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 ورقة بحثية بعنوان / دور تقنية المعمومات في إدارة األزمات

في ظل   دراسة حالة تطبيقية عمى المجتمع المحمي في البمديات الميبية
 أزمة كورونا فايروس.

The role of modern information technology in crisis management 
An applied case study on Libyan society in light of the Corona Virus 

crisis 
    2 زروقــــــدالــــروة محمــأ. م              1 أ.ياسين عبدالحميد أبوسريويل  
 جامعة الزاوية–كمية االقتصاد                 جامعة الزاوية–كمية الصحة العامة   

 ممخص الدراسة:
عرف عمى مدى دور تقنية المعمومات في إدارة األزمات من خالل دراسة ىدفت ىذه الدراسة إلى الت

حالة تطبيقية عمى المجتمع الميبي في ظل أزمة كورونا فايروس. واعتمدت الدراسة عمى المنيج 
الوصفي التحميمي الذي ركز عمى وصف دقيق وتفصيمي لظاىرة تفشي وباء كورونا المستجد, وتم 

أداة الدراسة، وتوصمت ىذه الدراسة إلى نتائج منيا: أن اإلدارات المحمية استخراج النتائج باستخدام 
ال تستعمل قواعد بيانات حديثة في إدارة األزمة وال تعتمد عمى التقنية في تأدية وظائفيا ومياميا، 
كما ال تقدم خدمات الكترونية لممواطنين مما يؤدي لخروج المواطن إلتمام بعض اإلجراءات  وفي 

ة كورونا , وقد أوصت الدراسة بضرورة إنشاء اإلدارات المحمية لقواعد بيانات الكترونية ظل جائح
 لتسييل الوصول إلى المعمومات بشكل أسرع إلدارة األزمة، كما يجب 

عمى المواطنين بالبمديات مطالبة بمدياتيم بتعزيز ثقافة التحول االلكتروني التقني لتسييل الخدمات 
ألزمات، وضرورة االىتمام بالموارد البشرية العاممة بالبمديات وتدريبيا وتأىيميا وتقديميا في أوقات ا

 عمى التحول التقني لتقديم الخدمات االلكترونية الشاممة في أوقات األزمات.

 . :   التقنية  , المعلومات ,الموارد المادية , الموارد البشرية , إدارة األزمات الكلمات المفتاحية

 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 111صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

Abstract  

This study aimed to identify the extent of the role of information 

technology in crisis management through an applied case study on Libyan 

society in light of the Corona Virus crisis. This study relied on the 

descriptive analytical approach, which focused on an accurate and 

detailed description of the phenomenon of the outbreak of the new 

Corona epidemic, and the results were extracted using the study tool, and 

this study reached results, including: Most people take advantage of their 

free time to use electronic platforms and means of communication and 

this is the only safer method And to preserve their health, as the local 

administrations do not use modern databases in crisis management and 

do not depend on technology to perform their functions and tasks, nor do 

they provide electronic services to citizens, which leads to citizen exit to 

complete some procedures. The study recommended that local 

departments should create electronic databases to facilitate faster access 

to information to manage the crisis, and citizens of municipalities should 

ask their municipalities to promote a culture of technical electronic 

transformation to facilitate services and provide them in times of crisis, 

and the need to pay attention to human resources operating in 

municipalities and train them and qualify them for technical 

transformation to provide Comprehensive electronic services in times of 

crisis .  

Key words: technology, information, material resources, human 

resources, crisis management . 
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 أواًل : اإلطار العام لمدراسة 
 المقدمة : - 1 -1

ُيعد استخدام  التقنية الحديثة في الحصول عمى المعمومات والخدمات ونقميا من اىم الركائز التي 
تمكننا من مواكبة التطور , والتعمم والتقدم , ومواجية االزمات في المجاالت كافة , إضافة إلى أثر 

ل الحصول عمى المعمومات أم نقميا ذلك في توفير الوقت والجيد والمال, سواًء أكان ذلك في مجا
أم حفظيا, فقد خدمت تقنية المعمومات واالتصاالت جميع قطاعات المجتمع , فمن خالليا يمكن 
لمبشر أن يتواصموا ويتعارفوا, ويمكن لألساتذة تجاوز عزلتيم المينية عن طريق االتصال  بزمالئيم, 

بتبادل المعمومات التجريبية والحياتية, ويستفيد المشاركون في تقنية المعمومات واالتصاالت 
والوصول إلى المعمومات في الوقت المناسب,ويستطيع الشخص أن يشارك نظراءه من ثقافات 

األطر السياسية  يتجاوز فيياأخرى في أحداث الحياة اليومية, وأن يكشف نوعًا من الحياة الجماعية, 
ات وخاصة الحواسيب عمى ىذا االمر فحسب, واألنماط التقميدية, فال يقتصر دور تقنية المعموم

فإنيا تستخدم بشكل ال غنى عنو في حياتنا اليومية سواء الشركات والبنوك والمدارس والجامعات 
والمستشفيات, وذلك لقدرتيا عمى انجاز الماليين من العمميات الحسابية أو المنطقية في وقت 

مومات  ولدييا القدرة عمى معالجة البيانات بدقة قصير جدًا, ويمكنيا أيضًا تخزين كم ىائل من المع
 عالية . 

إن الزمن الجميل الخالي من المفاجأة قد ذىب , وانتيى  العصر الذي لطالما استمتع المرء فيو 
براحة البال أننا نعيش اليوم في زمن األزمات وعصر الخسائر والنكبات, ففي ظل التقدم العممي 

ًا أساسيًا في حياة المجتمع  الذي يجد نفسو امام تحد كبير لتطوير والتكنولوجي السريع أصبح جزء
عديدة من أساليب ومناىج عممو لمواجية المواقف الموجودة والمتجددة والتي تحمل معيا أنواعًا 

من   المخاطر الزمات متنوعة ومتجددة, ففي الوقت الذي يكون فيو سريعًا طرأ عمى المحيط والبيئة,
دارية, ومالية, وصحية, وتقنية,  خالل ىذا التغيير السريع قد نواجو عدة تحديات )اقتصادية, وا 

وسياسية( تجعمنا نعيش أزمات مختمفة  سواء عمى الصعيد الداخمي أو الخارجي وقد تيدد ىذه 
األزمات حياتنا ووجودنا, والحقيقة إن التسميم لحقيقة إن األزمات جزًء من حياة األفراد والتنظيمات 

ية والمنظمات يمثل مدخاًل مناسبًا لمتعامل مع األزمة حيث يمكن التفكير والعمل لموقاية االجتماع
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دارتيا بطريقة عممية من خالل دراسة األزمات السابقة واستخالص الدروس المستفادة   من األزمات وا 
وعمميا, وتحديد مراحل األزمة  والتخطيط إلدارتيا  باالعتماد عمى فرق خاصة تتمقى تدريبًا نظريا 

والواقع إن دراسات إدارة األزمة قد تطورت وأصبحت مجااًل مشتركًا الىتمام وعمل الباحثين والخبراء 
من التخصصات العممية المختمفة , إن دول العالم  المعاصرة اليوم لم تتجو االن نحو التكتالت 

ال بعيدة المدى االقتصادية وحسب, ولكن أيضًا  تتجو نحو  تكتالت معموماتية وشبكات االتص
والتي تتيح تبادل المعمومات بين كافة أرجاء المعمورة, إن ليبيا اليوم وما تممكو من إمكانيات  جيدة  
وأيضا قرب من أوروبا تعد دولة محورية  كموقع  وموارد وتاريخ إال أنيا ووفقًا لمتقرير الخاص 

(  دولة 180( من أصل )115( في المرتبة )2017بتنمية وتطور االتصاالت صنفت في العام )
مشاركة في إتحاد االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات, وقد وضعت مقاييس ليذا التقييم وىي )سرعة 
االستجابة والتسميم والتكمفة والميزة( ىذا المؤشر المتدني يستدعي البحث والحث عمى التحسين  

دارة األزمات والكوارث المحتممة المستمر من اجل تقديم خدمات تقنية عالية الجودة باستطاعتيا إ
بشكل أفضل, ونظرا لتفشي وباء كورونا في ليبيا فيل نحن مستعدون لمواجية األزمة )كورونا 
 :  فايروس (  ويمكن تحقيق الفرض من ىذه الدراسة من خالل اإلجابة عمى التساؤل الرئيس التالي 

  لرئيسي التالي :تتمثل مشكمة الدراسة في التساؤل ا:  مشكمة الدراسة -1-2

 ما دور تقنية المعمومات في إدارة األزمات في المجتمع الميبي؟

 التالية:  الفرعية التساؤالتومن خالل التساؤل الرئيس يمكن أن تبرز 

 إدارة األزمات ؟ الموارد المادية  في ما ىو دور  .أ 
 إدارة األزمات ؟ البرمجيات  في ما ىو دور  .ب 
 إدارة األزمات ؟ شبكات االتصال في ما ىو دور  .ج 
 ؟ إدارة األزمات الموارد البشرية  في ما ىو دور  .د 

صياغة الفرضية  من خالليا يمكنبناء عمى مشكمة الدراسة  ف  :  فرضية الدراسة -1-3
 : الرئيسية التالية
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ومن خالل ىذه الفرضية إدارة األزمات  , و  تقنية المعمومات توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين 
 لفرضيات الفرعية التالية :تنبثق ا

 .إدارة األزمات  و  الموارد الماديةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .أ 
 .إدارة األزمات و  البرمجياتتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .ب 
 .إدارة األزمات و  شبكات االتصال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين .ج 
 إدارة األزماتو  وارد البشريةالم توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين .د 

تنقسم متغيرات ىذه الدراسة إلى متغيرين أساسيين , متغير مستقل  : نموذج الدراسة -1-4
المتمثل في " تقنية المعمومات " والمرتكز عمى أربعة محاور ) المكونات المادية , البرمجيات , 

 : متمثل في ) إدارة األزمات (  شبكات االتصال , والموارد البشرية ( "  ومتغير مستقل  , وال

 

 

 

 

 

 

 (  نموذج الدراسة من إعداد الباحث 1شكل )  

 تتمثل أىداف الدراسة في النقاط التالية : :  أهداف الدراسة-1-5

 التعرف عمى مدى دور تقنية المعمومات في إدارة األزمات. .أ 
 األزمات. التعرف عمى أثر تقنية المعمومات بأبعادىا عمى إدارة .ب 
 تقنية المعمومات بأبعادىا بإدارة األزمات .بين عالقة تبيان ال .ج 

 

 

 

 المكونات المادية

 البرمجيات

 شبكات االتصال

 الموارد البشرية

 المتغير المستقل

 تقنية المعلومات

 

 المتغير التابع

 

 إدارة األزمات

 

 عالقة معنوية
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محاولة الوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم اإلدارة المحمية الميبية وبالشكل الذي يساعدىم  .د 
 في تالفي نقاط الضعف ومواجية األزمات والكوارث المحتممة

  -:مي في ما يمي  تكمن أىمية الدراسة في جانبيا النظري والعم: أهمية الدراسة-1-6

وجود توجيات حديثة في اإلدارات المحمية الميبية الستخدام تقنية المعمومات وتطبيقاتيا  .أ 
 المختمفة  في الخدمات العامة   خصوصًا وقت األزمات لضمان ديمومة  إيصال الخدمات  . 

ًة من خالل البحث  النظري التطبيقي وخاص  توجيو اىتمام شديد لموضوع إدارة األزمات .ب 
ننا نعيش في بيئة ديناميكية سريعة التغيير, ومميئة بالمفاجئات والتحديات والصراعات والتناقضات  وا 

 واألمراض واألوبئة عمى مختمف األصعدة مما قد يولد ضغوطًا لتحمل المسؤولية. 
في مواقف األزمات مما قد يعطي الستجابات العاممين في البمديات  توفر فيم أعمق .ج 

ء مالمح اإلدارة في الظروف االستثنائية ولدراسة إدارة األزمة عمى وجو الخصوص مساىمة في بنا
 في ظل عصر التقنية الحديثة وتكنولوجيا المعمومات . 

  -تتكون منيجية الدراسة عمى النحو التالي : :  منهجية  الدراسة-7

نات اعتمدت ىذه الدراسة في جمع البيا:المنهج المتبع وأدواته البحثية  –1-7-1
والمعمومات األساسية باستخدام أداة الدراسة المتمثمة في استبيان الكتروني  تم نشره في منصات 
ووسائل التواصل االجتماعي المختمفة وتم تطوير عبارات االستبيان باالعتماد عمى دراسات سابقة 

دراسة مع إعادة تكييف بعض العبارات وحذف بعضيا لتتماشى مع وبما يتناسب مع متطمبات ال
الحالية , فتكونت أداة الدراسة من  ثالث محاور, حيث كان المحور  األول يتكون من البيانات 
الديموغرافية عن عينة الدراسة , والمحور الثاني فقد تضمن عبارات متعمقة بمتغير الدراسة المستقل 

ابع ) إدارة األزمات ( )تقنية المعمومات ( والمحور الثالث فقد تكون من عبارات متعمقة بالمتغير الت
. 
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نظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسة :مجتمع الدراسة الميداني والعينة المختارة  -1-7-2
   930المتمثل في )المجتمع المحمي الميبي  (  تم أخد عينة عشوائية بسيطة   وكانت العينة  

 ماعي   .الذين قاموا بتعبئة االستبيان المنشور عبر منصات  ووسائل التواصل  االجت

قام الباحثان بتحميل أداة :األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحميل    -1-7-3
الدراسة المتمثمة في االستبيان االلكتروني  باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية 

(SPSS.  لكي نصل لنتائج تحدد العالقة بين متغيري الدراسة  ) 

 : تمثمت الدراسات السابقة في التالي :  الدراسات السابقة -1-8

 The Role Of"  (بعنـوان:B. Krumay, R. Brandtweiner,2015)دراسـة  - 1-8-1
Information Systems To Support Disaster Management"  

أوضححححت ىحححذه الدراسحححة أن المجتمحححع يواجحححو تححححديات محححن الكحححوارث المختمفحححة، تتطمحححب إدارة سحححريعة ودقيقحححة 
-ات واالتصاالت. يحتاج التعامحل محع ىحذه التححديات إلحى عمميحات مححددة بوضحوح ومقبولحة جيحًدا لممعموم

رسححاليا. فححي سححياق الكححوارث -واألىححم مححن ذلححك  كميححة ضححخمة مححن البيانححات التححي يجححب جمعيححا ومعالجتيححا وا 
دارة الكححوارث العامححة، وتواجححو الحكومححات تحححديات. باإلضححافة إلححى مشححاركة الحكومححة،  تضححطر الطبيعيححة وا 

الشركات الخاصة أيًضا إلى االستجابة لمكوارث، ووضع اإلجراءات المناسبة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ 
أدوات ميمحة  (IS) القحرارات. فحي أوقحات الطحوارئ ىحذه، وتوصحمت ىحذه الدراسحة إلحى أن أنظمحة المعمومحات

عحالوة عمحى ذلحك، تحدعم أنظمحة ُتستخدم لتحسين كفاءة وفعالية أنشطة التعامل مع الكحوارث فحي الشحركات. 
عحادة بنحاء السحمعة، والحفحاظ عمحى قحدرتيا عمحى العمحل،  المعمومات الشركات في جيودىا الستعادة الثقحة، وا 
كمححا أن ىححذه الدراسححة حققححت فححي كيفيححة دعححم أنظمححة المعمومححات إلدارة الكححوارث فححي شححركتين داخححل صححناعة 

مختمفًحا إلدارة الكححوارث، خاصحة لتنسحيق األنشححطة  IS نقحل الركحاب. بنحاًء عمححى المقحابالت، تحم تحديحد دعححم
ومعالجححة المعمومحححات والتواصحححل مححع أصححححاب المصحححمحة. كمححا تحققحححت محححن الحاجححة إلحححى التحححدريب وتنسحححيق 
وتوحيححد المعمومححات، باإلضححافة إلححى طححرق إدارة األخبححار الكاذبححة حححول الحححوادث التححي قححد يححتم إرسححاليا عبححر 

 .وسائل التواصل االجتماعي
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(  بعنـوان: ددور وسـائل اإلعـالم االجتمـاعي فـي إدارة 2016راسة )سـالم  د -2-8-1
 اتصاالت األزمات والكوارثد

برؤيحة متكاممححة عححن اتصحاالت األزمححات والكحوارث عبححر وسححائل  دفت ىححذه الدراسحة إلححى تقححديم إطحار نظححريىح
يا النظريححة. وقححد اإلعححالم االجتمححاعي مححن حيححث المفيححوم واألىميححة، الوظححائف، والسححمبيات مححع دراسححة مححداخم

استعرضححت الباحثحححة مجموعحححة مححن دراسحححات الحالحححة ألزمححات مؤسسحححية وأخحححرى ناجمححة عحححن مخحححاطر صححححية 
وكحححوارث طبيعيحححة. وتعكحححس ىحححذه الححححاالت ممارسحححات إيجابيحححة وأخحححرى مرتبكحححة فحححي مجحححال اسحححتخدام وسحححائل 

ت اآلخححرين عبححر اإلعححالم االجتمححاعي فححي إدارة اتصححاالت األزمححات والكححوارث، لمححتعمم مححن خبححرات وممارسححا
، والتعحرف عمحى اسحتراتيجياتيم االتصحالية فحي Practical Knowledge كشحف نقحاط القحوة والضحعف فييحا

االسحتجابة ومححدى فاعميتيحا فححي احتحواء الموقححف والححد مححن التحداعيات السححمبية لألزمحة أو الكارثححة. وذلحك فححي 
وتقحديم بعحض المعحايير أو اإلرشحادات محاولة لمخروج بمجموعة من الدروس المستفادة من الواقحع العممحي، 

جتمححاعي التححي تسححاعد المنظمححات عمححى تحسححين كفححاءة وجححودة جيودىححا االتصححالية عبححر وسححائل اإلعححالم اال
ووضحححعت الباحثحححة نموذجحححًا يتحححرجم الحححدروس المسحححتفادة محححن اسحححتعراض اإلطحححار , أوقحححات األزمحححات والكحححوارث

االسترشحححادية التحححي يمكحححن أن تسحححاعد منظمحححات النظحححري ودراسحححات الحالحححة، حيحححث يوضحححح المعحححايير والنقحححاط 
األعمححححال والجيححححات المعنيححححة عمححححى تحسححححين كفححححاءة وجححححودة جيودىححححا االتصححححالية إلدارة اتصححححاالت األزمححححات 
والكححوارث عبححر وسححائل اإلعححالم االجتمححاعي، فححي إطححار المراحححل المختمفححة لححدورة حيححاة األزمححة، وذلححك عمححى 

ارة اتصحاالت األزمحة، اسحتيداف مجموعحات المصحالح المحؤثرة، النحو التالي: )قبل األزمة؛ تشحكيل فريحق إلد
أثنحاء األزمحة؛ االسحتجابة  –إنشاء نظام لمرصد واالستشعار االجتماعي، واالستماع لمجميور والححوار معحو 

دارة الشححائعات اإلسححتراتيجيةالفوريححة، اختيححار  بعححد األزمححة؛ تقيححيم  -االتصححالية المناسححبة، الرصححد والمراقبححة، وا 
  .بة االتصالية، استمرار التواصل مع الجميور، والتصحيح والبناء(االستجا
(  بعنــوان: داالتصــال االســتراتيجي ودو  2019دراســة )عبــادي وابراهيمــي   -3-8-1

 مقاربة وصفية تحميميةد–في إدارة األزمات بالمؤسسة 
رة األزمحة )قبحل، ىدف ىذا البحث إلى تحديد مسار االتصال اإلستراتيجي في كل مرحمة من مراححل إدا

أثناء، وبعد األزمة( بالمؤسسة، والتعرف عمى أنواع و وسائل االتصال التي تستخدم في إدارة األزمحات 
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بالمؤسسة، إضافة إلى إبراز مدى مساىمة اإلستراتيجية االتصالية في إدارة األزمات بفعاليحة. وانطمقحت 
تراتيجي فححي إدارة األزمححات بالمؤسسححة ؟ ىححذه الدراسححة مححن إشححكالية مفادىححا: مححا ىححو دور االتصححال اإلسحح

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لتوافقو وطبيعة البحث وأىدافو، حيث يسعى إلحى جمحع 
المعمومات الدقيقة و الشاممة عن األزمات التي قد تعتحرض المؤسسحة وكيفيحة إدارتيحا بواسحطة االتصحال 

اسحة إلحى مجموعحة محن النتحائج أىميحا أن تفعيحل المؤسسحة اإلسحتراتيجي، ومحن ثحم تحميميحا. وتوصحمت الدر 
لمنظومة االتصال داخل ىيكميا التنظيمي يعد المفتاح الرئيسي لتحقيق االتصال المنشود مع جميورىحا 
الححداخمي والخححارجي وكححذا البيئححة المحيطححة بيححا وإلدارة األزمححات بنجححاح والوقايححة أو التقميححل مححن األضححرار 

 .إغفال دور اإلستراتيجية االتصالية في التعامل مع األزماتوالخسائر، كما ال يمكن 

ن االطحالع أتاححت الدراسحات السحابقة لمبحاحثياإلضافة العممية لهذ  الدراسة عمى الدراسات السابقة  : أما 
عمييا والوقوف عمى الجوانب التي تتعمق بالدراسة الحالية فيما يتعمق بتقنية المعمومات بمحاورىحا المختمفحة 

مكونححححات الماديححححة , البرمجيححححات , شححححبكات االتصححححال , والمححححوارد البشححححرية (  مححححن حيححححث عالقاتيححححا بححححإدارة )ال
 األزمات والتي تضمنتيا الدراسات السابقة  واإلضافة كانت في ىذه الدراسة عمى النحو التالي : 

زمحات والتحي وضوح الدراسة الحالية في تحديد دور تقنية المعمومات بمحاورىا المتعددة فحي إدارة األ .أ 
 ىا بشكل مفصل في الجانب النظري وفي االستبيان . دسيتم تحدي

يعيشحيا مجتمحع   جائححة  وواقعحة طبقت الدراسة الحالية  في المجتمحع المحمحي الميبحي  , وفحي ظحل  .ب 
 الدراسة وىي أزمة كورونا . 

ات  والححذي وزع أداة الدراسححة تمثمححت فححي  االسححتبيان االلكترونححي  وىححو احححد  أدوات  تقنيححة المعمومحح .ج 
 عمى مجتمع الدراسة بوسائل التواصل االجتماعي . 

تحفحححز ىحححذه الدراسحححة  المجتمحححع نححححو أىميحححة اسحححتخدام تقنيحححة المعمومحححات  , فحححي ظحححل تحححدني مسحححتوى  .د 
 الخدمات التقنية  والتكنولوجية  . 

محات ليذه الدراسة أسموبيا الخاص في معالجحة موضحوع تحقيحق دور تقنيحة المعمومحات فحي إدارة األز  .ه 
والوصحححول إلحححى األىحححداف المنشحححودة محححن ىحححذه الدراسحححة لرفحححع التوصحححيات والمقترححححات الالزمحححة لممسحححئولين كحححي 
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عنححد دون توقححف  حتححى  الميبححي يتسححنى ليححم رفححع كفايححة العمححل التقنححي  مححن أجححل إيصححال الخححدمات لممجتمححع 
 . مثل جائحة كورونا  حدوت الكوارث أو األزمات

 : ة / اإلطار النظري لمدراس ثانياً 

لتطور الحضاري قد رافق ا التقني, و التقدم العمميمن المعروف أن تقنية المعمومات : -2-1
داراتيا وتنظيميا بشكل بشكل تدريجي ومفعم , حيث بدأت المنظمات منذ البدايات بتكييف أعماليا وا 

الداعم, ور اآلالت المحوسبة الدور . وكان لظيالل جمي لموقت والجيد بشكل منتظميمكنيا من استغ
, الذي ى ظير الحاسوب ببرمجياتو الحديثة, والمتطورة, وتسيير األعمال حتوالكبير في تسييل

. مما أدى إلي نت عممية أو تكنولوجية أو إداريةكشف عن ثورة في جميع مجاالت الحياة سواء كا
ستثمار في نيضة كبيرة تخطت بيا منظمات اليوم القيود الزمانية والحدود المكانية قادت إلى اال

 .المتناىية عمى مستوى متسع النظيرعالم التكنولوجيا والمعرفية ال
ية حديثة ومتطورة من حين إلى من ىنا أضحت المنظمات بجميع أشكاليا بحاجة ماسة لتكنولوج

ومرنة تغنييا عن األعمال اليدوية وتجعميا في اتصال دائم مع الزبائن لتمبية حاجاتو  ،أخر
احاتو التي باتت أمرًا حتميًا في ظل المحيط المتقمب وغير المستقر المتميز واالستماع إلى اقتر 

ىا في المحيط التكتالت الصناعية ءيميز أدا بالمنافسة الشديدة التي تحدت مطمبًا استراتيجياً 
 .تعددة الجنسيات والعابرة لمقاراتلمشركات م
حاجة ماسة إلى إدخال ( أن ىناك عدة عوامل تفرض عمى المنظمة وبHwang,2003ويبين )

لتي تنشأ , اعمال ىذه األخيرة من طرف المنظمةالنظم التكنولوجية بأشكاليا المختمفة من خالل است
ة في النجاح سبياًل إلستمراريتيا, , وتمتمك إدارتيا رغبة صادقة وجادوىي تحمل آفاق المستقبل

, لغموض وحالة من عدم التأكدجآت وا, حيث أن محيطيا مميء بالتيديدات والمفاوتطورىا وبقائيا
 .ة والتغير والتعقيد وكذلك الغموضوأحيانًا العدائي

وصورىا المعمومات بأدواتيا  قنيةعد تتُ : المعمومات مفهوم وماهية تقنية  -2-1-1
, فمم يؤثر شيء في الحياة اإلنسانية منذ الثورة الصناعية مثمما أثرت فييا المتطورة ذات أىمية بالغة

, فما في حياة الشعوب والمنظمات والدول, والتي أصبحت الغني عنيا مومات ومجاالتياالمعتقنية 
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المتالحقة في مجال أجيزة يشيده العالم في الوقت الحالي من تحول تقني متسارع والتطورات 
, وىذا الكم اليائل من المعمومات الحاسوب, والبرمجيات, وأجيزة االتصاالت, ووسائميا المختمفة

و وينتقل بسيولة ويسر مابين دول العالم األمر الذي جعل من تكنولوجيا المعمومات وسيمة الذي ينم
, وأصبح يتطمب من المنظمات عمى اختالف بالغة في منظمات األعمال الحديثةذات أىمية 

 , واالستمرارقني اليائل إذا كان ىدفيا البقاءأنواعيا وأحجاميا جيدًا مضاعفًا لمواكبة ىذا التقدم الت
 . (2017)محجوب, في بيئة المنافسة

 
 
 

, " و"المعمومات"التقنية نتيجة ترابط وتداخل بين مصطمحي " المعمومات ما ىو اال تقنية إن مفيوم
البد  فكان  المعمومات( تقنية, ثم تحديد المفيوم المركب )لا يتطمب تحديد المقصود بكل منيماوىذ

ممية يتم من خالليا تحويل الفكرة العممية من حالة " أوال كعتقنيةمن كشف النقاب عن ماىية "ال
خدمية أو معدات, أو  , أورية بحتة إلى حالة عممية تطبيقية, أي تحويميا إلى سمعة إنتاجيةنظ

بحيث تصبح تمك اآلالت  و, و وظائفأجيزة,أو أدوات ووسائل, يستخدميا اإلنسان في أداء عممة
حد سواء عمى صعيد , والدولة عمى والمجتمع, والمنظماترد والمعدات قادرة عمى أن تقدم خدمة لمف

يتعمق بشكل أساسي باألدوات واآلالت التقنية ويتصور الكثير من الناس أن مفيوم ,  الواقع العممي
, ىي العقل اإلنساني في حقيقة األمر قنية , فالتخاطئاً  التي تصنع وىذا من حيث العمم يعد مفيوماً 

, اآلالت, واألدوات ,والمعدات التي تقدم الحياة نحو األحسن من جانب إدارةالذي يفكر في كيفية 
( أن 2005,الجاسم )يرى من جانب آخر  (,و2017)الجاسم,سباق , ليذا العقل خدمة أفضل من ال

بما فييا , في مناحي الحياة ومداخميا المعمومات أصبحت قوة ذات أثر يتم التحكم من خالليا
وباتت مختمف عمميات ونشاطات المنظمة تعتمد إلى حد كبير عمى , المنظمات بجميع أشكاليا

كغيرىا من المصطمحات الجديدة  –المعمومات  تقنية. لم تحظ و نوعية المعمومات المتوافرة لياحجم 
, فقد لتقنيةخاصة مع ظيور االقتصاد الجديد بتعريف موحد بل تعددت تعريفات مفيوم ا–

في مجال معين لتحقيق ات أو الوسائل التي يتم استخداميا (بأنيا األدو Laudonm,2007)عرفياً 
. ويعرفيا يمة أو أداة وليس ىدفًا بحد ذاتوىو وسقنية , وأن استخدام التأىداف معينة
, , واألمثل لمختمف أنواع المعارف, والعموم( بأنيا االستخدام واالستثمار المفيد2009)السامرائي,

دنا إلى والسبل التي تسيل الحصول عمى المعمومات التي تقو , والبحث عن أفضل الوسائل والبدائل
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ادليا , وتبالمعمومات متاحة لممستفيدين منيا, وكذلك جعل مثل ىذه المعرفة الضمنية المعمنة
يصاليا بالسرعة المطموبة ا أعمال وواجبات اإلنسان المعاصر. أما , والفاعمية والدقة التي تتطمبيوا 

المعمومات تمثل الجانب التكنولوجي لنظم المعمومات وتحديثيا قنية تٍ( فيرى أن 2005, )الطائي
عادتيا إلى المستف عجزىا عن انجاز ىذه الميمة  , والتي أثبتتلمدة طويمة ييد بأسموب يدوي تقميدوا 

,  وأصبحت الحالة لكبيرة في نوع البيانات وأحجامياعمى الدرجة المطموبة خاصة بعد الزيادة ا
ستعمال تكنولوجيا المعمومات الحديثة في تطبيقات األنظمة المعموماتية في تفرض حاجة قصوى ال

 مؤسسات األعمال.
( عمى أنيا التقنيات وكذلك األدوات التي يتم بواسطتيا استخدام Slack et.al,1998وأشار )

, إذ تتضمن نات لمعالجتيا وخزنيا واسترجاعيا, وكذلك البياكنولوجيا لمحصول عمى المعموماتالت
, وكذلك أساليب الخزن والطبع والقراءة وأساليب االستالم نيات المحوسبة بأنواعيا المختمفةذه التقى
, يات وتطبيقاتيا, والفاكس وأنظمة البرمجالنقل والفضائيات وشبكات المحمول, والشبكات الداخميةو 

ات الخزن من حفظ , البيانات وتقنيونات المادية لمحاسوب والبرمجياتالتي يتم تعريفيا بأنيا المك
 .وارد لتكنولوجيا معمومات المنظمةوتوفير المعمومات والبيانات كم

 :ا"و "المعمومات" عمى النحو اآلتيمن ىذه المنطمقات الفكرية نحدد مصطمحي "التكنولوجي
 

ليست مجرد عمم أو تطبيق العمم أو مجرد أجيزة بل ىي أعم وأشمل من  التقنيةإن قنية: التأ. 
, وىي تعريب لمصطمح التطبيقي الجانب العممي والجانب يي نشاط أنساني يشملذلك بكثير ف

(Techniqueباليونانية, والمشتقة من كممتين ىما ) :Techne,أما الكممة وتعني الفن والميارة ,
بأنيا  قنية( التHwang,2003)ويعرف  ( , 2017)محجوب , راسةتعني عممًا أو د Logyالثانية 

, والتطبيق عمى استخداميا, واالستفادة منيا , والقدرةي الممموس لمعموم, والميارةلك التطور المادذ"
والزراعية, واالقتصادي, واالجتماعية, والتربوية, , عرفة في مختمف القطاعات الصناعيةاألمثل لمم

 .وكذلك النفسية
حيث تعني  ليذا المصطمح بين منظري الباحثين,ىناك اتفاق في المعنى المغوي  :المعموماتب. 

"وفي المعني الالتيني يقابل مصطمح المعمومات كممة بالعربية "العمم واإلحاطة بمواطن األمور
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"Information" وىذه مشتقة من "Informوتعني عممية االتصال, أو ما يتم إيصالو أو تمقيو " ,
, أو تي تمت معالجتيا لتحقيق ىدف معينويعرف مصطمح المعمومات بذلك أنيا "البيانات ال

ت التي أصبح ليا , أي البيانادة خاصة في عممية اتخاذ القراراتالستعمال محدد ألغراض متعد
ميا , والتي يمكن تداوليا وتسجيأو تفسيرىا, أو تجميعيا في شكل ذي معنى ,اقيمة بعد تحميمي

 .(2004)الخضري ,ونشرىا وتوزيعيا بصورة رسمية, أو غير رسمية
ت وتخزينيا المعمومات بأنيا عممية جمع المعمومافيوم لتقنية ومما سبق يمكننا استخالص م

, بل تعنى أيضًا بأىمية المادية أو البرمجيات , حيث التقتصر عمى المكوناتومعالجتيا واستخداميا
, والقيم والمبادئ لتحقيق وأنظمة المعمومات التقنيةاإلنسان وىدفو المرجو من استخدام وتطبيق تمك 

 .تو وأولوياتواخيار 
 

المعمومات من كونيا تساعد  تقنيةتبرز أىمية : المعمومات تقنيةأهمية  - 2-1-2
        ل مميز,وكذلك يرىالمنظمات في الحصول عمى المعمومات المطموبة ألداء أعماليا بشك

(2003 ,Hwangبأنو من خالل ما)  تمنحو أيضًا لممنظمات من فرص سوقية جديدة تجعميا تخرج
 ارسة أعماليا وأنشطتيا في موقع واتجاه واحد لتوفر فرص إلقامة شبكاتعن المألوف في مم

, فالمنظمة الناجحة تمك التي اف المتفرقة في شتى أنحاء العالم, بين األطر أعمال جديدة, ومتنوعة
ت من خالل توفيرىا لمعمومات , فتكنولوجيا المعموماموازنة ما بين المعمومات وندرتياتستطيع ال

عمى تنفيذ قراراتيم  , ومما يساعدىم في السيطرةدراء في جميع المستويات اإلداريةلممودقيقة  ةواسع
ا ليم أدوات , وىذا ربما يعود بيم إلي المركزية من خالل الرقابة التي ستوفرىمن مرؤوسييم

المعمومات تسيم في دفع فعالية  تقنيةمن ىنا نقول أن  (Miller , 1996, )تكنولوجيا المعمومات
ت م المعمومات لدى المنظمات في عالم األعمال, وذلك بسبب تييئة القدرات أو اإلمكانيااستخدا

 :  (Miller , 1996) ليذه التكنولوجيا والمتمثمة في
 

داخل  اإلنترنت تقنيةتغيير وتبديل طرق االتصال عن طريق إدخال البريد اإللكتروني و  .أ 
, وصوت( في شكل ومات )نصوص, صورالجة جميع أنواع المعمتحويل وتخزين ومع ,والمنظمات

 معطيات رقمية موحدة .
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السماح , و ت في مكان صغير وسيل الوصول إليةتخزين كميات كبيرة من المعموما .ب 
زيادة فاعمية ,و , والرخيص لكميات واسعة من المعمومات في كل أرجاء العالم بالحصول السريع

وضوح تقدم وب مواقع يسيل الرجوع إليووكفاءة العاممين من متخصصين في موقع واحد أو في عدة 
 .معمومات تتحدى العقل البشري

 

القيام بحسابات ,و تشغيل عمميات األعمال شبو اآللية والميام المنجزة يدويًا وبشكل آلي .ج 
 .رقمية كبيرة الحجم وبالغة السرعة

 

 أن الكفاءةى المعمومات عم تقنيةتقوم : المعمومات لتقنيةالمكونات الرئيسة  -1-3—2
التقنية المستعممة والمقدرة عمى  ةوالفاعمية تتأثر بنظام المعمومات, وكذلك بالمكونات من حيث طبيع

  كما حددىا كل من مسًا رئيسة تعمل بشكلادراتيا واستخداميا والتي تتضمن عمومًا مكونات خ
 وىي          ( 2018, )البمة , ((2005( والطائي )2009ئي,االسامر ( و )2005)الجاسم,
 -: كاآلتي

وتحتوي جميع العناصر المادية )العناصر المحسوسة في :  العناصر المادية )الجهاز(-1
خر   :اج المعمومة والبيانات وتتألف منالنظام( والمستعممة في إدخال ومعالجة وا 

 

ىي العنصر الرابط بين الجياز والمستخدم حيث تستقبل البيانات  :وحدات اإلدخال .أ 
وسائط اإلدخال مثل , وتتألف من اليا إلى وحدة المعالجة المركزيةليتم إيص والمعمومات من الخارج

 ... وغيرىا.لوحة المفاتيح, قمم الضوء, الصوت, الفأرة, قارئ الكممات الضوئي
في  يعتبر ىذا الجزء العنصر المركزي الرئيسي األىم :وحدة المعالجة المركزية .ب 

لكي يتم إخراجيا بعد قة مع كل البيانات والمعمومات فييا التعامل بدالمنظومة الحاسوبية حيث يتم 
 .دة التحكم ووحدة الذاكرة الرئيسة. وتتألف من وحدة الحساب ووحعممية الحفظ

 

تقوم بوظيفة توصيل الجياز إلى الخارج لنقل النتائج الحاصمة من عممية  :وحدة اإلخراج .ج 
, المخرج : الشاشة, الطابعةجة الداخمية إلى الجية المستفيدة, واىم ىذه الوسائطالمعال

 الصوتي...الخ.
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وتستعمل لغايات تخزين مخرجات النظام لمدة طويمة  :حدة الذاكرة الثانوية المساعدة .د 
بسبب العجز االستيعابي لمطاقة الذي يفرض إضافة الذاكرة الثانوية ومن أىم الوسائل المنتشرة ىي 

 .لشريط المغناطيسي والقرص الممغنطا
ىي تحتوي عمى شتى المجموعات والتعميمات المختصة بعالج صد بالبرمجيات يق :البرمجيات-2

 :مكن تحديدىا إلى نظم وتطبيقات ىيالمعمومة وي

, وىذه ميمتيا إدارة ومساندة عمميات الجياز لتشغيل: مثل برامج أنظمة انظام البرمجيات .أ 
 والتي تدير وتساند عمميات نظام الحاسوب .

تعمال الشخصي مثل مج المعالجة المباشرة لغاية االسىي برا تطبيقات البرمجيات: .ب 
 .ٍ معالجة الكممات , برامج الرواتب , برنامجبرنامج التخزين

يتعمق مفيوم االتصاالت في الزمن الحديث بوسائط تنقل االتصال الحديث,  :االتصاالت-3
ا المفيوم عمى , ويحتوي ىذة التي تعمل في ىذا الشأن الحيويويوجد الكثير من المؤسسات الكبير 

االتصال والعديد من األجيزة المرتبطة بوسائل اتصاالت  منظمات االتصال والمنشآت ومعالجة
متنوعة وكذلك البني التحتية لالتصاالت وتعرف بأنيا تركيب يحتوي عمى تسييالت لمتقنيات 

وسائل والطرق القانونية التي تساعد منظومة االتصال باستعمال أجيزة وكوادر مختصة وكذلك 
, القمر الصناعي لالتصال الكبالت, كخط الياتف) : ي تربط بين ىذه األجيزة واألدواتاالتصال الت

 .( ... الخ

ىي عبارة عن النشاطات واألعمال وجميع األشياء التي يتم تخزينيا ومع ذلك تظل :البيانات-4
نظمة ومرتبة بطريقة غير منظمة حيث يتم خزنيا في قاعدة بيانات تتكون من معمومات وبيانات م

رجاعيامحددة يسيل من خالليا الحصول عمى المعمومة  أن تأخذ البيانات عدة أشكال ويمكن ،وا 
 :منيا

 .ى حروف وأرقام كالعالمة التجاريةوىي تحتوي عم :البيانات العددية الهجائية .أ 

 .والتي تستخدم في االتصال الكتابي :البيانات النصية .ب 

 .الصوتية كصوت اإلنسان البياني وكذلك الصورالشكل   :البيانات البيانية .ج 
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عبارة عن األفراد الذين يديرون ويشغمون النظام المحوسب من مختصين الموارد البشرية: -5
داريين، ويتفق أكثر المعنيين في ىذا المجال عمى األىمية بالنسبة لمعامل البشري في عممية  وا 

الحاجات المادية عمى نحو كبير وكذلك يرجع  اإلدارة والتشغيل إلى درجة ومستوى يفوقان أىمية
 :إلى ال في النظام ونستطيع تقسيميإلييا اغمب أسباب الفش

 , إدراة وتشغيل األجيزةحممي األنظمة, المبرمجونمن مصممي وم :نالمتخصصو .أ 
 والمختصون في تقنية االتصال الذين يعرفون برأس المال الفكري لمنظام .

دارتيااركون في تشالمش اإلداريون: .ب  , مسؤولو قاعدة البيانات والمعمومات غيل األنظمة وا 
 ., الميندسين ... الخ, البائعيندمون لنظام المعمومات كالمحاسبينوالعاممون المستخ

 

لقد كان الدافع وراء استخدام : األبعاد ومراحل تطور تكنولوجيا المعمومات -2-1-4
وجود كم ىائل من المعمومات و كبر حجم المنظمات  miller,1996))التكنولوجي بنظر

مميزات  وفقالتكنولوجيا ,ورغبتيا في تحقيق الميزة التنافسية ىذا باإلضافة لما تمتاز بو ىذه لدييا
 -: (laudonm ,2007 ) وأبعاد ىي

أن التطور التكنولوجي الذي حدث في العالم والذي أنعكس عمى حياة  :سهولة االستخدام-1
لمنظمة أنعكس عمى نظام أعمالو وما يقوم بو من نشاط داخل وخارج ااإلنسان وثقافتو,وكذلك عمى 

, وقد أقبمت المنظمات عمى استخدام المعمومات, حيث ظير مايسمى بتكنولوجيا نظام المعمومات
 :نولوجيا المعمومات لعدة أسباب ىيتك
 .أكثر دقة وأقل تكمفة من األفراد الحاسوب: المعالجة .أ 
ع وأقل تكمفة من اإللكترونية والتشارك في المعمومات أسر : حيث أن الرسائل االتصاالت .ب 

 .الرسائل الورقية
 ,نصر البشري يمثل أساس أي عمل, فيو الوسيمة والغاية ألي نظامأن الع :كفاءة العاممين-2

ورغم ىو أمر بالغ األىمية في نظام مثل نظام المعمومات,  ن االىتمام بيذا العنصرإولذلك ف
ن ىذه المستمزمات تنحصر في إن من حين آلخر ومن مستخدم آلخر فالعاممي االختالفات في كفاءة

المحوسب  الييئة العاممة بنظام المعمومات,وىي تبقي ىيئة ىامة إلدارة وتشغيل نظام المعمومات
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المستخدمين ال يمكن أن يعمموا بمعزل عن قسم نظام المعمومات لحاجتيم لبعض  حيث أن
حدوث خمل في , وباإلضافة لحاجتيم لمفنيين عند ن والمصممينارات من قبل المبرمجياالستش

, وحتى يكون دور العاممين في قسم نظام المعمومات دورًا فاعاًل يجب أن تكون النظام أو في الشبكة
 .خدمين بيؤالء العاممين جيدةعالقة المست

مون بالتعامل دإن استخدام نظام المعمومات ىو الفعل الذي يقوم بو المستخ حداثة األجهزة:-3
خراج, وذلك ألداء أعماليم ستخدام وسيمة وىدف في ذات , واالمع النظام من إدخال, ومعالجة  وا 

ستخدم لميدف , وىو ىدف ألن نظام المعمومات الجيد يجب أن يالوقت, فيو وسيمة إلنجاز الميام
م فيو الحكم خدمن خالل استخدام نظام المعمومات الذي يستطيع المستالذي وضع من أجل ذلك, 

 .عمى فاعمية النظام

, دون يث عن الحاسوب وعن شبكات االتصالال يمكن الحد :استخدام البرمجيات المالئمة-4
سوب والشبكات وىي الحديث عن البرمجيات التي تمعب دورًا كبيرًا في تشغيل واستغالل الحا

 :م تقسيم البرمجيات إلي قسمين ىما. ولتوضيح ىذا يتمرتبطة بكمييما

, يسمى القسم األول ببرامج إدارة النظام وىو وتنقسم برمجيات النظام لقسمين برمجيات النظام: .أ
ج نظام التشغيل, وبرنامج بيئات التشغيل, البرامج الذي يدير أجيزة الحاسوب ويدخل ضمنيا برنام

ىذا  , حيث يقومتشغيل أىم نظام في ىذه البرمجيات, ويعتبر نظام الوبرنامج مراقبة االتصال
خالت والمخرجات وعمميات عمميات وحدة التشغيل المركزية ويتحكم في موارد المد البرنامج بإدارة

أما القسم اآلخر من برمجيات النظام فيو برمجيات دعم النظام وىي التي تدعم تشغيل ,التخزين 
دارة نظام الحاسوب راقبة أمن وم اإلداراتخدمات الدعم ومنيا مراقبة خالل تقديم مجموعة  من وا 

 .النظام
 

, يتم استخداميا من أجل أداء العملوىي مجموعة من البرامج التي  :برمجيات التطبيقات-ب
محددة متعمقة بالمستخدم  فيي برامج تم كتابتيا باستخدام المغات البرمجية المختمفة ألداء وظائف

جراء تطبيقات معينة , وقد سميت ىذه ببرمجيات التطبيقات ألنيا تقوم بمعالجة البيانالنيائي ات وا 
 .لحاسب تساعد في إنجاز ميام العملعمى ا
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إن إيجاد البيئة التنظيمية الداعمة لنشاطات المنظمة ولموسائل التي  مالئمة المعمومات:-5
ام , وىذا ما ينطبق عمى نظنجاح المنظمة في إنجاز نشاطاتيم تستخدميا, يعمل عمى تعزيز

ات حيث أن توفر الدعم التنظيمي الستخدام نظام المعموم ,المعمومات المحوسب في المنظمة
, فأن مة, وعمى ذلك, حتى يصبح جزءًا من الثقافة التنظيمية لممنظالمحوسب يكفل نجاح ىذا النظام

ت التنظيمية بدعم اإلدارة عممية إدارة وتشغيل نظام المعمومات المحوسب بحاجة لبعض المستمزما
تاحة المعمومات الالالعميا  زمة لممستخدمين., وا 

 إدارة األزمات   -2-2
ن ححححوع خحاص محححود نححححححوج يتوجبأنو  عد التعامل مع األزمات أحد محاور االىتمام في اإلدارة، حيثيُ 

ن الميححارات منيححا الشححجاعة والثبححات واالتححزان االنفعححالي، والقححدرة ححححححححالمححديرين الححذين يتسححمون بالعديححد م
الالزمحة  ر وصياغة ورسم التكتيكحاتوالقدرة عمى االتصال والحوابتكاري و اإلعمى التفكير اإلبداعي 
إدارة األزمحة، ، ومقومحات توضيح مفيوم إدارة األزمحةسنحاول وفي ىذا المبحث لمتعامل مع األزمة , 

أيضحًا عحن  وسائل تحسين قدرة المجتمع أو الكيان اإلداري في إدارة األزمات , وسنتحدثومراحميا، و 
قوم بتوضحححيح نمحححوذج إلدارة األزمحححة فحححي المراححححل المختمفحححة إلدارة نإدارة األزمحححات، وسححح معوقحححات عمحححل

 . األزمة
مفيوم إدارة األزمة يشير إلى كيفية التغمب عمى  : إدارة األزمةوماهية مفهوم  2-2-1

ت ياتيا ما أمكن، وتعظيم اإليجابيااألزمة باستخدام األسموب اإلداري العممي من أجل تالفي سمب
األزمة " إلى اإلدارة العامة  وذلك لإلشارة إلى دور الدولة في مواجية   رجع أصول" إدارةوي,

الكوارث العامة المفاجئة وظروف الطوارئ، مثل الزالزل، والفيضانات، األوبئة، والحرائق، والغارات 
مى فإدارة األزمات ىي " نشاط ىادف يقوم عمى البحث والحصول ع,  الجوية، والحروب الشاممة

المعمومات الالزمة التي تمكن اإلدارة من التنبؤ بأماكن واتجاىات األزمة المتوقعة، وتييئة المناخ 
المناسب لمتعامل معيا، عن طريق اتخاذ التدابير لمتحكم في األزمة المتوقعة والقضاء عمييا أو 

ارية متميزة ألنيا ويرى بعض الباحثين أن إدارة األزمة:" عممية إد, تغيير مسارىا لصالح المنظمة
 تتعرض لحدث مفاجئ، وألنيا تحتاج لتصرفات حاسمة سريعة تتفق مع تطورات األزمة، 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 112صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

وبالتالي يكون إلدارة األزمة زمام المبادأة في قيادة األحداث والتأثير عمييا وتوجيييا وفقًا لمقتضيات 
            ( 2002العربيةاالداريةموسوعةال)األمور

" التعامل مع األزمات من أجل تجنب حدوثيا من خالل التخطيط لمحاالت  كما تعني إدارة األزمة
جراء التحضيرات لألزمات التي يمكن التنبؤ بحدوثيا في إطار نظام يطبق مع  التي يمكن تجنبيا، وا 

جعفر  ىذه الحاالت الطارئة عند حدوثيا بغرض التحكم في النتائج أو الحد من آثارىا التدميرية
فن القضاء عمى  إدارة األزمات بأنيا:" ( 2012, عبد الرحمن توفيقكما يعرف ).و  (2017ادريس ,

قال ,و جانب كبير من المخاطرة وعدم التأكد بما يسمح لك بتحقيق تحكم أكبر في مصيرك ومقدراتك
 ." يحدث ال قد لما التخطيط":بأنياأيضا

بأن التعامل  (2004, الخضري)يقول  :ات دارة األزماألساليب المستخدمة إل -2-2-2
دارة األزمة يتطمب استخدام عدة أساليب إدارية متقدمة تعمل عمى تح قيق حححححححححمع الموقف األزموي وا 

المناخ المناسب لمتعامل مع األزمة، وفي الوقت ذاتو تتيح لفريق التعامل مع األزمات حرية الحركة 
ة ححححححححححححححححححححححوأيضًا إلى ميارات إداريومن ىنا تحتاج إدارة األزمات إلى احتياجات إدارية خاصة , بالكامل

 Management By خاصة، ومن ىنا يطمق عمييا البعض مصطمح اإلدارة باالستثناء
Exception  حيث تخرج األوامر اإلدارية عن مسار األوامر العادية، وعن الييكل التنظيمي القائم

ات ححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححلديو كافة الصالحي Task Force وتصبح السمطات منزوعة ومسندة إلى فريق عمل
ويمكن أن نحدد أبرز مقومات اإلدارة الفعالة لألزمات من خالل مة , المسؤوليات لمتعامل مع األز و 

    (1( كما في الجدول رقم ) 2020, أبوسريويل ,  2004ما اشار ليا ) الخضيري, 

 :فيما يمي  

 التفصيل األسموب ت
تبسيط اإلجراءات   .1

 وتسهيمها
جراءات التقميدية، فاألزمة عادة ما تكون ال يجوز إخضاع األزمة لمتعامل بنفس اإل

حادة وعنيفة، وأيضًا ال يمكن تجاىل عنصر الوقت الذي قد يؤدي تجاىمو إلى 
دمار كامل لمكيان اإلداري الذي حدثت فيو األزمة، فاألمر يتطمب التدخل السريع 
والحاسم من خالل تبسيط اإلجراءات مما يساعد عمى التعامل مع الحدث األزموي 

 .الجتوومع
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إخضاع التعامل   .2
مع األزمة 

 لممنهجية العممية

يمكن التعامل مع األزمة في إطار من العشوائية االرتجالية أو سياسة الفعل ال 
ورد الفعل، بل يجب أن يخضع التعامل مع األزمة لممنيج اإلداري السميم لتأكيد 

قد يصعب عوامل النجاح، وحماية الكيان اإلداري من أي تطورات غير محسوبة 
 :عميو احتمال ضغطيا، ويقوم المنيج اإلداري عمى أربع وظائف أساسية ىي

 .المتابعة –التوجيو. د  -التنظيم. ج -التخطيط. ب
تقدير الموقف   .3

 األزموي
البد أن يشمل تقدير الموقف األزموي تحمياًل كاماًل ألسباب األزمة وتطورىا، 

والمساعدة ليا، والمؤثرة فييا، ثم وتحديد دقيق وشامل لمقوى الصانعة لألزمة، 
تقدير القدرات واإلمكانات المتاحة لدى الجية المسئولة عن إدارة األزمة، وذلك 
من خالل جمع المعمومات الدقيقة عن أبعاد األزمة، والتنبؤ باحتماالت تطور 

مكانية السيطرة عمييا  .األحداث وا 
ي والمستقبمي ألحداث األزمنة، توضع الخطط بناءًا عمى تقدير الموقف الحال تحديد األولويات  .4

 . والبدائل التي يتم ترتيبيا في ضوء األولويات التي تم تحديدىا وفق معايير معينة
 

يعد تفويض السمطة " قمب" العممية اإلدارية النابض، وشريان الدورة الدموية في  تفويض السمطة  .5
العممية اإلدارية سواًء في  إدارة األزمات، ومن ثم ينظر إلى تفويض السمطة محور

إدارة األزمات، أو في نطاق فريق الميام األزموية، ويتطمب تفويض السمطات منح 
كل فرد من أفراد الفريق المناط بو معالجة األزمة السمطة الضرورية لتحقيق عممو 
المحدود، وفي الوقت ذاتو عمى الفرد أن يعرف الميام واألنشطة التي يتوقع منو 

 .إنجازىا
فتح قنوات   .6

االتصال واإلبقاء 
عميها مع الطرف 

 اآلخر

لى متابعة فورية لتداعيات  تحتاج إدارة األزمة إلى كم مناسب من المعمومات، وا 
أحداث األزمة، وسموكيات أطرافيا، ونتائج ىذه السموكيات، ومن ثم فإن فتح 

 .قنوات االتصال مع الطرف األخر يساعد عمى تحقيق ىذا اليدف

ة االحتياطية الوفر   .7
 الكافية

األزمة تحتاج إلى الفيم الكامل ألبعاد الموقف الناشئ عن التواجد في موقع 
األزمة، كما تحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي الذي يساعد عمى سرعة التصدي 

مكانيات كبيرة يمكن  لألحداث، إضافة إلى ما يمتمكو القطاع الخاص من معدات وا 
القوى البشرية المخمصة والتي من الممكن أن تساعد في  توظيفيا، واالستفادة من

تاحة فرصة العمل التطوعي وفق أسس مدروسة  .عمميات إدارة األزمة وا 
التواجد المستمر   .8

 في مواقع األحداث
ال يمكن معالجة أزمة وىناك تغييب لممعمومات الخاصة بيا لدى متخذ القرار، لذا 

 :أحد أسموبين أساسيين ىمافإن التواجد في مواقع األحداث يأخذ 
تأمين تدفق كم مناسب من البيانات الكافية و ,  التواجد السري في موقع األحداث
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 . لمتخذ القرار في إدارة األزمات
إنشاء فرق   .9

 مهمات خاصة
 

وىذه تفيد أكثر في الجوانب األمنية، حيث أنو ونظرًا لتباين األزمات واختالف 
فرق الميمات الخاصة وذلك لمتدخل السريع عند طبيعتيا فإن من الضرورة إنشاء 

الحاجة إلييا، عمى أن تخضع ىذه الفرق لتدريب خاص وعاٍل حسب نوع وحجم 
 .الميمة، كما يجب االستفادة من الدول األخرى وذات السبق في ىذا المجال

واطنين في الحقيقة ال يمكن مواجية أي أزمة بفاعمية دون إعالم وتوعية الم توعية المواطنين  .10
والمقيمين بالدور المطموب منيم القيام بو عند وقوع األزمة، حيث أن وعييم 

بالدور المطموب منيم يؤدي إلى المساعدة في مواجية األزمة، مما يتطمب إعداد 
وتنفيذ خطط إعالمية وتوعوية في ىذا اإلطار، كما أنو يتطمب حممة إعالمية 

أساليب االتصال الجماىيري من أجل عمى كافة المستويات تستخدم كافة وسائل و 
مة والمساعدة التي ينتظر توضيح اإلجراءات المستخدمة في مواجية األز 

 .ن تقديمياو المواطن
الخطة اإلعالمية   .11

 في األزمة
 

تعد الخطة اإلعالمية من أىم مقومات إدارة األزمات، والضرورة تحتم وجود 
لما لإلعالم من أىمية كبرى في  ونظراً , سياسة إعالمية قبل وأثناء وبعد األزمة

إدارة األزمات، وألنو عندما ييمش الدور اإلعالمي يكون لذلك انعكاس سمبي عمى 
عممية إدارة األزمة، لذ يقترح إزاء ذلك تعيين متحدث رسمي عمى قدر من الكفاءة 

 .والتأىيل والخبرة بحيث يتولى اإلدالء بكافة التصريحات عن األزمة
, و  2020لمصدر : أبوسريويل , ياسين , سيكولوجية وادارة الوباء , مقال عممي منشور ,  ( ا1جدول رقم )

 .  2004الخضري , محسن , إدارة األزمات منهج اقتصادي لحل األزمات , 

تمر معظم  Crisis Management Phases :مراحل إدارة األزمة -2-2-3
ذا فشل متخذ القرار  في إدارة مرحمة من ىذه المراحل فإنو يصبح األزمات بخمس مراحل أساسية، وا 

(  2018كما أشار ليا, )ىاشم البمو وعبداهلل خميس ,  مسئواًل عن وقوع األزمة وتفاقم أحداثيا
 ويمكن أن تمخصيا في التالي : 

ما ترسل األزمة قبل  عادةً  Signal Detection :اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر -1
وع ححححححححححححححمن إشارات اإلنذار المبكر: أو األعراض التي تنبئ باحتمال وقوقوعيا بفترة طويمة سمسمة 

األزمة، وما لم يوجو االىتمام الكافي ليذه اإلشارات فمن المحتمل جدًا أن تقع األزمة، وباإلضافة 
إلى ذلك فإن كل أزمة ترسل إشارات خاصة بيا، وقد يصعب التفرقة بين اإلشارات الخاصة بكل 

يل المثال فقد تكون الكتابة عمى الجدران أو في بعض األماكن الخاصة أزمة عمى حدة، وعمى سب
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ا حححححححححححمثاًل تعبيرًا عن غضب في صدور بعض العاممين، أو ربما ال تحمل ىذا المعنى إطالقًا، وربم
ا حححححححححححتعني زيادة عدد أعطال اآلالت فجأة إشارة إنذار مبكر لعمميات تخريب داخمي متعمد، أو ربم

 .في المواد تحت التصنيعتكون نتيجة لوجود عيوب 
ن ححححححححححححححححححححعمى درجة عالية م Crisis Prone وقد لوحظ أن المديرين بالمنظمات المستيدفة لالزمات

ي ححححححححححححالميارة في حجب إشارات اإلنذار التي تتنبأ بقرب وقوع األزمات، بينما يتوافر لدى المديرين ف
ي الشعور بأية إشارات ميارات عالية ف Crisis Prepared المنظمات المستعدة لمواجية األزمات

ن كانت خافتة واألسوأ من ذلك أن المديرين بالمنظمات المستيدفة لالزمات ال يتع مدون ححححححححححححححححتى وا 
 :حجب إشارات اإلنذار فحسب ولكنيم يعاقبون حممة األخبار السيئة، وشعارىم

" No news, good news". 
ع حححححححححححححححححححححححتوافر لدى المجتميجب أن ي:  Preparation  & Prevention  االستعداد والوقاية-2

االستعدادات واألساليب الكافية لموقاية من األزمات، ويؤكد ذلك عمى أىمية إشارات اإلنذار المبكر، 
ة ححححححححححححححححححححححححححألنو من الصعب أن تمنع وقوع شيء لم تتنبأ أو تنذر باحتمال وقوعو، إن اليدف من الوقاي

ات حححححححححقة بين التنبؤ باألزميتمخص في اكتشاف نقاط الضعف في نظام الوقاية بالمجتمع، وىناك عال
م ححححححححححححححححححوبين االستعداد والوقاية منيا، إذ تعتبر الزالزل والحرائق والسيول وانييارات المباني القديمة أى

ا حححححححححححححالكوارث التي تتعرض ليا الدول، حيث انعكس ذلك عمى خطط االستعداد والوقاية التي يقوم بي
عدات وما إلى ذلك، ولكن تعرض المباني الدفاع المدني، بما تتضمنو من تدريب لألفراد واختيار لمم

ع األزمة ال حححححححالحديثة متعددة الطوابق لالنييار لم يكن يدخل في دائرة المخاطر المحتممة، فعندما تق
ى حححححححححححححححححححححيستطيع سوى عدد محدود جدًا من الناس أن يتصرف بيدوء وبكفاءة دون أن يكون مدربًا عم

يا، ححححححححححححححححححححححختمفة وتتابع لألحداث ألزمة نتخيمذلك، وليذا السبب فمن الضروري تصميم سيناريوىات م
 .واختبار ذلك كمو حتى يصبح دور كل فرد معروفًا لديو تماماً 

من سوء الحظ،  Containment / Damage Limitation :احتواء األضرار والحد منها-3
 بل إنو من المستحيل منع األزمات من الوقوع طالما أن الميول التدميرية تعد خاصية طبيعية لكافة

ن ححححححححححححالنظم الحية، وعمى ذلك فإن المرحمة التالية في إدارة األزمات تتمخص في إعداد وسائل لمحد م
األضرار ومنعيا من االنتشار لتشمل األجزاء األخرى التي لم تتأثر بعد في المجتمع، وتتوقف ىذه 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 112صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

رق حححححححححححححححرثة غالمرحمة في إدارة األزمات عمى طبيعة الحادث الذي وقع، فعمى سبيل المثال نجد أن كا
ال حححححححححي ححححححححححححما فحححححال، كححححححن غرقوا فعحححححعبارة، وغرقيا السريع لم يجعل ىناك أي مجال لحماية أرواح م

وس ححححححححححححححححححالتعرض لمعمميات اإلرىابية يصعب أن نفعل شيئًا لتقميل التأثير الناتج عن الصدمة عمى نف
 .أولئك األشخاص

والبيئة لمخاطر ال  ويعد تسرب المواد الكيماوية من أخطر األزمات التي يمكن أن تعرض الناس
ذا أخذنا تسرب الوقود من صياريج شركات أنابيب البترول وما يترتب عميو من تشريد  حدود ليا، وا 
تالف األراضي الزراعية والمحاصيل، وكذلك تعريض العديد من القرى لمحرائق  العديد من األسر وا 

أىمية احتواء األضرار التي تنشأ عن وتيديد األرواح والممتمكات والثروة الحيوانية، فإننا ندرك أبعاد 
 .مثل ىذه األزمات

) جاىزة واختبرت   تشمل ىذه المرحمة إعداد وتنفيذ برامج  Recovery :استعادة النشاط-4
ذا لم تختبر ىذه البرامج مسبقًا فإنو يكون من الصعب   االستجابةبالفعل ( قصيرة وطويمة األجل، وا 

يا: حححححححححزمة، وتتضمن مرحمة استعادة النشاط عدة جوانب منووضع الحمول المناسبة عندما تحتدم األ
محاولة استعادة األصول الممموسة والمعنوية التي فقدت والمالحظ أن المديرين الذين يحددون مسبقًا 

  ةحححححححححححححححححححححححححححححححححححححألىمية لمقيام بالعمميات اليوميالعناصر والعمميات واألفراد، الذين يعتبرون عمى درجة من ا
 .بكفاءةيستطيعون إنجاز ىذه المرحمة 

ل حححححححححححححححححححححوقد ترتكب المنظمات المستيدفة لألزمات خطًأ جسيمًا بالتركيز عمى العمميات الداخمية بتجاى
تأثير األزمة عمى األطراف الخارجية أو تيتم بذلك في وقت متأخر، وعادة ما ينتاب الجماعة التي 

مواجية خطر تعمل في ىذه المرحمة شيء من الحماس الزائد، حيث تتكاتف الجماعة وتتماسك في 
 .محدد وميمة أكثر تحديداً 

عادة التقييم لتحسين ما تم إنجازه  Learning :التعمم-5 المرحمة األخيرة ىي التعمم المستمر وا 
في الماضي، حيث أن التعمم يعد أمرا حيويًا، غير أنو مؤلم لمغاية ويثير ذكريات مؤلمة خمفتيا 

 .مى استعداد لتقبل القمق دون االستسالم لمفزعولكي يتعمم المرء فإنو يجب أن يكون ع,  األزمة
إن استخالص دروس مستفادة من كارثة أو أزمة رىن بتوافر حس مرىف لدى اإلنسان يجعمو يقدر 

 .معاناة الغير ويتصور نفسو أو أحب الناس إليو يمرون بتجربة الغير
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المسؤولية، أو البحث عن كبش والتعمم ال يعني تبادل االتيامات، أو إلقاء الموم عمى الغير وتحميمو 
 .فداء، أو إدعاء بطوالت كاذبة

نتيجة لوقوع األزمة ينتج عن ذلك تراكم كم كبير من المعمومات  : إجراء الدراسات واألبحاث-6
والتي تعد كنزًا ثمينًا لمباحثين والميتمين بحيث تعينيم في إعداد الدراسات واألبحاث ذات العالقة 

جيع الباحثين عمى االستفادة من ىذه المعمومات وتسييل قياميم باألبحاث باألزمة، لذا ينبغي تش
 .إلجراء دراساتيم -معنويًا ومادياً  –ودعميم 

يعتبر تكرار األزمة من أقسى ما تمر بو المنظمات واألجيزة  : وضع الضوابط لعدم التكرار -7
ابط لعدم تكرارىا، لذا ينبغي أن األمنية نظرًا لعدم االستفادة من األخطاء السابقة وعدم وضع الضو 

نما بدراسة أسبابيا، والتعامل  تأخذ إدارة األزمة ذلك في االعتبار، وان ال تكتفي بإخماد األزمة، وا 
 .مع تمك األسباب بموضوعية لمنع انفجار األزمة من جديد

دارة - 4 -2-2   األزمات  : العالقة النظرية  بين تقنية المعمومات وا 

دارة األزمات ( من الدراسة ) تقنية المعمومات , و إ معالقة  النظرية بين متغيرييمكن  التطرق ل
 خالل التالي : 

تنححححال المحاكححححاة  :  األزمــــاتوالمحاكــــاة الحاســــوبية فــــي وجــــود  تقنيــــة المعمومــــات  -1
تطبيقاتيححا فححي شححتى منححاحي  ة( أىميتيححا مححن اتسححاع قاعححد (Computer Simulationالحاسححوبية 

بيندسححة العمميححات اإلداريححة والتححدريب  ارا مححن المصححانع إلححى شححبكات االتصححاالت وانتيححاءً الحيححاة ، اعتبحح
دارة  بمختمححف أشححكاليا ، إذ تسححاند نمححاذج المحاكححاة الحاسححوبية المحتححرفين فححي  األزمححاتالعسححكري ، وا 

قححرارات أكثححر جيححدة ومحفححزة بفضححل اإلدراك  واتخححاذىححذه الميححادين عمححى تأديححة أعمححاليم بفاعميححة أضححخم 
عحد تمحك البحرامج وتُ , الذي توفره تمحك النمحاذج لواقحع األنظمحة المتنوعحة التحي تسحتخدم لدراسحتيا  ألعمقا

وفحرض  األزمحاتوالدمار وتيسير إدارة  األضرارجيدة لمساندة اتخاذ القرار التنظيمي بواسطة تخفيف 
,  األزماتت سقوط وأيضًا المواصمة وجمع البيانات واألىداف األمنية في حاال األزمةالسيطرة عمى 

لمكونات اإلطار الثابتة والعالقات التي ترتبط ببعضحيا ، باإلضحافة الحي  عد نموذج المحاكاة تمثيالً يُ ف
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تمثيل منطقي لسموكيات ومواصفات اإلطار الديناميكي عمى نطاق مرحمة زمنية معينحة ، محن خحالل 
ن استعمال نماذج المحاكاة ىو فرضيات محددة ترتبط بعمل اإلطار وعناصره ، ومن المعتاد أن يكو 

االختيار األخير عقب استنفاذ البدائل األخرى الممكنة من أشكال النماذج المتنوعحة ، وىحذا لصحعوبة 
او اسحححتحالة تنفيحححذ تمحححك النمحححاذج . وبصحححرف النظحححر عحححن جحححدارة المحاكحححاة الحاسحححوبية ونجاحيحححا كحححأداة 

وبة تحححديث و اختبححار تطبيقححات المحاكححاة تحميميححة صححمبة اال انيححا ال تخمححو مححن السححمبيات وأبرزىححا صححع
كونيحا أداة تقديريحة  إلحيعموما ، و مبالغة ثمن تعديميا من الناحية الزمنيحة والنقديحة ، ذاك باإلضحافة 

 تمحححنح حمحححوال تقريبيحححة لممشحححكالت المبتغحححى دراسحححتيا ، وليسحححت وسحححيمة دقيقحححة كالنمحححاذج الرياضحححية محححثالً 
(Dahman And Kuhl,1998  ). 

من الطبيعي ان تتيح بحرامج المحاكحاة  : األزماتالمحاكاة الحاسوبية في إدارة تطبيقات  -2
الحاسوبية تمثيال افتراضيا دقيقا لواقع األنظمة عمى اختالف أشكاليا األمر الذي يمنح المحمل القدرة 
العالية عمحى التجريحب واختبحار الفرضحيات ووجيحات نظحر ومحدى محا تتركحو محن أثحر عمحى اإلطحار محن 

والكحوارث المتغحايرة محن الححاالت االسحتثنائية غيحر  األزمحات أنمساس بالنظام األصمي ، و إذ دون ال
واضحححح توقيعيحححا مسحححبقا وال مقحححر ححححدوثيا وال حجميحححا ، لحححذلك فحححان الطريقحححة الوحيحححدة لتجريحححب تحححدابير 

لممكحن والمحاكاة ىنا من ا,  مواجيتيا والتعامل معيا والتمرين عمييا تستند عمى االفتراض والمحاكاة
أن تكححون محاكححاة عمميححة ، مثححل تجححارب الحريححق والزلححزال ، والتمححرين العممححي عمححى أرض الواقححع عمححى 

حدثت بالفعل ، إال أن يعحاب عمحى ذلحك األسحموب صحعوبة تطبيقحو  وكأنياالتصرف مع ىذه الحاالت 
ب الختيححار اسححتحالة اسححتعمال التجريحح أووزيححادة أسححعاره وتعححذر تكححراره مححن الناحيححة العمميححة ، وصححعوبة 

مححن أشححكال المحاكححاة الححذي يمكححن ان  اآلخححروالبححديل , الخيححارات المتنوعححة لمتعامححل مححع النكبححات فيححو 
تسححتخدم ليححذه الغايححة ىححو المحاكححاة الحاسححوبية ، ويححوفر ىححذا البححديل الححتمكن مححن تححوالي المحححاوالت مححن 

)النحححاجي  النتحححائج  أفضحححلخحححالل فرضحححيات وظحححروف مغحححايرة يححححددىا المحمحححل الحححي ان يتحصحححل عمحححى 
ما إذا كان المقصحد ىحو التخطحيط او التمحرين ، وىحذا محن دون تحمحل إقامحة تحدريبات فحي ( ,و 2012،

أسحححموب المحاكحححاة  أنالمواقحححع وبحححدون تعحححريض المشحححتركين لمخحححاطر التمحححرين بصحححورة متتاليحححة ، مثممحححا 
ير وحمحول محن محن تحداب إليحوالحاسوبية ينبغي ان يميو تدريبات عممية في المواقحع عمحى محاتم التوصحل 
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خححالل التجريححب المتتححابع عمححى الحاسححب اآللححي ، إذ ان بححرامج المحاكححاة تعححاون المتححدرب عمححى اتخححاذ 
القرار الفوري والمناسب عند التصرف مع األوضاع الطارئة ، ويييئ لممتدرب ظحروف بيئيحة لتحدريب 

ك تحأثيرا بيحا قحرارات جماعي وواقعحي تتحيح لحو بمواصحمة ومشحاىدة األسحموب والكيفيحة التحي يتنبحأ ان تتحر 
بعضيم عمى القمة ، كل ذاك بحال تحمحل أي تكميفحات او مشحقة فحي التمحرين الميحداني وبحدون تعحريض 

 ادخحارالتي يساند بيحا كحذلك برنحامج المحاكحاة  االمتيازاتوالمتدربين لمحظر . كما من  األفرادسالمة 
 . (2015)اليوسفي ,  الطارئة األحداثث و الطريقة العممية لتقدير االحتياجات مسبقا وقبل حد

تطبيقات المحاكاة الحاسحوبية محن التطبيقحات الضحرورية نتيجحة لمقحدرات  يمكننا القول إن  وفي النياية
 اً ، إذ اكتسححبت اىتمامححا متصححاعد األزمححاتواإلمكانححات التححي توفرىححا تمححك التكنولوجيححا فححي ميححدان إدارة 

البشححر ،  وأرواحاونححة عمححى حمايححة وحفححظ سححالمة ودورىححا فححي المع ألىميتيححاعمححى مححر السححنين ، نتيجححًة 
لمجيحات المسحاىمة  ةوالماديح ةتوفر المؤازرة الفنيت  ليذا ينبغي أن, و سالمة األموال والمنشات  وأيضاً 

ومواجيتيحا لمبحدء فحي االعتمحاد عمحى تكنولوجيحة المحاكحاة الحاسحوبية  األزمحاتفي المسئولية عن إدارة 
 المتنوعة .األزمات التمرين عمى مقابمة كإحدى الطرق الالزمة لمتخطيط و 

 :  ثالثًا: اإلطار العممي لمدراسة
كأداة رئيسية لجمع المعمومات الخاصة بالدراسة، وقد تكون يان  االلكتروني عمى االستب تم االعتماد
 :التالي من ثالثة أجزاء عمى النحو   االستبيان 

ت الشخصية والوظيفية ألفراد الدراسة )البيانات الشخصية(: تضمنت المتغيرا :الجزء األول
 ( وىي )الجنس، السن، المؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة(.4وعددىا)

 (.14تمثل في مجموعة من العبارات المتعمقة بتقنية المعمومات  وعددىا)  الجزء الثاني:

 (.10تمثل في مجموعة العبارات المتعمقة بإدارة األزمات ) :الثالثالجزء 
برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية والمعروف  فمقد تم استخدامالبيانات أما تحميل 

(، كما استخدمت التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى خصائص عينة Spssببرنامج) اختصاراً 
الدراسة وتحديد استجاباتيم حسب الخصائص الشخصية والوظيفية، باإلضافة إلى استخدام معامل 

( لمتحقق من مقدار االتساق الداخمي وثبات أداة (Cronbaach Alpha Coeffcientألفا  كرونباخ
 الدارسة.
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 الثالثي( مقياس الدراسة المعتمد 1جدول )

 ال أدري  ال  نعم  الرأي
 3 2 1 الدرجة

 1.5=3/3+2+1باعتبار أن ( 1.5)وبناء عمى ذلك اعتبر الوسط الحسابي االفتراضي يساوي   
تعبر عن درجة الموافقة منخفضة  (1.5)توسطات الحسابية التي قيمتيا أقل من وبالتالي فأن الم

تعبر عن درجة الموافقة متوسطة  (1.5)والمتوسطات الحسابية التي قيمتيا تساوي  غير موافق()
 تعبر عن درجة الموافقة مرتفعة )موافق(.( 1.5)والمتوسطات الحسابية التي قيمتيا أكبر من

 :ن تبياثبات االس: 3-1
 معامل ألف كرونباخ وذلك كما يأتي:استخدام الدراسة من خالل  استبيان باتمن ث تحققتم الوقد 

  : كرونباخامعامل ألف
، ويتم  القياس اإلحصائي لمعرفة ثبات أداة القياس )االستبانة(، طريقة ألفا كرونباخ إتباعتم 

 : اآلتيةاحتساب معامل ألفا كرونباخ عن طريقة المعادلة 
%، ومقبواًل إذا 60وتكون االستبانة ذات ثبات ضعيف إذا كانت قيمة معامل ألفا كرونباخ أقل من 

%(، وجيد إذا كانت قيمة معامل ألفا 70% أو أقل من 60كانت ىذه القيمة ضمن الفترة )من 
%(، أما إذا كانت ىذه القيمة أكبر من أو يساوي 80% أو أقل من 70كرونباخ ضمن الفترة )من 

% 100% يشير ذلك إلى أن االستبانة تكون ذات ثبات ممتاز، وكمما اقترب المقياس من 80
 ( . 2, وىذا ما يبينو الجدول رقم ) ر النتائج الخاصة باالختيار أفضلتعتب

 
 (  يوضح معامل ألفا كرونباخ2) جدول رقم

 معامل الثبات عدد الفقرات البند ت
 0.659 4 المكونات المادية    .1
 0.897 4 ات البرمجي  .2
 0.691 3 شبكات االتصال   .3
 0.899 3 الموارد البشرية   .4
 0.917 10 إدارة األزمات   .5

 0.788 24 الـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــل 
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 تحميل البيانات الشخصية والوظيفية::  3-2
ية والوظيفية ألفراد عينة تم حساب التكرارات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخص

الدراسة والمتمثمة في) الجنس، السن، المؤىل العممي، عدد سنوات الخبرة(، وذلك من خالل 
 (.SPSSالبرنامج اإلحصائي)

 ( توزيع  البيانات الشخصية3يوضح الجدول) 

( لتحميل البيانات الشخصحية والوظيفيحة ألفحراد عينحة الدراسحة ارتفحاع نسحبة  3يتضح من الجدول رقم) 
%(، فيمححا بمغححت عححدد 66.7( مشححاركا بنسححبة) 651الححذكور عححن اإلنححاث حيححث بمغححت نسححبة الححذكور)

( فقحححد بمغحححت عحححددىم لعمر( فقحححط ، أمحححا فيمحححا يتعمحححق بالفئحححة العمريحححة)ا%33.3( بنسحححبة )279اإلنحححاث)
%( محححن األفحححراد عينحححة الدراسحححة التحححي تراوححححت أعمحححارىم )  أقحححل محححن أو يسحححاوي 21.5( بنسحححبة)200)

فقحححححد بمححححححغ فكانححححححت النسحححححبة األكبححححححر  , سحححححنة 39إلحححححى  30(. وفمحححححا يتعمحححححق بالفئححححححة العمريحححححة مححححححن  29
 , ه الفئة ىحي الجيحة األكثحر اىتمامحا بموضحوع الدراسحة مما يشير ان ىذ%(43( بنسبة)400عددىم)

( بنسحححححبة 200( سحححححنة بعحححححدد)49 -40وتحححححم يحححححأتي بعحححححد ذلحححححك األفحححححراد الحححححذين تتحححححراوح أعمحححححارىم محححححن )

 النسبة المئوية التكرارات الفئة المتغير
 

 الجنس
 %66.7 651 الذكور

 %33.3 279 اإلناث

 
 العمر
 
 

 %21.5 200 29أقل من أو يساوي 
 %43 400 سنة 39إلى  30من 
 %21.5 200 سنة 49إلى  40من 

 %14 130 سنة 50أكثر من أو يساوي 
 

 المؤهل العممي
 %12.9 120 دبموم متوسط
 %51.6 479 بكالوريوس

 %35.5 331 دراسات عميا 

 
 عدد سنوات الخبرة

 %40 372 سنوات 05أقل من 
 %32.4 301 سنوات 10إلى  05من 

 %27.6 257 سنوات 10أكثر من 
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( 130( فقححححد بمححححغ عححححددىم)50%(، أمححححا فمححححا يتعمححححق بالفئححححة العمريححححة )أكثححححر مححححن أو يسححححاوي 21.5)
ىالت العمميححة فمقححد بمححغ عححدد حححاممي الححدبموم مححا يتعمححق بححالمؤ يف أمححاوىححي الفئححة األقححل , %( 14بنسححبة)

%( وعحدد 51.6( بنسحبة)479ما بمغ عحدد حممحة البكحالوريوس )ي%(، ف12.9( بنسبة)120المتوسط)
المؤىالت العمميحة لعينحة  استعراض%( ومن خالل 35.5%( بنسبة )331فمقد بمغ) الدراسات العميا 

أمححا فمححا يتعمححق بعححدد سححنوات ,  البكححالوريوس  مجتمححع الدراسححة فيتضححح لنححا إن النسححبة العاليححة ىححم حممححة
%( لألفححراد الححذين خبححرتيم )أقححل مححن خمسححة سححنوات( أمححا األفححراد 40) أعمححى نسححبة  الخبححرة فمقححد بمغححت

الحححذين  لألفححراد%( 27.6بمغححت ) , وقحححد%( 32.4( سحححنة بمغححت نسححبتيم)10 – 5الححذين خبححرتيم مححن)
 .  (  فما فوق 10خبرتيم من )

يستخدم لمعرفة ما إذا كان المتوسط  (:T-Testالة عينة واحدة )( في حT) اختبار: 3-3
أم زادت أو قمت عن ذلحك، وقحد اسحتخدمو الباحثحان  1.5االستجابة قد وصمت إلى الدرجة المتوسطة 

 لمتأكد من داللة المتوسط لكل فقرات االستبيان .
ات الُبعد األول والتاني والثالث لممتغير لفقر  Tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار ( 3الجدول )

 (.التنمية السياحية المستدامة)و فقرات المتغير التابع  (العنصر البشري)المستقل 
المتوسط  البيان

 العام
االنحراف 
 المعياري

إحصائي 
 االختبار

مستوى 
 اإلجابة
 

األهمية 
 النسبية

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
ُبعد  ات المتعمقةالدراسة عمى العبار 

 االمكونات المادية 
 3 منخفض -1.458 0.570 0.998

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
ُبعد  الدراسة عمى العبارات المتعمقة

 البرمجيات 
 2 منخفض 1.782- 0.735 0.451

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
ٌبعد  الدراسة عمى العبارات المتعمقة

 شبكات االتصال
 1 منخفض -1.854 0.956 0.784

المتوسط العام إلجابات مفردات عينة 
بمحور  الدراسة عمى العبارات المتعمقة

 إدارة األزمات 
 4 منخفض 1.74 0.915 1.124
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لُبعد المكونات  نالحظ أن المتوسط العام إلجابات مفردات عينة الدراسة السابقمن خالل الجدول 
 من(  ىما أقل  0.784( وٌبعد شبكات االتصال )0.451ات )و ٌبعد البرمجي(0.998)المادية  

، وىذا يدل عمى إن أبعاد المتغير المستقل)تقنية المعمومات( كانت ( 1.5المتوسط المفترض )
( وىو 1.124سمبية ، و أما بالنسبة لمحور المتغير التابع )إدارة األزمات ( كان المتوسط الحسابي)

 ىذا يدل عمى أن العبارات المتعمقة بإدارة األزمات سمبية .( و 1.5أقل من المتوسط المفترض)
 ختبار الفرضيات:ا  3-4

( وعمية ضرورة األخذ Spssالختبار صحة  فرضيات الدراسة ثم استخدام البرنامج اإلحصائي)
 بالعين االعتبار القواعد ومراعاة الخطوات المتمثمة في اآلتي:

 %.95ن درجة الثقة المتبعة في ىذه الدراسة إ .1
 .0.05مستوى المعنوية ليذه الدراسة يساوى  .2
 0.05)تم االختبار من خالل المقارنة بين مستوى المعنوية ليذه الدراسة والذي يساوي)  .3

 وقيمة مستوى المعنوية المشاىد.
بقبول الفرضية البديمة ورفض الصفرية في حالة أن قيمة  اإلحصائيتخاد القرار إيتم  .4

 (.(0.05ل من مستوى المعنوية ليذه الدراسة ويساويمستوى المعنوية المشاىد أق
لغححرض صحححة فرضححيات الدراسححة فقححد تححم اسححتخدام نمححوذج تحميححل االنحححدار الخطححي البسححيط الختبححار 

 االرتباط واألثر لممتغيرات المستقمة في المتغير التابع وكانت الفرضية الرئيسية كما يأتي: 
المكونات البشري) تقنية المعموماتصائية بين أبعاد )هناك عالقة ذات داللة إحالفرضية الرئيسية:

دارة االزمات ( المادية , البرمجيات , شبكات االتصال , الموارد البشرية   وا 
 فقد تم اعادة صياغتها في صورة احصائية بحيث أنها :

المكونات ) تقنية المعمومات ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أبعاد H0الفرضية العدم 
دارة االزمات ( مادية , البرمجيات , شبكات االتصال , الموارد البشرية ال  وا 

 بحيث أنها : إحصائيةصياغتها في صورة  إعادةفقد تم 
المكونات ) تقنية المعمومات أبعاد توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  :H1فرضية البديل 

دارة االزمات ( المادية , البرمجيات , شبكات االتصال , الموارد البشرية   وا 
 
 



 م 0202  مجلة الجبل للعلوم التطبيقية واالنسانية

 

 120صفحة                      )   م 0202يونيو                                                (العدد الخامس           
 

 
 إدارة األزماتى عم تقنية المعمومات( تحميل االنحدار الخطي الختبار أثر 4جدول )
معامل االرتباط  المتغير المستقل

R 
معامل التحديد 

R2 
 معامل
 Bاالنحدار

 Tقيمة
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة

 0.002 1.935 0.341 0.10 0.363 تقنية المعمومات

 ( 0.05يًا عند مستوى معنوية ) دال إحصائ
)كمتغير  إدارة االزمات)كمتغير مستقل( في  تقنية المعمومات ( دراسة عالقة 4يوضح الجدول )

( المحسوبة والتي  Tحيث أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي المدونة بالجدول أن قيمة )  تابع( 
صغر من مستوى المعنوية وقيمة مستوى الداللة أ 0.000(. بداللة إحصائية 1.935بمغت )
عمى أساس  ونقبل الفرض البديل  ، بذلك نرفض فرض العدم 0.05

)كمتغير تابع(د  إدارة االزمات )كمتغير مستقل( تقنية المعمومات لمحور  وجود تأثير معنويد
+( وعميو توجد عالقة طرديا، أي أنو 0.330موجبة وتساوي )Rوحيث أن إشارة معامل االرتباط 

" والعكس صحيح، وتبين قيمة إدارة االزمات ارتفعت قيم "د تقنية المعمومات د فعت قيم كمما ارت
من التغير  (%10)( ُيفسرتقنية المعمومات أن التغير في المتغير المستقل ) (R2)معامل التحديد 

 (, وىذا يعني0.341تساوي )B(, كما أن قيمة معامل االنحدار إدارة االزمات في المتغير التابع )
( يؤدي إلى التغير في )تقنية المعموماتأن التغير بمقدار وحدة واحدة في قيم المتغير المستقل 

 (.0.341( بمقدار)ادارة االزماتالمتغير التابع )
 إدارة األزمات عمى المكونات المادية ( تحميل االنحدار الخطي الختبار أثر ُبعد 5جدول )

معامل  المتغير المستقل
 Rاالرتباط 

 معامل
 R2التحديد 

 معامل االنحدار 
B 

  Tقيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

المكونات  ُبعد
 المادية 

0.348+ 0.12 0.378 1.789 0.003 

 ( 0.05دال إحصائيًا عند مستوى معنوية ) 
، بذلك 0.05قيمة مستوى الداللة أصغر من مستوى المعنوية  إن( 5من خالل الجدول )تضح ي

وجود تأثير دعمى أساس  ونقبل الفرض البديل  لعدم نرفض فرض ا
 (كمتغير التابع) إدارة األزمات )كمتغير مستقل( المكونات المادية  لٌبعد معنوي

 0: 10 H 0: 11 H

 0: 10 H 0: 11 H
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 إدارة األزماتعمى البرمجيات  ُبعد ( تحميل االنحدار الخطي الختبار أثر6جدول )
معامل  المتغير المستقل

 Rاالرتباط 
معامل 
 R2التحديد 

معامل 
 B النحدار ا

 Tقيمة
 المحسوبة 

 مستوى الداللة

 0.000 2.172 0.446 0.471 0.348  البرمجيات ُبعد 

 ( 0.05دال إحصائيًا عند مستوى معنوية ) 
، بذلك 0.05قيمة مستوى الداللة أصغر من مستوى المعنوية  إن( 6من خالل الجدول )يتضح 

وجود تأثير دمى أساس ع ونقبل الفرض البديل  نرفض فرض العدم 
 (كمتغير التابع) أدارة األزمات )كمتغير مستقل( البرمجيات لٌبعد  معنوي

 إدارة األزماتعمى  شبكات االتصال ُبعد ( تحميل االنحدار الخطي الختبار أثر7جدول )
معامل االرتباط  المتغير المستقل

R 
معامل 
 R2التحديد 

 معامل االنحدار 
B 

 Tقيمة
 المحسوبة 

 مستوى
 الداللة

 0.000 1.530 0.177 0.031 0.177 شبكات االتصالُبعد 

 ( 0.05دال إحصائيًا عند مستوى معنوية ) 
 رفضن، بذلك 0.05من مستوى المعنوية  أصغرقيمة مستوى الداللة  إن (7من الجدول ) يتضح

 تأثير معنوي وجوددعمى أساس  الفرض البديل  نقبلو فرض العدم 
 . (كمتغير التابع) إدارة األزمات )كمتغير مستقل( ت االتصال شبكالٌبعد 

 إدارة األزماتعمى  الموارد البشرية  ُبعد ( تحميل االنحدار الخطي الختبار أثر8جدول )
معامل االرتباط  المتغير المستقل

R 
معامل 
 R2التحديد 

معامل 
 B االنحدار 

 Tقيمة
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة

 0.000 1.978 0.189 0.042 0.189 رية الموارد البشُبعد 

، بذلك 0.05من مستوى المعنوية  أصغر قيمة مستوى الداللة إن( 8من خالل الجدول )يتضح 
تأثير  وجود"عمى أساس  الفرض البديل  نقبلو فرض العدم  نرفض
 . (كمتغير التابع) إدارة األزمات )كمتغير مستقل( الموارد البشرية لٌبعد  معنوي

 

 0: 10 H 0: 11 H

 0: 10 H 0: 11 H

 0: 10 H 0: 11 H
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 ج :النتائ          

 لنتائج التالية : امن خالل تحميل نتائج االستبيان فقد توصمت الدراسة الى           

تقدم خدمات تعتمد عمى التقنية في تأدية وظائفيا ومياميا وال اإلدارات المحمية ال  -1
المواطن لمخروج إلتمام بعض اإلجراءات  كترونية عن بعد لممواطنين مما يضبطال

تاحتيا  لدى اغمب الناس مع تداول خدمات االنترن واألعمال  .ت وا 
تكن واضحة في تحديد األىداف  والخطوات العممية والعممية لتحديد  لماإلدارات المحمية  -2

 لمعيان . مراحل التعامل مع أو معالجة األزمة
اإلدارات المحمية ال تستعمل قواعد بيانات حديثة لمحصول عمى المعمومات والبيانات  في  -3

 إدارة األزمة . 
 تعانة اغمب اإلدارات المحمية بفرق عمل مدرية وذو خبرة ومينية في إدارة األزمةعدم اس -4

من خالل النتائج نؤكد صحة الفرضية المتمثمة في وجود  عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين 
دارة األزمات ( .   متغيري الدراسة  ) تقنية المعمومات , وا 

تقنية المعمومات ) الموارد المادية ,  يتضح من النتائج وجود عالقة اثر بين أبعاد -5
 البرمجيات , شبكات االتصال , والموارد البشرية (  في إدارة األزمات .

 : التوصيات     
 نتائج  توصي الدراسة بالتالي : المن خالل        

عمى اإلدارات المحمية أن تكون واضحة في تحديد األىداف  والخطوات العممية والعممية  .1
 مع أو معالجة األزمة .لتحديد مراحل التعامل 

عمى اإلدارات المحمية  إنشاء قواعد بيانات الكترونية تسيل الوصول إلى المعمومات بشكل  .2
 أسرع   إلدارة األزمة وتحقيق استجابة وعمل أفضل   . 

عمى اإلدارات المحمية أن تستعين بخبرات وموارد بشرية ذات قدرة وكفاءة ومينية لمتعامل مع  .3
 األزمات .
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مواطنين بالبمديات مطالبة  بمدياتيم بتعزيز ثقافة التحول االلكتروني التقني لتسييل عمى ال .4
الخدمات  وتقديميا حتى في حاالت الخطر األمني والصحي وعمى  اإلدارات المحمية 

 االستجابة  . 
   أو الرقمي ضرورة االىتمام بتدريب الموارد البشرية العاممة بالبمديات عمى التحول التقني .5

 قديم الخدمات االلكترونية الشاممة .لت

 :  والمصادر المراجع

 المراجع العربية  أوال /  

  الكتب العممية 
, ليبيا , دار الكتب الوطنية 1نوري , المهدي الكوني , االدارة االلكترونية الحديثة , ط .1

 .  2019بنغازي , 
 . 2017م العممية , , األردن , دار خوارز 1جعفر ادريس , ادارة االزمات والكوارث , ط .2
ستيفين فينك , ترجمة : عبدالرحمن توفيق , عال , إصالح , إدارة األزمات التخطيط لما قد  .3

  . 2012, مركز الخبرات المينية لإلدارة , , مصر  ,  4يحدث , ط
السامرائي , الحميدي , نجم , وسموى , والعبد عدالرحمن , نظم المعمومات االدارية  مدخل  .4

 . 2009عاصر , دار وائل لمنشر والتوزيع , استراتيجي م
, االردن , دار وائل لمنشر 1محمد آل فرج الطائي , , المدخل الى نظم المعمومات االدارية , ط .5

 . 2005والتوزيع, 
 : المقاالت والرسائل العممية والمنشورات 

دارة الوباء , , ليبيا , جامعة الزاوية , .1 كمية الصحة العامة , ياسين , أبوسريويل , , سيكولوجية وا 
 .  2020مقال عممي منشور,  

رنيم , اليوسفي , , تصور مقترح إلدارة األزمات في مدارس التعميم العام في الجميورية السورية   .2
 .2015في ضو بعض التجارب العالمية , اطروحة دكتوراه , جامعة دمشق, , 
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عمى االداء التسويقي, االردن , , كمية  فيد , الناجي , , اثر استراتيجيات إدارة األزمات الحديثة .3
 . 2012إدارة األعمال , جامعة الشرق االوسط , رسالة ماجستير, , 

مصطفى ,الطبيب , , انعكاسات تقنية المعمومات عمى العممية التعميمية من وجية نظر اساتذة  .4
 .  2009الجامعات , معين , السعودية,  المؤتمر العربي حول التعميم العالي  , 

ىاشم , البمة , عبد اهلل , خميس , انعكاسات جودة المعمومات في إدارة األزمات , مجمة تكريت  .5
 . 2018,  42,عدد2لمعموم اإلدارية واالقتصادية , م

دارة األزمة , مجمة الجامعة المستنصرية ,  .6 شيناز , احمد , العالقة ين تقانة المعمومات وا 
 . 2014, 4,عدد3م

 . 2002دارية العربية  ,مصر ,  القاىرة , منشورات الموسوعة اإل .7
, القاىرة,  مكتبة 3محسن , الخضري , إدارة األزمات منيج اقتصادي لحل األزمات ,  ط .8

 . 2004مدبولي , 
سمر , الطراونة , الدور االستراتيجي لتكنولوجيا المعمومات في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة  .9

ت األردنية , رسالة دكتوراه , طرابمس , لبنان ,  جامعة , دراسة مقارنة في قطاع االتصاال
 . 2014الجنان , كمية إدارة األعمال , 

سيرين , الناظر عالقة استخدام تكنولوجيا المعمومات في تحقيق الميزة التنافسية من وجية . 10
الخميل نظر العاممين في شركة جوال في الضفة الغربية , رسالة ماجستير , فمسطين , , جامعة 

 ,2011. 

.غنام , محمود , دور تكنولوجيا في ادارة االزمات , رسالة ماجستير , جامعة الخميل , كمية 11
 . 2010الدراسات العميا والبحث العممي ,فمسطين , 

.محجوب , بدر الدين , دور مستحدثات تكنولوجيا التعميم في العممية التعميمية , مجمة العموم 12
 . 2017, 17, عدد2التربوية , م
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