي يشير إلى 

يسـتخلص المستشـفى فـي المرتبـة األولـى فقـرة "ت جـاء. إذ محـل الدراسـة الخاصة بمدينة عمـان

وهـو أعلـى مـن ( 3.901) بمتوسط حسـابي بلـغ" الدروس والعبر من األزمات التي واجهها سابقاً 

 ةفيمــا حصـلت الفقــر (، 9856.) وانحررفام يعيرربفغ ب ر  (،3.738البـالغ ) المتوسـط الحسـابي العــام

علـــى المرتبـــة  "يقـــوم المستشـــفى بمقارنـــة قـــرارات التعامـــل مـــع األزمـــات بمستشـــفيات أخـــرى"
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 والبـــالغ العـــاممـــن المتوســـط الحســـابي أدنـــى وهـــو ( 3.582) بمتوســـط حســـابيواألخيـــرة  الخامســـة

  (.9896.) وانحفام يعيبفغ( 3.738)

مرحلـة حـول  وحـدة التحليـلات أفـراد المـنخفض فـي اسـتجاب التشـتتويبين الجدول أيضـًا 

وهـو مـا يعكـس  محـل الدراسـة المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـانفـي  ابفقراتهـالتعلم مـن األزمـة 

فــــي  ابفقراتهــــمرحلــــة الــــتعلم مــــن األزمــــة حــــول  وحــــدة التحليــــلالتقــــارب فــــي وجهــــات نظــــر أفــــراد 

إلــى التقــارب فــي قــيم . ويشــير الجــدول أيضــًا محــل الدراســة المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــان

المستشـــفيات الــتعلم مــن األزمــة فــي واقـــع مرحلــة المتوســطات الحســابية. وبشــكل عــام يتبــين أن 

 كان مرتفعًا. وحدة التحليلمن وجهة نظر  محل الدراسة الخاصة بمدينة عمان

 (8 - 4) جدول

 األزمة المحسوبة وواقع التعلم من tمة وقيات المعيارية االنحرافالمتوسطات الحسابية و  

 التعلم من األزمة ت
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 "t" قيمة

 المحسوبة

Sig* 
مستوى 

 الداللة

ترتيب 

أهمية 

 الفقرة

 الواقع

51 
يستخلص المستشفى الدروس والعبر من 

 يفتفع 1 62666 16.207 6.985 3.901 األزمات التي واجهها سابقاً 

54 
لية خطط يقوم المستشفى بتقييم كفاءة وفعا

 يفتفع 5 62666 14.794 9466. 3.789 وبرامج إدارة األزمات السابقة

54 
يقوم المستشفى بمقارنة خطط األزمات 

 يتوسط 1 62666 11.085 9976. 3.624 المشابهة في مستشفيات أخرى

54 
يقوم المستشفى بمقارنة قرارات التعامل مع 

 يتوسط 1 62666 10.439 9896. 3.582 األزمات بمستشفيات أخرى

16 

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

 األزمات المستقبلية
 يفتفع 2 62666 15.031 9346. 3.793

 االنحفاماليتوسط الحسببي و
 ل تع م ين األزية اليعيبفغ

 يفتفع - 62666 15.451 8466. 3.738

  .(2.649) (  0.05)وى الجدولية عند مست (t)قيمة 
 (.3)إلى الوسط االفتراضي للفقرة والبالغ  باالستنادالجدولية  (t)تم حساب قيمة 
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 فرضيات الدراسة اختبار فتراضاتتحليل مدى مالئمة البيانات ال(: 3ـ  4)
   

بعض  إجراءب ةالباحث تفرضيات الدراسة قام ختبارال االنحدارقبل البدء في تطبيق تحليل 

، إذ تم التأكد من االنحدارتحليل  فتراضاتات وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات البار ختاال

معامل تضخم  باستخدام Multicollinearityعاٍل بين المتغيرات المستقلة  ارتباطعدم وجود 

لكل  Toleranceالتباين المسموح به  اختبار( و VIF) Variance Inflation Factorالتباين 

( VIFيرات الدراسة مع مراعاة عدم تجاوز معامل تضخم التباين المسموح به )متغير من متغ

 (.1.12أكبر من ) Tolerance(. وأن تكون قيمة التباين المسموح به 01للقيمة )

بإحتساب  Normal Distributionالبيانات للتوزيع الطبيعي  اتباعوتم التأكد أيضًا من 

نات تتبع التوزيع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل اإللتواء ، إذ إن البياSkewnessمعامل اإللتواء 

 .اتختبار ( يبين نتائج هذه اال9 - 3(، والجدول رقم )0تقل عن )

 (9 - 3)جدول 

 االلتواء ومعامل به المسموح والتباينتضخم التباين  اختبارنتائج 

 VIF Tolerance Skewness المتغيرات المستقلة  ت

 0.890- 4066. 2.462 المستمر  التعلم 1

 0.585- 3466. 2.887 االستراتيجيةل توليد البدائ 2

 0.460- 4266. 2.345 فهم  البيئة 5

 

( عدم وجود تداخل خطي متعدد 9 - 3يتضح من النتائج الواردة في الجدول )

Multicollinearity  م وفه االستراتيجيةتوليد البدائل ، التعلم المستمر) المتغيرات المستقلةبين

ن ما يؤكد ذلك قيم معيار البيئة ( لألبعاد المتمثلة بـ VIFتضخم التباين )معامل  اختبار(، وا 

( 2.345؛  2.887 ؛ 2.462( والبالغة )وفهم البيئة االستراتيجيةالمستمر، توليد البدائل التعلم )
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( Toleranceالتباين المسموح به ) اختباريتضح أن قيم كما (. 01)والتي تقل عن  على التوالي

 ارتباط( ويعد هذا مؤشرًا على عدم وجود 1.12من ) أكبر( وهي 4261. - 3461.تراوحت بين )

عاٍل بين المتغيرات المستقلة. وقد تم التأكد من أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي بإحتساب 

 (.0( حيث كانت القيم أقل من )Skewnessمعامل االلتواء )

التأكد من عدم وجود تداخل خطي بين أبعاد المتغير المستقل،  وتأسيسًا على ما تقدم وبعد

ن بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي فقد أصبح باإلمكان  فرضيات  اختباروا 

 محل الدراسة. المستشفياتفي الدراسة 
 

 فرضيات الدراسة اختبار(: 4ـ  4)
 

 الفرضية الرئيسة 

HO: " توليـــد  )الـــتعلم المســـتمر، الذكيـــة بببعادهـــا لمنظمـــةاخصـــائص لال يوجـــد أثـــر ذو داللـــة

 االســـتعداداألزمـــة،  استكشـــاف) بببعادهـــا دارة األزمـــاتإفـــي ( وفهـــم البيئـــة االســـتراتيجيةالبـــدائل 

فــي المستشــفيات  والتــوازن، الــتعلم مــن األزمــة(نشــاط ال اســتعادةاألزمــة، احتواءلحــدوث األزمــة، 

   ".(  0.05) مستوى داللة عند في مدينة عمان ةالخاص

خصــائص المتعــدد للتحقــق مــن أثــر  االنحــدارتحليــل  اســتخدامهــذه الفرضــية تــم  ختبــارال 

دارة إ( فـــي وفهـــم البيئـــة االســـتراتيجيةتوليـــد البـــدائل  )الـــتعلم المســـتمر، الذكيـــة بأبعادهـــا المنظمـــة

 (.01 - 3)بالجدول  ، وكما هو موضحفي مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص األزمات
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 (01 - 3جدول )

دارة إفي  الذكية بأبعادها المنظمةخصائص المتعدد لتأثير  االنحدارتحليل  اختبارنتائج 

 في مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص األزمات

المتغير 

 التابع

(R) 
 رتباطاال

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 

التحديد 

 المعدل

F 
المحسو

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
المحسو

 بة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

إدافة 
 زيبتاأل

62414 62114 62111 2642464 

 5 االنحدار

62666 

التع م 
 اليستيف

6.226 4.407 62666 

 516 البواقي
توليد البدائل 
 االستفاتيجية

.3706 6.654 62666 

 515 المجموع
 فهم

 البيئة 
.3076 6.126 62666 

 يّلحظة: 

 .(  0.05)يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى *

 .(  0.05( )1.633) الجدولية تعند يستوى Fقيية *
 .(  0.05( )2.649) الجدولية تعند يستوى Tقيية *

   

توليـد  )الـتعلم المسـتمر، الذكيـة بأبعادهـا المنظمـةخصـائص ( أثر 01 - 3يوضح الجدول ) 

. فـي مدينـة عمـان ةفـي المستشـفيات الخاصـ دارة األزمـاتإ( فـي وفهم البيئـة الستراتيجيةاالبدائل 

الذكيـة  المنظمـةخصائص لإذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية 

ــــتعلم المســــتمر، بأبعادهــــا ــــدائل  )ال ــــد الب ــــة االســــتراتيجيةتولي ــــي وفهــــم البيئ ــــي  دارة األزمــــاتإ( ف ف

  ( عنـد مسـتوى )R (62414 رتبـاط، إذ بلـغ معامـل االفـي مدينـة عمـان ةالخاصـ المستشـفيات

( مــن التغيــرات فـــي 62114(، أي أن مــا قيمتــه )62114فقــد بلــغ ) 5R(. أمــا معامــل التحديــد 0.05

 المنظمةخصائص ناتج عن التغير في  في مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص دارة األزماتإ

وفــي الســياق ذاتــه،  ،(وفهــم البيئــة االســتراتيجيةتوليــد البــدائل  م المســتمر،)الــتعل الذكيــة بأبعادهــا

وهو ما يعكـس  (62111)قد بلغ    2RAdjustedأظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل 
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توليـد البــدائل  )الــتعلم المسـتمر، الذكيـة بأبعادهـا المنظمـةخصــائص ب هتمـاملالالمسـتوى الصـافي 

في  دارة األزماتإبعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن ( البيئة وفهم االستراتيجية

 للـتعلم المسـتمرβ (.2266 ). كما بلغت قيمة درجـة التـأثير في مدينة عمان ةالمستشفيات الخاص

ة أحدوهذا يعني أن الزيادة بدرجة و  ( لفهم البيئة.62564و ) االستراتيجيةلتوليد البدائل ( 3706.)و 

توليــــد البــــدائل  )الــــتعلم المســــتمر، الذكيــــة بأبعادهــــا المنظمــــةخصــــائص ب هتمــــاماالســــتوى فــــي م

فــي  ةفــي المستشــفيات الخاصــ دارة األزمــاتإفــي  تحســينيــؤدي إلــى ( وفهــم البيئــة االســتراتيجية

( 62564و ) االسـتراتيجيةلتوليـد البـدائل ( 3706.)للتعلم المسـتمر و β (.2266 )بقيمة  مدينة عمان

( وهـي دالـة عنـد 2642464) المحسوبة والتي بلغت Fويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  .يئةلفهم الب

الفرضــية تــرفض ، وعليــه الرئيســةصــحة قبــول الفرضــية عــدم (. وهــذا يؤكــد   0.05مســتوى )

 التي تنص على: الفرضية البديلة تقبل و العدمية 

توليــد  )الــتعلم المســتمر، ادهــاالذكيــة بببع المنظمــةخصــائص ل وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية

 ةفي المستشـفيات الخاصـ مجتمعة بببعادها دارة األزماتإفي ( وفهم البيئة االستراتيجيةالبدائل 

 .(  0.05) مستوى داللة عند في مدينة عمان

مرحلـة مـن مراحـل إدارة األزمـات  وللتحقق من تـأثير خصـائص المنظمـة الذكيـة علـى كـل 

 فرضيات فرعية وكما يلي: ة إلى خمسم تقسيم الفرضية الرئيست

1OH: توليـــد البـــدائل  الـــتعلم المســـتمر،) الذكيـــة بببعادهـــا المنظمـــةخصـــائص ال يوجـــد أثـــر ل

 فـي مدينـة عمـان الخاصـةفـي المستشـفيات  األزمـة استكشـاففي ( وفهم البيئة االستراتيجية

   .(  0.05) عند
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المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص  االنحــدارتحليــل  اســتخدامهــذه الفرضــية تــم  ختبــارال 

 استكشـاف( فـي وفهـم البيئـة االستراتيجيةتوليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمة

 (.00 - 3)بالجدول  في مدينة عمان، وكما هو موضح ةفي المستشفيات الخاص األزمة

 (00 - 3جدول )

 استكشاففي  الذكية بأبعادها المنظمة خصائصالمتعدد لتأثير  االنحدارتحليل  اختبارنتائج 

 في مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص األزمات

المتغير 

 التابع

(R) 
 رتباطاال

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 

التحديد 

 المعدل

F 
المحسو

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
المحسو

 بة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 استكشبم
 زيبتاأل

62415 62145 62144 144.416 

 5 االنحدار

62666 

التع م 
 اليستيف

6.181 3.137 62662 

 516 البواقي
توليد البدائل 
 االستفاتيجية

.2546 4.082 62666 

 515 المجموع
 فهم

 البيئة 
.4076 7.251 62666 

 يّلحظة: 

 .(  0.05)يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى *

 .(  0.05( )1.633) الجدولية تعند يستوى Fقيية *
 .(  0.05( )2.649) الجدولية تعند يستوى Tقيية *

 

توليـد  )الـتعلم المسـتمر، الذكيـة بأبعادهـا المنظمـةخصـائص ( أثر 00 - 3يوضح الجدول ) 

فـــي مدينـــة  ةصـــفـــي المستشـــفيات الخا األزمـــة استكشـــاف( فـــي وفهـــم البيئـــة االســـتراتيجيةالبـــدائل 

 المنظمةخصائص ل. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية عمان

 األزمــة استكشــاف( فــي وفهــم البيئـة االســتراتيجيةتوليـد البــدائل  )الــتعلم المســتمر، الذكيـة بأبعادهــا

 مسـتوى )( عنـد 62415) R رتبـاط، إذ بلغ معامـل االفي مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص

0.05  5(. أما معامـل التحديـدR ( مـن التغيـرات فـي 145.6(، أي أن مـا قيمتـه )145.6فقـد بلـغ )
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خصــائص نــاتج عــن التغيــر فــي  فــي مدينــة عمــان ةفــي المستشــفيات الخاصــ األزمــة استكشــاف

سـياق وفـي ال ،(وفهـم البيئـة االسـتراتيجيةتوليـد البـدائل  )التعلم المسـتمر، الذكية بأبعادها المنظمة

وهـو مـا  (144.6)قـد بلـغ    2RAdjustedذاته، أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديـد المعـدل 

توليــد  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بأبعادهــا المنظمــةخصــائص ب هتمــاملاليعكــس المســتوى الصــافي 

 تكشافاسبعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن ( وفهم البيئة االستراتيجيةالبدائل 

β (.1816 ). كمـــا بلغــت قيمـــة درجــة التـــأثير فــي مدينـــة عمــان ةفـــي المستشــفيات الخاصـــ األزمــة

وهـــذا يعنـــي أن  ( لفهـــم البيئـــة.6.164و ) االســـتراتيجيةلتوليـــد البـــدائل ( 2546.)للـــتعلم المســـتمر و 

 تمر،)الـتعلم المسـ الذكيـة بأبعادهـا المنظمـةخصـائص ب هتمـاماالة في مستوى أحدالزيادة بدرجة و 

فـي المستشـفيات  األزمـة استكشـاففي  تحسينيؤدي إلى ( وفهم البيئة االستراتيجيةتوليد البدائل 

 االستراتيجيةلتوليد البدائل ( 2546.)للتعلم المستمر و β (.1816 )بقيمة  في مدينة عمان ةالخاص

( 144.416) المحســوبة والتــي بلغــت Fويؤكــد معنويــة هــذا التــأثير قيمــة  .( لفهــم البيئــة6.164و )

، وعليه الفرعية األولىصحة قبول الفرضية عدم (. وهذا يؤكد   0.05وهي دالة عند مستوى )

 التي تنص على: الفرضية البديلة تقبل و الفرضية العدمية ترفض 

توليــد  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بببعادهــا المنظمــةخصــائص ل وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية

فـي مدينــة  ةفـي المستشـفيات الخاصـ األزمــة استكشـاففـي ( وفهـم البيئـة االسـتراتيجيةالبـدائل 

 .(  0.05) مستوى داللة عند عمان
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O2H: توليـــد البـــدائل  الـــتعلم المســـتمر،) الذكيـــة بببعادهـــا المنظمـــةخصـــائص ال يوجـــد أثـــر ل

ينـة فـي مد الخاصـةفـي المستشـفيات  لحـدوث األزمـة االستعدادفي ( وفهم البيئة االستراتيجية

   .(  0.05) عند عمان

المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص  االنحــدارتحليــل  اســتخدامهــذه الفرضــية تــم  ختبــارال 

 االسـتعداد( فـي وفهـم البيئـة االسـتراتيجيةتوليد البـدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمة

 (.12 - 3)بالجدول  حفي مدينة عمان، وكما هو موض ةفي المستشفيات الخاص لحدوث األزمة

 (12 - 3جدول )

 االستعدادفي  الذكية بأبعادها المنظمةخصائص المتعدد لتأثير  االنحدارتحليل  اختبارنتائج 

 في مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص لحدوث األزمة

المتغير 

 التابع

(R) 
 رتباطاال

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 

التحديد 

 المعدل

F 
لمحسوا

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
المحسو

 بة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 االستعداد
لحدوث 
 األزية

0.739 0.546 0.541 124.175 

 5 االنحدار

62666 

التع م 
 اليستيف

6.224 3.732 62666 

 516 البواقي
توليد البدائل 
 االستفاتيجية

.3316 5.088 62666 

 515 المجموع
 فهم

 البيئة 
.2626 4.473 62666 

 يّلحظة: 

 .(  0.05)يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى *

 .(  0.05( )1.633) الجدولية تعند يستوى Fقيية *
 .(  0.05( )2.649) الجدولية تعند يستوى Tقيية *

 

توليـد  )الـتعلم المسـتمر، هـاالذكيـة بأبعاد المنظمـةخصـائص ( أثر 12 - 3يوضح الجدول ) 

فــي  ةفــي المستشــفيات الخاصــ األزمــة لحــدوث االســتعداد( فــي وفهــم البيئــة االســتراتيجيةالبــدائل 

خصـائص ل. إذ أظهـرت نتـائج التحليـل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية مدينة عمـان
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 االسـتعداد( فـي وفهـم البيئـة االسـتراتيجيةتوليد البـدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمة

R (0.739 ) رتبــاط، إذ بلــغ معامــل االفــي مدينــة عمــان ةفــي المستشــفيات الخاصــ األزمــة لحــدوث

( 0.546(، أي أن مـا قيمتـه )0.546فقـد بلـغ ) 5R(. أمـا معامـل التحديـد   0.05عنـد مسـتوى )

نـاتج عـن  نـة عمـانفـي مدي ةفـي المستشـفيات الخاصـ األزمة لحدوث االستعدادمن التغيرات في 

وفهـم  االسـتراتيجيةتوليـد البـدائل  )التعلم المسـتمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص التغير في 

قـد    2RAdjustedوفي السياق ذاتـه، أظهـرت نتـائج التحليـل أن معامـل التحديـد المعـدل  ،(البيئة

 ذكيــة بأبعادهــاال المنظمــةخصــائص ب هتمــاملالوهــو مــا يعكــس المســتوى الصــافي  (0.541)بلــغ 

بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية ( وفهم البيئة االستراتيجيةتوليد البدائل  )التعلم المستمر،

. كمــا بلغــت فــي مدينــة عمــان ةفــي المستشــفيات الخاصــ األزمــة لحــدوث االســتعدادالناتجــة عــن 

( 6.212و ) سـتراتيجيةااللتوليـد البـدائل ( 3316.)للـتعلم المسـتمر و β (.2246 )قيمة درجة التـأثير 

الذكيـة  المنظمـةخصـائص ب هتمـاماالة في مسـتوى أحدوهذا يعني أن الزيادة بدرجة و  لفهم البيئة.

فــــي  تحســــينيــــؤدي إلــــى ( وفهــــم البيئــــة االســــتراتيجيةتوليــــد البــــدائل  )الــــتعلم المســــتمر، بأبعادهــــا

للـــتعلم β (.2246 )بقيمــة  فــي مدينــة عمــان ةفــي المستشــفيات الخاصــ األزمــة لحــدوث االســتعداد

ويؤكد معنوية هذا التأثير  .( لفهم البيئة6.212و ) االستراتيجيةلتوليد البدائل ( 3316.)المستمر و 

عـدم (. وهـذا يؤكـد   0.05( وهي دالـة عنـد مسـتوى )124.175) المحسوبة والتي بلغت Fقيمة 

التـي الفرضية البديلة بل تقو الفرضية العدمية ترفض ، وعليه الفرعية الثانيةصحة قبول الفرضية 

 تنص على: 

توليــد  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بببعادهــا المنظمــةخصــائص ل وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية

فـي  ةفـي المستشـفيات الخاصـلحـدوث األزمـة  االسـتعدادفـي ( وفهم البيئـة االستراتيجيةالبدائل 

 .(  0.05) مستوى داللة عند مدينة عمان
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O3H: توليـــد البـــدائل  الـــتعلم المســـتمر،) الذكيـــة بببعادهـــا المنظمـــةخصـــائص ل ال يوجـــد أثـــر

 عنـد فـي مدينـة عمـان الخاصةفي المستشفيات  األزمة احتواءفي ( وفهم البيئة االستراتيجية

(  0.05).   

المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص  االنحــدارتحليــل  اســتخدامهــذه الفرضــية تــم  ختبــارال 

 احتــواء( فــي وفهــم البيئــة االســتراتيجيةتوليــد البــدائل  )الــتعلم المســتمر، االذكيــة بأبعادهــ المنظمــة

 (.04 - 3)بالجدول  في مدينة عمان، وكما هو موضح ةفي المستشفيات الخاص األزمة

 (04 - 3جدول )
 احتواءفي  الذكية بأبعادها المنظمةخصائص المتعدد لتأثير  االنحدارتحليل  اختبارنتائج 

 في مدينة عمان ةفيات الخاصفي المستش األزمة

المتغير 

 التابع

(R) 
 رتباطاال

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 

التحديد 

 المعدل

F 
المحسو

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
المحسو

 بة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 احتوا 
 األزية

62145 62146 62141 412224 

 5 االنحدار

62666 

التع م 
 اليستيف

6.222 3.447 62661 

 516 البواقي
توليد البدائل 
 االستفاتيجية

.3716 5.334 62666 

 515 المجموع
 فهم

 البيئة 
.1686 2.673 62664 

 يّلحظة: 

 .(  0.05)يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى *

 .(  0.05( )1.633) الجدولية تعند يستوى Fقيية *
 .(  0.05( )2.649) الجدولية تعند يستوى Tقيية *

توليـد  )الـتعلم المسـتمر، الذكيـة بأبعادهـا المنظمـةخصـائص ( أثر 12 - 3يوضح الجدول ) 

. فـي مدينـة عمـان ةفـي المستشـفيات الخاصـ األزمـة احتـواء( في وفهم البيئة االستراتيجيةالبدائل 

الذكيـة  المنظمـةخصائص لير ذي داللة إحصائية إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأث

فــــي  األزمــــة احتــــواء( فــــي وفهــــم البيئــــة االســــتراتيجيةتوليــــد البــــدائل  )الــــتعلم المســــتمر، بأبعادهــــا
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  ( عنـد مسـتوى )R (0.693 رتبـاط، إذ بلـغ معامـل االفـي مدينـة عمـان ةالمستشـفيات الخاصـ

( مــن التغيــرات فـــي 0.480أن مــا قيمتــه )(، أي 0.480فقــد بلــغ ) 5R(. أمــا معامــل التحديــد 0.05

 المنظمةخصائص ناتج عن التغير في  في مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص األزمة احتواء

وفــي الســياق ذاتــه،  ،(وفهــم البيئــة االســتراتيجيةتوليــد البــدائل  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بأبعادهــا

وهو ما يعكـس  (0.475)قد بلغ   2Rusted Adjأظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد المعدل 

توليـد البــدائل  )الــتعلم المسـتمر، الذكيـة بأبعادهـا المنظمـةخصــائص ب هتمـاملالالمسـتوى الصـافي 

في  األزمة احتواءبعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن ( وفهم البيئة االستراتيجية

للـتعلم المسـتمر β (.2226 )ة درجـة التـأثير كما بلغت قيم .في مدينة عمان ةالمستشفيات الخاص

ة أحدوهذا يعني أن الزيادة بدرجة و  ( لفهم البيئة.6.114و ) االستراتيجيةلتوليد البدائل ( 3716.)و 

توليــــد البــــدائل  )الــــتعلم المســــتمر، الذكيــــة بأبعادهــــا المنظمــــةخصــــائص ب هتمــــاماالفــــي مســــتوى 

فــي  ةفــي المستشــفيات الخاصــ األزمــة احتــواءي فــ تحســينيــؤدي إلــى ( وفهــم البيئــة االســتراتيجية

( 6.114و ) االسـتراتيجيةلتوليـد البـدائل ( 3716.)للتعلم المسـتمر و β (.2226 )بقيمة  مدينة عمان

( وهـي دالـة عنـد 412224) المحسـوبة والتـي بلغـت Fويؤكد معنوية هـذا التـأثير قيمـة  لفهم البيئة.

تـــرفض ، وعليـــه الفرعيـــة الثالثـــةل الفرضـــية صـــحة قبـــو عــدم (. وهـــذا يؤكـــد   0.05مســتوى )

 التي تنص على: الفرضية البديلة تقبل و الفرضية العدمية 

 

توليــد  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بببعادهــا المنظمــةخصــائص ل وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية

 مـانفي مدينة ع ةفي المستشفيات الخاصاألزمة  احتواءفي ( وفهم البيئـة االستراتيجيةالبدائل 

 .(  0.05) مستوى داللة عند
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O4H: توليـــد البـــدائل  الـــتعلم المســـتمر،) الذكيـــة بببعادهـــا المنظمـــةخصـــائص ال يوجـــد أثـــر ل

فـي مدينـة  الخاصـةفـي المستشـفيات  النشاط والتـوازن استعادةفي ( وفهم البيئة االستراتيجية

   .(  0.05) عند عمان

المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص  االنحــدارتحليــل  اســتخدامية تــم هــذه الفرضــ ختبــارال 

 اســتعادة( فــي وفهــم البيئــة االســتراتيجيةتوليــد البــدائل  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بأبعادهــا المنظمــة

 - 3)بالجــدول  فــي مدينــة عمــان، وكمــا هــو موضــح ةفــي المستشــفيات الخاصــ النشــاط والتــوازن

03.) 
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 (03 - 3جدول )

 استعادةفي  الذكية بأبعادها المنظمةخصائص المتعدد لتأثير  نحداراالتحليل  اختبارتائج ن

 في مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص النشاط والتوازن

المتغير 

 التابع

(R) 
 رتباطاال

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 

التحديد 

 المعدل

F 
المحسو

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β ردرجة التأثي

T 
المحسو

 بة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

 استعبدة
النشبط 
 والتوازن

62414 62114 62111 131.176 

 5 االنحدار

62666 

التع م 
 اليستيف

6.232 3.930 6.000 

 516 البواقي
توليد البدائل 
 االستفاتيجية

.3046 4.751 .0006 

 515 المجموع
 فهم

 البيئة 
.2926 5.055 .0006 

   يّلحظة:

 .(  0.05)يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى *

 .(  0.05( )1.633) الجدولية تعند يستوى Fقيية *
 .(  0.05( )2.649) الجدولية تعند يستوى Tقيية *

  

توليـد  )الـتعلم المسـتمر، الذكيـة بأبعادهـا المنظمـةخصـائص ( أثر 03 - 3يوضح الجدول ) 

فـــي  ةفـــي المستشــفيات الخاصـــ النشـــاط والتــوازن اســـتعادة( فــي البيئـــةوفهــم  االســـتراتيجيةالبــدائل 

خصـائص ل. إذ أظهـرت نتـائج التحليـل اإلحصـائي وجـود تـأثير ذي داللـة إحصـائية مدينة عمـان

 اســتعادة( فــي وفهــم البيئــة االســتراتيجيةتوليــد البــدائل  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بأبعادهــا المنظمــة

R (0.748 ) رتبـاط، إذ بلـغ معامـل االفـي مدينـة عمـان ةيات الخاصـفي المستشـف النشاط والتوازن

( .5590(، أي أن مـا قيمتـه )0.559فقـد بلـغ ) 5R(. أمـا معامـل التحديـد   0.05عنـد مسـتوى )

نـاتج عـن  فـي مدينـة عمـان ةفـي المستشـفيات الخاصـ النشـاط والتـوازن اسـتعادةمن التغيرات فـي 

وفهـم  االسـتراتيجيةتوليـد البـدائل  )التعلم المسـتمر، بعادهاالذكية بأ المنظمةخصائص التغير في 

قـد    2RAdjustedوفي السياق ذاتـه، أظهـرت نتـائج التحليـل أن معامـل التحديـد المعـدل  ،(البيئة
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 الذكيــة بأبعادهــا المنظمــةخصــائص ب هتمــاملالوهــو مــا يعكــس المســتوى الصــافي  (0.555)بلــغ 

بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية ( وفهم البيئة تراتيجيةاالستوليد البدائل  )التعلم المستمر،

كما بلغـت قيمـة  .في مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص النشاط والتوازن استعادةالناتجة عن 

( لفهـم 6.242و ) االسـتراتيجيةلتوليـد البـدائل ( 3046.)للـتعلم المسـتمر و β (0.232 )درجة التـأثير 

الذكيـــة  المنظمـــةخصـــائص ب هتمـــاماالة فـــي مســـتوى أحـــدلزيـــادة بدرجـــة و وهـــذا يعنـــي أن ا البيئـــة.

 اسـتعادةفـي  تحسينيؤدي إلى ( وفهم البيئة االستراتيجيةتوليد البدائل  )التعلم المستمر، بأبعادها

للـتعلم المســتمر و β (0.232 )بقيمــة  فــي مدينـة عمـان ةفــي المستشـفيات الخاصـ النشـاط والتـوازن

 Fويؤكــد معنويــة هــذا التــأثير قيمــة  .( لفهــم البيئــة6.242و ) االســتراتيجيةل لتوليــد البــدائ( 3046.)

صـحة عـدم (. وهـذا يؤكـد   0.05( وهـي دالـة عنـد مسـتوى )131.176) المحسـوبة والتـي بلغـت

التـي تـنص الفرضية البديلة تقبل و الفرضية العدمية ترفض ، وعليه الفرعية الرابعةقبول الفرضية 

 على: 

توليــد  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بببعادهــا المنظمــةخصــائص ل داللــة إحصــائية وجــود تــبثير ذي

فـي  ةفـي المستشـفيات الخاصـ النشـاط والتـوازن اسـتعادةفي ( وفهم البيئـة االستراتيجيةالبدائل 

 .(  0.05) مستوى داللة عند مدينة عمان
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O5H: توليـــد البـــدائل  لمســـتمر،الـــتعلم ا) الذكيـــة بببعادهـــا المنظمـــةخصـــائص ال يوجـــد أثـــر ل

 فـي مدينـة عمـان الخاصـةفـي المستشـفيات  األزمـة مـنالـتعلم في ( وفهم البيئة االستراتيجية

   .(  0.05) عند

المتعــدد للتحقــق مــن أثــر خصــائص  االنحــدارتحليــل  اســتخدامهــذه الفرضــية تــم  ختبــارال 

 مـنالـتعلم ( فـي وفهـم البيئـة راتيجيةاالسـتتوليد البدائل  )التعلم المستمر، الذكية بأبعادها المنظمة

 (.02 - 3)بالجدول  في مدينة عمان، وكما هو موضح ةفي المستشفيات الخاص األزمة

 (02 - 3جدول )   

 منالتعلم في  الذكية بأبعادها المنظمةخصائص المتعدد لتأثير  االنحدارتحليل  اختبارنتائج 

 في مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص األزمة

تغير الم

 التابع

(R) 
 رتباطاال

(2R) 
معامل 

 التحديد

Adjusted   
(2R)  

معامل 

التحديد 

 المعدل

F 
المحسو

 بة

DF 
درجات 

 الحرية

Sig* 

مستوى 

 الداللة
 β درجة التأثير

T 
المحسو

 بة

Sig* 

مستوى 

 الداللة

التع م 
 ين

 األزية
62114 62114 62112 452464 

 5 االنحدار

62666 

التع م 
 اليستيف

6.141 2.128 6.034 

 516 البواقي
توليد البدائل 
 االستفاتيجية

.3676 5.120 .0006 

 515 المجموع
 فهم

 البيئة 
.2266 3.493 .0016 

 يّلحظة: 

 .(  0.05)يكون التأثيف ذا داللة إحصبئية تعند يستوى *

 .(  0.05( )1.633) الجدولية تعند يستوى Fقيية *
 .(  0.05( )2.649) توىالجدولية تعند يس Tقيية *

  

توليـد  )الـتعلم المسـتمر، الذكيـة بأبعادهـا المنظمـةخصـائص ( أثر 02 - 3يوضح الجدول ) 

فـــي مدينـــة  ةفـــي المستشـــفيات الخاصـــ األزمـــة مـــنالـــتعلم ( فـــي وفهـــم البيئـــة االســـتراتيجيةالبـــدائل 

 المنظمةخصائص ل. إذ أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود تأثير ذي داللة إحصائية عمان
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 األزمــة مــنالــتعلم ( فــي وفهــم البيئــة االسـتراتيجيةتوليــد البــدائل  )الــتعلم المســتمر، الذكيـة بأبعادهــا

 ( عنـد مسـتوى )R (0.669 رتبـاط، إذ بلغ معامـل االفي مدينة عمان ةفي المستشفيات الخاص

0.05  5(. أمـا معامـل التحديـدR ( مـن التغيـرات فـي .4480(، أي أن مـا قيمتـه )0.448فقـد بلـغ )

خصــائص نــاتج عــن التغيــر فــي  فــي مدينــة عمــان ةفــي المستشــفيات الخاصــ األزمــة مــنالــتعلم 

وفـي السـياق  ،(وفهـم البيئـة االسـتراتيجيةتوليـد البـدائل  )التعلم المسـتمر، الذكية بأبعادها المنظمة

وهـو مـا  (.4420)قـد بلـغ    2RAdjustedذاته، أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديـد المعـدل 

توليــد  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بأبعادهــا المنظمــةخصــائص ب هتمــاملاليعكــس المســتوى الصــافي 

 مـنالتعلم بعد التخلص من قيم األخطاء المعيارية الناتجة عن ( وفهم البيئة االستراتيجيةالبدائل 

β (0.141 )ير رجــة التـــأثدكمـــا بلغــت قيمـــة  .فــي مدينـــة عمــان ةفـــي المستشــفيات الخاصـــ األزمــة

وهـــذا يعنـــي أن  ( لفهـــم البيئـــة.6.221و ) االســـتراتيجيةلتوليـــد البـــدائل ( 3676.)للـــتعلم المســـتمر و 

 )الـتعلم المسـتمر، الذكيـة بأبعادهـا المنظمـةخصـائص ب هتمـاماالة في مستوى أحدالزيادة بدرجة و 

فـي المستشـفيات  األزمـة مـنفي الـتعلم  تحسينيؤدي إلى ( وفهم البيئة االستراتيجيةتوليد البدائل 

 االستراتيجيةلتوليد البدائل ( 3676.)للتعلم المستمر و β (0.141 )بقيمة  في مدينة عمان ةالخاص

( وهي 452464) المحسوبة والتي بلغت Fويؤكد معنوية هذا التأثير قيمة  .( لفهم البيئة6.221و )

، وعليـه الفرعيـة الخامسـة صـحة قبـول الفرضـيةعـدم (. وهـذا يؤكـد   0.05دالـة عنـد مسـتوى )

 التي تنص على: الفرضية البديلة تقبل و الفرضية العدمية ترفض 

توليــد  )الــتعلم المســتمر، الذكيــة بببعادهــا المنظمــةخصــائص ل وجــود تــبثير ذي داللــة إحصــائية

فـي مدينــة  ةفـي المستشـفيات الخاصـ األزمــة مـنالـتعلم فـي ( وفهـم البيئـة االسـتراتيجيةالبـدائل 

 .(  0.05) مستوى داللة عند عمان
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

  المقدمة(: 1ـ  5)
 مناقشة النتائج(: 2ـ  5)
 التوصيات (:  3ـ  5)
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 المقدمة (: 1ـ  5)

ا الباحـــث، كإجابـــة عـــن عرضـــًا لمجمـــل النتـــائج التـــي توصـــل إليهـــ يتنـــاول هـــذا الفصـــل

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 الدراســة الحاليــة قــدم الباحــث 

 والمقترحات. عددًا من التوصيات
 

 مناقشة النتائج(: 2ـ  5)

 النتائج الوصفية لمتغيرات الدراسة  (:1 - 2 - 5)

المستشــفيات الخاصــة بمدينــة فــي  لخاصــية الــتعلم المســتمرتراوحــت المتوســطات الحســابية  .0

تـوفر  وهـو مـا يعكـس (3.889)بمتوسط كلي مقداره  (4.012 -  3.684)بين  محل الدراسة عمان

 .مرتفع بشكل وحدة التحليلمن وجهة نظر خاصية التعلم المستمر 

محـل  المستشـفيات الخاصـة بمدينـة عمـانفـي  االسـتراتيجيةتوليد البـدائل فر خاصية جاء تو  .5

، حيث تراوحت (3.743)بمتوسط كلي مقداره  مرتفعوحدة التحليل بشكل من وجهة نظر  الدراسة

 .(3.904 -  3.605)بين  االستراتيجيةلخاصية توليد البدائل المتوسطات الحسابية 

بمتوســط كلــي  (3.659 -  3.528)بــين  لخاصــية فهــم البيئــةتراوحــت المتوســطات الحســابية  .4

المستشـفيات الخاصــة فـي  لخاصـية فهـم البيئـة المتوسـط التـوفرالـذي يشـير إلـى  (3.610)مقـداره 

 . محل الدراسة بمدينة عمان
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من  محل الدراسة المستشفيات الخاصة بمدينة عمانفي  األزمة استكشافواقع مرحلة جاء  .3

 األزمـة استكشـافلمرحلـة تراوحت المتوسطات الحسـابية حيث يل مرتفع، وحدة التحلوجهة نظر 

 .(3.803)بمتوسط كلي مقداره  (3.971 -  3.675)بين 

 (3.802 -  3.643)بـــين لحـــدوث األزمـــة  االســـتعدادلمرحلـــة تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية  .2

لحـدوث األزمــة  اداالســتعدلمرحلـة المرتفــع  الواقـعالــذي يشـير إلــى  (3.731)بمتوسـط كلــي مقـداره 

 .محل الدراسة المستشفيات الخاصة بمدينة عمانفي 

بمتوسـط كلـي  (3.875 -  3.754)بـين األزمـة  احتـواءلمرحلة تراوحت المتوسطات الحسابية  .6

المستشـفيات الخاصـة األزمـة فـي  احتـواءلمرحلـة المرتفـع  الواقـعالذي يشير إلـى  (3.842)مقداره 

 . محل الدراسة بمدينة عمان

محــل  المستشــفيات الخاصــة بمدينــة عمــانالنشــاط والتــوازن فــي  اســتعادةواقــع مرحلــة  جــاء .2

لمرحلـــة تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية حيـــث وحـــدة التحليـــل مرتفـــع، مـــن وجهـــة نظـــر  الدراســـة

 .(3.754)بمتوسط كلي مقداره  (3.942 -  3.586)بين النشاط والتوازن  استعادة

بمتوســط  (3.942 -  3.586)بــين لــتعلم مــن األزمــة لمرحلــة اتراوحــت المتوســطات الحســابية  .9

المستشــفيات لمرحلـة الـتعلم مــن األزمـة فـي المرتفــع  الواقـعالـذي يشــير إلـى  (3.738)كلـي مقـداره 

 . محل الدراسة الخاصة بمدينة عمان

 

 فرضيات الدراسة  اختبارنتائج  (:2 - 2 - 5)

توليـد  )التعلم المسـتمر، بأبعادهاالذكية  المنظمةخصائص ل وجود تأثير ذي داللة إحصائية .0

 ةفـي المستشـفيات الخاصـبأبعادهـا مجتمعـة  دارة األزمـاتإ( فـي وفهم البيئة االستراتيجيةالبدائل 

 .(  0.05) عند مستوى داللة في مدينة عمان
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 التــي توصــلت لوجــود تــأثير دال إحصــائياً  (2611) الصــافي وهــذه النتيجــة تتفــق ودراســة

 راحل إدارة األزمات في وزارة الكهرباء بجمهورية العراق.لخصائص القيادة في م
 

توليـد  )التعلم المسـتمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص ل وجود تأثير ذي داللة إحصائية .5

فـــي مدينـــة  ةفــي المستشـــفيات الخاصــ األزمـــة استكشـــاففــي ( وفهــم البيئـــة االســـتراتيجيةالبــدائل 

 .(  0.05)عند مستوى داللة  عمان

ًا التــي توصــلت إلــى أن هنــاك تــأثير إيجابيــ (2611) الصــافيالنتيجــة تتفــق ودراســة  وهــذه

 لخصائص القيادية في مراحل إدارة األزمات في وزارة الكهرباء بجمهورية العراق.لهذه ا
 

توليـد  )التعلم المسـتمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص ل وجود تأثير ذي داللة إحصائية .4

فــي  ةفــي المستشــفيات الخاصــلحــدوث األزمــة  االســتعدادفــي ( وفهــم البيئــة االســتراتيجيةالبــدائل 

 .(  0.05)عند مستوى داللة  مدينة عمان

 اإليجابيـــةأن نســـبة التـــأثيرات التـــي بينـــت  (2612) محمـــودوهـــذه النتيجـــة تتفـــق ودراســـة 

 ( متغيـــر. كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود تـــأثير11) إجمـــالي( مـــن %1221والمعنويـــة بلغـــت )

 األزمات. إدارةمعنوي بين نقل المعرفة ومستقبل 

توليـد  )التعلم المسـتمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص ل وجود تأثير ذي داللة إحصائية .3

 فـي مدينـة عمـان ةفـي المستشـفيات الخاصـاألزمـة  احتـواءفـي ( وفهم البيئـة االستراتيجيةالبدائل 

 .(  0.05)عند مستوى داللة 

التــي توصــلت لوجــود تــأثير دال  (2664) الخشــالي والقطــبتفــق ودراســة وهــذه النتيجــة ت

الصـناعية  الشـركات إدارة  قـدرة فـي اإلداريـة نظـم المعلومـات فاعليـة عناصـر لجميـع إحصـائياً 

 األزمات. حتواءال
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توليـد  )التعلم المسـتمر، الذكية بأبعادها المنظمةخصائص ل وجود تأثير ذي داللة إحصائية .2

فــي  ةفــي المستشــفيات الخاصــ النشــاط والتــوازن اســتعادةفــي ( وفهــم البيئــة اتيجيةاالســتر البــدائل 

 .(  0.05)عند مستوى داللة  مدينة عمان

إلــى وجــود تــأثير معنــوي بــين  التــي توصــلت (2612) محمــودوهـذه النتيجــة تتفــق ودراســة 

 نقل المعرفة ومستقبل إدارة األزمات.
 

توليـد  )التعلم المسـتمر، الذكية بأبعادها لمنظمةاخصائص ل وجود تأثير ذي داللة إحصائية .6

فــي مدينـــة  ةفــي المستشــفيات الخاصــ األزمــة مــنالــتعلم ( فــي وفهــم البيئــة االســتراتيجيةالبــدائل 

 .(  0.05)عند مستوى داللة  عمان

ذي داللـة إحصـائية أثـر  التي بينـت بوجـود (2612) عجيالتوهذه النتيجة تتفق ودراسة 

 (؛ بنــاء الــذكاء الجمــاعيبلــوغ الغايــات؛ فهــم البيئــة؛ مناقلــة المــوارد) كيــةخصــائص المنظمــة الذ

 .بمدينة عماناإلبداع التقني في شركات البرمجة والتصميم والتطوير التوجه بالتعلم و على 
 

 التوصيات (:  3ـ  5)

السليمة لحل االستراتيجية البدائل من توصي الباحثة إدارات المستشفيات بتقديم مجموعة  .0

شكالت واألزمات الطارئة والمحتملة، وضرورة التواصل مع المتخصصين لعالجها وذلك من الم

 األزماتخالل إجراء جلسات عصف ذهني وورش عمل تدريبية ترتبط بمنهجيات مواجهة 

 وأساليبها.

توصي الباحثة إدارات المستشفيات بتوفير وسائل التقييم للبدائل االستراتيجية لمعرفة مدى  .5

 .لية حل المشكالت واألزماتمالئمتها أل
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متغيرات البيئة التنظيمية المختلفة للمستشفيات بدءًا بالهيكل التنظيمي  تطويرالعمل على  .4

ثم موارد المستشفى وأخيرًا ثقافته التنظيمية كي تمثل نقاط قوة ترتكز عليها المستشفيات في 

 لألزمات. الخارجية بداًل من ان تكون نقاط ضعف ومصدراً  التهديداتمواجهة 

ى قيام المستشفيات محل الدراسة بتوفير الدعم التحليلي لتقييم البدائل المحددة ومد .3

حاالت الطارئة واألزمات المحتملة وذلك بإجراء حلقات نقاش بين المسؤولين لتحديد متها للمواء

 هي األمثل في تحديد بدائل التصدي لألزمات. يأساليب الدعم التحليلمن أي 

جراءات والقواعد مما حساب الثبات والجمود في اتباع اإلالمستمر على  تغليب التعلم .2

للتعامل مع التغييرات البيئية المتسارعة التي تحيط بالمستشفيات يعطي المرونة الالزمة 

     المحتملة.  األزماتلإلستعداد ومواجهة 

البيئي  تاكدالال  مصادر حاالت من قبل المستشفيات محل الدراسة بتحديد  هتماماالضرورة  .6

 المتعلقة بقراراتها تجاه الحاالت الطارئة واألزمات المحتملة والتواصل مع المختصين لمعالجتها.

الدعم المادي المناسب للفريق المسؤول عن قيام إدارات المستشفيات محل الدراسة بتوفير  .2

 .التشخيص والتخطيط لمعالجة األزمات المحتملة

وذلك من  كافة بمراحلها باالهتمام يتمثل ما وهو األزمات إدارة في العلمي األسلوب اتباع .9

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، 

وذلك بتبني الخطة  األزمةار في مرحلة التعامل مع ومن ناحية أخرى، المواجهة وتخفيف اآلث

المعتمد في المستشفيات. وأخيرًا، استعادة النشاط األزمة المالئمة للتعامل معها من قبل فريق 

، من خالل معالجة االضرار وتقييم خطط وبرامج إدارة األزمة األزمةوالتعلم، في مرحلة ما بعد 
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ستخالص ين أداء فريق األلتصويبها وتطويرها مع العمل على تحس زمة من خالل التدريب وا 

 نتائج التجارب األخرى.

ة بين خططها وقراراتها مقارن إجراءمن قبل المستشفيات محل الدراسة ب هتماماالضرورة  .9

 زمات مع خطط مستشفيات أخرى.إلدارة األ
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 قائمة المالحق
 

 

  المستشفيات محل الدراسةأسماء : (1الملحق رقم )
  كتاب تكليف المهمة: (2الملحق رقم )
  (انةستباالأسماء محكمي أداة الدراسة ): (3الملحق رقم )
 ( بشكلها النهائيستبانةاالأداة الدراسة ): (4الملحق رقم )
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 المستشفيات محل الدراسةأسماء : (1الملحق رقم )

 المستشفى ت المستشفى ت
 مستشفى عمان 5 المستشفى التخصصي 0
 مستشفى فرح 3 مستشفى هبة 4
 مستشفى الحنان 6 مستشفى العيون 2
 شفى الحمايدةمست 9 مستشفى فلسطين 2
 ستشاريالمستشفى اال 01 مستشفى القدس 9
 المستشفى األهلي 05 المركز العربي 00
 مستشفى الشميساني 03 مستشفى تالع العلي 04
 مستشفى فيالدلفيا 06 مستشفى اإلسراء 02
 مستشفى دار السالم 09 مستشفى البيادر 02
 مستشفى الحياة 51 مستشفى ابن الهيثم 09
 مستشفى المقاصد 50 فى عبد الهاديمستش 50
 مستشفى ماركا التخصصي 55 مستشفى الهالل األحمر 54
 مستشفى الجاردنز 53 ستقاللمستشفى اال 52
 مستشفى جبل عمان 56 مستشفى الجزيرة 52
 مستشفى األمل 59 مستشفى األردن 59
 المستشفى الخالدي 41 المستشفى اإلسالمي 40
 مستشفى لوزميال 45 اإليطاليالمستشفى  44
 مستشفى األقصي 43 مستشفى عاقلة 42
 مستشفى الحسين للسرطان 49  أبو دية مستشفى الشهيد 42
 مستشفى المواساة 31 مستشفى ميالد 49
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  كتاب تكليف المهمة(: 2الملحق رقم )
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  (ستبانةاالأسماء محكمي أداة الدراسة ): (3الملحق رقم )

 

 مكان العمل التخصص ي واالسماللقب العلم الرقم
 جامعة الشرق األوسط نظم معلومات وتحليل بيانات أ.د. محمد عبدالعال النعيمي 1
 جامعة الشرق األوسط تسويق أ.د. ليث سلمان الربيعي 2
 جامعة العلوم التطبيقية إدارة أعمال أ.د. حسن علي الزعبي 5
 ألوسطجامعة الشرق ا إدارة أعمال د. أحمد علي صالح 1
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال الزعبيمحمد د. هيثم  1
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال طويقاتفهد د. أمجد  1
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال د. محمود حسين أبو جمعه 4
 جامعة الشرق األوسط إدارة أعمال حجازيعلي د. هيثم  4
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 ( بشكلها النهائيستبانةاالاة الدراسة )أد: (4الملحق رقم )

 تحية طيبة.....................................  السيد /  ة الفاضل / ة

: أثر خصائص المنظمة الذكية في إدارة األزمات" تهدم الببحثة القيبم بدفاسة بعنوان

 بيبنبيبن حيث تهدم الدفاسة إلى  ".المستشفيات الخاصة بمدينة عماندراسة تطبيقية في 

 .تعيبن يدينةفي  الخبصةاليستشفيبت خصبئص الينظية الذكية في إدافة األزيبت في  أثف

 وتقدير اعتزازنحن نثق بآرائكم وستكون هذه اآلراء موضع 

 إينبس فدايدة الطالبة:  الدكتوف نضبل الصبلحيالمشرف: 
 

 الشخصية والوظيفية  البيانات

    الجنس (1)
   أنثى   ذكف

    

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

  سنة 11 –11 ين  سنة 16 –51 ين

  سنة فأكثف  11 سنة 16 – 11
    

      اليؤهل الع يي  (5)
  دب وم تعبل  بكبلوفيوس

  دكتوفاه  يبجستيف
    

    تعدد سنوات الخبفة  (1) 
   سنوات 16 ينأقل  – 1 ين   سنوات فأقل 1

  سنة فأكثف  11  سنة 11 أقل ين  – 16 ين
 

 اليسيى الوظيفي  (1)
  فئيس قسم  يديف

    يشفم إدافغ
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المنظمة الفأغ ببلعببفات التبلية لتحديد يدى اإلتفبق بيب يفد في كل تعببفة ين تعببفات الفجب  بيبن 

  الذكية

 الفقرة ت
 بدائل اإلجابة

 أوافق  أوافق بشدة
أوافق بدرجة 

 متوسطة
 ال أوافق

ال أوافق على 

 اإلطالق

 التعلم المستمر

1 
ات تعي ية تهدم ل تع م اليستيف إجفا يتخذ اليستشفى 

 ليواجهة التغييفات البيئية
     

2 
ز اليستشفى تعي ية التع م اليستيف اليتع قة بكيفية  يعزا

 توليد قيية أتع ى له وليفاجعيه
     

      تع ى تييزهب بشكل يستيف بنب   شفى الففص يحدد اليست 5
      كعي ية هبية يفبحةاإليجببي ل تغييف اليستشفى ينظف  1
1 

الّلزية اليوافد والففص اليستشفى ليوظفيه يوفف 
  ل تع م

     
 االستراتيجيةتوليد البدائل 

1 
صل إلى قفاف ي كيقيايهب ي  تعدة بدائل واليستشفى ولاد ي

  ذغ جودة تعبلية
     

      الجديدة اليستشفى ببألفكبف االبداتعيةفحب ي 4
      القفاف تخبذتقنيبت لتوليد البدائل الاليستشفى يستخدم  4
4 

يجيوتعة ين البدائل الجيدة وبشكل فوتيني يتم توليد 
 ةيهيال اتقفافل 

     
16 

يوفف اليستشفى الدتعم التح ي ي لتقييم البدائل اليحددة ين 
 قب ه

     
 فهم البيئة

11 
تبكدحبالت  تعتببفااليأخذ اليستشفى بنظف  البيئي  الّلا

 ه ألغ قفافاتخبذتعند 
     

12 
تبكدحبالت اليستشفى  يحدد البيئي اليتع قة  الّلا

 هبتعبلجلي يع اليختصين واصلم التويتببلقفافات 
     

15 
أنظية ويتخصصين ل يسبتعدة في تقييم اليستشفى يوفف 

تبكداآثبف حبالت   البيئي  لّلا
     

تبكدحبالت اليستشفى  يشخاص 11       البيئي بنظفة تعقّلنية الّلا
11 

تبكديصبدف  اليستشفى تع ى تحديد يعيل البيئي  الّلا
 القفافات اتخبذينهب في تعي ية  ستفبدةلّلاليتع قة بعي ه 
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يفد في كل تعببفة ين تعببفات  الفأغ ببلعببفات التبلية لتحديد يدى اإلتفبق بيبالفجب  بيبن 
 إدارة األزمات

 الفقرة ت
 بدائل اإلجابة

 أوافق  أوافق بشدة
أوافق بدرجة 

 متوسطة

ال 

 أوافق

ال أوافق على 

 اإلطالق

 األزمة استكشاف

11 
تهتم اإلدافة الع يب في اليستشفى بتحديد يؤشفات حدوث 

 األزية
     

14 
دالالت التي قد ال اكتشبمتهتم إدافة اليستشفى بجيع و

 تكون يؤشفا لحدوث األزية
     

14 
يجفغ اليستشفى تعي يبت اليسح البيئي الداخ ي بصوفة 

 شبي ة وينتظية ل تعفم تع ى يؤشفات حدوث األزية
     

14 
يجفغ اليستشفى تعي يبت اليسح البيئي الخبفجي 
بصوفة شبي ة وينتظية ل تعفم تع ى يؤشفات حدوث 

 األزية
     

26 
دافة اليستشفى بعي يبت تصنيم وتبويب يؤشفات تهتم إ

 حدوث األزيبت
     

 لألزمة االستعداد

21 
يوفف اليستشفى الدتعم اليبدغ الينبسب ل ففيق اليسؤول 

 تعن التشخيص والتخطيط ليعبلجة األزيبت اليحتي ة
     

22 
ات إجفا لدى اليستشفى تع ييبت إدافية واضحة تحدد 

 تي ةزيبت اليحالتعبيل يع األ
     

25 
لدى اليستشفى بفايج وخطط كبفية وجبهزة إلدافة 

 األزيبت
     

21 
تقوم إدافة اليستشفى بيفاجعة وتطويف خطط إدافة 

 األزيبت بشكل يستيف
     

21 
يتسم هيكل اليستشفى التنظييي بيفونة تسبتعد في 

 التعبيل يع األزيبت حبل وقوتعهب
     

 األزمة احتواء

21 
فبتع ة ل تعفم تع ى يب  اتصبلستشفى وسبئل يستخدم الي

 ييكن أن تسببه األزية
     

      يهتم اليستشفى بعبيل الوقت تعند التعبيل يع األزيبت 24
24 

يؤكد اليستشفى تع ى توزيع اليهبم واليسؤوليبت 
 والصّلحيبت تعند حدوث أغ أزية

     
24 

يحفز اليستشفى ففيق إدافة األزيبت ل قيبم بيهبيه في 
 التصدغ ألغ أزية

     
56 

القفافات  تخبذيعقد اليستشفى اجتيبتعبت فوفية ال
 الّلزية بشأن األزية 
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 الفقرة ت
 بدائل اإلجابة

 أوافق  أوافق بشدة
أوافق بدرجة 

 متوسطة
 ال أوافق

ال أوافق على 

 اإلطالق

 النشاط والتوازن استعادة

51 
يواقع اليخت فة الّلزية ل  االحتيبجبتيحدد اليستشفى 

 التي تأثفت بهب األزية
     

52 
تقدم إدافة اليستشفى حوافز لعبي يهب في فتفة حدوث 

 األزيبت
     

55 
حي ة توتعية ليعبلجة اآلثبف  إجفا يقوم اليستشفى ب

 الس بية التي ين الييكن أن تحدثهب األزية 
     

51 
فة تقوم إدافة اليستشفى ببلتأكد ين أن الوحدات اليتضف

 نتيجة األزية تيبفس تعي هب بشكل طبيعي
     

51 
 استعبدةات جفا تخصص إدافة اليستشفى دتعيب  يبليب  إل

 النشبط فيه
     

 التعلم من األزمة

51 
يستخ ص اليستشفى الدفوس والعبف ين األزيبت التي 

 واجههب سببقب  
     

54 
 يقوم اليستشفى بتقييم كفب ة وفعبلية خطط وبفايج إدافة

 األزيبت السببقة
     

54 
يقوم اليستشفى بيقبفنة خطط األزيبت اليشببهة في 

 يستشفيبت أخفى
     

54 
يقوم اليستشفى بيقبفنة قفافات التعبيل يع األزيبت 

 بيستشفيبت أخفى
     

16 
يقوم اليستشفى بديج الدفوس اليستفبدة ين الثغفات في 

 تقب يةالخطط السببقة في خطط إدافة األزيبت اليس
     

 

 

 


