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 المستخلص
 إدارةا في تعزيز فاعلية ودوره العمليات إستراتيجيةمكونات  التعرف على إلى البحث هدفي  

الوصفي المنهج واستخدم  هأهدافا  حدد من خالله فرضياته لبلوغ افتراضي ا  البحث مخطط واعتمد، األزمات

 المديرينهل هناك تصور واضح لدى لبحث حول وتمحورت مشكلة ا ،النتائج تحليل لغرض والتحليلي

 األزمات إدارةفاعلية  و العمليات إستراتيجيةع عن مكونات والعاملين في معمل سمنت بادوش التوسي

ة لجمع البيانات واستخدمت االستبانة بوصفها أداة رئيسوطبيعة عالقة االرتباط والتأثير بين متغيري البحث، 

 لتطبيق البحث ، وتم اختيار معمل سمنت بادوش التوسيع مجتمعا  البحث خاصة بالجانب الميداني منال

 ونيه ومديريمدير المعمل ومعاوشملت كل من  ،مجيبا   75 وتكونت عينة البحث من ،واختبار فرضياته

،  spss البرنامج االحصائي تحليلها بواسطةتم وقد ، ومجموعة من العاملين في المعمل االقسام والشعب كافة

ذات داللة معنوية بين مكونات  وتأثيرهمها وجود عالقة ارتباط بعدد من االستنتاجات أ البحثوخرج 

م تقديم مجموعة وبناء  على االستنتاجات ت، المعمل المبحوثفي  األزمات إدارةالعمليات وفاعلية  إستراتيجية

ليات لما لها دور في تعزيز العم إستراتيجيةبمكونات المعمل  إدارةضرورة اهتمام همها من المقترحات من أ

 التي تحدث بصورة مفاجئة. األزماتث اتخاذ قرارات سليمة لمواجهة من حي ،األزمات إدارةلية فاع

 

 األزمات إدارةفاعلية ، العمليات إستراتيجيةمكونات  :الكلمات المفتاحية
 

Abstract 

 
         The research aims to identify the components of the strategy of operations and their 

role in enhancing the effectiveness of crisis management. A hypothetical scheme was 

adopted through definition of the hypotheses to achieve objectives. The descriptive and 

analytical methods were used to analyze results. The problem of the research centered on 

the idea that is there any clear perception among managers and employees to the 

components of the operations strategy, the effectiveness of crisis management, the nature 

of the correlation and impact between the two variables of research. The questionnaire 

was used as a key tool to collect data on the field side of the research, and the Badush 

Cement Factory was selected to expand the community to apply the research and others. 

The research sample consisted of (57) respondents, it included the lab manager, 

assistants, department directors, all divisions and a group of lab technicians. The analysis 

was performed through the application of SPSS statistical program and the research came 

out with a number of conclusions. The most important of which is a significant 

correlation and impact relationship between the components of the operations strategy. 

The effectiveness of crisis management in the researched laboratory, and based on the 

conclusions were presented a set of proposals. The most important of which is the need 

for the management of the laboratory attention to the components of the operations 

strategy as it has a role in enhancing the effectiveness of crisis management in terms of 

making sound decisions to address crises that occur surprisingly. 

                                                  

Components of operations strategy, effectiveness of crisis management Keywords: 
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ازمات عديدة نتيجة التغييرات والتطورات التي تحدث والسيما في العراق شهد عالم اليوم  

ثرت تصادية والمالية والسياسية، مما أحدث ازمات متتالية ألبيئة المحيطة بالمعمل والتقلبات االقفي ا

لذلك  ،توقفه عن العمل لمدة ثالث سنوات متتالية ماضية إلىدت ، مما أعلى المعمل بشكل كبير

 غرضلساليبها في ظل بيئة متجددة استعادة نشاطها وتطور أعمالها وأ إلىالمعمل  إدارةعمدت 

هم ألنها تعد أالعمليات  إستراتيجيةالعامة للمعمل، من هنا تناول البحث مكونات  هدافاألتحقيق 

، وفاعلية االستراتيجيات الوظيفية نتيجة الرتباطها بأغلب استثمارات الشركة على المدى البعيد

ع، لذلك البد من ألنها تؤدي دورا  استراتيجيا  مهما  في معمل سمنت بادوش التوسي ،األزمات إدارة

المعمل من البقاء واالستمرار والحفاظ على سمعتها في  إدارةبحث لتتمكن الترابط بين متغيري ال

، وتناول المبحث ول: منهجية البحثة مباحث عرض المبحث األالسوق، وقد تضمن البحث خمس

، وناقش ألزماتا إدارةفاعلية  العمليات، وركز المبحث الثالث على إستراتيجيةالثاني: مكونات 

 المبحث الرابع: الجانب الميداني، ولخص المبحث الخامس: االستنتاجات والمقترحات.

 البحثمنهجية  -ولا أ

 البحثمشكلة  .1

 ،بشكل عام الشركاتالعمليات من المكونات الضرورية والمهمة في  تعد مكونات إستراتيجية

نتاج ي إها فأهدافيلية في المعمل لتحقيق ية والتشغداء العمليات االنتاجوذلك ألهميتها في توجيه أ

فاعل، فضال عن بها وتنفيذها بشكل  االهتمام على المعمل إدارة شجعمما  وتقديم السلع والخدمات،

ضرارها بشكل يسهم في تحقيق متطلبات الزبائن االهتمام بفاعلية إدارة األزمات لغرض التقليل من أ

 :في اآلتي البحثد مشكلة يمكن تحدي و ،من حيث جودة المنتج المقدم

ل سمنت بادوش التوسيع عن مكونات في معموالعاملين  المديرينهل هناك تصور واضح لدى  .1

 ؟ إستراتيجية العمليات، فاعلية إدارة األزمات

العمليات،  إستراتيجيةمكونات )البحث بين متغيرات  والتأثيرما طبيعة ونوع عالقات االرتباط   .2

 ؟المبحوث المعملي ( فاألزمات إدارةفاعلية 

 البحث أهمية .2

األزمات من خالل مكونات  إدارةلتحقيق فاعلية مثل اطارا  في كونه ي البحث أهميةتتجسد 

البحث قدم فائدة علمية من خالل الربط بين  يعدفي المعمل المبحوث، وبالتالي  العمليات إستراتيجية

 متغيري البحث ودراستهما وتحليلهما والجمع بينهما.

 بحثال أهداف .3

في  األزمات إدارةالعمليات ودورها في تعزيز فاعلية  إستراتيجيةعرض وتحليل مكونات  .1

 المعمل المبحوث.

في  األزمات إدارةالعمليات وفاعلية  إستراتيجيةتحديد عالقة االرتباط والتأثير بين مكونات   .2

 المعمل المبحوث.

في توضيح الشكل النهائي  تعيناستخالص بعض النتائج وتقديم العديد من المقترحات التي  .3

 في المعمل المبحوث. األزمات إدارةالعمليات وفاعلية  إستراتيجيةللعالقة بين مكونات 

 الفتراضي للبحث األنموذج .4
والذي  1نموذجا افتراضيا كما في الشكل اعتمدت الباحثة أفقد  البحثبغية معالجة مشكلة 

 .البحثت قيد بين المتغيرا وتأثيريؤشر وجود عالقة ارتباط 
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  العمليات إستراتيجيةمكونات  

 سياسات العمليات العمليات أهداف الكفاءة المميزة رسالة العمليات

 

 

 

 

قرار اتخاذ سرعة 

  الستجابة
 حشد وتعبئة الموارد التصالت وتدفق المعلومات

 عالقة تأثير       عالقة ارتباط                                 
            

 1الشكل 

 الفتراضي للبحثأنموذج 
 عداد الباحثة: من إالمصدر

 

 بحثالفرضيات . 5

 :اآلتيعلى النحو  البحثتم صياغة فرضيات 

 األزمات إدارةالعمليات مجتمعة وفاعلية  إستراتيجيةتوجد عالقة ارتباط معنوية بين كل مكونات  .1

ة )وجود عالقة ارتباط اآلتيواشتقت منها الفرضية الفرعية  ،مجتمعة في المعمل المبحوث

 األزمات إدارةالعمليات على انفراد وفاعلية  إستراتيجيةمعنوية بين كل مكون من مكونات 

 مجتمعة في المعمل المبحوث(. 

 إدارةجمالي فاعلية إستراتيجية العمليات في تحقيق إهناك تأثير ذو داللة معنوية لكل مكونات  .2

ة )وجود تأثير معنوي لكل اآلتيواشتقت منها الفرضية الفرعية  ،في المعمل المبحوث زماتاأل

مجتمعة في المعمل  األزمات إدارةالعمليات على انفراد وفاعلية  إستراتيجيةمكون من مكونات 

 المبحوث(.

 البحثحدود . 6

ع، وهم كل من مدير التوسي بادوشالحدود البشرية: وتتمثل بعينة من الموظفين في معمل سمنت  .1

 قسام والشعب كافة في المعمل.ومديري األومعاونيه  المعمل

 التوسيع. بادوشفي معمل سمنت  للبحثالحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية   .2

   22/2/2112لغاية  3/2/2112خالل المدة الواقعة بين  البحث تمالحدود الزمانية:   .3

 تجمع البياناالمعتمدة في ساليب أ .7
العديممد مممن المصممادر العربيممة واالجنبيممة التممي لهمما عالقممة بموضمموع البحممث  تممم االعتممماد علممى

ي تممم اسممتخدام اسممتمارة االسممتبانة أداة رئيسممة لتغطيممة الجانممب النلممري للبحممث، وفممي الجانممب الميممدان

ات وليمة التمي تطلبهما مشمكلة البحمث والتمي كمان لهما المدور الكبيمر فمي تحديمد عالقملجمع البيانمات األ

(، ولقيمما  1( سمؤاال  ملحممق )22بمين متغيممري البحمث، وتكونممت االسمتمارة مممن ) والتممأثيراالرتبماط 

ذوي االختصماص وكمان  الصدق اللاهري لالستمارة تمم عرضمها علمى مجموعمة ممن االسماتذة ممن

 عادة صياغة بعض فقراتها.تنقيح وإفكارهم الدور الكبير في لمالحلاتهم وأ

 

 

 تحليل البيانات المعتمدة في ساليبألدوات واألا .8

 األزمات إدارةفاعلية 
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( Excelالبرنمامج اإلحصمائي ) اإلحصمائية باسمتخدام دواتاأل ممن مجموعمة البحمث اعتممد

 :اآلتيالتحليل وعلى النحو  إلجراء (SPSSوالحزمة االحصائية )

بمممالتكرارات والنسمممب  وتتمثمممل ،وتشخيصمممها البحممثدوات المسممتخدمة فمممي وصمممت متغيمممرات األ  .1

 .البحثلوصت متغيرات  ابي واالنحراف المعياريوالوسط الحس  المئوية 

فمي  أسمهمتدوات التمي ، إذ تم االعتماد على عمدد ممن األوفرضياته البحثدوات اختبار انموذج أ  .2

االنحمدار معاممل و البحمثسبيرمان لتحديمد العالقمة بمين متغيمرات االختبار وهي: معامل االرتباط 

 .ثرلقيا  األالبسيط الخطي 

ا   العمليات ستراتيجيةإمكونات  -ثانيا

 العمليات إستراتيجيةمفهوم  .1

و الطريقمة االغريقيمة التمي تعنمي فمن القيمادة أاللغمة  إلمىالعمليمات  إسمتراتيجيةصل كلممة يعود أ

حزممة متكاملمة العمليمات  إسمتراتيجيةتعمد  (، و57، 2117 منصمور،)قائمدا  مبمدعا   ءالتي تجعل الممر

عمالهمما الخاصمممة توضمممح كيممت تقمموم الشممركة ب نجمماز أتممي ال سممتراتيجيةمممن الخطممط والسياسممات اإل

(Merdith and Shafer, 2002, 16) وقد اشار اليها ،(Mieghem, 2008, 16)  بأنها سمعي الشمركة

دائهمما وتفعيمل دورهمما فمي اتخمماذ قمرارات خاصممة بتحقيممق طمموير خطمة مسممتقبلية لتحسمين كفمماءة أت نحمو

ائق التي ممن ى الطرحدإنها بأ (Krajewski et al., 2010, 9)التنافسية للشركة، ويرى  ستراتيجيةاإل

قاممة عالقمات ، وتعمل على جذب زبائن جمدد وإستراتيجيةن تنفذ عملياتها اإلخاللها تستطيع الشركة أ

القمرارات ممن نموع  إلمى أنهما (Slack and others, 2010, 62) ويشمير ، جيمدة بينهما وبمين الزبمائن

العمليممات  أهممدافللشممركة مممن خممالل تركيزهمما علممى دور كليممة ال سممتراتيجيةواالنشممطة التممي تممدعم اإل

ممد بعيمدة األ إسمتراتيجيةخطمة  على انها (Atkinson and Ezell, 2017,18) ليهاوينلر إ. وفعالياتها

مممن خممالل التركيممز علممى االنتمماج الحممالي والمسممتقبلي لتقممديم منتجممات ممموارد للشممركة لكيفيممة اسممتغالل 

إجرائيما   تعريفما   الباحثمة وضمعت. وفمي ضموء مما تقمدم نتجمات الشمركةجديدة ذات جودة عالية تفموق م

ة نشمطة والقمرارات والمسمؤوليات التمي تقموم بعمليممجموعمة ممن األجراء البحمث بكونهما يتماشى مع إ

إلمى الزبمون، سملع وخمدمات( وتقمديمها مخرجمات تاممة الصمنع ) تحويل مدخالت النلام االنتاجي إلمى

الشممركة علممى المممدى البعيممد مممن خممالل اسممتغالل مواردهمما بشممكل يحقممق  أهممدافأي إنهما تقمموم بتطمموير 

 .الكلية الشركة إستراتيجيةالتوافق والتناغم بين هذه الموارد و

 العمليات إستراتيجية أهمية .2
 إسممتراتيجية أهميممة إلممىاالنتمماج والعمليممات  إدارةيشممير اغلممب الكتمماب والبمماحثين فممي مجممال 

 فضممال  عممن ،المتمثلممة بالكلفممة والجممودة والتسممليم والمرونممة هممدافألإذ إنهمما تركممز علممى ا ،العمليممات

التمي تخصمص إلنتماج السملع والخمدمات وتسمليمها للزبمائن  هدافاألالقرارات االخرى المتعلقة بهذه 

(Slack, 2007, 4)العمليات ممن خمالل  إستراتيجية أهمية( 32، 2112وضح )طالب والغالي، ، وأ

 ما:تركزها على جانبين رئيسين ه

عطاء فرصة للشركة لتحقيق مركز تنافسي قوي على الشركات المنماظرة لهما وتحفيزهما للمدخول إ .1

ها وتنفيممذ خططهمما المسممتقبلية وتفوقهمما علممى المنافسممين الجممدد الممذين أهممدافإلممى االسممواق، وتحقيممق 

 يلهرون بشكل متسارع. 

وهممذا يسمماعدها علممى  ،بنمماء عالقممات جيممدة مممع االسممتراتيجيات المختلفممة ذات الوظممائت المتعممددة .2

 سواق بقوة. إلى األالدخول 

تنبع من العنصر الحيوي المهمم  بأنهاهميتها إلى أ (Hizer and Render, 2011,11)ويضيت 

وتمرى الباحثمة كبر من موجمودات الشمركة، للشركة بسبب اهتمامها بالجزء األ الكلية ستراتيجيةفي اإل

كبمممر فمممي النلمممام االنتممماجي بسمممبب مسمممؤوليتها عمممن ألالعمليمممات تمثمممل الجمممزء ا إسمممتراتيجية أهميممةن أ
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فمممي نجممماش او فشمممل  ، لمممذلك سممموف تكمممون السمممبب المممرئيسالموجمممودات البشمممرية والماليمممة للشمممركة

 الكلية للشركة. ستراتيجيةاإل

 تالعمليا إستراتيجيةمكونات  .3

قت واتف، الشركةبها في  الخاصةالعمليات على وظيفة العمليات والقرارات  إستراتيجية تعتمد

 (Krajewski et al., 2013, 27) , (Schroeder, 2011, 27-29) ,، وجهات نلر كل من

(Ocampo and Clark, 2015, 33)  اآلتيالعمليات تتكون من  إستراتيجيةن مكونات على أ: 

ممن خمالل ساسمي فمي وظيفمة العمليمات تحقيمق الهمدف األ رسمالة العمليماتتعنمي رسالة العملياات:  .1

مممع  متممتالءجعلهمما بحيممث تالكليممة والتنافسممية  سممتراتيجيةاإلب طهمماالقممة التممي تربعلممى الع اعتمادهمما

، ويمتم ذلمك ممن خمالل طبيعمة  (Schroeder et al., 2011, 28)خرى االستراتيجيات الوظيفية األ

ذا كمان التركيمز علمى مجماالت العمليمات التمي تقلمل التكلفمة ، ف ستراتيجيةالمجاالت التي تحددها اإل

 ساسمياألالكلفمة الهمدف  تصمبحإذ  ،الشمركةو تقليمل التكماليت علمى مسمتوى ض أخفم ىإلهذا يؤدي 

 (Slack, 2004, 54)سمعار للزبمائن السملع والخمدمات بأقمل األ إليصمال الشمركاتالمذي تسمعى لمه 

جمراء المبادلمة أهمداف العمليمات حسمب أسمبقياتها فمي إب ــمـتستجي إذ همدافاألوهكذا بالنسمبة لبقيمة 

 ورأى، (Brown, et al., 2000, 53)ات ـمـة لنلمام العمليسـمـالت الرئيالمجما بمين القمرارات فمي

134) (Lowson, 2002, يجمب  ، ممن هنما بشمكل عمام الشمركة مستقبل توضحن رسالة العمليات أ

تصمممت طبيعمممة العالقمممة بينهممما وبمممين المممموظفين  ألنهممما ،ن تكمممون واضمممحة وبعيمممدة عمممن التعقيمممدأ

 .الشركةوالمتعاملين مع 

ن رسممالة العمليممات تسمماعد علممى تحديممد طبيعممة ونوعيممة أ فممي فمما  ناذكممر ممما مممع  لباحثممةاتتفممق و 

الشممركة قسممام المختلفممة الموجممودة داخممل الزبممون وكممذلك تمييممز األ إلممىالشممركة المنتجممات التممي تقممدمها 

 خرى.أ شركاتالمناظرة لها في  باألقسام

 الكفاءة المميزة .2
و لعمليمات والتمي تعنمي إمكانيمة تطبيمق أسمالة ايتم تحديد وتطوير الكفماءة المميمزة فمي ضموء ر

وظائت العمل المختلفمة بهمدف تحقيمق ميمزة تنافسمية  ألداءاستخدام مهارات ومعارف عديدة ومتنوعة 

يكمون هنماك انسمجام وتوافمق بمين الكفماءة المميمزة ورسمالة ن ( ويجمب أ51، 2112)محسن والنجار، 

 وأالخمزين  إدارةذي تكمون الكفماءة المميمزة فمي مجمال في الوقمت المف ،العمليات بحيث ال يتقاطع العمل

( وقمد 2، 2112)المدباغ، السموق  إلمى ا  جديمد ا  رسمالة العمليمات منتوجمتطمرش فمي الوقمت ذاتمه  الشمراء

علمى العمليمات و إدارةالتمي تتميمز بهما  مجموعة ممن الكفماءات (Krajewski et al., 2013, 28)حدد 

 :اآلتيالنحو 

ن بشمكل المتمدربوو ،درايمةالو خبمرةالذوي  ممن فمراد العماملينورة توفير األضر :ناألفراد العاملو -

   يستجيبون لمتطلبات السوق المتنوعة. 

كاتب، المخمازن، مكمان العممل، يعمد ركيمزة كالم للشركةالموقعية لتسهيالت ا توفيرن التسهيالت: إ -

إقاممة أبنيمة  إلمىبحاجة فتصبح  ،هاعمراالعتماد عليه عندما تزداد سنوات  ب مكان الشركةساسية أ

 ضافية جديدة.إ

علمى روو  أمموال كبيمرة نتيجمة  التمي تحصملالشمركة ن إالماليمة والتسمويقية:  مكانيماتإلتوفير ا  -

ن تحصل علمى التفموق أ ب مكانها ا وتميزها على المنتجات المنافسة،و توزيع منتجاتهبيع أسهمها أ

 والتميز على المنافسين.

نلمتهما المعلوماتيمة لكسمب خبمرة ومعرفمة فيهما التي تقوم بتطموير أ ركاتالشن األنلمة والتقنية: إ -

 .عاليةرباش امها بشكل جيد سيحقق لها مزايا وأاستخد من وتمكنها
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والمتحكم  إدارةفمي الشمركة ن الكفاءة المميزة همي مهمارات على ما تقدم ترى الباحثة أ وتأسيسا  

مممع رسممالة العمليممات والتممي تممؤدي فممي  متفاعلممة التممي تكممون الشممركةوتحديممد نقمماط القمموة فممي  بأنشممطتها

 خرى.األ الشركاتتميزها عن منافسيها في الشركة تحقيق كفاءة متميزة ومختلفة في  إلىالنهاية 

 العمليات أهداف .3
 أهمداففمنهما  ،زمنيمة محمددة مدةخالل  العمليات النتائج النهائية التي يمكن تحقيقها أهداف تعد

ممن سمنة  تتمراوش ممدتها ،متوسمطة الممدى ا  أهدافو تكون ، أقل من سنةأ مدةخالل  تنجزلمدى قصيرة ا

 11-7 بطبيعتهما تمتمد مممن  إسمتراتيجية أهممداففهمي  ،البعيمدة الممدى هممدافاألمما أ ،ثمالث سمنوات إلمى

تشمتق  التميبالكلفة، الجودة، المرونة، التسليم  هدافاألمثل هذه توت (Schroeder, 2011, 29) سنوات

 ،الشمركة أهمدافبتحقيمق  الكليمة بارتباطهما هدافاألعن  العمليات أهدافوتتميز  ات،من رسالة العملي

ها مممع أهممدافليممات ومقارنممة مولهمما القممدرة علممى دعمم الع ، بالمقمماييس المعتمممدة صمناعيا ويمكمن تحديممدها

القمرارات ( ان Slack and Lewis, 2005, 171، ويمذكر ) (Schroeder, 2004, 23)المنافسمين 

العمليات والتي يتم ممن خاللهما تحديمد انشمطة  أهدافالتي تتبناها الشركة هي التي تضع  يةستراتيجاإل

بممين هممذه المممواد  يقالتنسمم والعمليممات  إسممتراتيجيةصمياغة خممالل  مممن التصمنيع والمممواد المطلوبممة فيهمما

 .والسيطرة عليها

ن ، ألككملركة الشم أهمدافالعمليمات مختلفمة عمن  أهمدافن تمرى الباحثمة أاتساقا  ممع مما تقمدم و

وتشممل  ،وتمرتبط برسمالة العمليمات ،و البعيدالعمليات محددة سواء كانت على المدى القصير ا أهداف

تحقيمق التفموق علمى منافسميها ممن الشمركة عمال بطريقة صحيحة ممن البدايمة وهكمذا تسمتطيع األتنفيذ 

 خطاء والعيوب.ميز في منتجاتها وتقليل األخالل الت

 سياسات العمليات .4

دوات ( أن سياسممات العمليممات تمثممل األ23، 2111طويممل و الصممفو والسممقا، كممل مممن )ال يممرى

 تناسمق حمداثفضمال  عمن إ ،ها بكفماءة وفاعليمةأهمدافتحقيمق ممن العمليمات  إدارةالتي من خاللها تتمكن 

الشممركة فممي  أهمدافنجمماز ات األخمرى فممي الشمركة لغممرض إوتكاممل بممين سياسمات العمليممات والسياسمم

 همدافاألانهما الوسمائل التمي يمتم ممن خاللهما تحقيمق  إلمى (David, 2011, 14)ويشمير و، البقماء والنمم

ن الجهممود المبذولمة إلنجماز وتحقيممق لتعليمممات و االجمراءات التمي تؤكمد أوتشممل القواعمد و ا ،السمنوية

عمممممال الروتينيممممة المتكممممررة. مليممممة صممممنع القممممرار واألالمرسممممومة هممممي الممممدليل فممممي ع هممممدافاأل

نمواع عديمدة ممن علمى أترتكمز العمليمات ن سياسمات بأ  (Ocampo and Clark, 2015, 34)تيويض

خمرى، يتها والتمي تنسمجم ممع السياسمات األالسياسات والتي باستطاعتها اختيار السياسة التي تحقق غا

 .العمليات إستراتيجيةوهذا من طبيعة عمل سياسات العمليات لتحقيق التكامل مع 

المسمؤوليات  إدارةسلوب يحاول من خالله الممديرون مليات هي أالباحثة أن سياسات العوترى 

مممما  ،الشممركةخممرى فممي ة وتنسمميق الجهممود بممين الوظممائت واألقسممام األاالداريممة الروتينيممة المتكممرر

 العامة لها. هدافاأليساعدها على التفوق والتميز في تحقيق 

ا   األزمات إدارةفاعلية  -ثالثا

 األزمات إدارةمفهوم  .1

، حيث اختلفت طريقة األزمات إدارةمفاهيم عديدة ومتنوعة في مجال  ونتاب والباحثقدم الك

 ,Pearson and   Clair)ريشي ، إذاألزماتسباب أها للوصول ومعرفة الغرض من لألفكارطرحهم 

صحاب القرار باتخاذ قرارات حاسمة في ظل ضغوط وخبرة أ نها مدى ادراكأ إلى (61 ,2009

افرة زمة بحسب االمكانيات المتوتقليل من الخسائر التي تولدها األلعادية للالوقت واللروف غير ا

 Goel and) ويرى ، ساسية والمعايير الخاصة بمستقبل الشركةللشركة، ألن وجودها يهدد القيم األ

Suresh, 2009, 16) ا  م قطاعللشركات سواء كانت حكومية أ ا  جديد ا  تمثل نلام األزمات إدارةن أ 
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ء حدوثها ومحاولة ثناامل مع المواقت الصعبة والكوارث أتطبق هذا النلام، للتع ا  مختلط ا  امخاص

 (Wertz and Kim, 2010, 83)ويشير، السلبية السيطرة عليها أو تجنبها بهدف التقليل من آثارها

 ،سبابها ونتائجها يسودها القلق وعدم االطمئنانمن حيث أ باعتبارها مواقت األزمات إدارة إلى

لذلك يجب قيام الشركة باتخاذ قرارات صحيحة وسريعة في ضوء خطة  ،وتؤثر سلبا على الشركة

داريا  والتي تكسب لمستخدمة إساليب اإحدى األنها أب األزمات إدارة وتعرفكما  ،إستراتيجية

والخطورة التي تسببها للحفاظ على  التأكدالشركة من خاللها القدرة على التخلص من حاالت عدم 

سلسلة من نها أالباحثة بترى  انفا  على ما ذكر  تأسيسا   ،(Harwati, 2013, 4)انة الشركة مك

وذلك من  ،السيطرة على االزمة قبل تفاقمها إلىدارية المستمرة والهادفة االجراءات والعمليات اإل

حدوث اب سبأ تحديد ، فضال  عنخالل تعيين المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية المولدة لالزمة

 طريقة التعامل معها. لتحسيناالزمة 

 األزمات إدارةفاعلية  .2

أحدثت ذا إتعد فاعلة إذ  ،حدوثها المحتمل األزماتعلى تجنب  ب مكانيتها األزمات إدارةتتمثل 

)الخفاجي،  شارأ، كما (Robert and Lajtha, 2002, 189)  قل مما هو متوقعأفعلية  ا  ضرارأ

مزيج من مجموعة المفاهيم والخبرات والمهارات هي  األزمات إدارةعلية ن فاأ إلى( 112، 2111

على  (Harwati, 2013, 5)كد وأ. رشاد والتدريب والتأهيلفضال  عن الوقت والكلفة والتوعية واإل

وجود شركات  الجانبية في حالةآثارها تقليل من لل األزمات إدارةانه يجب تحديد معايير لقيا  

المناسبة  ستراتيجيةفراد العاملين واختيار اإلتم تطبيقها من خالل تحديد دور األوي ،تعاني من ازمات

 ة:اآلتيمن خالل العناصر الثالثة  األزمات إدارة. ويمكن تحديد فاعلية لذلك

   .قرار االستجابة اتخاذ سرعة .1

 .وتدفق المعلوماتاالتصاالت  .2

 .حشد وتعبئة الموارد .3

 شرش مفصل لكل منها: اآلتيو

لالزمة من خالل اتخاذ قرارات ااالستجابة السريعة نه أ: يعرف بقرار الستجابةاتخاذ سرعة  .1

 ,Trize)يجابية وسليمة وف غير مستقرة بهدف تحقيق نتائج إسريعة في وقت محدد وفي ظر

في ظروف غير طبيعية غير عادي يؤثر بشكل  اتخاذهالتي يتم وقد يكون القرار  ، (2001,86

التي يتم اتخاذها في اللروف الطبيعية من حيث توفر بيانات كافية سلبي على القرارات 

، 2112عجوة وفريد، )فضل مفاضلة بينهما الختيار البديل األوصياغة وتحليل بدائل جديدة وال

ي مواجهة األزمة لتواجدها ف ا  كبير ا  الشركة دور دارةن إلأ (Putra, 2009, 39)ويؤكد  (،162

جيدة ن يتخذ قرارات أ مسؤولية متخذ القرارويقع على الشركة  ماكن موزعة فيوحدوثها في أ

 وبدرجة عالية من الدقة.

اتخاذ مجموعة من  إلىبحاجة  األزمات إدارةن أترى الباحثة آنفا  اتساقا  مع ما ذكر و

ر من البدائل ن تختاأو ،ن تتسم بالدقة والشموليةأو ،القرارات السليمة في وقت محدد وقصير

 فضل لمواجهة وتحليل ودراسة الموقت.ديل األالمتوفرة الب

في سرعة تدفق  فاعال   دورا   األزمات في وقت تصاالتالا ؤدياالتصاالت وتدفق المعلومات: ت .2

مواجهة في الشركة يقدر نجاش  إذ ،والعالم الخارجي الشركة، وبين الشركةالمعلومات داخل 

بقدر سرعة ووفرة المعلومات  الشركةفراد الخارجيين الذين يتعاملون مع عات وكسب األالشائ

استخدام قنوات اتصال سواء كانت ( بانها 52، 2112(، وعرفها )عودة، 65، 2116)جميل، 

عضاء الفريق وأ باألزمةفكار والمعلومات الخاصة مية ام غير رسمية لتبادل ونقل األرس

لمتخذي القرار  يصال معلومات جيدة وبالوقت المحددللفريق بهدف إوالجهات ذات المساندة 
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ويحقق نلام االتصاالت والمعلومات فوائد عديدة على الشركة منها ، للتغلب على االزمة

تغلب على ضيق الوقت، زمة، الالتي تحدث أثناء األستجابة السريعة للمواقت والمفاجتت اال

بة المطلو هدافاألالمرووسين لتحقيق  إلىوامر والتوجيهات من الجهات العليا انسيابية األ

(Fildes and Ros, 2004, 52)  ،نشاء قاعدة االتصاالت والمعلومات خاصة كما يجب إ

عمال المطلوبة من العاملين بصورة صحيحة ومنع حدوث األ إلنجازالشركات  بأنشطة

للتخطيط ومعالجة  ا  سلوبأوتمثل االتصاالت ،  (21، 2112، ابو النصر) االزدواجية في العمل

االستجابة السريعة للمتطلبات العاملين لغرض فراد وتهيئة األ الشركةالمواقت التي تواجهها 

االتصاالت من خالل  أهميةوتبرز  (Stanton, 2002, 19)باألزمة وقت حدوثها الخاصة 

ي اتخاذ فوالمرونة  زمةاألحدوث ثناء والمفاجتت أاالستجابة السريعة للمواقت واالحداث 

وبالتالي االبتعاد عن االنماط التقليدية في االتصاالت  ،زمةقرارات رشيدة لمواجهة األ

 ن المعلومات البدأ (Stair and Reynolds, 2003, 6)وضح ( ، وقد أ122، 2111الخفاجي، )

وترى للمستفيدين وتمكنهم من اتخاذ قرارات ناجحة،  أهميةن تتميز بخصائص تكون ذات من أ

زمة وتجديدها بين فترة ثناء األأصاالت ضروري وضع خطط وقوائم لالتنه من الأالباحثة 

عن  فضال   ،عمليات االتصال الداخلي والخارجي  دارةبفراد العاملين ألحد اأخرى وتكليت أو

 زمة. وسريعة ودقيقة في حالة األتصال حديثة االوسائل  ن تكونأ

وتعبئة حشد في  األزمات إدارةتتمكن الشركة من االعتماد على فاعلية موارد: حشد وتعبئة ال .3

المخاطر التي لمعرفة و المجتمع أالشركة بين العاملين في  تحقيق التعاونالموارد المتاحة مع 

، 2116زمة والحفاظ على الحياة )جميل، مواجهة األتحقيق هدف وبالتالي  ،تولدها االزمة

ت بشرية ذامكانيات ل توفير إن تعزز نقاط القوة في الشركة من خالأ دارةويجب على اإل(، 62

التخطيط للحشد عملية منلمة  ، ويعد(Salwinski, 2005, 82)زمة خبرة عالية لمواجهة األ

دارية واالستعداد لمواجهة توفير جهود كبيرة لتفعيل أداء نلام المعلومات اإل إلىتهدف 

كما يتوجب  (،116، 2112، سعيد) السلبية آثارهافي اللروف المفاجئة للحد من  األزمات

زمة ذات وظائت متنوعة األ إدارةتقوم بتشكيل فريق عمل يسمى فريق ن أالشركة على 

ن حشد آنفا  أ تتفق الباحثة مع ما ذكرو (Ezzeldin, 2014, 170)زمة أي أ دارةإليخصص 

مكانات المادية يهيئ اإلالوقت الذي في زمة جمع القوة المناط بها لمعالجة األوتعبئة الموارد هي 

 مين تنفيذ عملية مواجهة االزمة. أية والمكان المناسب لتلزمات الفنوالبشرية والمست

 الجانب الميداني -رابعاا 

 البحثوتشخيص متغيرات  معمل سمنت بادوش التوسيعيتناول هذا المحور وصت  

 :آلتيوعلى النحو امن صحتها  للتأكد البحث، واختيار فرضيات وتحليلها

في  دوشي  ،  15/5/1223نتاجه في إيع بدأ معمل سمنت بادوش التوس :المبحوث المعملوصف  .1

ويستخدم الطريقة الجافة في العمل  ،ناحية تسمى الحميدات الواقعة في شمال مدينة الموصل

ن طاقته االنتاجية عالية ، وإنتاجي واحدإويحتوي على خط  ،ذات التسخين والكلسنة المسبقين

 (.البروتالنديالت طن من السمنت العادي ) إلىتصل 

قسام والشعب مدير المعمل ومعاونيه ومدراء األب البحث: تمثلت عينة اد المبحوثينوصف الفر .2

( 75فراد المبحوثين واسترجعت )( استمارة استبانة على األ61)ذ وزعت إ كافة في المعمل،

 (.%27)ن نسبة االستجابة أي إاستمارة 

 

 

 وتشخيصها البحثوصف متغيرات  .3
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التوزيعمممات التكراريمممة  1يوضمممح الجمممدول : وتشخيصاااها العملياااات إساااتراتيجية مكونااااتوصاااف  -

العمليممات  إسممتراتيجيةبمكونممات  المتعلقممة لإلجابمماتوسمماط الحسممابية واالنحرافممات المعياريممة واأل

اتفممماق جيممدة علمممى ن هنالمممك نسممبة إلممى أالنتمممائج  توصمملت إذ،  16X-1(X(بمممالمتغيرات  الموضممحة

 وكمممان ،ين متفقمممين ممممع هممذه المتغيمممراتفمممراد المبحمموث( ممممن األ%63) وكانممتالمسممتوى الكلمممي، 

محايممدين، وكممان ذلممك بوسممط حسممابي  جمماءت( %15) نسممبةغيممر متفقممين معهمما ومممنهم ( 21%)

 ،الشمركة(، وهذا يعني ممدى تموافر متغيمرات البحمث فمي 1.122( وبانحراف معياري )3.651)

 تيجيةإسممترا غنممتأبممرز المكونممات التممي أ وظهممرتللدراسممة نتممائج دقيقممة وواضممحة،  يمموفرمممما 

( وانحمراف معيماري 3.213( ووسمط حسمابي )%62العمليات بنسبة اتفاق ) أهدافالعمليات هو 

حليمت ما الرسمالة والكفماءة المميمزة فقمد ( أ63اسات العمليات بنسبة اتفاق )( ثم تلتها سي1.127)

 ( لكل منها.%61ذ بلغت )إ ،قل من ذلكبنسبة اتفاق أ

 1الجدول 

الخاصة بمكونات  لإلجاباتوساط الحسابية والنحرافات المعيارية التوزيعات التكرارية واأل 

 في معمل سمنت بادوش التوسيع العمليات إستراتيجية

 

 
 من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونيةالمصدر: 

نسمب التوزيعمات التكراريمة وال 2تلهمر نتمائج الجمدول : وتشخيصاها األزماات إدارةوصف فاعلياة  -

 إدارةالخاصممة بفاعليممة  لإلجابمماتوسمماط الحسممابية واالنحرافممات المعياريممة يممة لهمما، وكممذلك األالمئو
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، بشمكل عمامتفماق ممع همذه المتغيمرات النسبة ا وبصدد،  28X-17(X(المتمثلة بالمتغيرات  األزمات

فقمين ( غيمر مت%15مع هذه المتغيرات مقابمل ) ( من األفراد المبحوثين متفقون%63)  ناتضح أ

( وانحممراف معيمماري قممدره 3.262ذلممك بوسممط حسممابي ) وكممان( كممانوا محايممدين، %12معهمما و )

يعطمي للدراسمة نتمائج دقيقمة  إذ ،المبحوثمة الشمركةفمي  األزممات إدارةيعني فاعليمة  مما( 1.162)

، االتصمال وتمدفق المعلوممات كمان األزممات إدارةفاعلية  عززتبرز المتغيرات التي أووواقعية، 

( ثمم تلتهما 1.1( وانحراف معياري قمدره )3.221( ووسط حسابي )%62تفاق )النسبة الغت ب إذ

ة الممموارد فقممد حليممت بنسممبة ممما حشممد وتعبئمم( أ%65قممرار االسممتجابة بنسممبة اتفمماق )اتخمماذ سممرعة 

 .(%63بلغت النسبة ) ذ، إقل من ذلكاتفاق أ
 

  2الجدول 

 إدارةبفاعلية الخاصة  لإلجاباتافات المعيارية وساط الحسابية والنحرالتوزيعات التكرارية واأل

 في معمل سمنت بادوش التوسيع األزمات

 
 عداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونيةمن إالمصدر: 

 

      البحثاختبار فرضيات . 4
ات وجمود عالقمة ارتبماط معنويمة بمين كمل مكونم 3 نتمائج الجمدول توضحولى: رضية األاختبار الف .1

ذلمك  ويؤشمر ،ة في المعممل المبحموثعمجتم األزمات إدارةالعمليات مجتمعة وفاعلية  إستراتيجية

عالقمة االرتبماط علمى مما ، أ(1.17( عنمد مسمتوى معنويمة )1.532قيمة معامل االرتباط البالغمة )

 رسممالة العمليممات النتممائج وجممود عالقممة ارتبمماط معنويممة موجبممة بممين فأوضممحتالمسممتوى الجزئممي 

، وكممذلك وجممود عالقممة ارتبمماط معنويممة (0.789)قيمممة االرتبمماط  ذ بلغممت، إاألزمممات إدارةليمة وفاع

كمما توجمد ، (0.552)ذ بلغمت قيممة االرتبماط ، إاألزممات إدارةوفاعليمة  الكفاءة المميزةموجبة بين 

اط اذ بلغمت قيممة االرتبم األزممات إدارةالعمليات وفاعليمة  أهدافموجبة بين  عالقة ارتباط معنوية



 [311]                                                   ..مكونات إستراتيجية العمليات ودورها في تعزيز فاعلية إدارة الازمات

اذ  األزممات إدارةوهناك عالقة ارتباط معنوية موجبمة بمين سياسمات العمليمات وفاعليمة  ،(0.552)

زيممادة  أن ، وتوضممح هممذه النتممائج (0.05)عنممد مسممتوى معنويممة  ،(0.787)بلغممت قيمممة االرتبمماط 

 العمليمات سميعمل إستراتيجيةالمعمل المبحوث بمكون رسالة العمليات كأحد مكونات  إدارةاهتمام 

 وبذلك تتحقق الفرضية الرئيسة االولى.  ،األزمات إدارةعلى تعزيز فاعلية 
 

  3الجدول 

في معمل  األزمات إدارةالعمليات وفاعلية  إستراتيجيةنتائج تحليل عالقات الرتباط بين مكونات  

 سمنت بادوش التوسيع

 األزمات إدارةفاعلية  المتغير المستقل/ المتغير المعتمد

 1.522* لياترسالة العم

 1.772* الكفاءة المميزة

 1.772* العمليات أهداف

 1.525* سياسات العمليات

 1.532* العمليات إستراتيجيةالمؤشر الكلي لمكونات 

 من اعداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونيةالمصدر:    

N=57       p* 0.05           

        

كيت تؤثر المتغيرات المستقلة في المتغيرات المعتمدة  5الجدول  وضحألثانية: اختبار الفرضية ا .2

من  كبروهذه النتيجة أ ،(77.52) والتي بلغت قيمتهاالمحسوبة  (F)ذلك قيمة ويؤشر  ،جميعها

( 1.17مستوى معنوية )عند ( و5572( عند درجتي حرية )2.727) التي بلغتتها الجدولية قيم

من ( % 99.028)ن وهذا يعني أ( % 1.212) والبالغة قيمته R)²التحديد )ذلك من معامل  ويبين

والنسبة  ،األزمات إدارةفاعلية  توضحهاالعمليات  إستراتيجيةمكونات  االختالفات المفسرة هي

والنسبة الباقية فهي نها غير محللة، رات عشوائية ال يمكن التحكم بها أو أهي متغي الباقية

 تأثير مقدار علىأن أ اتضح (t)واختبار  (B)متابعة  وعند طرة عليها،متغيرات ال يمكن السي

وال  في مكون سياسات العمليات أ كان األزمات إدارةالعمليات في فاعلية  إستراتيجيةلمكونات 

من قيمتها الجدولية البالغة  علىأ( وهي 6.622المحسوبة ) (t)( وبداللة 1.212)  والبالغ

ن المتوسط ، وهذا يعني أ( 1.17مستوى معنوية )عند ( و5572حرية )( عند درجتي 1.65)

الحسابي للعينة يزيد عن المعدل العام لسياسات العمليات زيادة ذات داللة احصائية عند مستوى 

أن سياسات  وضحأ إذ (Stacey, 2000, 106)ي مع رأ تتوافقالقيمة وهذه ( 1.17معنوية )

الصعبة.  األزماتالتصرف بجدارة وفاعلية لمواجهة  كيفيةالعاملين و العمليات تكشت للمديرين

البالغة المحسوبة  (t)قيمة ( وبداللة 1.213) والذي بلغ تأثيرهمكون رسالة العمليات  بعدهثم جاء 

( عند درجتي 1.65) التي بلغتمن قيمتها الجدولية  علىأ موجبة ( وهي قيمة معنوية5.732)

ن المتوسط الحسابي للعينة يزيد عن ويفسر هذا أ( 1.17مستوى معنوية )عند ( و5572حرية )

وهذه ( 1.17حصائية عند مستوى معنوية )رسالة العمليات زيادة ذات داللة إالمعدل العام ل

الناجحة هي التي  الشركاتن ( التي توضح أ55، 2115، يمة تتفق مع دراسة )الالمي ومحمدالق

 ا  قويمها بشكل منلم ومنسق وتعدها جزءوتقوم بمراجعتها وت ،تطور بيانات الرسالة والروية

 ( وبداللة1.721بمقدار )والذي جاء تأثيره العمليات  أهدافمكون  تاله. ثم الشركةلثقافة  مكمال  

التي من قيمتها الجدولية على موجبة أ( وهي قيمة معنوية 1.521) البالغة المحسوبة (t) قيمة

ن المتوسط ويوضح ذلك أ (1.17ية )( ومستوى معنو5572( عند درجتي حرية )1.65) بلغت

حصائية عند مستوى العمليات زيادة ذات داللة إ هدافألالحسابي للعينة يزيد عن المعدل العام 
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 توصلتالتي  (Slack and Lewis, 2005,171)ي مع رأ تتطابقوهذه القيمة ( 1.17معنوية )

تحديد الهدف من وظيفة ل العمليات إستراتيجيةصياغة العمليات عند  أهدافضرورة تحديد  إلى

مكون  تأثير تالهالتصنيع وموارد التصنيع المطلوبة، وكيفية السيطرة على تلك الموارد. ثم 

( وهي 7.672المحسوبة ) (t) قيمة ( وبداللة1.721بمقدار )والذي بلغ تأثيره الكفاءة المميزة 

( ومستوى 5572حرية )( عند درجتي 1.65) التي بلغتمن قيمتها الجدولية  علىأقيمة معنوية 

لكفاءة المميزة ن المتوسط الحسابي للعينة يزيد عن المعدل العام لويبين ذلك أ (1.17معنوية )

ي يجة تتطابق مع رأوهذه النت (1.17حصائية عند مستوى معنوية )زيادة ذات داللة إ

قيق ص الجيدة لتحتسمح باستغالل الفر الشركةن أ إلى( الذي اشار 173، 2111)غيماوات، 

 قبول الفرضية الرئيسة الثانية.مع ما تقدم يمكن  تأسيسانجاز عملياتها االنتاجية. كفاءة مميزة في إ
 

  4الجدول 

 األزمات إدارةالعمليات في فاعلية  إستراتيجيةيبين تأثير مكونات 

 عداد الباحثة باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونيةمن إالمصدر: 
p* 0.05        N=57       df(4,52)                                                                                                    

  ( المحسوبةt) قيم إلىتشير القيم الواقعة بين األقوا  في الجدول  

 

ا   الستنتاجات والمقترحات -خامسا

 الستنتاجات -

ساسية األمكونات الن أعلى ليات والعم االنتاجفي مجال  والباحثوناغلب الكتاب  ركز .1

العمليات، سياسات  أهدافالعمليات تتمثل بـ )رسالة العمليات، الكفاءة المميزة،  ستراتيجيةإل

  .العمليات(

هناك نسبة ضئيلة من حملة الشهادات العليا في المعمل المبحوث، مما يؤشر ذلك قلة اهتمام  .2

 تي يواجهها المعمل المبحوث.ال األزماتالمعمل بأصحاب الشهادات العليا لحل 

ن االسهاب وعدم المباالة لالزمات التي تحدث هذا يشجع على حدوث ازمات متكررة في إ .3

 المستقبل.

الميداني وجود عالقة ارتباط معنوية عالية بين  فراد العينة في الجانبل إجابات أتبين من خال .4

ن أعمل المبحوث، وهذا يؤشر في الم األزمات إدارةالعمليات وفاعلية  إستراتيجيةمكونات 

 التي يتعرض لها المعمل. األزمات إدارةالعمليات تسهم في  إستراتيجيةمكونات 

ولى بين مكونات سالة العمليات جاء في المرتبة األن مكون راظهرت نتائج التحليل االحصائي أ .5

كثر االهتمام أ، وهذا يعني األزمات إدارةالعمليات من حيث قوة االرتباط بفاعلية  إستراتيجية

المعمل  إدارةألنها تهتم بمستقبل المعمل وتحفيز العاملين على التعاون مع  ،برسالة العمليات

 لرسم الخطط المستقبلية الخاصة بالمعمل.

، األزمات إدارةالعمليات في فاعلية  إستراتيجيةتحقق وجود تأثير معنوي لكل مكون من مكونات  .6

والكفاءة  ،واحتل مكون رسالة العمليات في المرتبة الثانية ،وال  اذ حل مكون سياسة العمليات أ

المتغير   

 المستقل

 

 المتغير المعتمد

 

 

0B 

 

رسالة 

 العمليات

الكفاءة 

 المميزة

 أهداف

 اتالعملي

سياسات 

 ²R العمليات

 
F 

 

1B 2B 3B 4B الجدولية المحسوبة 

 0.893 األزمات إدارة
0.803 

(7.532) 

0.591 

(5.652) 

0.591 

(5.781) 

0.818 

(5.781) 
0.918 55.42 2.525 



 [312]                                                   ..مكونات إستراتيجية العمليات ودورها في تعزيز فاعلية إدارة الازمات

في فاعلية  التأثيرمن حيث  ،العمليات احتال المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي أهدافالمميزة و

 وهذا يدعم نتائج تحليل االرتباط. ،األزمات إدارة

 المقترحات -

العمليات  إستراتيجيةليم والجيد لمكونات المعمل بضرورة تبني التطبيق الس إدارةتوصي الباحثة  .1

 .األزمات إدارةلما لها دور في تعزيز فاعلية 

ساليب حديثة ، وذلك من خالل استخدام أاألزمات  دارةكثر بالعليا باالهتمام أ دارةحث قيادة اإل .2

إلعداد وتحضير الخطط مسبقا  لالزمات التي تحدث في  األزماتومتطورة في مواجهة 

 المستقبل.

قامة برامج ودورات تدريبية للمدراء في الشركات العراقية من خالل إ األزمات  دارةالهتمام با .3

 التي تحدث.  األزماتوكيفية التعامل مع  األزمات إدارةوالموظفين لتوضيح مفاهيم 

والعمل  ،التي تحدث والمحتمل حدوثها األزماتالعمليات للتعامل مع  إستراتيجيةيجب استخدام  .5

 خطار المستقبلية.را بهدف توحيد الجهود لمواجهة األمبكعلى حلها 

استخدام وسائل االتصال والكشت عن  فيداء العاملين وضع برامج ومعايير لتقييم مستوى أ .7

 مواطن الضعت ومحاولة معالجتها وتحسينها.

، كان مكون سياسات العمليات األزمات إدارةثر في فاعلية التحليل أن أكثر مكون أظهرت نتائج أ .6

كبر من بقية المكونات )رسالة المعمل أن تولي اهتمامها بشكل أ إدارةتقترش الباحثة على  لذا

بشكل كبير في تعزيز فاعلية  تسهمالعمليات( التي بدورها  أهدافالعمليات، الكفاءة المميزة، 

 .األزمات إدارة

كادر التدريسي في جامعة التعاون المشترك بينها وبين ال اليةيجاد ب المعمل  إدارةتنصح الباحثة  .5

فضال  عن  ،المعمل إدارةالحمدانية، لغرض تحقيق االستفادة المرجوة من خبراتهم في تطوير 

العمليات وفاعلية  إستراتيجيةالقيام بدورات تدريبية وورش عمل متطورة في مجال مكونات 

 .األزمات إدارة

 

 المصادر

 المصادر باللغة العربية -اولا 
 ، مهارات االتصال الفعال، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر.2112، ابو النصر، مدحت .1

 الجنادرية للنشر والتوزيع.دار ، 1والكوارث، ط األزمات إدارة، 2116جميل، عبد الكريم احمد،  .2

الفاعلة لالزمات  دارة، تقانة المعلومات االدارية ودورها في اإل2111الخفاجي، عثمان ابراهيم احمد،  .3

 جامعة بغداد،.واالقتصاد،  دارةكلية اإلغير منشورة، االعمال  إدارةفي تنليمية، رسالة ماجستير ال

 دارة، االطار العام لستراتيجية العمليات، معهد االبحاث والتنمية، دراسات اإل2112الدباغ، جمال،  .5

 http://www.alhadhariya.net/dataarch/dr- 15/11/2112المعاصرة،
aledaraalmoasera/index14.htm 
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