العالقة بين تق انة المعلومات وادارة االزمة
دراسة تطبٌقٌة
م.م شهناز فاضل احمد

المستخلص
ٌقدم البحث الحالً اطارا نظرٌا وتطبٌقٌا ٌختبةر الع قةة بةٌن تقانةة المعاومةات وادار ,االزمةة  ,وتحدٌةد
مسةةتوا اهمٌةةة مكونةةات تقانةةة المعاومةةات ( المادٌةةة  ,البرمجٌةةات  ,شةةبكات االتدةةال  ,المةةوارد البشةةرٌة )
وانعكاس اهمٌتها فً تحقٌق مستوا اداء متمٌز ٌعزز مةن قةدر ,المنظمةة المبحوثةة فةً مواجهةة االزمةات
واالحداث التً قد تتعةر لهةا .هةدف البحةث الةى ودةف وتشةخٌص المتغٌةرات والمتمثاةة بمكونةات تقانةة
المعاومات وادار ,االزمة.كما ادتمد البحث داى استمار ,االستبٌان لجم البٌانات والمعاومات لعٌنة طبقٌة
مكونة من ( )24مدٌرا من العاماٌن فً القطةاع المدةرفً .وقةد تةم اختبةار الفرضةٌات باسةتخدام دةددا مةن
الوسةائل االحدةةائٌة وباسةةتخدام النظةام االحدةةائً الجةةاهز . SPSSواثبتةةت معظةم النتةةائ التطبٌقٌةةة دةةحة
فرضٌة البحث التً اقترحت والتةً داةى اساسةها تةم دةٌارة مجمودةة مةن االسةتنتاجات والتودةٌات التةً
ٌمكن ان تتبعها ادار ,المدرف دٌنة البحث لمواكبة التطورات المتسةاردة التةً ٌشةهدها العدةر الحةالً ,
والذي جعل المدارف تعمل فً بٌئات دٌنامٌكٌة رٌر مستقر.,

المقدمة
فً الوقت الذي ٌكون فٌه التغٌٌر قد حدث فً المحٌط والبٌئة  ,وحتى فً المنظمةة  ,وبسةبب ان التغٌٌةر قةد
ٌكون سرٌعا ,فان المنظمة قد تواجه تحةدٌات دةد , ,اقتدةادٌة وتكنولوجٌةة  ,وسٌاسةٌة  ,تجعاهةا تعةٌم ازمةات
مختافة سواءا داى الدعٌد الداخاً او الخارجً  ,وقد تهدد هذه االزمات حٌا ,المنظمةة ووجودهةا  ,وال شةن ان
التساٌم لحقٌقة ان االزمات جزء من حٌا ,االفراد والتنظٌمات االجتمادٌة والمنظمات والمؤسسات ٌ ,مثةل مةدخ
مناسبا لاتعامل مة اال زمةة حٌةث ٌمكةن التفكٌةر والعمةل لاوقاٌةة مةن االزمةات وادارتهةا بطرٌقةة دامٌةة مةن خة ل
دراسة االزمات السابقة واستخ ص الدروس المستفاد , ,وتحدٌد مراحل االزمة والتخطٌط الدارتها ادتمادا داى
فرق خادة تتاقى تدرٌبا نظرٌا ودماٌا .والواق فان دراسات ادار ,االزمةة قةد تطةورت وادةبحت مجةاال مشةتركا
الهتمام ودمل باحثٌن وخبراء من تخددات دامٌة مختافة .والمؤكد ان المعاومات هً المدخل الطبٌعً لعماٌة
اتخاذ القرار فً مراحل االزمة المختافة  ,من هنةا فةان وجةود قادةد ,اساسةٌة لابٌانةات والمعاومةات تتسةم بالدقةة
والتدنٌف الدقٌق وسهولة االستدداء قد ٌسادد كثٌةرا فةً وضة اسةس قوٌةة لطةرا البةدائل واالختٌةار بٌنهمةا .
ولما كان وقوع االزمات امر البد منه فان االستعداد لها وتهٌئة االمكانٌات ال زمة لها ٌعد من الواجبةات المهمةة
لاقٌادات االدارٌة فً المنظمات المختافة دةنادٌة ام خدمٌةة ورٌرهةا وتعةد ادار ,االزمةة مرتبطةة بقةدر ,المةدراء
داى معالجة الحالة التً دارت الٌها المنظمة بسبب االزمة .
ومن اجل ان التكون تان االزمات اشد دمقةا واكثةر تهدٌةدا ف بةد مةن االهتمةام بالجانةب المعاومةاتً حٌةث تسةاهم
تقنٌة المعاومات بدور كبٌر فً توفٌر التسهٌ ت الفنٌة واالدارٌة الضرورٌة لمعالجة البٌانات التً تتعاق بانشطة
الوحدات االقتدادٌة ,تتباور مشكاة البحث الحالً فً ضةعف االهتمةام بتقنٌةة المعاومةات ,لمةا لهةا مةن دور فةً
مواجهة االحداث رٌر المتوقعة.
ٌهدف البحث الى تحاٌل طبٌعة الع قة بٌن تقانة المعاومات بمكوناتها ( المادٌة  ,شبكات االتدال  ,البرمجٌات ,
الموارد ال بشرٌة )وبةٌن ادار ,االزمةة فةً المدةرف مجتمة البحةث وادتمةد المةنه الودةفً فةً الحدةول داةى
النتائ اذ تم جم المعاومات دن طرٌق استمار ,االستبٌان التً وزدت داى دٌنة
طبقٌة من (مةدٌري االقسةام والشةعب ) فةً مدةرف الرشةٌد الرئٌسةً الةذي اختٌرمجتمعةا لابحةث  .وتةم اسةتخدام
مجمودةة مةن االسةةالٌب االحدةةائٌة فةةً تحاٌةةل البٌانةات وباسةةتخدام البرنةةام االحدةةائً  SPSSالجةةاهز .تودةةل
البحث الى مجمودة من االستنتاجات اهمها وجود د قة بداللة معنوٌة بٌن تقانة المعاومات وادار ,االزمة  ,كما
اودى البحث بالتاكٌد داى التحدٌث المستمر لذاكر ,المعاومات واالهتمام بشبكات االتدال لما لها مةن تةاثٌر فةً
الوقاٌة من االزمات  ,ولضمان مواجهتها بنجاا وبما ٌحقق االستقرار.
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المبحث االول  :منهجية البحث Research Methodology
اوال  -:مشكلة البحث Research problem
ٌةةرا الخبةةراء بةةان هنةةان باسةةتمرار ازمةةة تتعةةر لهةةا المنظمةةات الدةةغٌر ,والكبٌةةر ,داةةى حةةد سةةواء وفةةً
مجاالت مختافة وان االزمة حدث ٌخاق او ٌهدد بخاق كارثة ٌمكن ان ٌنةت دنهةا تحطةٌم سةمعة المنظمةة وٌهةدد
مستقباها .وداى اثراالنفتاا الذي ٌشهده القطاع المدرفً العراقً وما ٌفرضه ذلن من تحدٌات داةى المنظمةات
المدرفٌة فان ذلن ٌتطاب دراسة ومعرفة كل ماٌمكن ان ٌسهم فً زٌاد ,كفاء ,وفاداٌة الخةدمات التةً تقةدمها .
وما تتطابه ظروف المرحاة الراهنة المتعاقة بمواكبة التطور والثور ,المعاوماتٌة وما تسةتازمه هةذه المعاومةات
من توافر تقنٌات الحتوائها والتعامل معها .
وتاسٌسا داى ما تقدم ٌمكن تشخٌص مشكاة البحث بالتساؤالت التالٌة -:
 -1ما مستوا تقانة المعاومات فً المدرف المبحوث وداى وفق اراء المدٌرٌن العاماٌن فٌها ؟
 -4ما طبٌعة الع قة االرتباطٌة بٌن تقانة المعاومات وادار ,االزمة ؟

ثانيا :هدف البحث Research Objectives
ٌهدف البحث الى جماة من االمور ٌمكن تاخٌدها باالتً -:
 -1تساٌط الضوء داى طبٌعة ادتماد تقانة المعاومات فً دماٌات المدارف ومستوا استخدامها .
 -4العمل داةى تقةدٌم معاومةات تهةم المدةارف مدةارة احدةائٌا ومددمةة بةاراء مةدٌرٌها والتةً تعكةس واقعهةا
الحقٌقةةً الةةى حةةد مةةا  .مةة التركٌةةز داةةى جانةةب ادار ,االزمةةة ممةةا ٌمكةةن االسةةتفاد ,منهةةا فةةً الظةةرف الحةةالً
والمستقباً .
 -3تفحص مدا قاباٌة دٌنة البحث فً ادار ,االزمة ,باالدوات العامٌة واالدارٌة .
 -2محاولة االودول الستنتاجات وتودٌات لامدارف العراقٌة بدور ,دامة والمدارف مجتم البحث بدور,
خادة وبالشكل الذي ٌساددهم فً ت فً نقاط الضعف ومواجهة االزمات والحوادث المحتماة مستقب .

ثالثا  :اهمية البحث Research Importance
ٌستمد البحث اهمٌته من النقاط االتٌة -:
 -1اهمٌة القطاع المدرفً الذي ٌنتمً الٌه مجتم البحث ودٌنته  ,اذ ٌعد من القطادات المهمة والحٌوٌة,ومن
اوائل القطادات التً استخدمت تقانة المعاومات وتفادات معها .
 -4تحدٌد اهم االسباب التً تعمل داى حدوث االزمات وتفاقمها فً المنظمات .
 -3توجٌه اهتمام شدٌد لموضوع ادار ,االزمة من خة ل البحةث المٌةدانً واالسةتط دً خادةة واننةا نعةٌم فةً
بٌئة دٌنامٌكٌة سرٌعة التغٌٌر  ,وماٌئة بالتحةدٌات والدةرادات والتناقضةات داةى مختاةف االدةعد ,ممةا قةد ٌولةد
ضغوطا لتحمل المسؤولٌة .
 -2دراسة توفر فهم ادمق الستجابات العاماٌن فً المنظمات فً مواقف االزمات مما قد ٌعطً مساهمة فً بناء
م مح االدار ,فً الظروف االستثنائٌة  ,ولدراسة ادار ,االزمة داى وجه الخدوص .

رابعا  -:منهج البحث Research Methodology
ادتمدالبحث المنه الودفً التحاٌاً الذي ٌركز داى ودف دقٌق وتفدةٌاً لظةاهر ,او موضةوع محةدد
بدور ,نودٌة او كمٌة او رقمٌة  ,واستخراج النتائ دن طرٌق نظام (  ) SPSSاالحدائً الجاهزوادتماد
معام ت االرتباط البسٌط وبعة المقةاٌٌس االحدةائٌة االخةرا مثةل الوسةط الحسةابً واالنحةراف المعٌةاري
ومعامل االخت ف ونسبة المساهمة .

خامسا  :استبانة البحث Research questionnaire
وهً االدا ,الرئٌسة التً ادتمدت فً جم البٌانات والمعاومات االساسٌة لابحث لكونها مناسبة لتفحص
اراء المستجٌبٌن  ,وتم تطوٌر اسئاتها باالدتماد داى دراسات ورسائل م اداد ,تكٌٌف بع العبارات وحذف
بعضها بما ٌتناسب ومتطابات البحث الحالً .
تكونت استمار ,االستبٌان من قسمٌن  ,تضمن القسم االول معاومات شخدٌة دن دٌنة البحث  ,اما القسم الثانً
فتضمن مجمودة االسئاة المتعاقة بمتغٌرات البحث وبجزأٌن _:
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الجزء االول ( المتغٌر المستقل  )Xوٌتمثل بمكونات تقانة المعاومات والمتمثاة بـ (المكونات المادٌة ,البرمجٌات
,شبكات االتدال ,الموارد البشرٌة)تمثاها المؤشرات من ( ) 11-1وادتمد فً ادداد الفقرات داى مقٌاس
). (Shal,et. all . ,2001
الجزء الثانً ( المتغٌر التاب  )Yواشتمل داى التساؤالت حول توافر امكانٌة ومقومات ادار ,االزمة واسبابها
التً تواجهها المنظمة دٌنة البحث وامكانٌة معالجتها متمثاة بالمؤشرات ( ) 41 -11وادتمد المقٌاس داى
ابعاد ادار ,االزمة فً دراسة (داٌو) 1991 , ,وقد قٌست  .جمٌ المتغٌرات الرئٌسة وفقراتها داى وفق
مقٌاس لٌكرت الخماسً .

سادسا  :مجتمع البحث وعينته Research Society and it Sample :
اشتمل مجتم البحث داى القطاع المدرفً العراقً  ,حٌث تم اختٌارمدرف الرشٌد الرئٌس فً محافظة بغداد
حةةدودا لابحةةث  ,وهةةو مةةن المدةةارف العراقٌةةة الحكومٌةةة التجارٌةةة  .بعةةد ان جةةرا ادتمةةاد معةةاٌٌر تراهةةا الباحثةةة
موضودٌة وٌمكن االدتماد داٌها لتابٌة متطابات متغٌرات البحث وهذه المعاٌٌرهً مستوا التقانة فً المدةرف
ودرجة توافر مقومات ادار ,مؤهاة الى حد ما لمواجهة االزمات .
امةةا دٌنةةة البحةةث  ,فقةةد تةةم اختٌةةار دٌنةةة طبقٌةةة دشةةوائٌة مةةن المةةدٌرٌن العةةاماٌن فةةً المدةةرف والةةذٌن ٌشةةغاون
الوظةةةائف ( مةةةدٌري االقسةةةام والشةةةعب ) والبةةةالم دةةةددهم (  ) 17وزدةةةت داةةةٌهم ( )07اسةةةتمار ,اسةةةتبانة كةةةان
المسترج منها(  ) 24استمار ,فقط اي ما ٌشكل نسبة( )%17وهً نسبة مقبولة الررا البحث .

سابعا -:فرضية البحث research hypotheses
تنطاق فرضٌة البحث من وجود د قة ارتباط معنوٌة بٌن تقانة المعاومات بمكوناتها ( المادٌة  ,البرمجٌات,
شبكات االتدال,الموارد البشرٌة ) وادار ,االزمة .

ثامنا :مخطط البحث االفتراض
ان توضٌح مشكاة االبحث واهدافه ٌتطاب بناء مخطط ٌوضح طبٌعة متغٌراته.
ٌتمثل مخطط البحث االفتراضةً مةن خة ل افتةرا الع قةة بةٌن (المتغٌةر المسةتقل) تقانةة المعاومةات بمكوناتهةا
الفردٌة ( المكونات المادٌة  ,البرمجٌات  ,االتداالت  ,الموارد البشرٌة ) وبٌن ادار ,االزمة (كمتغٌر تاب ) .

انمتغير انمستقم X

تقانتانمعهوماث
انمكوناث انماديت
انبرمجياث
شبكاث االتصال
انمهاراث انبشريت

انمتغير انتابع Y

ترتبط بعالقت معنويت

ادارة االزمت

المبحث الثان  :الجانب النظري للبجث
اوال :مفهوم تق انة المعلومات The Concept of Information Technology
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الى وقت قرٌب لم ٌكن المدٌرون ٌهتمون بكٌفٌةة جمة وتنظةٌم وتشةغٌل وبةث المعاومةات فةً المنظمةة  ,ولةم
ٌكونةةوا ٌعامةةون الكثٌةةر دةةن تقانةةة المعاومةةات ,بةةالررم مةةن ظهةةور الحاسةةبات االلٌةةة واسةةتخدامها فةةً مجةةال نظةةم
المعاومات سواء فةً دماٌةات التخةزٌن والتشةغٌل او ظهةور البةرام المتطةور ,التةً تسةادد فةً فاداٌةة العماٌةة
االدارٌة واتخاذ القةرارات  ,وقةد ادا تطةور العاةوم الهندسةٌة وداةوم الحاسةوب الةى ظهةور التقانةة الحدٌثةة التةً
كانت تبحث دنها المدارف بدور ,خادةة لحةل بعة مشةاكاها ,وان تقانةة المعاومةات جعاةت معظةم المنظمةات
تتحول تدرٌجٌا من العمل الورق ً الروتٌنً الى العمل الفكري المةنظم الةذي ٌعتمةد لغةة االرقةام واالفكةار مةن اجةل
استثمار وقت وجهد العاماٌن فٌها  .مما ٌتطاب مواجهة التحدٌات ومواكبة هذا التقدم التقنً الهائل اذ كان هدفها
البقاء فً بٌئة المنافسة المتسةاردة التغٌٌةر ٌ .ؤكةد ( ) Seen,1998:12فةً مفهومةه لتقانةة المعاومةات داةى
المهارات البشرٌة والمعرفٌة كجزء ضروري من اجزاء التقانة وادواتها  ,اذ درف تقانة المعاومةات  ITبانهةا
" مدةطاح ٌشةٌر الةى القةدرات المختافةةة المسةتخدمة فةً تجمٌة ودةر البٌانةةات والمعاومةات مةن اجةل تكةةوٌن
المعرفة لدا االفراد وتتكون من ث ثة دنادر رئٌسٌة هً الحاسةوب  ,وشةبكات االتدةال  ,والمهةارات البشةرٌة
".
فٌمةةادرف( ) Griffin,1999:673تقانةةة المعاومةةات بانهةةا "مةةوارد المنظمةةة المسةةتخدمة فةةً ادار ,العماٌةةات
الضرورٌة والقٌام بمهامها االساسٌة والتً تتضمن اجهز ,الحاسوب وانظمة االتدال وتشغٌل البرامجٌات وهةً
تمكن المدراء والعاماٌن من استخدام المعاومات وبشكل جٌد ".ودبر ( ) Laudon&Laudon,2000:13دن
تقانة المعاومات باالشار ,الى بٌئتها التحتٌة والتً مةن خ لهةا تسةتطٌ المنظمةة بنةاء نظةام معاوماتهةا بودةفها
"احدا االدوات المتٌسر ,لامدراء لمعالجة مشاكل التغٌٌر الحاداة ".
ووجةةد فٌهةةا ( " ) Hellrigel,2001:393االدوات  ,الطرائةةق ,االجةةراءات ,وااللٌةةات المسةةتخدمة فةةً تحوٌةةل
االشةةٌاء والمةةواد والمعاومةةات التةةً تسةةتخدم لاحدةةول داةةى مةةدخ ت بٌانةةات وتحوٌاهةةا الةةى مخرجةةات " ومةةن
التعرٌف السابق ن حظ تاكٌد داى دور وظائف نظم المعاومات ومكوناتها .
وقد ٌستخدم ادط ا تقانة المعاومات كبةدٌل الدةط ا نظةم المعاومةات ,او قةد ٌسةتخدم بطرٌقةة اوسة لودةف
مجمودة من انظمة المعاومات ,والمستخدمٌن ,واالدار. ,
اال ان (ٌ ) Boddy, et al ., 2002:35نظرلاموضوع مةن زاوٌةة اخةرا فٌبةٌن ان القةـو ,الحقةـٌقٌة لاةـ ( ) IT
تق فً المعاومات (  ) Iولٌست فً التقانة (  ) Tوالتً تعنً الوسائل التً تحمل المعاومات .
كما وجد فٌها ( )Daft,2004:285بانهةا سة ا حاسةم ٌسةادد المنظمةات فةً الحفةاظ داةى االسةبقٌات التنافسةٌة
لمواجهة التنافس العالمً والودول الى متطابات الزبون بالسردة والجود ,العالٌة.
من خ ل المفةاهٌم السةابقة ن حةظ اخةت ف وجهةات النظةر حةول مجمةل المفهةوم العةام لتقانةة المعاومةات بحسةب
اخت ف الباحثٌن وتخدداتهم .
وداٌه ٌمكن تحدٌد مفهوم تقانة االمعاومات ودالالتها باالتً -:
 -1وسائل تستخدم لمسادد ,المدراء والمنظمات فً الحدول داى المخرجات بادتبارها قادد ,لامعرفة
 -4تعد المواردالبشرٌة جزء ضروري من اجزاء تقانة المعاومات لامسادد ,داى القٌام بالعمل .
ٌ -3مكن ل تقانة المعاومات ان تحقق مٌز ,تنافسٌة فً المنظمة اذا ما ددمت بالشكل الدحٌح والفعال .

ثاني ا :اهمي ة تق ان ة المعلوم ات واس تخدامتها :

Importance of Information
Technology and it Utilize

The

تنب اهمٌة تقانة المعاومات من خ ل ما تقدمةه ل فةراد والمنظمةات والمجتمة مةن ددةم ٌسةادد الجمٌة فةً
الودول الى تحقٌق اهدافه  .ومما الشن فٌه ان اهمٌة تقانة المعاومات  ITتاتً من اهمٌة المعاومةات نفسةها ,
اذ ان االخٌر ,تمثل مورد مهم تتعامل بها المنظمات  ,فكاما زاد حجم المنظمة زاد االدتماد داى هذه المعاومات
وازداد ت اهمٌة استخدام اجهز ,الحاسوب (الكمبٌةوتر ) واجهةز ,االتدةاالت ورٌرهةا  .وان دةدم توافرهةا سةوف
ٌجعل المنظمة تعٌم فً حالة من ال تاكةد  ,ممةا قةد ٌةؤدي الةى اضةعاف قةدرتها داةى دةن القةرارات الدةحٌحة
.وقد قامت اراب المدارف فً دول العالم المختافة باالستثمار فً تقانة المعاومةات حٌةث مكنهةا ذلةن مةن العمةل
بدقة وسردة استجابة لمتطابات البٌئة الخارجٌة التً تددو الى سردة تقدٌم الخدمات المدرفٌة .
ٌرا ( ) Haszko&Thomes,1999:17ان اهمٌة تقانة المعاومات تزداد بالنسبة لامنظمات النها تسةادد فةً
االقتداد وفً اتاحة فرص سوقٌة جدٌد ,النها تجعل المنظمات تخرج دن اطارها التقاٌدي فةً ممارسةة ادمالهةا
 ,وبذلن فهً توفر فردة لامنظمة القامة شبكات لاتعامل م منظمات اخةرا وبةذلن فهةً تسةادد داةى االنتشةار
والدخول فً بٌئات اخرا جدٌد , ,كمةا اسةهمت (  ) ITفةً تةدوٌل  Internationalizationالعمةل المدةرفً
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وزٌةةاد ,معةةدالت التركٌةةز واالنةةدماج بةةٌن البنةةون  ,ممةةا اثرفةةً النتٌجةةة داةةى راس المـةةـال المةةالً ( Financial
 ) capitalوترتةةةةب داةةةةى ذلةةةةن مةةةةنح القةةةةرو لاقطةةةةاع الخةةةةاص اضةةةةافة لاقطةةةةاع االشةةةةتراكً  .وٌؤكةةةةد
(  ) Joseph,et.al,2000:68-70بان اهمٌـة تقانة المعاومات تاتً من دورها فً تحقٌق االتً -:
* خزن البٌانات  Dataباٌجاز م امكانٌة الودول الٌها وبشكل كبٌر .
* زٌاد ,فاداٌة االفراد العاماٌن وزٌاد ,انتاجٌتهم فً اماكن دماهم .
* تامٌن اتداالت سرٌعة ودقٌقة داخل المنظمة وخارجها ,وباقل التكالٌف .
* الدقة الكبٌر ,فً االحتساب م المعالجة السرٌعة لامعام ت والبٌانات

ثالث ا  :مكون ات تق ان ة المعلوم ات Components

Technology

The Information

ان دراسةةة اي متغٌةةر ٌتطاةةب تحدٌةةد مكوناتةةه وفٌمةةا ٌخةةص تقانةةة المعاومةةات  ,فقةةد اختاةةف البةةاحثون فةةً تحدٌةةد
مكوناتهةةةا  ,فهنةةةان مةةةن ٌةةةرا بانهةةةا تتكةةةون مةةةن ( الحواسةةةٌب Computersبمةةةا فٌهةةةا الحواسةةةٌب الماٌكروٌةةةة
والحواسٌب المتوسطةالمدا والفائقة القدر, ,و شةبكات االتدةال  , Communication Networksومعرفةة
(. ) Senn,1998:14( )) Know-How
فً حٌن حددها اخرون باربعة دنادر وهً االجهز ,والبرامجٌات  ,قوادد البٌانات  ,وشبـكات االتدةال  .اال ان
هنان اتفاقا بٌن اراء الباحثٌن ٌجم داى ان المكونات االتٌة والتً سٌتم ادتمادها الرةرا هةذه الدراسةة تمثةل
العنادر االساسٌة لتقانة المعاومات  ,وهً كاالتً -:

 -1المكونات المادية Hardware
وهً االشٌاء الماموسة من المعدات المستخدمة الدخال البٌانات والمعاومات وخزنهةا ونقاهةا واسةترجادها
واسةتقبالها وبثهةا دنةد الحاجةة ٌ.ةرا ( ) Laudon & Laudon ,2000:18ان المكونةات المادٌةة تتةالف مةن
ستة مكونات هً  :وحد ,المعالجة المركزٌة ( )CPUالتً تعال البٌانات وتسٌطر داى باقً اجةزاء الكومبٌةوتر ,
ووحد  ,الخزن االولً التً تخزن البٌانات والتعاٌمات والبةرام خة ل دماٌةة المعالجةة  ,ووحةد ,الخةزن الثةانوي
الذي ٌخزن البٌانات والبرام دندما التكون فً حالة معالجة  ,ومن ثةم ادوات االدخةال التةً تحةول البٌانةات الةى
معاومات بعد معالجتها  ,ووسائل االخراج التً تمثل البٌانات بدٌم ٌفهمها االفةراد  ,وسادسةا ادوات االتدةاالت
التً تسٌطر داى مرور المعاومات .

 -2البرمجيات Software
وهةً مجمودةةة مةةن البةةرام التةً تسةةمح ل جهةةز ,بمعالجةةة البٌانةات  ,اذ تمثةةل مجمودةةة االوامةةر واالٌعةةازات
لتغٌٌر العماٌات .ان برمجٌات الحاسوب تتالف من برام النظام  ,وبرام تطبٌقٌة  ,وبرام النظام هً تفادةٌل
لتعاٌمةةات مبرمجةةة تسةةٌطر وتنسةةق محتوٌةةات بةةرام الحاسةةوب كالمعةةال المركةةزي  ,ربةةط االتدةةاالت  ,االدوات
الخارجٌةةة الماحقةةة  .امةةا البةةرام التطبٌقٌةةة فهةةً بةةرام مكتوبةةة لتطبٌقةةات خادةةة النجةةاز مهةةام معٌنةةة مةةن قبةةل
المسةةةةةةةةةةتخدمٌن النهةةةةةةةةةةائٌٌن وان مبرمجةةةةةةةةةةً التطبٌقةةةةةةةةةةات هةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةن ٌضةةةةةةةةةةعون تاةةةةةةةةةةن البةةةةةةةةةةرام
(.) Laudon&Laudon,2000:17

 -3شبكات االتصال Communication Networks
ودفها(  ) Laudon&Laudon,2000: 40بانها " مجمودة متناسقة تدٌر الحاسوب والبرمجٌات وتنقل
المعاومات من موق الخر مثل الرسوم  ,والدور وتتكون مةن مكونةات اساسةـٌة هةً ( الحواسةٌب  ,الطرفٌةات,
المودم , modemقنوات االتدال ,برامجٌات االتدال).
وٌةةرا ( ) Seenانهةةا مجمودةةة حاسةةبات تةةرتبط م ة بعضةةها الةةبع بخطةةوط اتدةةال بحٌةةث ٌمكةةن لمسةةتخدمٌها
المشاركة فً نقل المعاومات فٌما بٌنهم  ,وتتضمن هذه الشبكات (-:) Seen,1998:3
أ -االنترنٌت  Internetوٌعرف بانه شبكة مؤلفة من ادداد هائاة من الشةبكات تةربط بةٌن حاسةبات موزدةة فةً
مختاف انحاء العالم  ,واالنترنٌت كاي منظومة ٌعتمد داى دندرٌن هما المعدات ( ) Hardwareوالبرمجٌةات
(.) Software
ب -االنترانٌةت  , Intranetهةةً شةبكة اتدةةال مشةتركة داخاٌةةة تسةةتخدم تقنٌةات االنترنٌةةت والتةً تدةةمم لتابٌةةة
متطابةةات واحتٌاجةةات العةةاماٌن مةةن المعاومةةات الداخاٌةةة او مةةن اجةةل تبةةادل البٌانةةات والمعاومةةات مةةن المعاومةةات
الداخاٌة او من اجل تبادل البٌانةات والمعاومةات دةن دماٌةات وانشةطة الوحةد ,االقتدةادٌة ,وان بنةاء االنترانٌةت
ٌعطةةً دةةور ,دةةن ادار ,المعرفةةة حٌةةث ٌةةتم نقةةل المعرفةةة الظةةاهر ,والضةةمنٌة ( المرمةةز , ) ,وٌسةةادد فةةً نشةةر
المعاومات والمشاركة بافضل التطبٌقات واالتداالت.
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ج -شبكة االكسترانٌت Extranet Network
هةةً شةةبكة تعاونٌةةة مغاقةةة تسةةتخدم االنترنٌةةت لةةربط االدمةةال م ة الزبةةائن  ,المجهزٌن,الشةةركاء فةةً مواق ة
اخرا.وتعنى هذه الشبكة باٌجاد د قة جدٌد ,بٌن المنظمة وزبائنهةا اذ تدةمم لتابٌةة احتٌاجةات المسةتفٌدٌن مةن
خةةةارج المنظمةةةة ( المجهةةةزون  ,والزبةةةائن  ,والمةةةالكٌن  ,والمنظمةةةات االخةةةرا الموجةةةود ,فةةةً بٌئةةةة االدمةةةال)
. ) James,2002:68(.وٌؤكد ( )Seen,1998:33داى مسالة مهمة وهو ان داى المدارف ان تعمل بعضها
م البع االخر كشبكة تسهل داٌها التعام ت المالٌة  ,اذ ان هذه الشبكات تمكن المدارف مةن تطةوٌر دماٌةة
الحدول داى البٌانات والمدخ ت داى مستوا فروع المدرف والودول الى الفروع االخرا خارج المدرف.
 -2الموارد البشرية Human Recourse
وهةةم االفةةراد الع ة اماٌن كافةةة فةةً مجةةال اسةةتخدام الحاسةةوب والةةذي ٌتطاةةب وجةةودهم لاعمةةل فةةً مجةةال تقانةةة
المعاومات  ,وٌتمتعون بمهارات خادة ٌ,تم اددادهم دن طرٌق التةدرٌب داةى كافةة المجةاالت العامٌةة  ,وٌعتبةر
هةةذا المكةةون اهةةم دنادةةر تقانةةة المعاومةةات النةةه العندةةر المسةةؤول دةةن تشةةغٌل العنادةةر االخةةرا وادارتهةةا
,والمسٌطر داى كافة المستازمات المطاوبة (الحسنٌة .) 09: 1991,

رابعا  :مفهوم االزمة وادارتها The concept of Crisis and its management
هنان قادد ,رالبا ما ٌشٌر الٌها الخبراء فً مجال انقاذ الكوارث  ,تقول " ان  %17من الشركات التً تفتقةر
الى خطة الطوار ئ تعان خ ل دامٌن مةن معاناتهةا الكارثةة مغادرتهةا مجةال دماهةا  ,وداةى الةررم مةن ذلةن فةان
العدٌةةد مةةن المنظمةةات هةةً لٌسةةت مهٌئةةة لوقةةوع الكةةوارث  ,وان  %17مةةن الشةةركات الدةةنادٌة التماةةن خطةةة
دماٌاتٌةةة الدار ,االزمةةة داةةى االطةة ق .اذ ٌفتةةر بعةة المةةدراء ان نسةةبة حةةدوث االزمةةة هةةً ضةةئٌاة جةةدا
(  ) Brown,1993 :42-48اال ان جمٌ االزمات تتطاب فً مواجهتهةا نمطةا ادارٌةا ٌتدةف باالبةداع واالبتكةار
والخاق والقدر ,داى التخطٌط واختٌار الحاول المناسبة لكل منها .
فاالزمةةة مةةاهً اال تحةةد ٌ Challengeواجةةه متخةةذ القرارفةةً الكٌةةان االداري وهةةً اٌضةةا دةةراع بةةٌن ارادتةةٌن
وقوتٌن  ,قو ,واراد ,متخذ القرار فً الكٌان االداري  ,وبٌن قو ,واراد ,دانعً االزمة وهً اٌضةاموقف ٌواجةه
الكٌان االداري  ,وٌشعر معه متخذ القرار باالنفعال الشدٌد ومواجهته بقو ,ضارطة شدٌد ( ,الخضةٌري1997 ,
. ) 19:
وداى ذلن تتعدد مفاهٌم االزمة وادار ,االزمة  ,وتختاف وجهات النظر حول مفهومها  ,وٌعود ذلن الى المشاكل
المتعةةةةةدد ,التةةةةةً ٌواجههةةةةةا االفةةةةةراد والمنظمةةةةةات والتةةةةةً تتفةةةةةاوت فةةةةةً حةةةةةد ,تاثٌرهةةةةةا ونتائجهةةةةةا  ,وٌةةةةةذهب
( ) Schemerhorn,1995:1997الى التاكٌد من ان مشكاة االزمة هً مشةكاة رٌةر متوقعةة ٌمكةن ان تةؤدي
الى كارثة اذا لم تحةل او تواجةه بدةور ,سةرٌعة  .وٌمكةن القةول انةه لةٌس هنةان منظمةة فةً منحةى مةن التعةر
ل زمة  ,ولٌس هنان منظمات محدنة باتجاه االزمات لةذلن فةان مدةن ةلٌةة الدارتهةا سةٌعمل دةل ادراكهةا حةال
وقودها.
واالزمة ادارٌا هً ظاهر ,رٌر مسةتقر ,تمثةل تهدٌةدا مباشةرا ودةرٌحا لبقةاء المنظمةة واسةتمرارها وهةً تتمٌةز
بدرجة معٌنة من المخاطر ,وتمثل نقطة تحول فً اوضاع رٌر مستقر ,تعود الى نتائ رٌر مرروبة تةؤثر سةابا
داى كفاء ,وفاداٌة متخذ القرار وتؤدي الى خسار ,مادٌة ومعنوٌة وجسدٌة تؤثر فً سمعة المنظمات ومكانتها
ومستقباها ( .) Jones,2001 : 2
وداى هذا االساس ٌمكن النظر الى ادار ,االزمة داى انها " تقنٌة دامٌة " تتضمن منهجا دامٌا ومنطقٌةا ٌجعةل
المنظمة قادر ,فً التغاب داى االزمة وضغوطها وسابٌاتها واالستفاد ,من اٌجابٌاتها .
اال انه ٌجب التمٌٌز بٌن ادار ,االزمات  Crisis Managementوبٌن االدار ,باالزمةات Management
 by Crisisوالتً تقوم داى افتعال االزمة واٌجادها كوسٌاة لاتغطٌة والتموٌه داى المشاكل التً تواجه النظام
االداري حٌث ٌخرج النظام االداري من ازمة ألزمةة حتةى ٌةتم تةدمٌره وتقةوم دماٌةة االدار ,باالزمةات داةى خاةق
ازمة وهمٌة ٌتم من خ لها توجٌه قوا الفعل المختافة الى تكرٌس االزمة ( بو دز. ) 11: 1990, ,
وقد درف (الاوزي  ) 199: 1999,ادار ,االزمة بانهةا " تقنٌةة تسةتخدم لمواجهةة الحةاالت الطارئةة والتخطةٌط
لاتعامل م الحاالت التً الٌمكن تجنبها واجراء التحضٌرات ال زمة لها ".ووجد فٌها ( ابو قحةف 20: 4774,
) بانها " حدث او موقف مفاجئ رٌر متوقة ٌهةدد قةدر ,االفةراد او المنظمةات داةى البقةاء " االمةر الةذي ٌتطاةب
منها العمل داى اثبات قدراتها وم ءمتها لاتغٌرات البٌئٌة المتقابة والمتغٌةر ,,اذ تشةكل االزمةة مةن هةذا الجانةب
تحدٌا كبٌرا لها .
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وداةى ذلةةن فةةان مةا ٌنبغةةً ادراكةةه ان حةل االزمةةات ٌكمةةن فةً القةةدر ,داةةى مواجهتهةا وتحمةةل المسةةؤولٌة والثقةةة
بالشخص او الطرٌقة التً ٌنبغً الاجوء الٌها فً حاالت االزمة  ,كما تتطاب نمطا ادارٌا ٌتدف باالبداع والخاق
والتعدد داى اٌجاد الحاول المناسبة .

خامسا  :خصائص االزمات Crisis qualifications
ٌرا ( الخضٌري  ) 17-19: 1997 ,ان االزمة مددرها بؤر ,من دةدم االسةتقرار داخةل التنظةٌم االداري
تنشا نتٌجة تجم نقاط مبهمة ودوائر مغاقة من ددم المعرفة وددم التاكد  ,وبمعنى اخةر نقةاط الٌخترقهةا جهةاز
المعاومات لدا التنظٌم الذي نشات فٌه االزمة  ,ونتٌجة لعدم المعرفة ووجود المناخ المؤٌد والعوامل المسةادد,
تتوالى قوا الضغط وتتجم فً بؤر ,االزمة  ,وقد تؤدي الى انهٌار التنظٌم وانهٌار مدالحه ومكاسبه وحقوقه
معها  ,والدخول فً دائر ,من المجاهٌل المستقباٌة التً ٌدعب معرفتها او حسابها بدقة  ,وداى هذا فان االزمة
ٌنظر الٌها من خ ل منظور مستقباً وبادتبار ان الخطر الحقٌقً ل زمة الٌندرف او ٌتعاق بالماضً والحاضر
ولكن ٌتجه وبشد ,الى ما ٌمكن ان تؤدي الٌه االزمة فً المستقبل .
وداى ذلن ٌجد (العبٌدي  ) 30 : 4774,ان خدائص االزمة ٌمكن حدرها بمجمودتٌن :
 -1خدائص خادة بالفرد وتشمل (الضغط  ,القاق  ,التوترالنفسً  ,الردب  ,ال مباال) ,
 -4خدةةائص خادةةة بالمنظمةةات وتشةةمل ( التهدٌةةد الخطٌةةر لبقةةاء المنظمةةة  ,ضةةٌق الوقةةت الخةةاص باالسةةتجابة,
رٌاب الحل الجذري السرٌ )
فٌما حدد ( داٌو ) 1: 1991, ,خدائص االزمة باالتً:
* التعقٌد المتشابن والتداخل فً دنادرها  ,واسبابها وقوا المدالح المؤٌد ,او المعارضة لها .
* المفاجئة واستحواذهاداى بؤر ,االهتمام لدا المؤسسات واالفراد .
* نقص المعاومات  ,وددم دقتها .
*ان مددر الخطر واالزمة او الكارثة ٌمثل نقطة تحول اساسٌة فً احداث متشابكة ومتساردة .
* انها تسبب فً بداٌتها ددمة ودرجة دالٌة من التوتر مما ٌضعف امكانٌات الفعل المؤثر والسرٌ لمجابهتها .
* ان تداددها المفاجًء ٌؤدي الى درجات دالٌة من الشن فً البدائل المطروحة لمجابهةة االحةداث المتسةاردة
 ,نظرا الن ذلن ٌتم تحت ضغط نفسً دالً وفً ظل ندر ,المعاومات او نقدها .
* ان مواجهتها تستوجب خروجةا دةن االنمةاط التنظٌمٌةة المالوفةة وابتكةار نظةم او نشةاطات تمكةن مةن اسةتٌعاب
ومواجهة الظروف الجدٌد ,المترتبة داى التغٌرات الفجائٌة .
* ان مواجهة االزمة تستوجب درجة دالٌة من التحكم فً الطاقات واالمكانات  ,وحسن توظٌفها فً اطةار منةاخ
تنظٌمً ٌتسم بدرجة دالٌة من االتداالت الفعالة التً تؤمن التنسٌق والفهم الموحد بٌن االطراف ذات الع قة .

سادسا  :انواع االزمات Types of crisis
تتعدد انواع االزمات وتختاف وفقا الخت ف االسس والمعاٌٌر التً ٌخض لها تدنٌفها  .اذ دنفت داةى
اساس المرحاة (التكوٌن-المٌ د – النض –االنحسار –االختفاء)  ,ودنفت داى اسةاس معةدل تكةرار حةدوثها (
متكرر -فجائً -دشةوائً –رٌةر متكةرر ) وتدةنف داةى اسةاس درجةة شةدتها (انفجارٌةة سةرٌعة -هادئةة-بطٌئةة
)وداى اساس التاثٌر (دامة شاماة-خادة جزئٌة) ورٌرها .
ولكةةل مةةن هةةذه االنةةواع معالجةةة خادةةة مرتبطةةة بدرجةةة المهةةار ,فةةً تشةةخٌص النةةوع الحقٌقةةً ل زمةةة  ,وداةةى
مستوا المنظمات ٌمكننا ان نقسم االزمات ( من حٌث الجهة )الى-:
 -1ازمات خارجٌة  -:تتعر لها المنظمات وتدخل فً دراع م اطراف تهدف الى االضرار بمستقبل المنظمة
 ,قد تكون حم ت اد مٌة مضاد ,او منافسة رٌر متوقعة.
 -4ازمات داخاٌةة  -:مةن الممكةن ان تكةون تةاثٌرات االزمةة الخارجٌةة هةً احةدا اسةباب االزمةة داخةل المنظمةة
النشغال االدار ,بمواجهة االزمة الخارجٌة ممةا ٌضةعف سةٌطرتها داةى هةذه االزمةة وٌجعةل المنظمةة فةً موقةف
حرج ازاء ددم رضا العاماٌن وشكواهم وبالتالً اضعاف االجهز ,االدارٌة فٌها .
وتؤكد نظرٌة االنظمة ان المنظمة تتالف مةن ساسةاة مةن االنظمةة الفردٌةة المترابطةة مة بعضةها  ,وان فاداٌةة
المنظمة او النظةام االداري فةً مواجهةة االزمةة هةً بقةو ,انظمتهةا الفردٌةة ( انظمةة معاومةات  ,مةوارد بشةرٌة
(قٌاد ,وداماٌن) ,العماٌات ..ورٌرها .
ومةةا ٌهمنةةا فةةً المقةةام االول تاةةن االزمةةات الداخاٌةةة المرتبطةةة بالنظةةام االداري واجهزتةةه .وقةةد وضة ()Greiner
انموذجا ل زمات الداخاٌة المحتمل ان تواجهها المنظمات خ ل فتر ,حٌاتها ٌ,وضحها الشكل رقم ( -:) 1

كبير
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ازمة فً التجدد
النمو بواسطة المشاركة
ازمة فً االجراءات الرسمٌة
النمو بواسطة التنسٌق
ا زمة فً السٌطر,

حجم
المنظمة

النمو بواسطة التفوٌ
ازمة ساطة
النمو بواسطة التوجٌه
ازمةقٌاد,
النمو بواسطة االلتزام

صغير
نضوج

والدة

يافعة

شكل رقم ( ) 1انموذج ( ) Greinerل زمات الداخاٌة التً تواجه المنظمة
Source: Hatch .M. ,(1997) ," Organization theory ", Oxford university press., New
Yourk.P:174.
ٌ حظ مةن الشةكل السةابق ان المرحاةة ال حقةة الزمةة القٌةاد ,ستسةادد فةً نمةو المنظمةة مةن خة ل تدةحٌح
المسارات التوجٌهٌة لاقٌاد ,,كما قد تؤدي االزمةة فةً القٌةاد ,االدارٌةة الةى ادةاد ,تنظةٌم المنظمةة والتوجةه نحةو
البٌروقراطٌة االدارٌة كرد فعل ل زمة حٌث تتجه المنظمة نحو المزٌد من التخدص فً دمةل اقسةامها وبمةرور
الزمن تدبح هذه االقسام اكثر خبر ,ومهار ,وسٌطر ,داى دماٌاتها  .وٌرا ( )Greinerان ذلن قد ٌكون بداٌةة
مشةةكاة ادارٌةةة ناجم ةة دةةن اخةةت ف فةةً الةةراي بةةٌن ادارات االقسةةام المتخددةةة التةةً ادةةبحت اكثةةر قةةدر ,داةةى
السٌطر ,داى دماٌاتها مما ٌولد ازمة ساطات  ,واذا ما تم السٌطر ,داٌها تنتقل المنظمة الى مرحاة نمو جدٌةد,
من خ ل اقتناع االدار ,العاٌا بضرور ,تفةوٌ جةزء مةن سةاطاتها الةى هةذه االقسةام  ,وهنةا تةدخل المنظمةة فةً
مرحاة ازموٌة جدٌد ,هً ازمة رقابة وسٌطر ,داى االقسام التً فوضتها الد حٌات  ,وان مواجهة هذه االزمة
الجدٌدٌ ,اخذ المنظمة الى مرحا ة جدٌد ( ,مرحاة نمو الحقةة ) مةن خة ل العمةل داةى تنسةٌق دمةل االقسةام فٌمةا
بٌنها  ,وهكذا كاما انتهت ازمة فمن المحتمل ان تظهر ازمة جدٌد. ,

سابعا  :متطلبات ادارة االزمة Crisis Management requirements:
ٌعةةد التعامةةل م ة االزمةةات احةةد المحةةددات الرئٌسةةٌة التةةً تظهةةر مةةدا كفةةاء ,االدار ,وقةةدرتها داةةى مواجهةةة
االحداث الدعبة  ,ومن ثم فان الرؤٌةة الدةحٌحة والقةدر ,داةى التحاٌةل السةرٌ الدةائب والشةجادة داةى اتخةاذ
القرار  ,والقدر ,داى االدتراف بالخطا  ,وددم التندل من المسؤولٌة  ,الٌمكن الحكم داٌه اال من خ ل المرور
بازمة ومحاولة حاها .
وقد حدد ( الخضٌري ) 41: 4773,متطابات ادار ,االزمة بما ٌاتً -:
 -1ددم تعقٌد االجراءات  :اذ تحتاج المنظمة اثناء معالجة االزمة الى السردة فةً انجةاز االدمةال وبالتةالً فةان
الوقت ٌعتبر دندر حاسم فً هذا السٌاق .
 -4التخطةةٌط الجٌةةد  :تمثةةل الخطةةة االطةةار العةةام الةةذي ٌقةةود المرؤسةةٌن لاتفكٌةةر ازاء ادمةةالهم وتجةةاه التعامةةل مة
االزمات  ,فاستخدام التخطٌط الدار ,االزمة ٌبعد دن االرتجالٌة والعشوائٌة فً اتخاذ القرارات .
 -3التنسٌق الجٌد  :اذ البد من وجود انسجام بٌن ادضاء فرٌق ادار ,االزمةات  ,وذلةن مةن اجةل تةوفٌر التنسةٌق
الفعال فٌما بٌنهم .
 -2التواجد المستمر  :اذ من الدعب معالجة االزمات الكبٌر ,اال من خ ل تواجةد ادضةاء الفرٌةق بشةكل مسةتمر
فً مكان االزمة  ,فالتواجد المستمر ٌؤدي الى اكتمال الدور ,لدا الفرٌق دن االزمة .
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 -0تفوٌ الساطة  :وتعتبر فً راٌة االهمٌة اثناء معالجةة االزمةات  ,فقةد تضةطر االحةداث الةى ضةرور ,اتخةاذ
القةةرار المناسةةب بشةةكل سةةرٌ وبةةدون انتظةةار الشةةخص المسةةوؤل والةةذي ٌق ة هةةذا القةةرار ضةةمن اختدادةةه..
وتفوٌ الساطة فً هذا المجال امر حتمً وضروري وخادة اذا كانت االزمة قد حدثت فً دد ,اماكن متفرقةة
ومتبادد. ,
اال ان (داٌةةوٌ ) 44-43, 19991, ,ةةرا بةةان مةةن رٌةةر الممكةةن التعامةةل م ة االزمةةة فةةً اطةةار مةةن العشةةوائٌة
واالرتجالٌة  ,بل ٌجب ان ٌخض التعامل م االزمة لامنه االداري الساٌم لتاكٌد دوامل النجةاا وحماٌةة الكٌةان
االداري من اي تطورات رٌر محسوبة  ,وٌقوم المنه االداري العامً الدار ,االزمة داى اربعة وظائف - :
 -1التخطٌط ٌ /عةد التخطةٌط بمثابةة االطةار العةام الةذي ٌةتم فةً نطاقةه التعامةل مة االزمةات وهةو ٌعنةً التحدٌةد
المسبق لما ٌجب دماه وكٌفٌة القٌام به وداد ,ما ٌكةون التخطةٌط مةرتبط بتوقة االحةداث واالوضةاع المسةتقباٌة
ورسم سٌنارٌو بتتبعات االنشطة .
 -4التنظٌم  /وٌعنً توافر نوع من التنسٌق والتوافق والتكامةل بةٌن الجهةود المختافةة التةً تبةذل الدار ,االزمةة
خادة دندما تحتاج االزمة الى جهد جمادً .
 -3التوجٌه  /حٌث تعتمةد ادار ,االزمةات داةى فةن المواجهةة الحةداث االزمةة  ,وهةً دماٌةة تحتةاج الةى معرفةة
الظروف البٌئٌة المحٌطة باالزمة  ,وان تتم االحاطة بالمعاومةات والتوجٌهةات التةً تضةمن لهةم فةاداٌتهم والتةً
ٌتم تزوٌد فرٌق مواجهة االزمة بها والتعامل م االسالٌب المتاحة امامهم وٌتم ذلن داد ,مةن خة ل اجتمةاع مة
ادضاء فرٌق العمل .
وداى ذلن فان المتطابات اد ه تقتضً وجود مدٌرٌن اكفاء مدربٌن لاتفادةل والتعامةل مة االزمةة  ,كمةا ٌتطاةب
افراد ( داماٌن ) ذوي اراد ,دابة وتحدي فً التعامل م المواقف  ,كما وٌتطاب امكانٌةات منظمٌةة مةن( ررفةة
دماٌات ,اد م ,نظم معاومات  ,نظم اتداالت فعال ) (درٌان ) 14: 1994 ,
فٌما ٌجد ( الاوزي ) بان من اهم اسباب حدوث االزمة هو ددم وجود الثقة نتٌجة لاةنقص فةً المعاومةات ودةدم
توفٌر قادد ,معاوماتٌة كاماة تسادد متخذ القرار  ,مما ٌشكل خوفا وردبا من المجهول  ,وقةد تةؤدي الةى زٌةاد,
الضغوط  ,ومن ثم الحاجة الى اتخاذ قرارات سرٌعة ( الاوزي  . ) 471 : 1999,وداةى ذلةن فةان هنةان درجةة
دالٌة من الشن فً الخٌةارات المطروحةة  ,الن القةرارات تؤخةذ فةً ظةروف مةن دةدم الٌقةٌن ونقةص المعاومةات
الحٌوٌة .
وبناءا داى ما تقدم ٌمكن الجزم بان نجاا ادار ,االزمة ٌعتمد فً المقةام االول داةى مةدا تةوافر قادةد ,بٌانةات ,
وان ذلن ٌستوجب وجود نظام اتداالت فعال قادر داى توفٌر المعاومات الضرورٌة واسترجادها .

المبحث الثالث :الجانب التحليل والعمل للبحث
ٌتضمن هذا المبحث ودف وتشخٌص متغٌرات البحث من اجل التعرف داى االخت فات فً اراء العٌنة
وقٌاس د قات االرتباط بٌن متغٌراته .

اوال :نتائج البحث التحليلية
من اجل التودل الى تحاٌل الجابات واراء دٌنة البحث تم االدتماد داةى مجمودةة مةن المؤشةرات والوسةائل
االحدةائٌة وهةةً الوسةةط الحسةةابً واالنحةةراف المعٌةةاري ومعامةل االخةةت ف والنسةةبة المئوٌةةة لكةةل مؤشةةر  ,وقةةد
ادتمةةد الوسةةط الفرضةةً البةةالم ( )3وفةةق مقٌةةاس لٌكةةرت الخماسةةً بودةةفه معٌةةارا لقٌةةاس درجةةة االسةةتجابة
لامتغٌرات .

 -1المتغير المستقل  /مكونات تقانة المعمومات ()IT
بهدف قٌاس مدا امت ن المدرف المبحوث لمكونات تقانة المعاومات وقٌاس مدا كفاءته فةً اداء االنشةطة
والمهةةام مةةن وجهةةة نظةةر افةةراد العٌنةةة ,تةةم تقسةةٌم هةةذا ال متغٌةةر الةةى اربعةةة مكونةةات ( مؤشةةرات) هةةً :المكونةةات
,المادٌة  ,البرمجٌات  ,شبكات االتدال  ,الموارد البشرٌة .
ٌشٌر الجدول (  ) 1الى ان ابرز المؤشرات التً اسهمت فً ارناء هذا المتغٌر هو مؤشر المكونةات المادٌةة
حٌث بام الوسط الحسابً العام له ( ) 3.97وبانحراف معٌاري (  ) 1.74ومعامل اخةت ف ( ) 41.11وبنسةبة
مئوٌة( ) % 11.7وهً نسبة جٌةد ,ومقبولةة  .ثةم ٌةاتً بالدرجةة الثانٌةة مؤشةر (البرمجٌةات )  ,وفةً الدرجةة
الثالثةةةة مؤشةةةر ( المةةةوارد البشةةةرٌة ) بوسةةةط حسةةةابً( )3.11وبةةةانحراف معٌةةةاري ( ) 1.73ومعامةةةل اخةةةت ف
( ) 49.19وبنسةةبة مئوٌةةة ( ,)% 11.3وفةةً الدرجةةة االخٌةةرٌ ,ةةاتً مؤشةةر ( شةةبكات االتدةةال) اذ سةةجل هةةذا
المكون اقل وسطا حسابٌا بام ( ) 3.43ونسبة مئوٌة (.) 12.12
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اما المعدل العام لتقانة المعاومات فقد كان الوسط الحسابً لها (  ) 3.17ومن ثم فان مستوا هذا المتغٌر هو
فةةوق الوسةةط  ,وبةةانحراف معٌةةاري ( ) 1.70ومعامةةل اخةةت ف ( ) 49.19وبنسةةبة مسةةاهمة ( ) % 12.4ممةةا
ٌشٌرالى اهتمام فوق المتوسط فً مسألة تقانة المعاومات ومتغٌراتها  ,مما ٌعنً وجود اهتمام لاعمل باالسالٌب
الحدٌثة والمتطور ,فً العمل المدرفً  ,اضافة الى االهتمام بالمهارات البشرٌة التً تعزز العمل داى االسالٌب
الحدٌثة .
وداةةى مسةةتوا الفقةةرات ,سةةجات اداةةى وسةةطا حسةةابٌا لفقةةر( ) X16 ( ,اسةةتجابة العةةاماٌن فةةً مجةةال تقانةةة
المعاومات لتقدٌم الخدمات االرشادٌة لازبائن وتفهم حاجاتهم ,دالٌة ).ضمن مؤشر المهارات البشةرٌة  ,اذ باةم
الوسةةط الحسةةابً لهةةا ( ) 2.33وبةةانحراف معٌةةاري ( ) 7.14ممةةا ٌةةدل داةةى تشةةتت قاٌةةل فةةً االجابةةة وبمعامةةل
اخةت ف ( ) % 11.14وبنسةبة مئوٌةة ( )% 11.1وهةً نسةبة دالٌةة  ,تاتهةا الفقةرٌ( )X1( ,سةادد اسةتخدام
االجهز ,الحدٌثة والمتطور ,داى تحاٌل الظروف رٌر المتوقعة بدور ,دالٌة )ضمن مؤشر (مكون ) المكونات
المادٌة  ,اذ بام الوسط الحسابً لها ( ) 2.40وبانحراف معٌاري منخف نسبٌا ( ) 7.97مما ٌدل داى تشةتت
قاٌل فً االجابة من قبل المجٌبٌن وبمعامل اخت ف ( )% 41.11وبنسبة مئوٌة كبٌر ,باغت ( , )% 10.7ممةا
ٌدل داى قو ,تاثٌر دالٌة لهذه الفقر ,فً ارناء مؤشر اومكون (المكونات المادٌةة ) امةا اقةل وسةطا حسةابٌا فقةد
سةةجل لافقةةر( ) X9( ,تةةوفر الشةةبكات التةةً تسةةتخدمها اقسةةام المدةةرف خدمةةة جٌةةد ,لازبةةائن ) اذ باةةم () 4.14
وبانحراف معٌاري دالً بام ( ) 1.19مما ٌدل داى تشةتت دةالً باالجابةة مةن قبةل المجٌبةٌن وبمعامةل اخةت ف
بام ( , ) % 23.10اما نسبة مساهمة هذه الفقر ,فكانت نسبة ضعٌفة اذ باغت النسبة المئوٌة ( )% 02.2مما
اسهم فً ضعف مكون (االتداالت ) .

--------------------------------------------------*معامل االخت ف ( = C.V.االنحراف المعٌاري  /الوسط الحسابً) *% 177
** النسبة المئوٌة = (الوسط الحسابً  /ددد وحدات المقٌاس % 177 *) 0

جدول ( ) 1
االوساط الحسابٌة واالنحرافات المعٌـارٌة ومعام ت االخت ف والنسـب المئوٌة لمؤشرات متغٌـر(تقانة
المعاومات)

ت

الوسط

مؤشرات المتغير المستقل ( مكونات تقانة المعمومات) X

الحسابي

االنحراف
المعياري
S.D

*معامل

االختالف
C.V

**النسبة
المئوية

اوال :المكونات المادية
1

ٌسادد استخدام االجهز ,الحدٌثة والمتطور ,داى تحاٌل
الظروف رٌر المتوقعة بدور ,دالٌة X1
تعتمد نشاطات المدرف داى الحاسوب بشكل اساسً X2

3

تاجا ادار ,المدرف الى استخدام انظمة الحاسوب فً معالجة
االخفاقات فً سٌرالعمل وانجازه X3
االجهز ,والمعدات المستخدمة فً العمل تتدف بالمرونة
الكافٌة بحٌث ٌمكن تعدٌل استخداماتها X4

2
4

المعدل العام لامكونات المادٌة

2.40

7.97

%41.11

%10.7

2.14

7.11

%41.11

%14.2

3.13

1.47

%33.70

%14.1

3.17

1.14

%31.11

%14.7

3.97

1.74

%41.11

%11.7

ثانٌا  :البرمجٌات
5
6
7

فً

تستخدم ادار ,المدرف برمجٌات متعدد ,االرر
دماٌاتها المدرفٌة X5
تمتاز البرامجٌات المستخدمة فً االنشطة المدرفٌةبالبساطة
التاحة استخدامها من قبل العاماٌن X6
تساهم البرمجٌات المستخدمة فً ددم دماٌة اتخاذ القرار
11

2.11

7.11

%47.94

%14.4

3.11

1.71

%41.14

%11.4

2.14

7.11

%47.11

%14.2

8

وحل المشاكل من خ ل توفٌر المعاومات كما ونودا X7
تسهل البرمجٌات المستخدمة تبادل المعاومات بٌن مستخدمً
النظام الحالً X8
المعدل العام لابرمجٌات

3.04

1.11

%34.90

%17.2

3.19

7.91

%40.12

%11.1

ثالثا  :شبكات االتدال
9
11

توفر الشبكات التً تستخدمها اقسام المدرف خدمة جٌد,
لازبائن X9
تعمل قنوات االتدال فً المدرف داى ادامة الثقة بٌن
X10العاماٌن
تستعٌن ادا ,المدرف بشبكة االنترنٌت فً انجاز االدمال
الخادة بها X11

12

تمتان ادار ,المدرف واقسامه تغذٌة راجعة ل دار ,العاٌا
لمواجهة اي مشكاة تواجه العمل X12

11

المعدل العام لشبكات االتدال

4.14

1.19

%23.10

%02.2

3.03

1.11

%34.11

%17.1

3.17

1.43

%39.11

%14.7

3.17

1.10

%31.92

%14.7

3.43

1.11

%31.70

%12.10

رابعا  :الموارد البشرٌة
13

ٌتمٌز العاماون فً مجال تقانة المعاومات بخبر ,وكفاء,
دالٌة فً استخدام االجهزX13 ,

3.17

1.40

%32.14

%14.7

14

تبرم ادار ,المدرف دقود م متخددٌن وخبراء فً مجال
تقانة المعاومات لتدرٌب العاماٌن ْX12

3.11

1.10

%31.10

%14.4

15

توظف ادار ,المدرف افراد مؤهاٌن وذو خبرات دامٌة
ودماٌة فً استخدام تقانة المعاومات X15

1.77

%41.17

%12.1

16

استجابة العاماٌن فً مجال تقانة المعاومات لتقدٌم الخدمات
االرشادٌة لازبائن وتفهم حاجاتهم ,دالٌةX16 .

2.33

7.14

%11.14

%11.1

المعدل العام لاموارد البشرٌة

3.11

1.73

%41.29

%11.3

المعدل العام لمتغير تقانة المعمومات

3771

1715

%29719

%7472

3.13

ولغر امت ن دور ,اكثر وضةوحا دةن دور مكونةات تقانةـة المعاومةات فةان الجةـدول (  ) 4االتةً ٌوضةح
مستوا هذه المتغٌرات وترتٌبها من حٌث االهمٌة باالدتماد داى الوسط الحسابً ومعامل االخت ف .
جدول ( ) 2مستوى اهمية مكونات تقانة المعمومات
الترتٌب
معامل االخت ف
الوسط الحسابً
مكونات IT
االول
%41.11
3.97
المكونات المادٌة
الثانً
%40.12
3.19
البرامجٌات
الثالث
%41.29
3.11
الموارد البشرٌة
الراب
%31.70
3.43
شبكات االتدال
ٌ حظ من الجدول (  ) 4ان مكون ( المكونات المادٌة ) والةذي مؤشةراته الفردٌةة مـةـن () X1-X4
ٌحتل المرتبة االولى من حٌث االهمٌةة  ,اذ سةجل الوسةط الحسةابً مةا مقةداره (ٌ , ) 3.97اٌةه فةً المرتبةة
الثانٌة مكون (البرامجٌات ) وبوسط حسابً ( . ) 3.19اما فً المرتبة الثالثة من حٌث االهمٌة فٌاتً مكون
الموارد البشرٌة بوسةط حسةابً (  . )3.11امةا اقةل اهمٌةة فقةد سةجات لمكةون ( شةبكات االتدةال) اذ سةجل
وسطا حسابٌا بام (. ) 3.43
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كما دكست النتائ التً اشار الٌها الجدول (  ) 4ان ترتٌب المكونات المادٌة حسب معامل االخةت ف جةاءت
فةةً المرتبةةة االولةةى وهةةذا ٌعنةةً ان نسةةبة التفةةاوت فةةً اجابةةات افةةراد العٌنةةة بشةةان فقةةرات مقٌةةاس المكونةةات
المادٌة كانت اقل تفاوتا من فقرات المقاٌٌس االخرا المكونةة لمتغٌةرات تقانةة المعاومةات  ,وكامةا قاةت هةذه
النسبة كانت البٌانات قرٌبة من اوساطها الحسابٌة وبما ٌعكس تددر المتغٌر المستقل ( المكونات المادٌةة )
داى التاثٌر فً المتغٌر التاب .فٌما تاتً البرمجٌات بالترتٌب الثانً وٌاتً مكون المةوارد البشةرٌة بالترتٌةب
الثالث واالتداالت بالترتٌب الراب  ,اذ حقق معامل اخت ف ٌفوق االبعاد السابقة .
ان المكونات االربعة لتقانة المعاومات تمثل اتجاهةا اٌجابٌةا  ,اذ تعكةس المسةتوا االٌجةابً الواضةح االهمٌةة
فةً تحدٌةةد فاداٌةة تقانةةة المعاومةةات المعتمةد ,فةةً المنظمةة مجتمة البحةةث  ,اذ تجةاوزت اوسةةاطها الحسةةابٌة
اجماال الوسط الفرضً (. )3
وبذلن فقد تمت االجابة دن السؤال االول فً مشكاة البحث والذي ٌنص داى ( ما مستوا تقانةة المعاومةات
فً المدرف المبحوث وداى وفق اراء المدٌرٌن العاماٌن فٌها ؟ ) .
 -2المتغير التابع  /ادارة االزمة
لغر تحاٌل اراء دٌنةة البحةث حةول الجةزء الثةانً مةن االسةتبانة والمتعاةق بةالمتغٌر التةاب (ادار ,االزمةة
)ومعرفة قةدر ,ادار ,المدةرف مجةال البحةث فةً التدةدي ل زمةة ومواجهتهةا  ,تةم تقسةٌم هةذا المتغٌةر الةى
دشر ,مؤشرات( اسئاة ) متمثاة بةـ (  ) Y17----Y26تعبةر دةن ابعةاد ادار ,االزمةة وسةبل مواجهتهاوهةذه
االبعاد هً -:
بعد التخطةٌط //وتمثاهةا المؤشةرات (  )Y17 , Y23, Y26بعةد التنظةٌم  / /وتمثاهةا المؤشةرات ( Y20 ,
 )Y21, Y24بعد التوجٌه  //وتمثاها المؤشرات ( )Y18,Y19,Y22,Y25
تشةةٌر نتةةائ جةةدول (  ) 3ان ادار ,االزمةةة بمؤشةةراتها اجمةةاال ذات نسةةبة مئوٌةةة دالٌةةة ممةةا ٌشةةٌرالى
اهتمام دٌنة البحث بمتطابات ادار ,االزمة ,حٌث باغت ( , )% 10.11وبوسط حسابً دام باةم ( ) 3.11
وهو اداى من الوسط الفرضً وبانحراف معٌاري دام ( ) 1.70ومعامل اخةت ف (  ) %41.21وهةذا ٌةدل
داى ان االساوب المعتمد فً التدةدي ل زمةة كةان اسةاوبا دامٌةا دةحٌحا ,وكةان مةن ابةرز المؤشةرات التةً
ساهمت فةً ارنةاء هةذا المتغٌةر هةً مؤشةر (( ) Y21تسةعى ادار ,المدةرف الةى تةوفٌر المعةدات واالجهةز,
االلكترونٌة الحدٌثة لاخدمة المدةرفٌة ) حٌةث باغةت النسةبة المئوٌةة ( )%11.1وبوسةط حسةابً دةالً باةم
( ) 2.33بةةانحراف معٌةةاري (  ) 7.14وبمعام ةل اخةةت ف (. ) % 11.14ممةةا ٌةةدل داةةى االهتمةةام بمواكبةةة
التطورات وقةو ,الع قةات مة الجهةات االخةرا لاتعةاون بتزوٌةد المدةرف بةاالجهز ,الحدٌثةة واسةتعداد ادار,
المدرف العاٌا لاتددي لاظروف المحتماة .
كمةا سةجات كةل مةن الفقةرات ( ) Y26و( )Y20و( ) Y18نسةب مئوٌةة دالٌةة باغةةت ( )% 10.7و()% 14.2
و( )% 11.1داى التوالً وباوساط حسابٌة دالٌة كما اظهره الجدول(. ) 3ومن الم حظ انه لةم ٌظهةر الجةدول
اي نسبة مئوٌة ضعٌفة لمؤشرات متغٌر ادار ,االزمة  ,مما ٌشةٌر الةى ان الجهةاز المدةرفً ٌمتاةن االسةتعدادات
الكافٌة لمواجهة االزمة دند حدوثها وتةوفر مقومةات مواجهتهةا  ,كمةا ان قةدر ,المةدراء داةى تشةخٌص االزمةة
وتحدٌد ابعادها ٌمكن ان ٌكون دام اٌجابٌا فً قدرتهم داى توقعها ومواجهتها .
جدول ( ) 3
االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف والنسب المئوية لمؤشرات
المتغير التابع(ادارة االزمة)

ت
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مؤشرات المتغير التابع (ادارة االزمة) Y

الوسط

نض فً االدتبار دراسة كافة المتغٌرات البٌئٌة
الداخاٌة والخارجٌة دند التخطٌط لمواجهة االزمة

 11نستخدم المعاومات التً نحدل داٌها من الجهات
المختافة لرسم ابعاد المستقبل

الحسابي

االنحراف
المعياري
S.D

*معامل

3.47

1.44

%31.14

3.93
12

1.71

Cاالختالف
.V

%41.44

**النسبة
المئوية

لممساهمة
%12.7
%11.1

 11نواجه المشاكل واالزمات ونحاول حاها فً وقتها م
اخذ الحذر من الظروف المستقباٌة
 02نعمل بروا الفرٌق الواحد لمواجهة االزمات دند
حدولها وبما متوافر من امكانٌات
 01تسعى ادار ,المدرف لتوفٌر المعدات واالجهز,
االلكترونٌة الحدٌثة لاخدمة المدرفٌة
 00نمتان جهازا ادارٌا وفنٌا ٌتاب االزمات حال حدوثها
نوثق كافة المعاومات حول االسباب المؤدٌة الى
حدول االزمة ل سترشاد فً المستقبل  ,ومن
 02تكرارها
 02نعتمد داى الع قات الشخدٌة ( رٌر الرسمٌة) م
بع الدوائر لامسادد ,داى مواجهة اٌة ازمة قد
ٌتعر لها سٌر العمل
 02نستخدم المعاومات المرتد ,دن االزمات التً ٌتم
تجاوزها فً تقٌٌم فاداٌتها لتجاوز ازمات اخرا
محتماة
 02نستخدم اجراءات تخطٌطٌة محدد ,ومعروفة
لمواجهة االزمة
المعدل العام الدار ,االزمة

3.01

1.11

%34.27

%11.1

2.14

7.91

%43.11

%14.2

2.33

7.14

%11.14

%11.1

3.04

1.14

%31.11

%17.2

3.11

1.71

%41.14

%11.4

3.17

1.40

%32.14

%14.7

3.07

1.11

%31.11

%17.7

2.40

7.97

%41.11

%10.7

3.11

1.70

%41.21

%10.11

ثانيا  :اختبار الفرضيات Hypotheses Testing
بهدف التعرف داى طبٌعة الع قة بٌن تقانة المعاومات وادار ,االزمة  ,تةم تخدةٌص هةذه الفقةر ,لاتحقٌةق فةً
مدا سرٌان االنموذج االفتراضً لابحث واختبار الفرضٌة الرئٌسة والفردٌة المنبثقة دنهةا وداةى النحةو التةالً
-:

* توجد عالقة ذات داللة معنوية بين تق انة المعلومات وادارة االزمة
أ -فرضٌة العدم ( )H0التوجد د قة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن تقانة المعاومات وادار ,االزمة
ب -فرضٌة الوجود ( )H1توجد د قة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن تقانة المعاومات وادار ,االزمة
ومن اجل قبول فرضٌة العدم او الوجود نستخدم لهذا الغر معامـل االرتباط البسـٌط ( سبٌرمان )لاتاكد من
معنوٌة االرتباط بٌن المتغٌر المستقل والمتغٌر التاب  ,كما موضح فً الجدول ( -: ) 2
جدول ( ) 4
العالقات االرتباطية بين مكونات تقانة المعمومات وادارة االزمة

المتغير التابع الرئيسي
ادارة االزمة

ابعاد المتغير المستقل ( تقانة المعمومات )
المكونات المادية

البرمجيات

شبكات االتصال

الموارد البشرية

**17621

** 17566

* 17226

** 17674

المصدر  :مخرجات البرنامج االحصائي SPSS
اتضح من الجدول (  ) 2والمتضمن الع قات االرتباطٌة بٌن متغٌرات البحث ما ٌاتً -:
 -1اشرت النتائ وجود د قات ارتباط اٌجابٌة دند مستوا معنوٌةة ( ) 0.01لكةل مةن المتغٌةرات المسةتقاة
(المكونةةات المادٌةةة ,البرمجٌةةات ,المةةوارد البشةةرٌة ) بةةادار ,االزمةةة وبمعةةام ت ارتبةةاط باغةةت (,) 7.147
( ) 7.112(,) 7.011داى التوالً .
 -4حقق مكون شبكات االتدال د قة ارتباط معنوٌة موجبة وضعٌفة بادار ,االزمة  ,اذ بام معامل االرتبةاط
( ) 7.441دند مسةتوا معنوٌةة (  , ) 7.70وٌعةود سةبب ذلةن الةى دةدم اٌة ء افةراد العٌنةة اهتمامةا كبٌةرا
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بقنوات االتدال وشبكات االنترنٌت  ,داةى اثةر مةا ٌفرضةه الواقة مةن ظةروف بٌئٌةة متجةدد ,ومتطةور ,ممةا
ٌسبب دعوبة بالتوادل م التاثٌرات التكنولوجٌة والتقدم الحادل فً باةدان العةالم  ,اال ان د قةة االرتبةاط
الضعٌفة التنفً حقٌقة ان المدٌرٌن ٌسعون جاهدٌن لاتغاب داى هذه المشكاة والتهٌؤ الٌة ازمة محتماةة قةد
تواجههم مستقب .
 -3ان مكونةةات تقانةةة المعاومةةات قةةد حقةةت د قةةات ارتبةةاط موجبةةة ودالةةة معنوٌةةا فةةً ادار ,االزمةةة لتحقٌةةق
د قات ارتباط فٌما بٌنهما مما ٌؤكد ان توافر مقومات لمكونات تقانة المعاومات ٌعزز وٌعمق قدر ,المنظمة
وادارتها داى ادار ,االزمة التً من المحتمل ان تتعر لها السٌما حٌن تةدرن دٌنةة البحةث هةذا االمةر  ,اذ
ستكون اكثر قدر ,وقاباٌة داى مواجهة االزمة وتحدٌاتها  ,وان هذه الع قةات االرتباطٌةة تعطةً ددمةا كافٌةا
لقبول فرضٌة الوجةود ( ) H1بوجةود د قةة ارتبةاط معنوٌةة بةٌن مكونةات تقانةة المعاومةات وادار ,االزمةة ,
ورف فرضٌة العدم (.)H0

---------------------------------------------------*النتائ معنوٌةدند مستوا 7.70
** النتائ معنوٌة دند مستوا 7.71

االستنتاجات والتوصيات

اوال  :االستنتاجات Conclusions
 -1اكدت نتائ التحاٌل ارتفاع مستوا تقانة المعاومات المسةتخدمة فةً المدةرف وهةذا مةا اكدتةه اجابةات افةراد
العٌنة  ,حٌث بام المتوسط العام ل جابة ( ) 3.17االمر الذي ٌطمئن بتجاوز اثار االزمات .
 -4داى الررم من ان الوسط الحسابً العام لتقانة المعاومات قد سجل وسطا حسابٌا فوق الوسط الفرضةً  ,اال
ان هذا المستوا الٌرقى الى مستوا الطموا وٌعود السبب فً ذلن الى مكون (شبكات االتدال ) اذ حدل داةى
اقل مستوا بٌن المكونةات االخةرا  ,ممةا ٌؤكةد محدودٌةة االسةتفاد ,مةن العمةل الشةبكً اودةدم كفاٌةة االسةتخدام
لاشبكات فً دماٌة االتدال  ,والتعامل بالطرق التقاٌدٌة فً الحدول داى البٌانات وخزنهةا وتدةنٌفها ونقاهةا .
والذي قد ٌؤثر سابا فً الحدول داى بٌانات دقٌقة .
 -3اوضةةحت نتةةائ التحاٌةةل وجةةود د قةةة ارتبةةاط معنوٌةةة بةةٌن مكونةةات تقانةةة المعاومةةات وادار ,االزمةةة بعةةد ان
سةةجات د قةةات ارتبةةاط اٌجابٌةةة بمسةةتوا معنوٌةةة ()7.1و() 7.0بةةٌن مجمةةل مكونةةات تقانةةة المعاومةةات وادار,
االزمة  ,مما ٌدل داى توجه ادار ,المدرف موض البحث فً تبنً الٌات وادوات تقانة المعاومات فةً نشةاطاتها
واستخدامها بالشكل الذي ٌواكب التطورات الحاداة فً هذا المجال وبالشةكل الةذي ٌسةهم فةً مواجهةة االزمةات
المحتماة التً قد ٌواجهها المدرف .
 -2االزمة ماهً اال تحدي ٌواجه المنظمة  ,وطبٌعة كل ازمة تتطاةب حة منفةردا فةً مواجهتهةا  ,ونمطةا ادارٌةا
ٌتدف باالبداع واالبتكار والقدر ,داى التخطٌط واٌجاد الحاول المناسبة .
 -0تتباٌن اسباب االزمة التنظٌمٌة  ,وتتفاوت فةً درجةة تاثٌرهةا ,وبالتةالً تتبةاٌن المنظمةات فةً درجةة ادارتهةا
وتاثرها بشد ,االزمة  ,ونودها .
 -1الٌمكن ادتبةار تقانةة المعاومةات العامةل الحاسةم الوحٌةد فةً مواجهةة االزمةة  ,حٌةث ان توظٌفهةا ٌحتةاج الةى
توفٌر بنة ى تحتٌةة وتةوفٌر مهةارات بشةرٌة كفةوء ,ومدربةة تسةتطٌ ان تتعامةل مة تقانةة المعاومةات بادتبةار ان
الموارد البشرٌة اهم دندر من دنادر هذا المتغٌر .
التوصيات recommendations
 -1توسٌ االدتماد داى برام الحاسوب وتقنٌاته الحدٌثة ,لما له من دور كبٌر فةً تحسةٌن العمةل المدةرفً ,
وبما ٌت ئم ومتطابات العدر الحالً الذي ٌتسم بالتغٌٌر المتسارع والتقدم التكنولوجً الهائل .
 -4ضرور ,انشاء قادد ,شاماة ودقٌقةة مةن المعاومةات والبٌانةات الخادةة بكافةة انشةطة المدةرف والمعوقةات
التً قد ٌتعر لها  ,واثار تدادٌات كل ازمة محتماة داى مجمل انشطته .
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 -3تجاوز القنوات الرسمٌة والروتٌنٌة وافساا المجال لتقنٌن المعاومات لمختاف االطراف ذات الع قة بقرارات
اتخاذ القرار لضمان اٌدال الكم والنوع المطاوبٌن من المعاومات وفً التوقٌت المناسب.
 -2تشةةجٌ دقةةد النةةدوات والحاقةةات النقاشةةٌة التةةً تجم ة البةةاحثٌن واالدارٌةةٌن بهةةدف باةةور ,وتبنةةً المبةةادئ
والمفاهٌم الضرورٌة فً موضوع ادار ,االزمات داى ان ٌكون لاقاد ,االدارٌٌن المٌدانٌٌن فً منظماتنا المشاركة
الفعالة بتجاربهم الرناء تان الندوات .
 -0اقناع ادار ,المدرف باالهتمام بشبكة االتداالت لضمان تدفق المعاومات الدحٌحة ل دار ,العاٌا فٌما ٌتعاةق
بتاثٌر الحدث داى العاماٌن وداى المدرف بعد ان اظهرت ضعفا فً مستوا شبكات االتدال .
 -1التاكٌد داى التحدٌث المستمر لموجودات الذاكر ,الممكننة فً الجهاز االداري  ,حٌث ان معاومات االمس قةد
التكون م ئمة الحداث الٌوم فً الظروف االزموٌة السرٌعة .
 -1ادران ا همٌةةة الوقةةت والسةةردة فةةً جمة البٌانةةات  ,حٌةةث ان ضةةٌق الوقةةت المتةةاا لمواجهةةة االزمةةة التةةً قةةد
تتدادد دند احداثها بشكل متسارع وربما حاد  ,قد ٌضةادف مةن دةعوبة اتخةاذ القةرارات وٌفقةد السةٌطر ,داةى
الموقف واستٌعابه .
 -1استخدام كل االمكانٌةات والوسةائل المتاحةة لاوقاٌةة مةن االزمةات او مواجهتهةا بنجةاا وبمةا ٌحقةق االسةتقرار
وٌتجنب التهدٌدات والمخاطر  ,م استخ ص خبرات جدٌد ,تحسن من اسالٌب التعامل م االزمات فً المستقبل
.
 -9اتباع وسائل التنبؤ باالزمات  ,وذلن من خ ل -:
* وض تدورات لسٌنارٌوهات ل زمات المحتماة والمتوقة حةدوثها  ,مة سةٌاقات وتفادةٌل دمةل واضةحة
توض من قبل فرٌق دمل تدف االجةراءات واالدوار لجمٌة المسةتوٌات وتقةدٌم موقةف مبةدائً ودوري لودةف
االحداث .
* اجراء دراسة دورٌة لامعاومات المتوفر ,واالستفاد ,منهةا فةً دماٌةة التخطةٌط المسةتقباً * .تهٌئةة مركةز
دمل الدار ,االزمة  ,وٌتطاب االمر وجود اكثر من خبٌر متخدص لحل المشاكل بشكل دامً ودقٌق.
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(ماحق) استبانة البحث
بسم هللا الرحمن الرحٌم
م /استبانة بحث
المسؤولون المحترمون ..
الس م داٌكم ورحمة هللا وبركاته..
بٌن اٌدكم استبانة حول البحث الموسوم ( الع قة بٌن تقانة المعاومات وادار ,االزمة ) وٌتوقف نجاا هذا
البحث داى تعاونكم واسهامكم الفادل فً االجابة بدقة وموضودٌة دن جمٌ فقرات هذه االستبانة  ,داما ان
المعاومات ستستخدم الررا البحث العامً فقط  ,وسٌتم التعامل م اجابتكم بسرٌة  ,والدادً لذكر االسم
لطفا  ..شاكر ,تعاونكم
ادارة االزمة  :انها " تقنية عممية " تتضمن منهجا عمميا ومنطقيا يجعل المنظمة قادرة في التغمب عمى االزمةة
وضغوطها وسمبياتها واالستفادة من ايجابياتها 7

تقانة المعمومات :هي االدوات  ,الطرائق ,االجراءات ,االليات المستخدمة في تحويةل االشةياء والمةواد والمعمومةات

لمحصول عمى مدخالت بيانات وتحويمها الى مخرجات 7
ٌرجى وض اشار ) / ( ,امام االجابة التً تتفق معها
اوال :المعاومات الشخدٌة
انثى

الجنس  :ذكر
المندب الحالً :
سنوات الخدمة فً الوظٌفة:
سنوات الخدمة فً المندب الحالً :

ثانٌا  :متغٌرات البحث
 -1تقانة المعاومات
ت
1

اتفق
تماما

االسئاة
المكونات المادٌة
ٌسادد استخدام االجهز ,الحدٌثة والمتطور ,داى تحاٌل الظروف رٌر
المتوقعة  ,بدرجة دالٌة
17

اتفق

محاٌد

الاتفق

الاتفق
تماما

4
3
2
0
1
1
1
9
17
11
14
13
12
10
11

ٌعتمد المدرف داى الحاسوب بشكل اساسً
تاجأ ادار ,المدرف الى استخدام انظمة الحاسوب فً معالجة االخفاقات
فً سٌرالعمل وانجازه
تتدف االجهز ,والمعدات المستخدمة بالمرونة الكافٌة بحٌث ٌمكن تعدٌل
استخداماتها
البرامجٌات
تستخدم ادار ,المدرف برامجٌات متعدد ,االررا فً دماٌاتها
المدرفٌة
تمتاز البرامجٌات المستخدمة فً االنشطة المدرفٌةبالبساطة التاحة
استخدامها من قبل العاماٌن
تساهم البرامجٌات المستخدمة فً ددم دماٌة اتخاذ القرار وحل المشاكل
من خ ل توفٌر المعاومات كما ونودا
تسهل البرمجٌات المستخدمة تبادل المعاومات بٌن مستخدمً النظام
الحالً
االتدال
توفر الشبكات التً تستخدمها اقسام المدرف خدمة جٌد ,لازبائن
تعمل قنوات االتدال فً المدرف داى ادامة الثقة بٌن العاماٌن
تستعٌن ادا ,المدرف بشبكة االنترنٌت فً انجاز االدمال الخادة بها
تمتان ادار ,المدرف واقسامه تغذٌة راجعة ل دار ,العاٌا لمواجهة اي
مشكاة تواجه العمل
المهارات البشرٌة
ٌتمٌز العاماون فً مجال تقانة المعاومات بخبر ,وكفاء ,دالٌة فً
استخدام اجهز ,التقانة
تبرم ادار ,المدرف دقود م متخددٌن وخبراء فً مجال تقانة
المعاومات لتدرٌب العاماٌن,
توظف ادار ,المدرف افراد مؤهاٌن وذو خبرات دامٌة ودماٌة فً
استخدام تقانة المعاومات
استجابة العاماٌن فً مجال تقانة المعاومات لتقدٌم الخدمات االرشادٌة
لازبائن وتفهم حاجاتهم ,دالٌة.

 -: 4ادار ,االزمة
ت
11
11
19
47
41
44
43
42
41

اتفق تماما اتفق

االسئاة
نض فً االدتبار دراسة كافة المتغٌرات البٌئٌة الداخاٌة والخارجٌة
دند التخطٌط لمواجهة االزمة
نستخدم المعاومات التً نحدل داٌها من الجهات المختافة لرسم
ابعاد المستقبل
نواجه المشاكل واالزمات ونحاول حاها فً وقتها م اخذ الحذر من
الظروف المستقباٌة
نعمل بروا الفرٌق الواحد لمواجهة االزمات دند حدولها وبما
متوافر من امكانٌات
تسعى ادار ,المدرف لتوفٌر المعدات واالجهز ,االلكترونٌة الحدٌثة
لاخدمة المدرفٌة
نمتان جهاز اداري وفنً ٌتاب االزمات حال حدوثها
نوثق كافة المعاومات حول االسباب المؤدٌة الى حدول االزمة
ل سترشاد فً المستقبل  ,ومن تكرارها
نعتمد داى الع قات الشخدٌة ( رٌر الرسمٌة) م بع الدوائر
لامسادد ,داى مواجهة اٌة ازمة قد ٌتعر لها سٌر العمل
نستخدم المعاومات المرتد ,دن االزمات التً ٌتم تجاوزها فً
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محاٌد

الاتفق الاتفق
تماما

تقٌٌم فاداٌتها لتجاوز ازمات اخرا محتماة
 ومعروفة لمواجهة االزمة, نستخدم اجراءات تخطٌطٌة محدد41
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Abstract
The current research presents a theoretical and applicable frame that tests
the relationship between Information Technology and crisis management , as
well as, determines the important level of Information Technology
ingredients
( hardware , software , communication nets ,and human resource ) with
their importance reflection on the level of achieving a distinguished
performance level that confirms the organization ability which is under
research, in facing the crisis and events that could be exposed to .
The aim of the research is variables description and diagnosing which are
presented by Information Technology elements and crisis management.
This research has depended on the questionnaire to collect data and
information of a deliberate sample that consists of (42) managers who work
at Banks.
The assumptions have been chosen by using a number of statistical
methods and the prepared statistical system (SPSS). Most of the application
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results have proved the validity of the rsesarch assumptions that have been
proposed. On this ground a number of conclusions and recommendations
have been formalized that the bank management, which is under the
research, could follow in order to go with the accelerated development that
the current era goes through which made banks work in dynamical and
changeable environment.
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