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 تؤثٌر خصائص الرإٌة االستراتٌجٌة فً مراحل ادارة االزمة

 بغداد - بحث استطالعً فً الشركة العامة للصناعات الجلدٌة

 م. سعد عبد عابر سلمان
saad_196364@yahoo.com 

 رصافة -معهد االدارة 

 
 المستخلص:

سعى  البحث إلى تحدٌد اثر خصابص الرؤٌة االستراتٌجٌة فً مراحل ادارة 

االزمات  والتً أصبحت من الموضوعات الحٌوٌة المعاصرة، . وقد قدم البحث إحاطة 

نظرٌة عن خصابص الرؤٌة االستراتٌجٌة ، ومراحل ادارة االزمات ، فضال عن 

ثٌر  بٌن متؽٌرات البحث وتم صٌاؼة التعرؾ على طبٌعة عالقات االرتباط والتأ

فرضٌتان ربٌسٌتان تفرعت منها اخرٌات نصت فً مضمونها على وجود عالقات 

 ارتباط وتأثٌر  معنوٌة بٌن خصابص الرؤٌة االستراتٌجٌة ومراحل ادارة االزمات.

وقد وقع  االختٌار على الشركة العامة للصناعات الجلدٌة فً محافظة بؽداد 

 االستبانةبٌق الجانب المٌدانً للبحث، أما جمع البٌانات؛ فقد اعتمد على لتكون حقال لتط

كأداة ربٌسة فً جمعها، من خالل توزٌع هذه االستمارات على األفراد العاملٌن بهذه 

الشركة . جرى فً ختام البحث عرض مجموعة من االستنتاجات التً تم التوصل ألٌها 

  تخص المنظمة قٌد البحث.من خالل نتابج البحث، ومجموعة توصٌات 

 ، ادارة االزمة.الرإٌا االستراتٌجٌة: الكلمات المفتاحٌة
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  مقدمة

شهد علم االدارة والدراسات المستقبلٌة فً اآلونة االخٌرة توسعاً كبٌرا فً دراساته 
ومفاهٌمه النظرٌة والتطبٌقٌة فً أن واحد بحكم ما املته الظروؾ والمتؽٌرات 
والمستجدات االجتماعٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة وما تتطلبه من مواجهة ادارٌة وعلمٌة 

قٌق االهداؾ مؤسسات االدارٌة عاملة بكفاءة وفاعلٌة لتحرصٌنة لكً تبقى المنظمات وال
 . التً انشبت من اجلها

، ٌجدر رؤٌة االستراتٌجٌة وادارة االزمةوفً اطار دراستنا هذه حول تأثٌر ال
ك خصوصٌات وسمات تمٌزها عن االشارة بان المنظمات االدارٌة واالنتاجٌة تمتل

ت وخصابص الرؤٌة االستراتٌجٌة لقادة ، وهذا الى ٌرجع الى االختالؾ فً سماؼٌرها
 هذه المنظمات ومدٌرٌها فً ادارة وتحلٌل ومعالجة االزمات التً تمر بها منظماتهم. 

ولقد تعددت الدراسات واالبحاث للوصول الى فهم وتفسر نشاطات المنظمات وذلك 
اجاتها بهدؾ الضبط والتحكم لمتطلبات حاضر ومستقبل المنظمات واالٌفاء بح

، ومع ذلك لم تتوصل هذه الدراسات الى الفهم الكامل لكل جزٌبات النشاط تقبلٌةالمس
، وهً عات التً تعٌش فٌها هذه المنظماتالتنظٌمً نظرا الختالؾ الظروؾ والمجتم

  جزء ٌؤثر وٌتأثر فً المحٌط الذي تنشأ فٌه هذه المنظمات.
ل وضع أسا  لتحقٌق أداة لتنسٌق جهود المنظمة من خال االستراتٌجٌةوتعد الرؤٌة 

االتصال المؤثر بٌن جمٌع مستوٌات المنظمة لتكوٌن وحدة التفكٌر فٌها لربط جمٌع 
خططها، فضال عن أنها تعد مرشداً لمواردها نحو تلبٌة احتٌاجاتها لتعرٌؾ المنظمة 
ببٌبتها وتسوٌػ شرعٌة وجودها إن منظماتنا وباألخص منها الصناعٌة إذا ما أرادت أن 

 استراتٌجٌةاء رؤٌة ٌدان المنافسة مع المنظمات األخرى علٌها السعً إلى بنتقؾ فً م
 قابلة للتحقٌق وطموحة. استراتٌجٌة، ووضع أهداؾ عمٌقة وفعالة

، السٌما فً البٌبة ة متؽٌرات البحث التً تم دراستهاوتنبع أهمٌة البحث من أهمٌ
ت عدة )التنظٌم، التخطٌط، مستوٌاالعراقٌة التً تتصؾ بكثرة األزمات والمشاكل وعلى 

، فضالً عن ضعؾ قابلٌات ومهارات القٌادات االدارٌة المتصدٌة لقٌادة المنظمات القٌادة(
إدارة األزمات  عراق، وقد حاول البحث إبراز وقعالصناعٌة بعد التؽٌٌر الكبٌر فً ال

فً الشركة التً تعمل فً قطاع الصناعة التً  االستراتٌجٌةوسلوكٌات القٌادة فً الرؤٌة 
 . من البضابع والمنتجات المستوردة تعانً من منافسة كبٌرة
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 منهجٌة البحث والدراسات السابقة

اسات السابقة، وعلى ، منهجٌة البحث والدرتم تقسٌم هذا البحث إلى محورٌن
 :االتًالنحو 

 

 منهجٌة البحث :المحور األول

البحث مشكلة البحث وأهدافه وأهمٌته وفرضٌاته والوسابل تتضمن منهجٌة 
 ،ً للجانب العملً والمٌدانً للبحثاالحصابٌة التً تم استخدامها فً التحلٌل االحصاب

 ، وعلى النحو المبٌن أدناه: فضال عن وصؾ مجتمع البحث وعٌنته

 

 أوالً : مشكلة البحث 

بمراحل إدارة األزمة على الرؼم من وجود عدد من الدراسات التً تتعلق 
بكل  االستراتٌجٌةأؼفلت دور الرؤٌة  والعوامل المؤثرة فٌها فان تلك الدراسات قد

ً الرؤٌة ، أي كٌؾ ٌمكن إحداث تؽٌرات فإدارة األزمةأبعادها فً تحدٌد مراحل 
( التً تقود إلى المستقبلً، الدافعٌة وااللتزام، الشفافٌة، التوجه )الطموح االستراتٌجٌة

ٌقوم الباحث بإجراء بحث استطالعً فً ث تؽٌرات فً مراحل إدارة األزمات، وإحدا
 االستراتٌجٌةعرؾ على اثر الرؤٌة للتبؽداد  - الشركة العامة للصناعات الجلدٌة عٌنة من
 :اؼة المشكلة من التساؤالت اآلتٌة. وانطلق البحث فً صٌإدارة األزمات فً مراحل

 الشركة عٌنة البحث؟ٌري البحث فً ما مستوى متؽ  .1

 ؟ابطة بٌن متؽٌري البحث فً الشركةما نوع العالقة الر .2
متؽٌر ( فً الاالستراتٌجٌةالمستقل )الرؤٌة  ما حجم التأثٌر إلبعاد المتؽٌر .3

  المعتمد )إدارة األزمة(؟

 

 ثانٌاً: أهداف البحث

 : ٌهدؾ البحث إلى اآلتً
أبعاد كل متؽٌر من هذه توضٌح متؽٌرات البحث من الناحٌة النظرٌة ومعرفة  .1

 .المتؽٌرات
الممارسة عملهم فً  االستراتٌجٌةالتعرؾ إلى سلوكٌات المدراء فً الرؤٌة  .2

  .قطاع الصناعة
التعرؾ إلى مراحل إدارة األزمات وعالقتها إحصابٌا بموضوع الرؤٌة  .3

 من الناحٌة العملٌة. االستراتٌجٌة

حل وإدارة األزمات  فً االستراتٌجٌةمعرفة تأثٌر سلوكٌات المدراء فً الرؤٌة  .4
 . التوصٌات الالزمة لهذه المنظمات التً تحدث فً قطاع الصناعة، وتقدٌم

 ثالثاً: أنموذج البحث الفرضً



 2014/  34العدد   م. سعد عبد عابر ...تأثير خصائص الرؤية االستراتيجية في مراحل ادارة االزمة
 

   ISSN (1681-6870)                               68                           مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 

 مراحل إدارة األزمات

 
 االسرتاتيجيةخصائص الرؤية 

 الشفافية الدافعية وااللتزام التوجيه املستقبلي الطموح
 

  
 

 عالقة تأثري
 عالقة ارتباط 

  
 

 رابعاً: فرضٌات البحث

 تم صٌاؼة فرضٌات البحث على النحو االتً:
ترتبط خصابص الرؤٌة االستراتٌجٌة بعالقة ارتباط طردٌة معنوٌة  مع مراحل  .1

 :االتًادارة األزمة . وعلى النحو 
  بٌن الطموح ومراحل ادارة األزمة.توجد عالقة ارتباط طردٌة 

   طردٌة بٌن التوجٌه المستقبلً و مراحل ادارة األزمة.توجد عالقة ارتباط 

 .توجد عالقة ارتباط طردٌة بٌن الدافعٌة وااللتزام ومراحل ادارة األزمة 

 .توجد عالقة ارتباط طردٌة بٌن الشفافٌة ومراحل ادارة األزمة 

ادارة ومراحل  االستراتٌجٌةهناك تأثٌر ذو داللة معنوٌة بٌن خصابص الرؤٌة  .2
 :االتًلى النحو األزمة. وع

 حل ادارة األزمة.ٌوجد تأثٌر الطموح فً مرا 

 .ٌوجد تأثٌر التوجٌه المستقبلً فً مراحل ادارة األزمة 

 .ٌوجد تأثٌر الدافعٌة وااللتزام فً مراحل ادارة األزمة 

 .ٌوجد تأثٌر الشفافٌة فً مراحل ادارة األزمة 
 

 خامساً: وسائل البحث

 :أسالٌب البٌاناتأ . 
، ( سؤاالً 63انات ، وقد تكونت من )االستبانة كوسٌلة ربٌسة لجمع البٌاعتمدت 
لمراحل ادارة األزمات   ( سؤاالً 32، و)أسبلة للبٌانات العامة والشخصٌة (6خصص )

 . النشاط، التعلم( واستعادة)الطموح، واالستعداد، واالحتواء، 
 : األدوات االحصائٌةب . 
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لؽرض تحلٌل ومعرفة العالقة والتأثٌر والتباٌن ، تم استعمال أسالٌب احصابٌة عدة
 :اآلتًٌن المتؽٌرات، وعلى النحو ب

 ً: لتشخٌص مستوى متؽٌرات البحث.الوسط الحساب .1

االنحراؾ المعٌاري: لمعرفة مدى ابتعاد وتشتت اجابات أفراد العٌنة عن  .2
 .سابًوسطها الح

العالقة بٌن ع ودرجة (: لتحدٌد نوSpearman)ـ معامل االرتباط البسٌط ل .3

 المتؽٌرات.

تراتٌجٌة على معامل االنحدار الخط البسٌط : لتحدٌد تأثٌر خصابص الرؤٌا االس .4
 .مراحل ادارة االزمة

 حلٌل االنحدار المتعدد التدرجً.استخدام نتابج ت .5

 

 سادساً : حدود البحث 

البحث عملٌا فً الشركة  الحدود الزمانٌة: اجرى البحث والتً تتمثل بمدة اعداد .2
، ومدة ارات األولٌة لتشخٌص مشكلة البحثالمبحوثة التً شملت مدة الزٌ

والتً امتدت للمدة من شهر كانون الثانً ولؽاٌة  واسترجاعهاتوزٌع االستبانة 
  .م3124شهر نٌسان 

  .ناعات الجلدٌة/ بؽدادالحدود المكانٌة: الشركة العامة للص .3
 

  :سابعاً : المقاٌٌس المستخدمة

الباحث مجموعة من المقاٌٌ  ؼالبا ما تكون مستعارة ومستخدمة فً  استخدام
دراسات سابقة تم اجراء بعض التحوٌرات علٌها لتالبم مع متطلبات البحث واعتمد فً 
جمٌعها على مقٌا  لٌكرات الخماسً وعلى النحو اآلتً: وتم االعتماد على مقٌا  

، لة الخاصة بالرؤٌة االستراتٌجٌةب( فً صٌاؼة األسpellow، 3113)ـ متعدد األبعاد ل
سبلة الخاصة ( فً صٌاؼة األMitroff & Shrivastava 2:98وعلى دراسة )

  .بمراحل ادارة األزمة

 

 ثامناً: وصف مجتمع وعٌنة البحث: 

 :مجتمع البحث . أ

، كونها تبرز بجالء الختبار فرضٌات البحثتم اختٌار الصناعة مجاال مٌدانٌا 
، اذ تم ات، وخصابص الرؤٌة االستراتٌجٌةبالموضوع السٌما األزمالمتؽٌرات الخاصة 

 .الشركة العامة للصناعات الجلدٌة/ بؽداد اختٌار
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 : وصف عٌنة البحث . ب
تم تحدٌد عٌنة البحث برؤساء األقسام العاملٌن فً الشركة ومدراء الوحدات فٌهما ، 

 استردتاالستالم المباشر، ( استمارة استبٌان بطرٌقة التسلٌم و59وقد تم توزٌع )
ً هذه الشركة، ( وصفاً للخصابص الشخصٌة للمستجٌبٌن ف2. وٌظهر الجدول )جمٌعها

  :وعلى النحو اآلتً
 ( وصف العٌنة1)رقم جدول 

 العٌنة
 المئوٌة النسبة المجموع

 الخصائص

 الجنس
 9116 44 ذكر

 814 4 أنثى

الحالة 
 االجتماعٌة

 8715 42 متزوج

 1215 6 أعزب

التحصٌل 
 الدراسً

 1416 7 إعدادٌة

 2118 11 دبلوم فنً

 6114 29 بكالورٌوس

 412 2 ماجستٌر

 الفئة العمرٌة

31 - 35 7 1415 

36 - 41  7 1415 

41 - 45 12 25111 

 4518 22 فؤكثر -45

 مدة الخدمة

5 - 11 2 411 

11 - 15 6 1215 

16 - 21 15 3112 

21 - 25 15 3112 

 2118 11 فؤكثر - 26

 

 تاسعا: الدراسات السابقة

، اولت موضوعً الرؤٌة االستراتٌجٌةمن الدراسات السابقة التً تن هناك العدٌد
 :اآلتًزمة، تم عرضها على النحو وادارة األ
 

 اوالً :الدراسات  الخاصة بالرإٌة االستراتٌجٌة :
 

االستراتٌجٌة  العولمة فً الرإٌة( أثر ادراك بٌئة 2116دراسة )الراوي،  .2
وجود عالقة ارتباط ؼٌر : النتابج التً توصلت الٌها الدراسة: للثقافة التنظٌمٌة

 مباشرة بٌن أبعاد العولمة ومتؽٌرات الرؤٌة االستراتٌجٌة للثقافة التنظٌمٌة.
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هدؾ : ٌة االستراتٌجٌة فً ادارة األزمة( تؤثٌر الرإ2118دراسة )رحٌمه،  .2
تحدٌد طبٌعة العالقة بٌن خصابص الرؤٌة االستراتٌجٌة ومراحل  الدراسة:

ادارة االزمة وطبٌعة األثر الذي تحدثه خصابص الرؤٌة فً تجاوز األزمة. 
النتابج التً توصلت الٌها الدراسة: وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوٌة بٌن 

 .الستراتٌجٌة ومراحل ادارة األزمةخصابص الرؤٌة ا

 

الرإٌة االستراتٌجٌة للقٌادات : (2118ثٌن )الطائً والعبادي ، باحدراسة ال .3
 .الداخلً من خالل المشاركة بٌنهماالجامعٌة ودورها فً ادارة عالقة الزبون 

بٌن متؽٌرات  إٌجابٌةالٌها الباحثون: وجود عالقة ارتباط  النتابج التً توصل
 .االستراتٌجٌة والقٌادة الجامعٌة الرؤٌة

الرإٌة االستراتٌجٌة وتؤثٌرها فً ادارة البٌئة وقٌادة : (2111دراسة )عطا ،  .4
هدؾ الدراسة : التعرؾ على الرؤٌة االستراتٌجٌة وكٌفٌة . التغٌٌر التنظٌمً

النتابج التً توصلت  .ادة التؽٌٌر التنظٌمً فً الوزارةادارة البٌبة الخارجٌة وقٌ
االستراتٌجٌة وادارة البٌبة  الٌها الدراسة: وجود عالقة ارتباط وتأثٌر بٌن الرؤٌة

 .لخارجٌة وقٌادة التؽٌٌر التنظٌمًا

 
 األزمة : بإدارةثانٌاً : دراسات متعلقة 

 
 : Moynihan 2115دراسة  .1

االدارٌة  لألفراد فٌظل نظم الشبكات هدفت الدراسة : الى معرفة طبٌعة التعلم التنظٌمً
وحددت األزمات باألمراض . البٌبً أثناء ادارة األزمات تحت ظروؾ عدم التأكد

. وقد حددت الدراسات ٌن آونة وأخرى على هذه الحٌواناتالؽرٌبة التً تظهر ب
تعلم التنظٌمً فً الصعوبات والمعوقات االساسٌة لفرق العمل المشاركة فً موضوعة ال

كشكل  واعتمادهاالشبكات االلكترونٌة  بإدخال. وقد أوصت الدراسة ظل ظروؾ األزمة
ات مرضٌة حادة )كأنفلونزا ذاكرة المعرفٌة عند تعرض الحقول الى أزممن اشكال ال

 الطٌور، وجنون البقر ..وؼٌرها(.
 

  .(2116دراسة  )حمدونة:  .2
هدؾ ، ٌة لمهارات ادارة االزمات فً ؼزة: ممارسة مدٌر المدرسة الثانوعنوان الدراسة

المدٌر لمعالجة االزمات : التعرؾ على ممارسة مدٌر المدرسة الثانوٌة لمهارات الدراسة
: لنتابج التً توصلت الٌها الدراسةا .ن الممارسات التً ٌتبعها المدراءوالكشؾ ع

ة ادارة االزمات بشكل كبٌر حصول مدراء المدار  الثانوٌة الحكومٌة لممارسة مهار
 . وفعال

  



 2014/  34العدد   م. سعد عبد عابر ...تأثير خصائص الرؤية االستراتيجية في مراحل ادارة االزمة
 

   ISSN (1681-6870)                               89                           مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 

 ( : 2117دراسة )الخشالً ، والقطب  .3
االدارٌة فً ادارة الشركات الصناعٌة األردنٌة عنوان الدراسة : فاعلٌة نظم المعلومات 

 لالزمات التً تتعرض لها النتابج التً توصلت الٌها الدراسة : وجود تأثٌر لفاعلٌة نظم
المعلومات االدارٌة فً ادارة الشركات الصناعٌة لالزمات التً تواجهها كما كان تأثٌر 

الشركات  من مراحل ادارة هذهفاعلٌة نظم المعلومات االدارٌة متفاوتاً فً كل مرحلة 
 .لالزمات التً تتعرض لها

 
 (: Wang &Booxi 2009دراسة ) .4

 عنوان الدراسة : االستعداد لعدم التأكد المستقبلً من خالل انشاء فرٌق ادارة االزمات 
هدؾ الدراسة : من خالله هدفت الى وضع اطار مفاهٌمً ٌوضح تكوٌن وتطوٌر 

اطار المنظمة من منظور مبدأ العمل الجماعً فً  وتشؽٌل فرٌق ادارة االزمات فً
  المنظمات.

النتابج التً توصلت الٌها الدراسة : الى تطوٌر نماذج مفاهٌمٌة ذات نظرة شمولٌة 
لفرٌق ادارة االزمات ، واوصت الدراسة بضرورة ادخال مفاهٌم تمكٌن كل من 

فٌة بناء وتشؽٌل فرٌق الجماعات التنظٌمً داخل المنظمة العامة والخاصة على فهم كٌ
 .ع االزمةاالدارة المحلً قبل أو أثناء وقو

 

 مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة :

التعرؾ على بعض المصادر والدورٌات والبحوث النظرٌة والتطبٌقٌة بحٌث 
ام الباحث فً بناء اإلطار ، مما سهل الطرٌق أممكن االطالع علٌها وتتبع نتابجهاأ

. وهدت الدراسات حالً وإسناد تحلٌالتها المٌدانٌةوتدعٌم نتابج البحث ال، النظري
، مشكلة البحث وأهدافها و أهمٌتها السابقة للباحث استفادة البحث الحالً فً تحدٌد

واألدوات اإلحصابٌة الختبار هذه الفرضٌات وتحدٌد عٌنة البحث وفً إعداد مقٌا  
 .فً وضع منهجٌة البحث الحالساعدت للبحث وحدودها من المعطٌات التً 

 

 الجانب النظري: المبحث الثانً

 ، الخصائص()المفاهٌم، والصٌاغة االستراتٌجٌةالرإٌة  .1

  Strategic Vision Conceptأوالً : مفهوم وتعرٌف الرإٌة االستراتٌجٌة 
ء وتحقٌق ٌعد وجود رؤٌة استراتٌجٌة واضحة وممٌزة بمثابة حجر الزاوٌة فً بنا

قراراته  واتخاذ، اذ ال ٌستطٌع المدٌر ممارسة دوره القٌادي الفعالة االستراتٌجٌة
فً ظل ؼٌاب مفهوم التوجه المستقبلً للنشاط الذي ٌتضمن أموراً عدٌدة  االستراتٌجٌة
( 39، 3111، تٌاجات الزبابن التً ٌجب اشباعها. وعّرؾ )المعاضٌديمن بٌنها اح

القدرات الخاصة التً ٌمتلكها المدراء كالقدرة على  بانها تلك ةاالستراتٌجٌالرؤٌة 
  .تستخدم للتخطٌط لمستقبل المنظمة التصور والتخٌل والتً
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( ان الرؤٌة "مستقبل مثالً وجذاب لم ٌتحقق بعد Daft،  3112،  516وٌرى )

الطرٌق الواحد للمستقبل" . وعرؾ  باتجاهوٌصفها بالنجم الدلٌل لكل فرد فً المنظمة 
( الرؤٌة االستراتٌجٌة بكونها Thompson and Strickland، 3112،  7كل من )

خارطة مستقبل المنظمة التً تزود المعلومات حول الزبون والتقنٌة والمنطقة الجؽرافٌة 
ر ، وتشٌنظمة الذي تحاول االدارة اٌجادهاوالمنتج الذي ستستهدفه المنظمة ونوع الم

الرؤٌة أٌضا الى تطلعات االدارة للمنظمة التً ترسم وتعرض منظراً شامالً للمجال 
  الذي ترٌد المنظمة التناف  فٌها.

( الرؤٌة االستراتٌجٌة  Johnson and Scholes،  3113، 24وعرؾ كل من ) 

بأنها الحالة المستقبلٌة المرؼوبة للمنظمة، وهً تمثل الطموح الذي ٌركز المدٌر 
. ه وٌشجع أعضاء المنظمة حوله أٌضافٌ اهتمامهتراتٌجً أو المدٌر التنفٌذي االس

وتعرؾ الرؤٌة بأنها الفكرة الموجهة التً تحدد طبٌعة أعمال المنظمة وأهدافها 
  (.ifla.org.wwwالمنظمة بالبٌبة المستقبلٌة ) اعتقادالمستقبلٌة ، باالعتماد على كٌفٌة 

ة االستراتٌجٌة بأنها التفكٌر والتصور الذهنً ( الرؤ5ٌ، 3114وٌعرؾ )مٌرخان، 

، وتتأطر فً ضوء معتقدات االدارة العلٌا وقٌمها لحالة المستقبلٌة لتوجٌه المنظمةل
  .جم مع متؽٌرات البٌبة المستقبلٌةوسلوكها بالشكل الذي ٌنس
( الى أن الرؤٌة "ال تعنً الهدؾ وانما هً نقطة 5، 3114وٌشٌر )النعٌمً، 

( :9، 3115، معٌن" فٌما ٌرى )الشعٌبً باتجاه)ترشد( حركة المنظمات  موجهة تدل

أنها "توصٌؾ لتوجهات المنظمة المستقبلٌة تعتمد على الخبرة التً ٌتمتع بها القادة 
االستراتٌجٌٌن فً التعامل مع التحدٌات التً تواجه منظماتهم بفعل التأثٌرات التً 
تفرزها ظروؾ التوجه العالمً الجدي فً االقتصاد والسٌاسة والثقافة والتقانة وبما 

 منظمة وامكاناتها".مع قدرات ال ٌتالءم
حقٌقها فً ظل كما وصفت الرؤٌة بأنها "أحالم المنظمة وطموحاتها التً ال ٌمكن ت

 ، وان كان من الممكن الوصول الٌها فً االجل الطوٌلاالمكانات الحالٌة"
(3p/www.links.islammemo.) 

ٌة تعك  ( أن "الرؤٌة االستراتٌج:، 3116 وٌؤكد كل من )ادرٌ  والنسور،

، على أن عن الحالة المستقبلٌة المرؼوبة ، وتعطً انطباعاً المواقؾ والظروؾ الحالٌة
، محققة بذلك التنسٌق شمولٌة لكل أنشطة وأعمال المنظمةتكون هذه الرؤٌة تكاملٌة و

المنظمة تحكم وتضبط ، وبذلك تستطٌع لتكامل والتفاعل بٌن هذه االنشطةواالرتباط وا
  .(www.au.af.mil) الوضع الراهن وأن تضمن المستقبل فً مٌدان أعمالها"

( الرؤٌة االستراتٌجٌة بانها المسار المستقبلً للمنظمة 83، 3116، وٌعرؾ )السالم

، قً الذي تنوي تحقٌقهوالمركز السوالذي ٌحدد الوجهة التً ترؼب فً الوصول الٌها ، 
( ان :، 3116، . وٌبٌن )ادرٌ  والنسورانات التً تخطط لتنمٌتهاوالقدرات واالمك

الرؤٌة االستراتٌجٌة تعك  المواقؾ والظروؾ الحالٌة وتعطً انطباعاً عن المستقبل 
 . مستوى كل أنشطة المنظمة وأعمالهاالمرؼوب على أن تكون هذه الرؤٌة على وفق 

ل لما سٌكون علٌه (  ان الرؤٌة هً الحلم والتصور الكام26، 3116 وذكر )الدٌب،

، وهً شكل وترسم مستقبل الفرد والمنظمة، وهً القوة النافذة التً تمستقبل المنظمة
الفكرة القوٌة التً تمأل الوجدان والعقل وتستحوذ علٌهما وتقفز بهما الى مستقبل لشحن 

http://www.links.islammemo/
http://www.au.af.mil/
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المتاحة وتوظٌفها قدرات والمهارات والموارد الطاقات وتعببتها واستدعاء المواهب وال
 . بكفاءة وفاعلٌة

( بكونها عبارة عن التطلع المستقبلً الذي 69، 3117، فً حٌن عرفها )مرسً

ٌحدد توجه ورؼبة المنظمة نحو تحقٌق جوانب نجاح وتمٌز مرؼوب مستقبالً وتصاغ 
، كما تصبح علٌه المنظمةٌح ما ٌمكن أن الرؤٌة أو التطلع المستقبلً بشكل عام وتوض

 ٌنبؽً أن تقدم صورة واقعٌة وجادة لما ٌمكن تحقٌقه مستقبالً. 
( الرؤٌة االستراتٌجٌة بأنها األحالم واآلمال 251، 3117وٌعرؾ )العطٌات، 

 العامة الكبٌرة والتً ٌسعى االفراد أو المنظمة لتحقٌقها على المدى القصٌر والبعٌد فً
، وٌضٌؾ الكاتب الى ان هناك جملة من الفوابد ضوء ظروؾ البٌبة العامة للمنظمة

 : ؤٌة االستراتٌجٌة تتمثل فً اآلتًللمنظمات من خالل الر
 
 ذي ترؼب المنظمة فً التحرك الٌه.تحدٌد االتجاه ال  .1

 التً تسعى المنظمة الى تحقٌقها. تحدٌد األهداؾ .2

 .التنظٌمً واالداري ي ٌدعم السلوكتحدٌد نظام القٌم الذ .3
 .اختٌار االستراتٌجٌات المناسبة .4
 .ت النشاط االزمة لتحقٌق األهداؾتحدٌد مجاال .5
 

تقدم ٌرى الباحث أن الرؤٌة االستراتٌجٌة هً التطلعات المستقبلٌة  بناءاً على ما
للمدراء التً تحدد طبٌعة األعمال المستقبلٌة للمنظمة فضالً عن التصور الذهنً الذي 

التً ٌملكها  االستراتٌجٌةترسمه المنظمة حول المستقبل النابع من ثقافتها والقدرات 
 .المدٌر
 

 : الناجحة االستراتٌجٌةائص الرإٌة : خصثانٌاً 
فً اطار عرض خصابص الرؤٌة الناجحة أكدت الدراسات والبحوث بعض 
 مؤشرات تلك الخصابص التً ٌنبؽً أن تتوافر فً الرؤٌة المصاؼة على نحو ٍ مفٌد،

( و)عطا : :7،  3113( و)الملوك ،87، 3113، ومن هذه الدراسات والبحوث )ٌون 
 : تً( ، وهً على النحو اآل28: 3121

 .أن تكون واقعٌة ممكنة التطبٌق وتوفر حالة من التحدي لكل العاملٌن فً المنظمة 

   كالمرآة ؼاٌات المنظمة ورسالتها.منبثقة من االحسا  بالتوجه وتعك 

  بعٌدة المدى ولكنها محددة النهاٌة وذلك من زاوٌة األفق الزمانً وااللتزام
 التنظٌمً. 

والباحثٌن الى عدد من الخصابص التً ٌجب أن وأشار البعض من هؤالء الّكتاب 
 : االستراتٌجٌة وعلى النحو اآلتً تتوافر فً الزاوٌة

 
جاه التفوق الوضوح: وٌعد الطاقة الكامنة القادرة على توجٌه أٌة منظمة بات .1

 .والنجاح الطوٌل المدى
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ٌُفعل فً المنظمة التً تمت صٌاؼة رؤٌ .2  تها ٌجب أناالنسجام: ان كل ما ٌقال أو 
 ٌنسجم مع تلك الرؤٌة.

لمواقؾ البٌبٌة : اذ ٌجب أن تكون الرؤٌة متماسكة داخلٌاً ومنسجمة مع االتماسك .3
 المتؽٌرة جمٌعها.

قوة االتصال: اذا كانت الرؤٌة تشكل مستقبل المنظمة وتوجه استراتٌجٌاتها ،  .4
عندها ٌجب على المدٌر التنفٌذي وبقٌة أعضاء الفرٌق التنفٌذي أن ٌوصلوا هذه 
الرؤٌة بشكل واسع ومنسجم ومتماسك ومتواصل لحٌن ما تصبح جزءاً متكامالً 

 .فً البٌبة الثقافٌة للمنظمة
: ٌجب أن تكون الرؤٌة مرنة ، وذلك الن المرونة تستدعً وجود اتجاه المرونة .5

 .محدد وؼاٌات واضحة
التوجه المستقبلً: تتمٌز بالقدرة على تشكٌل نماذج ذهنٌة لحاالت مستقبلٌة  .6

 .ح لتحدٌد األهداؾ وكٌفٌة التخطٌطمكنة توجد فً المستقبل وتتوضم
ق لم ان تقوم به المنظمة : وتتمٌز بالتحدٌث المستمر لقٌام انجاز لم ٌسبالطموح .7

رؤٌة مستقبلٌة  جرٌبة لما ٌنبؽً ان تكون )، وٌمكن القول ان الطموح هو سابقاً 
 (.وتجاه زبابنهاة  تجاه المنافسٌن علٌه صورة المنظمة المستقبلٌ

الشفافٌة: وتتمٌز بالمصداقٌة والوضوح فً االتجاهات والطموح الحالٌة  .8
والمستقبلٌة لتساعد المنظمة على التصرؾ بطرٌقة مكشوفة وعدم احتكار 

 المعرفة.

الدافعٌة وااللتزام: والتً تعمل على إثارة الحما  وزٌادة االلتزام بالعمل من  .9
 ٌن وأصحاب المصالح.طموحات العاملخالل احتٌاجات و

 
 ( الٌها وتتمثل فً:69،  3117،  وقد أشار )مرسً أ

 .أن تتصؾ بالوضوح 

 مةأن تكون ذات معنى ومؽزى للسوق الذي تعمل فٌه المنظ. 
 ل ، وأن تأخذ الماضً فً اعتبارهاأن تتطلع الى المستقب. 
 واء على قدر من التحدي أن تتسم بالثبات واالستقرار النسبً واالحت

 المتواصل.

 عاملٌن فً المنظمة وكذلك الزبابنأن تحفز ال. 
 لتقدم المستمر فً أن تتصؾ باإلٌجاز واالنجاز والتعبٌر عن التفوق وا

 .السوق المستهدؾ
بان الرؤٌة الفاعلة Thompson and Strickland) ، 3112، 7وٌبٌن كل من )

وفً نف  السٌاق هناك  تتصؾ بالوضوح والتحدي وااللهام واستعداد المنظمة للمستقبل ،
: أن تتصؾ من ٌرى بأن الرؤٌة االستراتٌجٌة الفاعلة تتمٌز بالخصابص اآلتٌة

، أن ترسم صورة حٌة وواضحة عن مستقبل المنظمة، وتستخدم تعبٌرات بالوضوح
 ات واقعٌة وقابلة لإلنجاز أي هدؾبارزة وجذابة، وتعك  تطلع

(en.Wikipedia.org). 
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، مثلة )الطموح، التوجه المستقبلًد من الخصابص والمتقام الباحث باختٌار عد
ً ومعبرة ، الشفافٌة( كمتؽٌرات أساسٌة الختبارها فً الجانب التطبٌقمالدافعٌة وااللتزا

 .عن توجهات البحث الحالً
 

  :االستراتٌجٌةثاُ : صٌاغة الرإٌة ثال
رة عملٌة االداتعد عملٌة صٌاؼة رؤٌة شاملة للمنظمة الخطوة الجوهرٌة األولى فً 

( صٌاؼة الرؤٌة االستراتٌجٌة ٌجب أن 1:، 3115 ،االستراتٌجٌة، وٌرى )الشعٌبً

فً السوق والقطاع  تسبقها عملٌة تشخٌص المجال التنافسً للمنظمة، أي القوى التنافسٌة
، فضالً عن تحدٌد الموارد التنافسٌة واالمكانات المتمٌزة التً تمتلكها الذي تعمل فٌه

المنظمة لكً ٌمكن تحدٌد مٌدان الصراع وحدوده بٌن المتنافسٌن فً الصناعات 
المتقاربة أو القطاعات االقتصادٌة المتماثلة ألن تحدٌد حدود التناف  ٌعد أمراً مهماً 

  .المستقبلٌة األعمال االستراتٌجٌةللسعً نحو تطوٌر 
وتمر صٌاؼة الرؤٌة االستراتٌجٌة للمنظمة بالعدٌد من الخطوات الختٌار الرؤٌة 

  -( :www au af milالفاعلة ، وٌمكن تلخٌص هذه الخطوات باآلتً )

 فهم المنظمة. .2

 .ادارة تدقٌق الرؤٌة .3
 .هدؾ الرؤٌة .4
 .وضع سٌاق الرؤٌة .5
 وضع الخطط المستقبلٌة. .6

 .تولٌد رؤى بدٌلة .7
 

 (ل، واالستراتٌجٌات، ودورة الحٌاة، والمراح)المفهوم األزماتإدارة  .2

 اوال: مفهوم ادارة األزمات: 
ادارة األزمات هو حقل علمً اداري ركز علٌه الباحثٌن لكونه ٌعالج المشاكل 

نشاطات وعملٌات ذهنٌة لتقدٌر  ٌتضمنالتً تمر بها المنظمة،  المستقبلٌةواالحداث 
التعامل مع األزمة وتقدٌر حجمها الطبٌعً. وقد طرح باحثون عدٌدون مفهوم ادارة 

  .(21 ، 3112األزمة، وفٌما ٌأتً استعراض لبعض هذه التعارٌؾ: فقد أشار )لفته: 

القدرة على ادارة العملٌات قبل وأثناء وبعد حدوث األزمة وهذا المفهوم ٌحمل  .2
 .، أو خطة ثم تصمٌمها لهذا الؽرض ته ضرورة وجود برنامج أو نظامفً طٌا

قدرة المنظمة على التعامل مع المتؽٌرات والمواقؾ الطاربة بكفاءة وفاعلٌة ،  .3
بؽٌة تقلٌص الخسابر والتهدٌدات فً األفراد واألموال ، واآلثار السٌبة على 

 أهداؾ وأنشطة وعملٌات المنظمة.

 
على أنها العملٌة اإلدارٌة المستمرة التً تهتم بالتنبؤ  (47، 3113وأكد )احمد: 

باألزمات المحتملة عن طرٌق االستشعار ورصد المتؽٌرات البٌبٌة الداخلٌة والخارجٌة 
المولدة لألزمات وتعببة الموارد واإلمكانٌات المتاحة لمنع أو االعداد للتعامل مع 

ما ٌحقق أقل قدر ممكن من األضرار األزمات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلٌة وب



 2014/  34العدد   م. سعد عبد عابر ...تأثير خصائص الرؤية االستراتيجية في مراحل ادارة االزمة
 

   ISSN (1681-6870)                               86                           مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 

( من وجهة نظر سٌاسٌة 463، 3113: للمنظمة وللبٌبة وللعاملٌن. وأشار )ابو قحؾ

على أنها عملٌة اإلعداد والتقدٌر المنظم والمنتظم للمشكالت الداخلٌة والخارجٌة التً 
 3115. أما )عثمان:ظمة وربحٌتها أو بقابها فً السوقتهدد بدرجة خطٌرة سمعة المن

( فٌرى ان ادارة األزمات هً كٌفٌة التؽلب على األزمات باألدوات العلمٌة المختلفة 77،
( ان ادارة 91، 3116وتجنب سلبٌاتها واالستفادة من اٌجابٌاتها. بٌنما ٌرى )مكاوي: 

األزمة من جهة إعالمٌة تعنً "إدارة السمعة" وهً عبارة عن جهود متواصلة تحظى 
كب األحداث والمستجدات التً تستهدؾ فً النهاٌة صٌاؼة بتعدٌالت مستمرة ترا

( على أنها القدرة على 372، 3117وتعزٌز الصورة الذهنٌة للمنظمة . وأكد )حمدونه: 

. ر المنظمةازالة الكثٌر من المخاطر وعدم التأكد لتحقٌق أكبر قدر من التحكم فً مصٌ
 : ( فبٌن على أنها22، 3123أما )الجشعمً: 

دٌنامً ٌزٌد من كفاءة وفاعلٌة المنظمة فً التعامل مع الكثٌر من مجال  .1
األزمات التً تتعرض لها المنظمة، فضالً عن ذلك أنها نظام لمواجهة الحاالت 
الطاربة والتخطٌط للتعامل مع الحاالت التً ال ٌمكن تجنبها أو اجراء 

 .ت لألزمات الممكن التنبؤ بحدوثهاالتحضٌرا
زمة ومحاولة السٌطرة التامة علٌها فً مراحلها األولى التحكم الكامل باأل .2

وخالل تطورها بما ٌمكن من توجٌه األحداث الوجهة السلٌمة وفً ضوء هذه 
األزمات ٌتبٌن ان برنامج ادارة األزمات هو مجموعة خطوات  إلدارةالمفاهٌم 

ال وؼرؾ عملٌات ووضع منظمة ومدروسة جٌداً تتطلب توفٌر نظم اتص
ٌة المرتبطة . فضالً عن ذلك انها تهدؾ الى تخفٌض اآلثار السلبتاستراتٌجٌا

 .باألزمة الى حد ممكن
 

 : ثانٌاً: مراحل إدارة األزمات
قدم الباحثون والكتاب فً مجال ادارة األزمات نماذج متعددة لمراحل ادارة 
األزمات، ابتنٌت هذه النماذج على جوانب موضوعٌة وتطبٌقٌة، الؽرض منها الوصول 

 394، إذ قدم طرح كل من )جة وتفكٌك مكونات وأسباب األزماتالى معال
،2:98،Mitroff & Shivastavaاحل ادارة األزمات ،تمثلت ( أنموذجاً متكامالً لمر

 : باآلتً
مرحلة اكتشاؾ إشارات اإلنذار: ٌتم فً هذه المرحلة االهتمام برصد وتحلٌل  .2

ة األعطال فً اآلالت والخطوط اإلشارات التً تؤكد وجود أزمة ما. مثل زٌاد
أو ربما نتٌجة اإلنتاجٌة تؤخذ كإنذار مبكر لعملٌات تخرٌب داخلً متعمد، 

 .وجود عٌوب تصنٌعٌة
مرحلة االستعداد والوقاٌة : ٌتم فً هذه المرحلة وضع الخطط والسٌنارٌوهات  .3

التنبؤٌة لألزمات المحتملة واألزمات ؼٌر المتوقعة. وٌكون الهدؾ فً هذه 
 .قاط الضعؾ فً نظام وقاٌة المنظمةرحلة منصباً فً اكتشاؾ نالم

مرحلة احتواء األضرار: تركز هذه المرحلة على األزمة حال وقوعها ، وٌتم  .4
سابقة الحتواء مخاطر فٌها تطبٌق الخطط والسٌنارٌوهات المعدة فً المرحلة ال

 .هذه المرحلة
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ما تم خسارته فً مرحلة استعادة النشاط: تتضمن هذه المرحلة محاولة تعوٌض  .5
الذي حل ، فضالً عن اعادة التخطٌط وتحلٌل األذى والضرر المرحلة السابقة

 .بأقسام المنظمة وأجزابها
، العبر من المراحل السابقةمرحلة التعلم: ٌتم فً هذه المرحلة أخذ الدرو  و .6

من األزمة، وتتمٌز بإعادة النظر والدراسة وهً تمثل ما بعد التخلص 
لمالبسات األزمة وتقٌٌم القرارات والسٌاسات واالجراءات المتخذة فً المراحل 

 خطاء المرتكبة فً أزمات تالٌة.السابقة لتفادي الوقوع باأل

 
 :رة األزماتثالثاً: استراتٌجٌات إدا

تحدث على مستوى تختلؾ وتتعدد أسالٌب واستراتٌجٌات إدارة األزمات التً 
فً تطور األزمة أو القضاء  المنظمات، وتمثل هذه االستراتٌجٌات أهم العوامل المؤثرة

 .علٌها
 : إلدارة األزمات تمثلت باآلتً استراتٌجٌتٌن( Wangh،1990 ،214وقد ذكر )

إتباع قرارات تتضمن التراجع  االستراتٌجٌة: ٌتم فً هذه التراجع استراتٌجٌة .1
عن الخطط التً تبنتها القٌادات االدارٌة سابقاً وتبنً خٌارات التنصل من 

 .ظمةمسؤولٌة ادارة األزمة عن طرٌق القاء أعبابها على قادة آخرٌن فً المن
: تنص هذه االستراتٌجٌة على اشاعة جو من الثقة بأن استراتٌجٌة التجاهل .2

علٌها عن طرٌق التعامل مع الجوانب التً تتوفر  ةٌطروالساألزمة تم تجاوزها 
، وتؤدي هذه االستراتٌجٌة الى علومات وخبرات لدى قٌادة المنظمةبصددها م

 .(26،  3123ظهور األزمة مستقبالً بشكل أخر وأكثر تفاقماً )الجشعمً: 

 
 : األزمات منها إلدارةدة ( استراتٌجٌات ع Bartion,2008,122وقدم الكاتب )

: تركز هذه االستراتٌجٌة على استخدام القوة بمعنى السلطة استراتٌجٌة القوة .1
المركزة على الشدة فً ادارة ملؾ األزمة وٌتم ذلك من خالل تبنً سٌاسة 
تحطٌم األس  التً ترتكز علٌها األزمة داخلٌاً من خالل اٌجاد صراع بٌن 

ة فتقوم على فرضٌة ، أما السٌاسة الثانٌألطراؾ الداعمة لها داخل المنظمةا
 .القوى الخارجٌة التً كونت األزمةمهاجمة المرتكزات التً تستند علٌها 

: تطبق هذه االستراتٌجٌة عندما تكون القوى المسببة لألزمة استراتٌجٌة االٌقاؾ .2
، فتلجأ فٌه القٌادة الى حل األزمة ات المنظمة وامكانٌاتها الدفاعٌةأقوى من قدر

تبنً هذه االستراتٌجٌة بتقدٌم بعض التنازالت للقوى  وتخفٌؾ أثارها من خالل
 .التً ٌمكن استمالتها بهذا االسلوب

: تستند هذه االستراتٌجٌة على فلسفة تحلٌل وتجزبة العناصر استراتٌجٌة التحلٌل .3
، والتركٌز على ادارتها من خالل تفكٌك المكونات التً تتكون منها األزمةو

مور ، على مسك زمام األودعم بعض القٌاداتتلفة فً تحالؾ عناصرها المؤ
 .لقلب المعادلة راساً على عقب

، عن طرٌق تحلٌل هذه االستراتٌجٌة خٌاراً نظرٌاً  : تتبنىاالستراتٌجٌة الفكرٌة .4
كوٌن الفرضٌات المنطقٌة التً قامت علٌها المجموعة الخالقة لألزمة وت
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، والعمل فً االبتالؾجتذب الحلقات األضعؾ ، تاستراتٌجٌة فكرٌة مضادة لها
 .تراقها من خالل المجامٌع الجدٌدةعلى اخ

: تهدؾ هذه االستراتٌجٌة الى مباؼتة األطراؾ الخالقة الهجومٌةاالستراتٌجٌة  .5
، وتطبق هذه على عنصر المخادعة االستراتٌجٌة لألزمة من خالل االعتماد

، الطرؾ المقابلمنظمة أكثر قوة من عندما تكون البنى القٌادٌة لل ةاالستراتٌجٌ
 .ات المشكلة قابمة على أس  ضعٌفةأو تكون االبتالف

ة نحو طرٌقة التؽٌٌر اتجاه األزم ةاالستراتٌجٌ: تتبنى هذه استراتٌجٌة التؽٌٌر .6
ته فً المراحل السابقة ، تعوٌضاً للمنظمة عما فقدالجانب االٌجابً من األزمة

، أو دفع زمة الربٌسةات جانبٌة وفرعٌة لأل، من خالل خلق اتجاهمن األزمة
، أو االستفادة من راؾ خارج المنظمة لتشتٌت األنظاراتجاه األزمة الى أط

 .فها بشكلها الجدٌد لصالح المنظمةالنتابج الجدٌة لألزمة وتوظٌ
 

 نشوإهارابعاً: دورة حٌاة األزمة وأسبابها 
 

 : دورة حٌاة األزمة .1
تمر األزمة باعتبارها ظاهرة اجتماعٌة بدورة حٌاة ، مثلها مثل أي كابن حً وهذه 

، بها من جانب متخذ القرار االداري واإلحاطةالدورة تمثل أهمٌة قصوى فً متابعتها 
، أو بتكوٌن ه فً االحاطة ببداٌة ظهور االزمةوكلما كان متخذ القرار سرٌع التنب

لذلك فأن األزمة تمر بخمسة  .عالجها والتعامل معهان أقدر على عواملها كلما كا
 (.376: 3114مراحل خالل دورة حٌاتها على النحو التالً )بن عبد هللا ،

 دورة حياة األزمة
 قمة النضج لألزمة

 
 منو واتساع   احنسار نطاق األزمة                           

 
 

 ميالد األزمة  اختفاء األزمة              
 

 (1شكل رقم )
 (267، ص: 2113لمصدر : )بن عبد هللا ، ا
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 :أسباب نشوء األزمات .2

، فمنها من هو تالؾ أنواعها ومجاالتها وأصنافهاتتنوع أسباب نشوء األزمات الخ
خارج عن قدرات االنسان وٌرجع الى أسباب خارجٌة وفٌها ما ٌتعلق بالبٌبة الداخلٌة 

ه ومنها ما ٌتعلق بمجاالت مختلفة: أسباب لتداخالت التً تكون وفق ارادة االنسان ونتٌجة
، ادارٌة وٌمكن اٌضاح تلك األسباب على النحو التالً )الحوامدة، فردٌة، اجتماعٌة

3114 :287).  

 أسباب نشوء األزمات
 
 
 
 
 

         
     

 
         
    
     
    

 (2شكل رقم )
 (28،  1991المصدر : )الخضٌري ، 

 

 

 

 

 

 

 

 اليأس

تعارض األهداف

 

 تعارض املصاحل

 أسباب نشوء
 األزمات

 اإلشاعات

 القوةاستعراض 

 األخطاء البشرية 

 األزمات املخططة

 سوء الفهم

 سوء االدارة 

سوء التقدير 
 والتقييم

 اإلدارة العشوائية

 الرغبة يف االبتزاز
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 الجانب المٌدانً: المبحث الثالث

 اوالً: مستوى متغٌرات البحث 

 : عرض نتائج الرإٌة االستراتٌجٌة .1
عن متؽٌر الرؤٌة  ( اجابات المستجٌبٌن3تظهر النتابج الواردة فً الجدول )

 : اآلتًوعلى النحو االستراتٌجٌة ،
لطموح فوق المتوسط ، ان مستوى االطموح: ٌوضح الجدول المشار الٌه أعاله .1

( وهو 4453، وهذا ما ٌؤكده الوسط الحسابً لهذا المتؽٌر والبالػ )العٌنةألفراد 
. مما ٌدلل (1488( وبانحراؾ معٌاري )4بالػ )أعلى من الوسط الفرضً وال

ت المستقبل وتطوٌر على المستجٌبٌن ٌتصرفون بطرٌقة قٌادٌة تحدد اتجاها
 الوضع الحالً.

حقٌق متوسطاً قادة من خالل ت: ٌبٌن هذا المتؽٌر سلوك الالتوجه المستقبلً .2
. وهو ما ٌوكد (1489ٌن سجل االنحراؾ المعٌاري )، فً ح(4444حسابٌاً بلػ )

وجود رؤٌة مستقبلٌة لدى القٌادات تساعد اآلخرٌن على التركٌز على عملهم 
 .المستقبل للشركة تاستراتٌجٌاوتطوٌر 

(، وحقق 4442)تؽٌر متوسطاً حسابٌاً بلػ : سجل هذا المالدافعٌة وااللتزام .3
. اذ ٌبٌن هذا المؤشر مدى تشجٌع اآلخرٌن لكً (1493االنحراؾ المعٌاري )

 .الشركة باتجاه استشراؾ المستقبل ٌكونوا مبدعٌن بالعمل المستقبلً ودفع اقسام
(، وانحراؾ معٌاري 4442تؽٌر متوسطاً حسابٌاً بلػ ): حقق هذا المالشفافٌة .4

ملة فً الشركة توفر قنوات مفتوحة مع . مما ٌؤكد ان القٌادات العا(1492)

قلٌل من ادارة الشركة والتعامل بمصداقٌة فً توفٌر المعلومات بمتوسط أعلى ب
  .(4الوسط الفرضً البالػ )
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 االستراتٌجٌة( مستوى خصائص الرإٌة 2)رقمجدول 

 الفقرات األبعاد
 الوسط

 الحسابً
 االنحراف
 المعٌاري

 الطموح

بجدٌة من اجل تحقٌق التفوق العمل 
 واالنجاز العالً

3177 1161 

التضحٌة باختٌاراتنا الحالٌة من اجل 
 مستقبل أفضل

3198 1184 

تحدٌد اتجاهاتنا المستقبلٌة على وفق 
 معاٌٌر عالٌة الجودة

3111 1179 

تطوٌر الوضع الحالً من دون 
 االهتمام بالمستقبل

2188 1181 

فانا ال أحاول  ،طالما األشٌاء تعمل
 تغٌٌر شًء

3146 1184 

 1177 3142 الوسط واالنحراف العام

التوجه  
 المستقبلً

أقدم صوراً جذابة لما ٌمكننا فعله فً 
 العمل

3113 1185 

توجٌه العاملٌن داخل الوزارة 
 بضرورة التفكٌر

3155 1177 

اإلٌمان بضرورة العمل بمنظور 
 مستقبلً

3156 1177 

حوارات حول العوامل المإثرة إجراء 
 فً مستقبل الشركة

3122 1165 

تطوٌر استراتٌجٌات الشركة ٌتوافق 
 مع متطلبات التغٌٌر

3199 1181 

كل ما ٌرٌد اآلخرون فعله ٌعتبر 
 مناسباً بالنسبة لً

2155 1186 

 1178 3133 الوسط واالنحراف العام
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الدافعٌة 
 وااللتزام

القدرة على رسم تثمٌن من لدٌهم 
 السٌاسات والخطط المستقبلٌة

3114 1167 

دفع أقسام الشركة باتجاه استشراق 
 المستقبل

3112 1198 

حث العاملٌن للعمل فً أقسام ذات 
 العالقة بالمستقبل

3176 1193 

تشجٌع من لدٌهم رغبة بالعمل 
 المستقبلً

3143 1187 

ال أطلب من اآلخرٌن أكثر مما هو 
 ضروري

3134 1167 

 1182 3131 الوسط واالنحراف العام

 الشفافٌة

التصرف بطرٌقة مكشوفة فً 
 توضٌح عرض الشركة وأهدافها

 المستقبلٌة
3144 1188 

التعامل بمصداقٌة فً توفٌر 
 المعلومات المتعلقة برسم الخطط

 واالستراتٌجٌات للعاملٌن
2187 1176 

أقدم المكافآت عندما ٌحقق اآلخرون 
 أهدافهم

3198 1187 

توفٌر قنوات اتصال مفتوحة بٌن 
البٌئة  الشركة وأصحاب المصالح فً

 الخارجٌة
3112 1176 

اعتماد الوضوح التام بتحدٌد 
االتجاهات والطموحات المستقبلٌة 

 للعاملٌن داخل الشركة
3117 1178 

 1181 3131 الوسط واالنحراف العام

 
 عرض نتائج إدارة األزمة : .2

( حول إجابات أفراد العٌنة عن مراحل إدارة األزمة 4أظهرت نتابج الجدول )

 : اآلتً
( وانحراؾ 4442: أظهرت هذه المرحلة وسطاً حسابٌاً )مرحلة اكتشاؾ األزمة .2

ام إنذار مبكر (، مما ٌؤكد ان ادارة المنظمتٌن تعتمد نظ1498معٌاري عام )

 .الكتشاؾ األزمات
لػ : أظهرت هذه المرحلة وسطاً حسابٌاً بزمةمرحلة االستعداد إلدارة األ .3

، وهو ما ٌؤكد ان الشركتٌن لدٌها (1488( وانحراؾ معٌاري )4465)
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كبر من استعدادات مبكرة لمواجهة ظروؾ األزمة قبل حدوثها ولكن بشكل أ
 .الوسط الفرضً بنسبة قلٌلة

 (4479: جاءت هذه المرحلة بوسط اجمالً بلػ )حلة احتواء األزمةمر .4
، وهو ما ٌؤكد ان ادارة الشركتٌن تحاول (1494وانحراؾ معٌاري عام قدره )

 .حتواء مظاهر األزمة بعد انتهاءهاتخطً وا
( 4449: سجلت هذه المرحلة وسطاً حسابٌاً اجمالٌاً بلػ )مرحلة استعادة النشاط .5

، وهو ما ٌعنً ان الشركتٌن تحاول استعادة (1485الوسط بلػ )وانحراؾ عن 

 .وتعافٌها من مظاهر األزمةنشاطها 
: أحرزت هذه المرحلة وسطاً حسابٌاً عاماً حلة التعلم واالستفادة من األزمةمر .6

، مما ٌعك  ان هناك توجهاً نحو (14:5( وانحراؾ معٌاري ):449لػ )ب

االستفادة من تجارب األزمات السابقة ومحاولة التعلم منها واستخالص 
 . قبالً   والعبر لتجنب أسبابها مستالدرو

 
 

 ( الوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لمراحل إدارة األزمة3)رقم جدول 

مراحل إدارة 
 األزمة

 الفقرات
الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 مرحلة اكتشاف
 األزمة

 1176 3111 وجود قواعد التنبإ باألزمات

 1111 3125 دعم اإلدارة العلٌا لعملٌات التحدٌد

 1179 3143 مإشرات األزمة االهتمام بتصنٌف

 1195 3155 توجٌه العاملٌن لتجنب األزمة

 1187 3131 الوسط واالنحراف العام

 االستعداد مرحلة
 لألزمة

 1178 2188 مرونة الهٌكل التنظٌمً

 1178 3162 حدوث أخطاء بشرٌة وفنٌة مسببة لألزمة

 1187 3178 تشكٌل لجان لمواجهة األزمة

 1171 3186 لمواجهة األزمةتهٌئة خطط 

 1189 3156 نقوم بتهٌئة المعلومات لفهم األزمة

 1177 3154 الوسط واالنحراف العام

 مرحلة االحتواء
 لألزمة

 1176 3131 نهٌئ التخصٌصات المالٌة لمواجهة األزمة

 1187 3146 ندرب موظفٌنا لمواجهة األزمة

 1161 3187 السٌطرة على األزمة

 1112 3188 بمالحظة األزمةنهتم 

 1191 3189 نستعٌن بالكفاءات العلمٌة إلدراك األزمة

 1183 3168 الوسط الحسابً العام واالنحراف العام
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 مرحلة استعادة
 النشاط

 1189 3158 نسعى لتحدٌد المسئولٌن عن حدوث األزمة

 1112 2189 نقوم بتسهٌل وتبسٌط اإلجراءات

 1191 3191 والمكافئاتنحسن نظم الحوافز 

 1112 3115 نوفر قٌادات مسئولة وواعٌة الحتواء األزمة

 1195 3161 لحل األزمة نتوسع فً منح صالحٌات كافٌة للمدراء

 1168 2197 نجري التعدٌالت الالزمة على خططنا لحل األزمة

 1173 3171 نستخدم األسالٌب اإلحصائٌة والمحاسبٌة لحل األزمة

 1174 3138 العام واالنحراف العامالوسط 

 مرحلة التعلم
 واالستفادة
 من األزمة

 1189 3191 استخالص الدروس والعبر

 1187 3198 دمج الدروس المستفادة من الثغرات فً الخطط

 1123 4111 تقٌٌم البرامج المطبقة أثناء األزمة

 1118 3156 توجٌه العاملٌن لتجنب األزمات الالحقة

 1154 3192 الشركة الخطط المتبعة فً الشركاتتقارن 

 1194 3189 الوسط الحسابً واالنحراف العام

 
 ثانٌاً: اختبار فرضٌات البحث

ومراحل إدارة األزمة على مستوى الشركة  االستراتٌجٌةعالقة االرتباط بٌن الرؤٌة 
 عٌنة البحث: 

 االستراتٌجٌة( وجود عالقة ارتباط معنوٌة موجبة بٌن الرؤٌة 5ٌوضح الجدول )
 ( وبهذا فقد تحققت14786، إذ بلؽت درجة االرتباط ))المؤشر الكلً( ومراحل األزمة

 .الفرضٌة الربٌسٌة األولى
 

بمراحل األزمة على مستوى  االستراتٌجٌةعالقة خصائص الرإٌة : (4)رقم  جدول
 الشركة عٌنة البحث

خصائص الرإٌة 
 االستراتٌجٌة

 الطموح
التوجه 
 المستقبلً

الدافعٌة 
 وااللتزام

 المإشر الكلً الشفافٌة

 1675* 1624* 1557* 1615* 1678* مراحل إدارة األزمة

 N= 48،                                     1115الجدول من إعداد الباحث * معنوي عند 

 
وفً ضوء الفرضٌات الفرعٌة للفرضٌة الربٌسٌة األولى، فقد تم تحلٌل عالقات 
االرتباط بٌن كل بعد من خصابص الرؤٌة االستراتٌجٌة ومراحل االزمة على انفراد 

لى وجود عالقة ارتباط معنوٌة موجبة بٌن الطموح ( ا5وكما ٌأتً: ٌشٌر الجدول )
، (1.789ومراحل األزمة على مستوى الشركة عٌنة البحث، اذ بلػ معامل االرتباط )
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وٌدل ذلك على انه كلما ازدادت محاوالت الشركة عٌنة البحث عن فرص جدٌدة وعن 
مراحل األزمة  الجدٌد من الوسابل والتقنٌات فً مجال عملها ، فقد ازدادت درجة تحدٌد

 فً الهٌبة المبحوثة
( وجود عالقة ارتباط معنوٌة موجبة بٌن التوجه المستقبلً 5نالحظ من الجدول )

، وهذا ٌدل على إن االهتمام بزبابن شركات (1716راحل األزمة بدرجة ارتباط )وم

مجال عٌنة البحث الحالٌٌن والمرتقبٌن والسعً الى تقدٌم منتجات عالٌة الجودة وتوسٌع 
 نشاط أعمالهم ٌسهم فً تحدٌد خصابص الرؤٌة .

توجد عالقة ارتباط معنوٌة موجبة بٌن الدافعٌة وااللتزام ومراحل أدارة األزمة على 
. وهذا ٌدل على ان كلما زاد اهتمام (1.668المستوى الكلً عٌنة البحث بدرجة ارتباط )

ة جٌدة لتنسٌق جهود أقسامها الشركة عٌنة البحث بالدافعٌة وااللتزام باعتبارها وسٌل
واألفراد العاملٌن فٌها واعتماد تقٌٌم اداء شركاتهم على مدى تحقٌق هذه األهداؾ 

االبداع فٌها تزداد درجة واستخدامها كأداة فعالة لتحفٌز العاملٌن وتشجٌع روح المبادرة و
 .رتباط اعاله بٌن هذٌن المتؽٌرٌن. واعتماداً على درجة االتحدٌدها

، اذ بلؽت ٌن الشفافٌة ومراحل ادارة األزمةالقة ارتباط معنوٌة موجبة بوجود ع
. وهذا ٌدل على ان حرص عٌنة ابحث (1.735درجة االرتباط بٌن هذٌن المتؽٌرٌن )

ها مع القٌم السابدة فً المجتمع على دعم األعراؾ والتقالٌد السابدة فٌها وانسجام قٌم
 .هم فً تحدٌد خصابص العملٌات فٌهاسمساهمتها فً تحقٌق رسالتها وأهدافها ٌ

  
 اتجاهات التؤثٌر بٌن المتغٌرٌن ثالثاً:

 اتجاه تؤثٌر الطموح فً مراحل إدارة األزمة:  .1

تم استعمال تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط لقٌا  تأثٌر متؽٌر الطموح فً ادارة 
 ( النتابج االحصابٌة : 6األزمة، وٌظهر الجدول )

 

 الطموح فً ادارة األزمة( تؤثٌر 5جدول رقم )

N=48( .                                                     1115*معنوي عند مستوى )

  

 
العالقة والتأثٌر بٌن ٌبٌن الجدول أعاله أنموذج االنحدار الخطً البسٌط لتوضٌح 

( f( مقارنة بـ):8437( المحسوبة )fمتؽٌر الطموح فً ادارة األزمة ، حٌث بلؽت قٌمة )
%( من التؽٌرات فً ادارة األزمة 44ضح )و( ، وان متؽٌر الطموح 3448ٌلٌة )الجدو

لدى العاملٌن فً المنظمات عٌنة البحث. وان زٌادة وحدة واحدة من متؽٌر الطموح 
(، ومن ثم فان هناك تأثٌر 14379ى تؽٌٌر فً مراحل ادارة االزمة بمقدار )سٌؤدي ال

R 
2

R F DF المتغٌر B الخطؤ T Sig 

 11111 61732 11136 11268 الطموح (1446) 71269 11334 11579
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( المحسوبة التً بلؽت قٌمتها tمعنوي للطموح فً ادارة االزمة وهذا ما بٌنته قٌمة )
( ، وعلٌه 1416( عند مستوى داللة إحصابٌة )24782( الجدولٌة )t(  مقارنة بـ)74843)

ألزمة ، وبناءاً على ذلك تقبل الفرضٌة التً نصت فان هناك تأثٌر معنوي على ادارة ا
 . معنوٌة للطموح فً ادارة األزمة( على  )هناك  تأثٌر إحصابً ذو داللة

 
 اتجاه تؤثٌر التوجه المستقبلً فً مراحل إدارة األزمة : .2

تم استعمال تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط لقٌا  تأثٌر التوجه المستقبلً فً ادارة 
 :( وعلى النحو اآلت7ًرها الجدول )والنتابج اإلحصابٌة ٌظهاألزمة ، 

 
 ( تؤثٌر التوجه المستقبلً فً ادارة األزمة6جدول رقم )

R 
2

R F DF المتغٌر B الخطؤ T Sig 

 11111 51634 11134 11213 التوجه (1446) 61892 11264 11511

                                                 N=48( . 1115*معنوي عند المستوى )

 
ٌشٌر الجدول أعاله بان أنموذج االنحدار الخطً البسٌط لتوضٌح العالقة والتأثٌر 

( مقارنة 749:3( المحسوبة )Fبٌن التوجه المستقبلً وادارة األزمة ، حٌث كانت قٌمة )
%( من التؽٌرات فً ادارة 37(، وان التوجه المستقبلً ٌوضح )3448بالجدولٌة )

 األزمة. 
وان زٌادة وحدة واحدة من التوجه المستقبلً سٌؤدي الى تؽٌٌر فً مراحل ادارة 

 (، وبالتالً فان هناك تأثٌر معنوي للتوجه المستقبلً فً ادارة14324األزمة بمقدار )
( t( مقارنة بـ)64745( المحسوبة التً بلؽت قٌمتها )tاألزمة وهذا ما بٌنته قٌمة )

( ، وعلٌه فان هناك تأثٌر معنوي 1416( عند مستوى داللة إحصابٌة )24782الجدولٌة )

للتوجه المستقبلً فً ادارة األزمة، وبناءاً على ذلك تقبل الفرضٌة التً نصت على 
 .توجه المستقبلً فً إدارة األزمة(لة معنوٌة لل)هناك تأثٌر إحصابً ذو دال

 
 اتجاه تؤثٌر الدافعٌة وااللتزام فً  إدارة األزمة : .3

افعٌة وااللتزام فً إدارة تم استعمال تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط لقٌا  تأثٌر الد
 ( وعلى النحو اآلتً :8ا الجدول )، والنتابج اإلحصابٌة ٌظهرهاألزمة

 
 تؤثٌر الدافعٌة وااللتزام فً إدارة األزمة( 7جدول رقم )

R 
2

R F DF المتغٌر B الخطؤ T Sig 

 11111 61456 11128 11356 الدافعٌة (1446) 71345 11391 11625

                                                N=48( . 1115*معنوي عند المستوى )
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الخطً البسٌط لتوضٌح العالقة ٌتضح من الجدول أعاله بان أنموذج االنحدار 
( المحسوبة Fوالتأثٌر بٌن الدافعٌة  وااللتزام على ادارة األزمة، حٌث بلؽت قٌمة )

%( من :3( ، وان الدافعٌة وااللتزام تفسر)f( )3448( مقارنة بالجدولٌة )84467)

 التؽٌرات فً ادارة األزمة . 
احل ادارة الى تؽٌٌر فً مر الدافعٌة وااللتزام ستؤدي وان زٌادة وحدة واحدة من

، وبالتالً فان هناك تأثٌر معنوي للدافعٌة وااللتزام فً ادارة (14467األزمة بمقدار )
( t( مقارنة بـ)74567( المحسوبة التً بلؽت قٌمتها )tاألزمة وهذا ما بٌنته قٌمة )

نوي ، وعلٌه فان هناك تأثٌر مع(1416عند مستوى داللة إحصابٌة ) (24782الجدولٌة )

للدافعٌة وااللتزام فً ادارة األزمة، وبناءاً على ذلك تقبل الفرضٌة التً نصت على 
 ٌة وااللتزام فً إدارة األزمة(.)هناك تأثٌر إحصابً ذو داللة معنوٌة للدافع

 
 اتجاه تؤثٌر الشفافٌة فً ادارة األزمة :  .4

فً إدارة األزمة ، تم استعمال تحلٌل االنحدار الخطً البسٌط لقٌا  تأثٌر الشفافٌة 
 ( وعلى النحو اآلتً :9ا الجدول )والنتابج اإلحصابٌة ٌظهره

 
 ( تؤثٌر الدافعٌة وااللتزام فً إدارة األزمة8جدول رقم )

R 2
R F DF المتغٌر B الخطؤ T Sig 

 11111 41234 11132 11423 الشفافٌة (1446) 61193 11373 11611

 N=48    ( .  1115*معنوي عند المستوى )

ٌتضح من الجدول أعاله بان أنموذج االنحدار الخطً البسٌط لتوضٌح العالقة 
( مقارنة 742:4( المحسوبة )F، حٌث بلؽت قٌمة )فً ادارة األزمة ن الشفافٌةوالتأثٌر بٌ
%( من التؽٌرات فً ادارة األزمة لدى 48، وان شفافٌة توضح)(f( )3.48بالجدولٌة )

 . لبحثلعاملٌن فً المنظمة عٌنة اا
وان زٌادة وحدة واحدة من الشفافٌة ستؤدي الى تؽٌٌر فً مراحل ادارة األزمة 

( مقارنة 54345( المحسوبة التً بلؽت قٌمتها )t(، وهذا ما بٌنته قٌمة )14534بمقدار )
( ، وعلٌه فان هناك تأثٌر 1416( عند مستوى داللة إحصابٌة )24782( الجدولٌة )tبـ)

معنوي للشفافٌة فً ادارة األزمة، وبناءاً على ذلك تقبل الفرضٌة التً نصت على )هناك 
 تأثٌر إحصابً ذو داللة معنوٌة للشفافٌة فً إدارة األزمة( . 

 
 
 
 
 
 



 2014/  34العدد   م. سعد عبد عابر ...تأثير خصائص الرؤية االستراتيجية في مراحل ادارة االزمة
 

 ISSN (1681-6870)                               999                           مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 

  

 االستراتٌجٌة( نتائج تحلٌل االنحدار المتعدد التدرٌجً الختٌار أثر الرإٌة 9جدول )
 على إدارة األزمة

 N48       ( 1115*معنوي عند )

لها تأثٌر  االستراتٌجٌةتبٌن النتابج الواردة فً الجدول أعاله بان خصابص الرؤٌة 
على مراحل ادارة األزمة ، وان نسبة التأثٌر التً فسرت خصابص الرؤٌة االستراتٌجٌة 

( f، كما ان قٌمة )R2(14536)لحل ادارة األزمة بلؽت قٌمتها كاآلتً : معامل التحدٌد 
أقل من  Sig )=111( مع مستوى داللة )3448( الجدولٌة )f( مقارنة بـ)54:89)
( الجدولٌة t( المحسوبة مقارنة بـ)tما أشارت لذلك قٌمة )(، وهو معنوٌك1416)
(24782. ) 

 
 

 االستنتاجات والتوصٌات: المبحث الرابع

 اوالً: االستنتاجات

بعضها ببعض فً تحدٌد الرؤٌة االستراتٌجً  االستراتٌجٌةتتفاعل خصابص الرؤٌة  .1
واتجاهاتها المستقبلٌة وذلك ألهمٌة كل خاصٌة من هذه الخصابص والتً ال ٌمكن 
تحدٌد أي خاصٌة منه دون ؼٌرها فً حشد طاقات وحما  ومهارات العاملٌن تجاه 
وضع رؤٌة قادرة على توجٌه نشاطات عمل الشركة وزٌادة قدرتها للتحرك فً 

 الصحٌح .  االتجاه

هناك اهتمام ضعٌؾ نوعاً ما بموضوع التنبؤ باألزمات المستقبلٌة ، وٌعزى ذلك إلى  .2
ضعؾ سلوك االهتمام الفردي بالعاملٌن من خالل عدم خلق المناخ التنظٌمً الذي 

 .تالً تراكمها وانفجارها مستقبالً تستمع فٌه اإلدارات إلى مشاكل العمل ، وبال

التً تمار  فً المنظمة  االستراتٌجٌةأظهرت نتابج البحث إلى إن خصابص الرؤٌة  .3
، تلٌها الدافعٌة ولىعٌنة البحث بدرجة مرتفعة. وان الطموح احتلت المرتبة األ

 المتغير
 R 2R F DF Sig المعتمد

 المتغير
 T Sig الخطأ B التوضيحي

ادارة 
 األزمة 

 0.000 3.809 0.042 0.128 الطموح 0.000 44430 4.978 0.425 0.652
التوجه 

 المستقبلي
0.274 0.039 3.365 0.000 

الدافعية 
 وااللتزام

0.301 0.034 4.196 0.000 

 0.000 3.801 0.025 0.264 الشفافية
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، وفً المرتبة األخٌرة الشفافٌة .وهذا ٌعك  مقدرة اإللهامٌة، ثم التوجه المستقبلً
 . ضحة للمنظمة عٌنة البحثتقبلٌة واالقادة على تقدٌم رؤى مس

اظهر البحث أن الشركة مجتمع الدراسة تبنت مرحلة التعلم واالستفادة من األزمة  .4
، ولم تنل المتؽٌرات األخرى القدر نفسه ة االحتواء لألزمةبالدرجة األولى ثم مرحل

مستقبلٌة  استراتٌجٌةمن االهتمام، ومما ٌستنتج من ذلك أن الشركة تسعى إلى رؤٌا 
  .لمفاجبة لتحقٌق استعدادها لألزمةة على مواجهة الظروؾ واألحداث اقادر

االكتشاؾ المبكر لألزمات قبل حدوثها،  االستراتٌجٌةٌعك  متؽٌر الطموح للرؤٌة  .5
وهو ما ٌعزز إجراءات إدارة المنظمات فً احتواء مظاهر األزمة قبل تعاظمها 

  .جٌةاالستراتٌوازدٌاد درجات تهدٌداتها ألهداؾ المنظمة 

أظهرت النتابج اإلحصابٌة وجود عالقة ارتباط معنوٌة بٌن خصابص الرؤٌة  .6
 ةاستراتٌجٌومراحل إدارة األزمة. مما ٌدلل على ان تحدٌد رؤٌة  االستراتٌجٌة

التً تواجه المنظمة فً  تواألزماللمنظمة ٌمكن ان تنعك  اٌجابٌا فً حل المشاكل 
  .المستقبل

، ، التوجه المستقبلً)الطموح االستراتٌجٌةبٌنت نتابج البحث إن خصابص الرؤٌة  .7
الدافعٌة وااللتزام، والشفافٌة( له تأثٌر ذو داللة إحصابٌة معنوٌة فً المتؽٌر المعتمد 

%( من التباٌن :4)إدارة األزمة( إذ احتلت الدافعٌة المرتبة األولى وفسر ما مقداره )
%( من التباٌن فً 48إدارة األزمة(، تاله الشفافٌة الذي فسر )فً المتؽٌر المعتمد )

%(، وجاء آخراً  التوجه 44المتؽٌر المعتمد )إدارة األزمة( تاله الطموح بتوضٌح )
%( من التباٌن فً المتؽٌر المعتمد )إدارة 37المستقبلً الذي فسر ما مقداره )

ٌر معنوي فً مراحل إدارة لها تأث االستراتٌجٌةاألزمة( وهو ما ٌبٌن إن الرؤٌة 
 .  ى العاملٌن فً الشركة عٌنة البحثاألزمة لد

 

 ثانٌاً: التوصٌات

ٌنبؽً تحقٌق درجات استجابة سرٌعة لدى إدارة الشركة لألزمات والمشاكل التً  .2
تتعرض لها، من خالل الصٌانة المستمرة للخطوط اإلنتاجٌة واعتماد قطع الؽٌار 

، لتجنب األعطال المتكررة والفجابٌة فً ذات جودة عالٌة ااألصلٌة ومن مناش
  أعمالها.

االستفادة من تجارب الشركات العالمٌة فً مجال إدارة األزمات، وإجراء  .3
، علم من نتابجها مستقبالً المقارنات اإلدارٌة عن كٌفٌة التخلص من األزمة والت

على نظم  لالطالعوٌتم ذلك من خالل إٌفاد مدراء الشركة  الى خارج البالد 
  القٌادة واإلدارة فٌها .

وإٌصالها الى منظماتنا العراقٌة ولها  االستراتٌجٌةضرورة تنفٌذ مفاهٌم الرؤٌة  .4
القدرة على خلق الرؼبة فً أن تكون جزءاً من المستقبل وٌتم ذلك من خالل 
إشراك القٌادات اإلدارٌة ببرامج تطوٌرٌة معدة لهذا الؽرض داخل وخارج 

 كأسا البالد، فضال عن تبنً االفكار والمعالجات التً وردت فً هذا البحث 



 2014/  34العدد   م. سعد عبد عابر ...تأثير خصائص الرؤية االستراتيجية في مراحل ادارة االزمة
 

 ISSN (1681-6870)                               999                           مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم 

  

رؤٌة االستراتٌجٌة للشركة مع مراعاة الترتٌب العملً لحل علمً فً صٌاؼة ال
  .ة فً الشركةاالزمات المتكرر

، فرق مدربة ومؤهلة إلدارة األزماتضرورة استحداث وحدات وخالٌا تضم  .5
مهمتها األسا  تنصب على تنبٌه اإلدارة بأخطار األزمات وتجنبها ووضع 

  .لحلول الناجحة لها قبل استفحالهاا
، رة األزمات فً المنظمات العراقٌةاالهتمام بترسٌخ مفاهٌم مبادئ إداضرورة  .6

وٌتم ذلك من خالل تحقٌق الترابط العلمً مع الجامعات العراقٌة بإقامة برامج 
 سطى واإلشرافٌة فً هذه المنظمات.وتدرٌبٌة وتطوٌرٌة للقٌادات اإلدارٌة ال

 
 

 المصادر:

 اوال: الكتب العربٌة :

، 2ط ،"إدارة األزمة التعلٌمٌة ، منظور مالً" ،(3113)احمد، احمد  .2

 .، دار الوفاء للطباعة والنشراإلسكندرٌة

، "وإدارة األزمات االستراتٌجٌةاإلدارة "(، 3113ابو قحؾ، عبد السالم، ) .3

 .مكتبة دار الجامعة الجدٌدة للنشراإلسكندرٌة، 

، "واإلصالح الشاملاستراتٌجٌات التطوٌر اإلداري "(، 3116الدٌب، إبراهٌم، ) .4

 ،، المنصورةمؤسسة ام القرى للترجمة والتوزٌع

، القاهرة، دار 2، ط"التفاوض وإدارة األزمات" ،(3115) ،عثمان، فاروق .5

 األمٌن للنشر والتوزٌع.

استراتٌجٌات "، (:::2، )العالق، بشٌر، العبدولً، قحطان، ٌاسٌن، سعد ؼالب .6

 االردن. –، عمان الزٌتونة، دار وهران للنشر، جامعة "التسوٌق

، الطبعة األولى، "االستراتٌجٌةأساسٌات اإلدارة "(، 3116مؤٌد سعٌد السالم، ) .7

 االردن. –، عمان دار وابل للنشر والتوزٌع

إدارة التؽٌٌر والتحدٌات "(، 3117، )محمد بن ٌوسؾ النمران العطٌات .8

، دراسة العصرٌة للمدٌر، رؤٌة معاصرة لمدٌر القرن الحادي والعشرٌن

، الطبعة األولى، دار الحامد "تطبٌقٌة على الخطوط الجوٌة العربٌة السعودٌة

 .االردن –نشر والتوزٌع، عمان لل

، القاهرة، الدار "اإلعالم ومعالجة األزمات"(، 3116، )حسن ،مكاوي .9

 المصرٌة اللبنانٌة. 

تكوٌن وتنفٌذ  ،االستراتٌجٌةاإلدارة "(، 3117نبٌل محمد مرسى، ) .:

 .، جامعة اإلسكندرٌةدٌث، المكتب الجامعً الح"استراتٌجٌات التناف 
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فً   االستراتٌجٌةمواصفات المفكر "(، 3114النعٌمً، صالح عبد القادر، ) .21

 ، العدد األول.، المجلة العربٌة لإلدارة"المنظمة

االتجاه االستراتٌجً واألداء "(، 3116، وجاسر النسور، )وابل إدرٌ  .22

 –، عمان ، مؤتمر إدارة المعرفة، جامعة الزٌتونة"تحلٌلٌةالتنظٌمً، دراسة 

 .االردن

الفكر االستراتٌجً للقادة، درو  مستوحاة "(، 3113، )ون ، طارق شرٌؾٌ .23

فً التجارب العالمٌة والعربٌة، منشورات المنظمة العربٌة للتنمٌة اإلدارٌة، 

 .جمهورٌة مصر العربٌة

 ثانٌاً : الدورٌات العربٌة :

االتجاه االستراتٌجً واألداء "(، 3116) ، جاسر،وابل، والنسور، إدرٌ  .2

–، مؤتمر إدارة المعرفة، جامعة الزٌتونة، عمان "التنظٌمً، دراسة تحلٌلٌة

 األردن.

قٌادة التحوٌلٌة فً إدارة أثر ال، "(3123) ،، علً عبد الحسٌنالجشعمً .3

 .41مجلد  8كربالء العدد  ،، المجلة العراقٌة للعلوم اإلدارٌة"األزمة

، منظور منهج نظرٌة الحالة إدارة األزمة من" ،(3114، )، نضالالحوامدة .4

، مجلة جامعة دمشق للعلوم "المنظمة التعاونٌة االردنٌة، دراسة وصفٌة تحلٌلٌة

 .2عدد الاالقتصادٌة والقانونٌة، المجلد التاسع عشر، 

 االستراتٌجٌةالرؤٌة "(، 3119)، ، هاشم فوزيالعباديوالطابً، ٌوسؾ حجٌم،  .5

، دراسة تطبٌقٌة فً ة عالقة الزبون الداخلًللقٌادات الجامعٌة ودورها فً إدار

 ، العدد26 ، مجلة القادسٌة للعلوم اإلدارٌة واالقتصادٌة، مجلد "جامعة الكوفة

 .35، ص ، المؤتمر العلمً الساد  لجامعة القادسٌة5

األزمات كأحد االتجاهات الحدٌثة من علم إدارة "(، 3114، )، عادلعبد هللا .6

، ، المجلد التاسع، مجلة مستقبل التربٌة العربٌة"اإلدارة )المفاهٌم والمناهج(

 .عدد الثالثونال

التوازن االستراتٌجً، المفهوم "(، 3111، معن وعد هللا، )المعاضٌدي .7

 (. 73،العدد )(33، المجلد )، مجلة تنمٌة الرافدٌن"والخصابص

 الرسائل واالطارٌح :ثالثاً: 

ممارسة مدٌرو المدرسة الثانوٌة لمهارة إدارة " ،(3117) ،حسام الدٌن حمدونة، .2

 ، ؼزة.، الجامعة اإلسالمٌة، أطروحة ماجستٌر"األزمات فً محافظة ؼزة
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أثر إدراك بٌبة العولمة فً الرؤٌة "(، 3117) ،، محمد عادل وفٌقالراوي .3

، "تطالعٌة مقارنة فً وزارة الثقافةللثقافة التنظٌمٌة، دراسة اس االستراتٌجٌة

رسالة ماجستٌر مقدمة للمعهد العالً للدراسات السٌاسٌة والدولٌة، دراسات 

  .66مستقبلٌة، الجامعة المستنصرٌة ص

، "فً إدارة األزمة االستراتٌجٌةتأثٌر الرؤٌة " ،(3119) ،رحٌمة، سلمى حتٌتة .4

مقدمة الى قسم اإلدارة العامة، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، جامعة رسالة ماجستٌر 

 بؽداد.

التمكٌن فً تعزٌز اإلبداع  استراتٌجٌةأثر "، (3115، )سعد الملوك، جالل .5

، أطروحة دكتوراه فلسفة، قسم "المنظمً، دراسة تحلٌلٌة فً جامعة الموصل

 ، جامعة الموصل.، كلٌة اإلدارة واالقتصادإدارة األعمال

سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة  تأثٌر"(، 3115الشعٌبً، محمد الصؽٌر، ) .6

، أطروحة "على صٌاؼة االستراتٌجٌة الشاملة لمنظمات صناعة االدوٌة

 ، كلٌة االدارة واالقتصاد، جامعة الموصل.  ، قسم ادارة األعماله فلسفةادكتور

فً ادارة  رهاوتأثٌالرؤٌة االستراتٌجٌة " ،(3121عطا، خالدٌه مصطفى، ) .7

البٌبة وقٌادة التؽٌٌر التنظٌمً ، دراسة تطبٌقٌة فً دٌوان وزارة التعلٌم العالً 

دراسة مستقبلٌة  -فلسفة، قسم االقتصاد  ، أطروحة دكتوراه"والبحث العلمً

  كلٌة االدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرٌة.

األزمة فً تنفٌذ أثر خصابص المعلومات وادارة "(، 3112، )لفته، رابد صبار .8

، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة مقدمة الى كلٌة العلوم السٌاسٌة "االستراتٌجٌة

  فً جامعة النهرٌن.

األسالٌب المعرفٌة وتأثٌرها فً صٌاؼة "، (3114مٌرخان، خالد حمد أمٌن، ) .9

، دراسة استطالعٌة آلراء االدارة العلٌا لمجال  شركات  التوجه االستراتٌجً

، أطروحة دكتوراه فلسفة، قسم إدارة "ص فً محافظة نٌنوىالقطاع الخا

 ، كلٌة اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرٌة.الاألعم
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Abstract: The researchs ought to determine the impact of 

the strategic vision of properties in phases of crisis 

management, which has become of vital contemporary 

issues. The research was presented a briefing theory about 

the characteristics  of strategic vision, and the stages of 

crisis management, as well as to identify the nature of the 

correlations and influence between the variables of research 

was the formulation of hypotheses main branched including 

Other states in the content on the existence of 

relationslinkthe impact of correlation between the 

properties of the strategic visionand the stages of crisis 

management. 

The choice fell on the General Company for Leather 

Industries in Baghdad province to be a field for the 

application of the field side of the research, the data 

collection; has relied on the questionnaire method as a tool 

head in the collection, through the distribution of the 

seforms to individuals working in this company. Search took 

place at the end of a set of conclusions that have been 

reached through the search results, and a set of 

recommendations concerning the organization in question. 
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