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Planning strategies are receiving a lot of attention at the present
time, after it has proven its many benefits and it has been shown
that planning is better than random implementation whose results
are often disastrous and frustrating.
Our world today is a world of crises related to the many changes
that have occurred in the areas of political, economic.
demographic.environmental and tourism life as well. Therefore،
organizations، companies، institutions and others have become، as
they seek to overcome these crises by making fundamental
developments، so it requires a strategy to plan to solve these crises.
This study aims to identify the extent of the impact of the planning
strategy on solving the crisis in the tourism sector in Iraq, by
answering the main question: Does the use of planning strategies
affect the solution of crises in the tourism sector ?.
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امللخص:

حتظى االسرتاتيجيات التخطيطية ابهتمام الكثري يف وقتنا الراهن ،وذلك بعد أن أثبت فوائده الكثرية وتبني
أن التخطيط أفضل من عشوائية التنفيذ اليت تكون نتائجها على األغلب كارثية وحمبطة .
يعد عاملنا اليوم عامل أزمات تتعلق ابلتغريات الكثرية اليت حدثت يف جماالت احلياة السياسية واالقتصادية
والسكانية والبيئية والسياحية أيضاً ،لذلك أصبحت املنظمات والشركات واملؤسسات وغريها ،حيث تسعى

للتغلب على هذه األزمات من خالل أحداث تطورات جوهرية لذا يتطلب إىل أحداث اسرتاتيجية للتخطيط
حلل هذه االزمات .

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى أتثري اسرتاتيجية التخطيط على حل االزمة لدى القطاع السياحي
ابلعراق ،من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيس هل يؤثر استخدام االسرتاتيجيات التخطيطية على حل
األزمات لدى القطاع السياحي ؟.
الكلمات املفتاحية :االسرتاتيجية ،ختطيط ،أزمة ،فنادق.
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املقدمة:
طاملا كانت املنظمات بشكل عام واملنظمات الفندقية بشكل خاص تعمل يف بيئة ديناميكية هتدف إىل البقاء واالستمرار
لبلوغ ما خطط هلا من أهداف فإ ن تعاملها مع الضيوف ومبختلف شرائحه وفئاته ومناطقه ووجوده ميثل الركن الرئيسي يف بلوغ
مبتغاها ،والشك ان حتقيق هذا املبتغى واألهداف اليتم من دون أن يكون هناك فعل خمطط ومربمج وعلى وفق أساس عمليه دقيقة
تتوافق مع دقة وحساابت العمل املؤدي واملسؤولية الكبرية املناطة ابلعاملني يف هذا اجملال ،إال وهو تقدمي اخلدمات الفندقية عرب
إدارات خمتلفة وختصصات متنوعة يف جمال السياحة ،وتواجه املنظمات احلكومية واخلدمية مجلة من التغيريات والتحدايت االقتصادية
واالجتماعية والتقنية والثقافية مبا حيتم على هذه املنظمات مواجهة التحدايت من خالل اختإذ الرتتيبات الالزمة لتطبيق أسس اإلدارة
احلديثة ،وتثبيت اسرتاتيجيتها ومداخلها املختلفة لرتفع من مستوى إدارة األجهزة احلكومية اخلدمية ،وزايدة رضا الضيف ،ويف ظل
هذه التغيريات تظهر احلاجة العتماد اسرتاتيجيات معينة متثل جمموعة من اخلطط واإلجراءات الطويلة واملتوسطة األمد اليت تضمن
جناحها وبقائها وقد شهدت اخلدمات الفندقية يف العراق تدهوراً مشهوداً يف جوانب حمددة ،وعلى الرغم من اإلجنازات املتحققة إىل
أن القطاع يواجه العديد من التحدايت ،تتمثل يف أمهية االستمرار يف رفع كفاءة اخلدمات الفندقية خلدمة السائح .
منهجية البحث
أوالً :مشكلة البحث :تتجسد مشكلة البحث يف مدى اتباع إسرتاتيجيات ختطيطية ووفقاً لألسلوب العلمي الذي يعزز القدرة

على االستشراف واالستنباط للمستقبل ومدى توفر املهارات والقدرات لوضع تلك االسرتاتيجيات والتعامل معها للحد من االزمات
وهتيئة املناخ املناسب هلا للنهوض بواقع البلد السياحي إىل مصاف الدول املتقدمة سياحياً ،ومن هنا تربز تساؤالت حياول البحث
اإلجابة عنها:
 .1ما مدى توافر الرؤية واخلطط واألهداف االسرتاتيجية للحد من األزمات للعينة املختارة لفندق الرشيد ؟
 .2ما مستوى أمهية وطبيعة متغريات البحث (اسرتاتيجية التخطيط واألزمات السياحية) يف املنظمة املبحوثة.
اثنياً :أمهية البحث :حتظى الدراسة احلالية بمهية سواء يف جانبها النظري أو التطبيقي ،ويتجلى يف كل مما أييت:
 .1متثل الدراسة مسأمهة علمية جادة يف جمال اسرتاتيجيات االستجابة لألزمات السياحية املستقبلية.
 .2تركيز الدراسة على القطاع السياحي الذي يعد أحد القطاعات الرئيسة واملهمة واحليوية اليت تلعب دوراً مهماً يف االقتصاد
العراقي.
 .3وضع إطار معريف وفلسفي ملوضوعي االسرتاتيجيات التخطيطية و األزمات السياحية موضع الدراسة .
 .4توضيح اجلدل الفكري القائم حول متغريات الدراسة وتوضيح التداخل بينها .
أهداف البحث :وتتمثل مبا أييت:
 .1تفحص مدى تبين عينة الدراسة اسرتاتيجيات االستجابة لألزمات على وفق نوع األزمة وأسباهبا اليت تتمتع هبا عينة الدراسة .
 .2تفحص األساليب اليت يلجأ إليها متخذو القرارات يف االستجابة لألزمات إذا ما واجهوا أزمات خمتلفة األنواع .
 .3الوقوف على طبيعة العالقة بني نوع األزمة ونوع االسرتاتيجيات املستخدمة واالستجابة لألزمات السياحية املستقبلية .
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املخطط الفرضي للدراسة:

إستراتيجيات التخطيط

األزمات السياحية

Volume: 4

متغير مستقل

متغير تابع

• دفع األزمة لالمام

• والدة األزمة

• العالجية

• انفجار األزمة .

• تغيير المسار

• تقلص األزمة

شكل ( ) 1

• األزمات الجوهرية

املخطط االفرتاضي للدراسة

املبحث األول /إسرتاتيجيات التخطيط
أوالً :املفاهيم:
إن اسرتاتيجيات التخطيط من املواضيع الرئيسية ذات األمهية الكبرية ابلنسبة للمنظمات بكافة أنواعها وعلى اختالف
أهداف ها ولكن قبل تعريف اسرتاتيجيات التخطيط للمنظمات الفندقية البد من التعرف على االسرتاتيجية ،إن تعبري االسرتاتيجية
 strategyهو تعبري مشتق أصالً من الكلمة اليواننية  stratoومن مشتقات هذه الكلمة  stategoاليت تعين فن القيادة ومن
مشتقات هذه الكلمة أيضاً  stratagemاليت تعين خدعة حربية واليت تستخدم ملواجهة العدو ،وإذا كان معىن  stategoفن

القيادة فإن استخداماهتا قد تغريت وتعددت ومشلت العديد من امليادين ،فقد يوصف موقع دولة بنه اسرتاتيجي،وقد يوصف قرار
سياسي أو اقتصادي بنه قرار اسرتاتيجي ،كما قد توصف بعض املوارد والسلع االقتصادية بهنا اسرتاتيجية كالنفط مثالً ،وأخرياً قد
يوصف منط التفكري أو الدراسات املتخصصة بنه تفكري اسرتاتيجي أو دراسات اسرتاتيجية ( فهمي .) 12 :2004 ،وكما تعرف
اسرتاتيجية التخطيط بهنا العملية اليت حتدد اإلدارة من خالهلا األغراض املنظمية الكلية والكيفية اليت يتم الوصول اليها،
(اخلفاجي .)2010:35وعرفه أيضاً  certoبنه التخطيط طويل األجل ابلرتكيز على املنظمة بصورة شاملة ،اليت تقود فيها
األهداف املقررة لتعبئة مسار املوارد اجلارية والكامنة من خالل سلسلة من املراحل اليت تبدأ مبسح احلالة الراهنة وتشخيص الرؤية
املستقبلية (الفرطوسي .)21 :2011،فقد عرفت اسرتاتيجية التخطيط بهنا حتديد املنظمة ألهدافها وغاايهتا على املدى البعيد
وختصيص املوارد لتحقيق هذه األهداف والغاايت وان عملية ختصيص املوارد وإعادة ختصيصها تعد من مسؤولية اإلدارة العليا،
(العيساوي وآخرون .)2012:37 ،وعرف اسرتاتيجية التخطيط بهنا جمموعة من النشاطات املرتبطة إبمكانية التقدير والتميز،
(العيساوي وآخرون.)2012:37 ،
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اثنياً :أمهية اسرتاتيجيات التخطيط:
تناول العديد من الكتاب والباحثني اسرتاتيجيات التخطيط وخصصوا جزءاً مهما من كتاابهتم وحبوثهم لعملية التخطيط ملا
هلذه العملية من أمهية ابلغة يف عمل املنظمة ،وقد مضى البعض قدماً يف شرح وتفصيل فاعلية وأمهية هذا النوع من التخطيط من
منطلق أن اسرتاتيجيات التخطيط يستهلك جزءاً مهما من موارد املنظمة ،ولكنه عملية هامة لكافة املنظمات حيث تقوم برسم
وتعريف وإيضاح أنشطة واجتاهات املنظمة ،وابلرغم من الصعوابت اليت تصاحب عملية اسرتاتيجيات التخطيط إال أن املنافع والفوائد
املتأتية منها تفوق كثرياً الصعوابت الناجتة عنها .
تستطيع اسرتاتيجيات التخطيط أن حتدد االسرتاتيجيات الطموحة والبعيدة املدى ،مما يتسىن للمنظمات أن تعمل حتت ظل

أهداف مستقبلية واضحة ،1996:128) ،(Bomanوتساعد اسرتاتيجيات التخطيط املدراء والفرق االسرتاتيجية على بلورة
القضااي االسرتاتيجية ،مما يسهم يف حتقيق نظره اسرتاتيجية مشولية للمنظمه 1999:21)، (Thompson &Stricland.

كما أن اسرتاتيجيات التخطيط هتتم ابلتغريات اليت حتدث يف القدرات واملهام االسرتاتيجية ،فاسرتاتيجيات التخطيط يساعد
يف تطوير مفهوم واضح عن املنظمة وهذا بدوره جيعل من املمكن صياغة اخلطط والنشاطات اليت تقرب املنظمة من أهدافها كما ان
اسرتاتيجيات التخطيط متكن املدراء من مواجهة التغريات البيئية والتعامل معها أي املعاًجلة الصحيحة يف البيئة اليت متتاز ابلتغري السريع
واليت تعمل فيها منظماهتم (الظاهر )80 :2009،فاسرتاتيجيات التخطيط هلا نفس أمهية التنفيذ وينبغي القيام به ابلطريقة املناسبة
قبل الشروع ابلتنفيذ وهنا تربز انتقادات توجه حنو اسرتاتيجيات التخطيط بهنا مرتفعة التكلفة أو ان الوقت ال يسمح هبا أو اهنا
عملية حرق للوقت الذي يعد مورد مثني من موارد املنظمة ان مثل هذه االنتقادات تربط وتستنتج من خالل العمل املادي وحده مع
جتاهل مسأمه ة العمل الذهين فالكثري خيلط بني النشاط وحتقيق اهلدف من وراء هذا النشاط فالوقت واملال اللذان يستثمران يف
اسرتاتيجيات التخطيط ال يضيعان هباء بل يعودان على املنظمة غالباً ابلتطور والتقدم وحتقيق اإلجنازات املفيدة مما ميهد الطريق
لتحقيق أهداف املنظمة وابلتايل حتقيق رسالة ورؤية املنظمة،وهلذا للحصول على أفضل النتائج ينبغي على التخطيط والتنفيذ العمل
معاً لتحقيق اهلدف بكرب فاعلية إذ ينبغي القيام ابسرتاتيجيات التخطيط أو اجلهد الذهين قبل التنفيذ أو اجلهد املادي (السكارنة،
. )38-37 :2010

وترى الباحثة إن أمهية اسرتاتيجيات التخطيط تربز من كون أهنا تساعد املدير على مواجهة املستقبل ابلرغم من الطبيعة
الديناميكية لألنشطة ابإلضافة إىل متغريات البيئتني الداخلية واخلارجية ،وجتدر اإلشارة إىل أنه الميكن لفرد كان حىت لو كان مديراً
مبهارات وإمكاانت عالية ان يكون متأكداً من األحداث املستقبلية حتت أي ظرف كان ،ولكن عملية اسرتاتيجيات التخطيط تعطينا
األدوات واملفاتيح من أجل التعامل مع كافة الظروف واألحداث ومواجهة املستقبل من دون تغري املسار العام يف ظل رؤية ورسالة
وأهداف املنظمة.
اثلثا :فوائد اسرتاتيجيات التخطيط
إإن وجود العديد من الفوائد اليت حتصل عليها املنظمة من جراء اتباعها منهجيات علمية يف عمليات اسرتاتيجيات التخطيط
واملتمثلة ابلآليت(،-:بين محدان و أدريس( ،)18-17 ،2007،الظاهر)82 :2009،
• إن اخلطة االسرتاتيجية وعملياهتا تعترب خارطة الطريق لتحقيق النجاح وذلك من خالل حتديد الرؤية واالجتاه الشمويل للمنظمة و
ترسم صورة للمستقبل فتجعل املسري حنوها واضحاً وحمدداً .
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• تساعد اسرتاتيجيات التخطيط املدراء على وضع االولوايت املالئمة للتعامل مع القضااي الرئيسية املطروحة امامهم.

Volume: 4

• تساعد استخدام اسرتاتيجيات التخطيط على توقع بعض األحداث اليت ميكن ان حتدث يف البيئة الداخلية أو اخلارجية للمنظمة
ووضع االسرتاتيجيات الالزمة للتعامل مع مثل هذه األحداث وما يصطحبها من تغريات (السكارنة.)66 :2010،

Issue: 6

• تبين فرق عمل متكاملة لكوهنا حتدد إطار العمل والتحدايت.

• تعترب اسرتاتيجيات التخطيط من القنوات اهلامة لالتصال بني العاملني يف املنظمة للتغلب على املشاكل اليت يواجهها العاملون
وكذلك املشاكل اليت تواجهها منظماهتم .
• اسرتاتيجيات التخطيط تعطي عمليات ومراحل وتصوراً لبناء املستقبل (السكارنة:2010،
• تساعد اسرتاتيجيات التخطيط املنظمة على وضع مقاييس دقيقة للرقابة على األداء وتقييمه(السكارنة.)67 :2010،
• تضمن اسرتاتيجيات التخطيط النجاح ملنظمة االعمال ،فبدون شك أن املديرين الذين يتبعون مثل ذلك النظام (اسرتاتيجيات
التخطيط) سيكونون أفضل مما لو مل يتبعوه.
• تقدم اسرتاتيجيات التخطيط حزمة من األهداف اليت يستطيع العاملون فهمها وتنفيذها (الظاهر.)82 :2009،
• تدفع اإلدارة إىل اإلحاطة مبواردها املادية و البشرية الالزمة لتحقيق تلك األهداف .
• تدفع اإلدارة فروعها املختلفة إىل تنسيق أعماهلا وهبذا مينع ظاهرة التضارب والتقاطع بني االنشطة املختلفة(الظاهر:2009،
.)82
• خيتصر الزمن الالزم إلجناز األعمال (األهداف).
• تستبدل العشوائية ابلعمل ابألساليب املنظمة واملربجمة(الظاهر.)82 :2009،
• جتعل الوصول إىل األهداف أمراً يسرياً حيث يصعب حتقيق األهداف بدوهنا.
رابعاً :التحليل االسرتاتيجي للبيئة الداخلية واخلارجية
ميثل حتليل املوقف البيئي اسرتاتيجياً جانباً من قدرة املنظمة الفندقية على االستجابة والتكيف مع متطلبات البيئة املتغرية
ويدخل يف إطار حتليل املوقف جمموعة كبرية من االعتبارت يندرج يف إطارها أساليب استغالل الفرص وقضااي التمويل واالستجابة
الحتياجات العمالء واألسواق ،ويف الواقع العملي يكون الرتكيزعلى القضااي األكثر إحلاحاً ( الغاليب و ادريس،) 2007:136 ،
ويستند التحليل االسرتاتيجي للبيئة على حتليل مكوانت البيئتني الداخلية واخلارجية للمنظمة للوصول إىل نقاط القوة والضعف يف
بيئتها الداخلية ،واكتشاف الفرص اليت ميكن استثمارها والتهديدات اليت تعيق عمل املنظمة يف بيئتها اخلارجية (بين محدان و ادريس،
 .)2007:71ويعرف التحليل االسرتاتيجي للبيئة بنه عملية دراسة بيئة املنظمة الفندقية لتحديد العوامل البيئية اليت ميكن ان
يكون هلا أتثري مهم يف عمليات املنظمة ( شاويش ،) 1993:284،كما يعرف التحليل االسرتاتيجي بنه فهم املنظمة للبيئتني
الداخلية واخلارجية وحتديد أفضل سبل االستجابة للتغريات السريعة وأستغالهلا ابجتاه حتقيق أفضل اداء (بين محدان و ادريس،
)2007:72
ويعترب حتليل ) (swotأحد أهم الطرق املتبعة يف حتليل البيئة ابلنسبة للمنظمة الفندقية وذلك لكونه حيلل البيئة الداخلية للمنظمة
من خالل حتديد نقاط القوة والضعف يف املنظمة وحيلل البيئة اخلارجية من خالل الفرص والتهديدات اليت تواجه املنظمة .
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أ .حتليل البيئة الداخلية للمنظمة
متثل هذه املرحلة عملية اكتشاف جوانب القوة والضعف يف املنظمة الفندقية من خالل الرتكيز على مواردها من الناحية الكمية
والنوعيه ،فضالً عن الكفاءة واإلبداع ومسؤولية املنظمة جتاه الزبون واليت من املمكن أن تقود هذه االجتاهات إىل أعلى مستوى من القوة
والوصول إىل ا مليزة التنافسية من خالهلا ،مع حماولة جتنب الضعف يف موارد وإمكاانت املنظمة  .2001:8)،(Hill &Jonesويرى
( )2000:82،Weelen & Hungerبن حتليل البيئة الداخلية جيب أن يكون ذو إطار واسع وشامل ليضم ابإلضافة إىل العمليات
والوظائف التشغيلية كل من الثقافة التنظيمية واإلدارة وطبيعة األعمال ،كما يعتقد بن يؤخذ بنظر االعتبار مسعة املنظمة وبراءة االخرتاع
وغريها من اجلوانب اليت ميكن أن تكون هلا عالقة .جتدر اإلشارة إىل أن عوامل البيئه الداخليه (املتمثله ابلوظائف والعمليات اإلداريه املختلفة)
يرتبط كل عامل من عواملها بعدة متغريات واليت جيب عدم اغفاهلا ومراعاهتا والرتكيز عليها عند القيام ابلتحليل البيئي للبيئة الداخلية .
ويالحظ من جوانب التحليل للبيئة الداخلية أهنا مكملة لعملية حتليل البيئة اخلارجية (والذي سوف أييت ذكره أدانه ) والذي تستند عليهما
كافة عمليات التخطيط االسرتاتيجي ،ولذلك فإن عملية التحليل هي عملية متالزمة ومرتابطة بني البيئتني الداخلية واخلارجية.
ب .حتليل البيئة اخلارجية للمنظمة
يشري مصطلح البيئه اخلارجية إىل مجيع العوامل احمليطة وأملؤثره ابملنظمة الفندقية بشكل مباشر أو غري مباشر عند قيام املنظمه مبمارسة

نشاطها مما يؤثر يف قراراهتا اليت تتخذها لتحقيق أهدافها ،(David 2001:74) .وتقسم البيئه اخلارجية إىل بيئه عامة (بيئة أجملتمع )

وبيئه خاصة (بيئة العمل) فالبيئة العامة تؤثر يف مجيع املنظمات العاملة فيها (يف نفس القطاع) من خالل عواملها السياسية والقانونية،
واالجتماعية ،واحلضارية ،واالقتصادية ،والتقنية ،بينما تؤثر البيئة اخلاصة يف املنظمة املعنية دون غريها من املنظمات من خالل عواملها
املتمثله ابملوردين والزابئن (املشرتين) واملنافسني ومجاعات املصاحل وجماالت الصناعة واحلكومة .ان اهتمام املنظمة الفندقية ابلبيئة اخلارجية
يعود إىل أتثري عوامل البيئه اخلارجية يف نشاطها ،هذا التأثري قد يكون اجيابيا وعلى املنظمة الفندقية اإلستفادة منه كفرص متاحة وابلتايل فإن
هذه الفرص جيب استغالهلا وتكييفها لصاحل املنظمة ،أما التأثري املعاكس وهو التأثري السليب فعلى املنظمة أن تعمل على مقاومته وأخذ احلذر
منه ألنه يشكل هتديدا هلا ) ،(David2001:10إن معرفة واكتشاف الفرص املتاحة والتهديدات املوجودة يف البيئة اخلارجية يتم من
خالل إجراء التحليل البيئي ) ) Environmental Analysisوهي العملية اليت يدرك فيها أصحاب القرار يف املنظمة العوامل املؤثرة
يف نشاط وأداء املنظمة احلايل واملستقبلي ،ولذلك فيجب املسح البيئي  ،ومراقبة هذا املسح لتحديد أي تغيري حيدث يف البيئة لكي ميكن
القيام بعملية التنبؤ وحتديد عالقة الواقع ابملستقبل ( .)2000:53،Weelen & Hungerولذلك ومما تقدم فإن من األهم للمنظمة
الفندقية ان تقوم إبجراء حتليل  SWOTالذي يرمز إىل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات
)  ،(Strengths ،Opportunities Threatsو تتم فيه مقابلة هذه العناصر األربعة واعتماداً على نتائج التحليل البيئي يستطيع
أن يعكس للمنظمة صورة االسرتاتيجيات املناسبه هلا ،والشكل رقم( )2يوضح هذه العمليه.
ويسهم حتليلSWOTمسامهه فاعله يف حتديد واختيار االسرتاتيجية املناسبه للواقع الذي متر به املنظمه لتكون االسرتاتيجية املختاره
هي اخلطه اليت أتمل املنظمه ان حتققق هبا التكيف مع البيئتني اخلارجيه والداخليه ولتقودها إىل حتقيق أهدافها ورسالتها
) ،(David2001:204ومن خالل مقابلة الفرص والتهديدات مع نقاط القوة والضعف اليت يعرب عنها الشكل فإن املنظمة
ستقوم ابختيار االسرتاتيجية املناسبه من خالل تتبع اخلطوات التالية:
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 .1حتديد البدائل االسرتاتيجية.

Issue: 6

 .3اختيار البديل االسرتاتيجي األفضل(Weelen & Hunger2000:120).

Volume: 4

 .2تقييم هذه البدائل.

الشكل( )2يوضح منوذج لتحليل مصفوفة )(SWOT
املصدر:الدوري،زكراي مطلك"،األداره االسرتاتيجية" املكتبه الوطنيه بغداد،2003،ص212

تقومي البيئة الداخلية
تقومي

نقاط القوة

نقاط الضعف

البيئه اخلارجية

الفرص

()1

()2

استعمال نقاط القوة

معاجلة نقاط الضعف

واستثمار الفرص املتاحة

واستثمار الفرص املتاحة

( اسرتاتيجيات هجومية)

(اسرتاتيجيات عالجيه)

()3

()4

استعمال نقاط القوة
التهديدات

تقليل نقاط الضعف

وتقليل التهديدات

وتقليل التهديدات

( إسرتاتيجيات دفاعية)

(اسرتاتيجيات انكماشيه)

خامساً:أهم االسرتاتيجيات التخطيطية املتبعة:
 -1اسرتاتيجية دفع األزمة لألمام
هتدف هذه االسرتاتيجية إىل اإلسراع بدفع القوى املشاركة يف صناعة األزمة إىل مرحلة متقدمة ،إذ تظهر خالفاهتم وتسرع
بوجود الصراع بينهم ،تصلح هذه االسرتاتيجية يف حالة تضامن قوى غري متشاهبة ومتنافرة من أجل صناعة األزمة .
التكتيك املستخدم التظاهر بعدم القدرة على املقاومة ،وتسريب معلومات خاطئة عن اهنيارات حدثت نتيجة حلدوث
األزمة ،وتقدمي التنازالت التكتيكية لتكون مصدرا للصراع عند مناقشة كيفية اإلستفادة منها
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 .2اسرتاتيجية تغيري املسار
تركز هذه االسرتاتيجية إىل التعامل مع األزمات اجلارفة والشديدة اليت يصعب الوقوف أمامها ،إذ تركز على ركوب عربة قيادة
األزمة والسري معها ألقصر مسافة ممكنة ،يتم تغيري مسارها الطبيعي وحتويلها إىل مسارات بعيدة عن اجتاه قمة األزمة ،وميكن االستفادة
منها يف تعويض اخلسائر اليت أفرزهتا األزمة كخلق نوع من التحدي واملبادرة واإلقدام لدى األفراد لتعويض اخلسائر وحتقيق نتائج
أفضل من النتائج اليت كانوا حيققوهنا قبل بداية االزمة .
التكتيك املستخدم هو اإلحنناء للعاصفة من خالل السري يف نفس اجتاه العاصفة وحماولة إبطاء السرعة ،وتصدير األزمة خلارج
جماهلا ،فضالً عن إحكام السيطرة على اجتاه األزمة ،واستثمار نتائجها بشكلها اجلديد لتعويض اخلسائر السابقة ،وسوف يتم اعتماد
هذه االسرتاتيجيات يف اجلانب العملي من الدراسة لتنوع االسرتاتيجيات وتعددها .
 .3االسرتاتيجيات العالجية
يقوم هذا النوع من االسرتاتيجيات على معاجلة األضرار واخلسائر اليت تسببت فيها األزمة من خالل دراية وخربة يف معاجلة
األزمات ،إال أن هذا النوع من االسرتاتيجيات له جانب سليب يف التعامل مع األزمات ،إذ يتم اإلنتظار حلني إنتهاء وإحنسار األزمة
ومن مث يبدأ يف عالج األضرار اليت جنمت عنها .) 1999:381،Cutlip & Others(.
وسوف يعتمد تصنيف (هالل،1996،حجاب،2007،عبد القادر)2008،يف إمنوذج هذه الدراسة ،لتنوع أنواعها وتعدد
تكتيكاهتا
وتولد أعمال العنف واإلرهاب أتثريات سايكولوجية تفوق التأثريات البيئية واجلسمية ،لذا سوف يتم تناول جمموعة من االسرتاتيجيات

املستخدمة يف التدخل ابألزمة ملساعدة األفراد على إسرتجاع التوازن إىل ماقبل حدوث األزمة وكما أييت،Meyer & James( :
.)2005:21
املتغري الثاين /األزمات السياحية
أوالً /املفاهيم:

ميكن أن تبدأ األزمة "بزمة ثقة تنشأ بني صديقني" ،وميكن ان تنتهي " بزمة دولية طاحنة " من أجل ذلك تفاوتت
الدراسات يف حتديد مفهوم األزمة ابختالف زاوية النظر إليها ،ولألزمة مفاهيم عدة لغوايً ،وطبياً ،وعسكرايً ،وإدارايً ،ومن أمهها ما
أييت:
كما يعود مصطلح األزمة يف جذوره إىل الطب االغريقي يف القرن السادس عشر ،ويقصد هبا طبياً "نقطة حتول بني املرض
واحلياة شديدة اخلطورة والصعوبة"(،) 1984:243،Oxfordكما اهنا تعرف "اشتداد النوبة املرضية أو
مفاجأهتا"(البستاين)91:1974،وعرفت أيضاً على أهنا "تلك النقطة احلرجة أو اللحظة احلامسة اليت تتحدد عند مصريها تطور احلالة
املرضية أما إىل األفضل أو إىل األسوأ كاألزمة القلبية والنزيف احلاد"(الدهلكي ،)2005:23،ويعرب عن األزمة من وجهة
النظرالسايكولوجية بهنا "أضطراب يف نظام احلكم املنطقي على األشياء واألشخاص،وأهنيار كيان األفراد أو شعورهم بعدم أمهيتهم،
ويرجعون ذلك إىل دوافع غريزية أوأتثري قوى مجاعية غريواعية "(العبيدي .(15: 2002 ،ويقصد هبا يف إطارها االجتماعي بهنا
"اهنيار لكيان الفرد أو شعوره بنعدام أمهيته كنتيجة للتغريات اليت حتول الفرد إىل جمرد شيء"(عليوة )6-1987:5،وتعرف على
مستوى األزمة االجتماعية بهنا "فشل القيادة السياسية يف إدارة الصراعات االجتماعية"(حسن.)35:1999،
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تتسم األزمات ببعض اخلصائص املشرتكة اليت حتدد مدى إمكانية تصنيفها كأزمة إال أنه اليلزم توفرها مجيعا يف كل أزمة
(الطيب 54:1990،؛ الدهان 72:1992،؛ اخلضريي 64:1993،؛ الربيدي 23:1999،؛ العبيدي 34:2002،؛ ابو
فارة:)1996:1،Irven&Millar( ،) 28:2009،
 .1نقص املعلومات الشديد وعدم وضوح الرؤاي مما يؤدي إىل حدوث نوع من اإلابك وعدم القدرة على اختإذ القرار.
 .2التعقيد والتداخل والتشابك بني عناصرها وأسباهبا ونتائجها فضال عن التشابك والتداخل بني القوى املؤيدة هلا واملعارضة هلا .
 .3سيادة حالة من اخلوف تصل إىل حد الرعب من اجملهول الذي قد تتحرك اليه األزمة.
 .4تزايد امتداد األزمة من احلاضر إىل املستقبل .
 .5حيوية عنصر الزمن السيما أن الوقت املتاح للتعامل مع األزمة يكون حمدوداً وعنصراً ضاغطاً يف كيفية التعامل معها .
 .6احلاجة املاسة للتدخل السريع الصائب الذي الحيتمل أي خطأ ويؤدي إىل حدوث أزمة أشد وأصعب من األوىل .
 .7ينتج عن األزمة تراكم جمموعة من التأثريات السابقة مل يتم التعامل معها كخطر حمتمل يوشك على وقوع أزمة.
 .8يصاحب األزمة انتشار الشائعات وعدم التأكد والغموض واملخاطرة .
 .9يصعب حتمل الكيان اإلداري املوقف األزموي ملدة طويلة قد يفقد الكيان اإلداري توازنه وعجزه عن إستعادة التوازن ،ومن مث
تدمريه ابلكامل.
 .10تتطلب قرارات مصريية ملواجهتها أو حلسمها كوهنا متثل هتديدا حلياة اإلنسان وممتلكاته.
 .11هتدد القيم العليا أو األهداف الرئيسة للمنظمة.
 .12تتطلب األزمة معاًجلة خاصة وإمكانيات ضخمة فضالً عن درجة عالية من التحكم يف العالقات واإلمكاانت يف إطار مناخ
تنظيمي يتسم بدرجة عالية من اإلتصاالت لتهيئة الفهم والتنسيق بني مجيع األطراف املشرتكة ذات العالقة .
 .13تؤدي األزمة إىل ظهور أعراض سلوكية مرضية يف غاية اخلطورة.
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األزمة يف إطار العالقات الدولية بهنا "مرحلة الذروة يف توتر العالقات يف بيئة اسرتاتيجية دولية إذ يصبح أطراف تلك
العالقات قاب قوسني أو أدىن من احلرب" (حممد ،)104:2007 ،أو اهنا "اجملال الزمين الذي تظهر فيه النزاعات وترتفع إىل احلد
الذي هتدد فيه بتغيري طبيعة العالقات"( )1970:158،Carolbellابختصار إهنا "حلظات حتول فاصلة سواء يف العالقات
السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية" (العماري ) 18:1993،بوصفها "أي حدث أو فشل ابألداء يتقاطع مع الوظائف املستمرة
للمنظمة واإلجناز املقبول ألهدافها أو أن هلا أتثرياً فردايً حمدداًكما يرى غالبية افرادها أو زابئنها "(.)2001:136،Faulkner
وعرفت األزمة على أهنا "اضطراب كبري يف االعمال يؤدي إىل تغطية واسعة من وسائل اإلعالم يؤثر يف املنظمة وله أتثري سياسي
وقانوين ومايل وحكومي بعماهلا  .وأن األسباب األساسية ألزمة منظمات األعمال تكون إما طبيعية (عواصف ،زالزل ،نشاط
بركاين) ،أو مشاكل آلية ،أو أخطاء بشرية أو قرارات اإلدارة "(.)2006:1،Icmويف السياق نفسه عرفت بهنا "حوادث مفاجئة
أو غري متوقعة أو كارثية خارج خربة املنظمة متثل هتديد كبري لألفراد وامللكية واملوجودات واملعلومات"(.)2008:76،Hosie
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اثلثاً :مراحل األزمات
ال حتدث األزمة بشكل مفاجئ ،وامنا متر بسلسلة من املراحل،مع وجود تباين يف وجهات النظر حول عدد املراحل ،ومرحلة
البداية ومرحلة النهاية،وبشكل عام ميكن إمجاهلا خبمس مراحل أساسية رئيسة وكما أييت الشكل (:)3
 -1مرحلة امليالد
وتدعى مبرحلة ماقبل األزمة،أو بداية األزمة،أو مرحلة والدة (مرحلة أعراض األزمة)،إذ تبدأ األزمة ابلظهور على شكل
احساس بوجود شيء يلوح يف األفق وينذر ابقرتاب خطر جمهول (االجتاه أو املدى) أو احلجم الذي سيصل اليه مستقبالً (اخلضريي
 ،)،76-74،1993وتربز يف هذه املرحلة والدة وجهات النظر واألفكار اليت قد تكون صائبة أو خاطئة (،)1996:27،John
وجيب أن تكون اإلدارة يقظة أمامها لتكون أكثر كفاءة يف معاجلة األزمة ،من خالل تسجيل املالحظات والظواهر اليت يستند اليها
يف التنبؤ ابألزمة وعمل سيناريوهات إلدارة األزمات املختلفة (زيدون ،)11:2003،وميكن ان تتالشى األزمة يف هذه املرحلة
ابمتصاص واتئرها عن طريق وضع إجراءات وقائية ملنع والدة أزمة جديدة (الدهان.)76:1989،
 -2مرحلة حدوث األزمة
ويطلق عليها جوهر األزمة (الدهان ،)206:1992،ومرحلة إدارة األزمة (زيدون ،)11:2003،أو مرحلة استحكام
األزمة (حسن ،)41:1999،نتيجة عدم معاجلة األزمة يف املرحلة األوىل يف الوقت املناسب ،فتصبح مجيع اإلجراءات والسلوكيات
غري مالئمة الحتوائها ،ومتتاز هذه املرحلة ابلسرعة ومتثل نقطة الالعودة ،إذ يغذي األزمة نوعان من املغذايت ،مغذايت ذاتية
مستمدة من أزمة تكونت يف مرحلة امليالد ،ومغذايت خارجية استقطبتها األزمة وتفاعلت معها ،وأضافت هلا قوة جديدة تزيد من
حدهتا وتصاعدها ،وعلى الرغم من أن هذه املرحلة أقصر مراحل األزمة ،إال أن هناك شعوراً بهنا متثل أطول مرحلة
(لفته ،)43:2001،لذا نرى ضرورة مراعاة التدريب ملديري املنظمات ملواجهة هكذا نوع من األزمات ،فضالً عن حماولة اإلدارة
جتميدها إىل احلد الذي وصلت اليه لتفادي انفجارها
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شكل ()3مراحل األزمة
املصدر :اخلضريي:حمسن أمحد"،)1993(،إدارة األزمات منهج اقتصادي اداري حلل األزمات على مستوى األقتصاد القومي والوحدة
األقتصادية"،مكتبة مدبويل،مصر،ص. 73

 -3مرحلة انفجار األزمة
تصل املنظمة إىل مرحلة االنفجار عندما ال تتمكن من اختإذ قرار مناسب يف املرحلة السابقة من األزمة ،مولدة صدمة
عنيفة وأحداثً يصعب حصرها ،ومن أجل احليلولة دون انفجار األزمة يتوجب التعامل مع كل مما أييت (عليوة:)9:1992،
 -1الشعور ابخلطر :ينبغي إزالة الشعور ابخلطر ،إذ تنفجر األزمة إذا شعر أحد طريف األزمة بتهديد ابلغ اخلطورة .
 -2ضيق الوقت :تنفجر األزمة عند شعور أحد األطراف بن الوقت يضيق ،لذا فإن هذا الشعور ينبغي تبديده الستبعاد تفجريها .
 -3عدم توافر املعلومات الكافية :يتوجب توفري املعلومات الضرورية ملنع انفجار األزمة ،إذ تنفجر األزمة عند الشعور بقلة املعلومات
املتوافرة وسيادة حالة من الغموض الشديد .

 -4مرحلة التقلص
يطلق على هذه املرحلة أيضاً مرحلة الضعف أو الشيخوخة ،ومتثل مرحلة انتقالية يف حياة املنظمة لنشوء أزمات جديدة
(لفتة،)43:2001،إذ تصل األزمة إىل هذه املرحلة بعد حتقيق هدف التصادم العنيف ،مما يؤدي إىل فقدان األزمة جزءاً هاماً من
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قوة الدفع اخلاصة هبا (احلداد ،)34:1994،ومن مث العودة إىل حالة التوازن اليت كانت سائدة قبل وقوع األزمة بعد أن حققت
األزمة نتائجها (لفتة .)43:2001،متتاز هذه املرحلة بتوافر درجات عالية من الكفاءة والتخطيط لغرض الوصول إىل مرحلة التوازن،
ووضع خطط ملواجهة أحتماالت حدوث أية أزمات مستقبالً (العبيدي.)23:2002،
 -5مرحلة مابعد األزمة
يطلق على هذه املرحلة أيضاً مرحلة اإلضمحالل (الفناء) إذ تفقد األزمة بشكل شبه كامل عناصرها وجزيئياهتا اليت تنتمي إليها فتختفي
مظاهرها وينتهي االهتمام هبا ويقوم الكيان اإلداري بتقييم ما مت من إجراءات (زيدون ،)11:2003،وحماولة إعادة البناء من جديد

الستعادة الفاعلية واألداء مع إكتساب خربة جديدة يف أسباب ونتائج هذا النوع من األزمات (اخلضريي.)73:1993،
ميكن تصنيف مراحل األزمة إىل أربع مراحل وكاآليت( :عياد واجلمال،Kash & Darling( ،)337–335:2008،
)1998:179-186
 -1مرحلة الشعور ابألزمة :وتسمى مرحلة االنذار إبمكانية حدوث األزمة ،إذ تعمل املنظمات يف ظل بيئات متغرية سواء أكان على
املستوى احمللي أم الدويل ،وميكن أن تتحول العديد من القضااي إىل أزمات إذا مل يتم التعامل معها بشكل مبكر .
 -2مرحلة األزمة احلقيقية  :حتتم هذه املرحلة التدخل الفوري من اإلدارة يف حال وجود مؤشرات قد تكون فجائية أو على شكل
إنذارات من املرحلة السابقة ،فإذا توافر لدى اإلدارة خطط فاعلة فيجب أن تتعامل معها لغرض احتواء األزمة ،أما إذا تدخلت
اإلدارة يف املرحلة السابقة هبدف منع األزمة فإن التدخل من قبلها يف هذه املرحلة يستهدف السيطرة على األضرار فقط .
 -3مرحلة األزمة املزمنة  :تتحول األزمة يف هذه املرحلة إىل جزء أساس يف املنظمة ،لذا يشبهها بعضهم ابملرض املزمن ،ويكون تدخل
اإلدارة حتمياً وخبالف ذلك ستؤول املنظمة إىل الفناء واالهنيار.
 -4مرحلة حل األزمة  :يتم عادة حل األزمة يف املراحل السابقة ،إذ تقدم فرصاً ثالث حلل األزمة مع اختالف اجلهد والوقت والتكلفة
ففي املرحلة األوىل يكون احلل أيسر والتكلفة أقل ،وتزداد الصعوبة يف املرحلة الثانية ،يف حني تتطلب املرحلة الثالثة تظافر كل اجلهود
وموارد املنظمة كما هو موضح يف الشكل (:) 4
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إجراءات منع األزمة

حل األزمة

شواهد على األزمة

)4(

المرحلة األنذارية
)1(

التجاهل

حل األزمة

المرحلة الحقيقية

)4(

)2(

غموض قضية أو مشكلة

التجاهل

حل األزمة

المرحلة المزمنة

)4(

)3(

التجاهل

تحمل النتائج السلبية

 )مراحل حل األزمة4 ( شكل
،"Crises Management: prevention، T. &Darling.J (1998)،Source: (1) Kash
Vol ، Leadership & Organization Development Journal،Diagnosis and Intervention"
No. (4):186.،19
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املبحث الثالث
وصف عينة البحث وعرض وحتليل نتائج البحث
يتناول هذا املبحث حمورين يتضمن احملور األول وصف عينة البحث من (املستجيبني يف فندق الرشيد ) من انحية متغرياهتم
الدميوغرافية فضالً عن بعض املتغريات الوظيفية.
احملور األول :وصف عينة البحث من (املستجيبني يف فندق الرشيد).
يبني اجلدول ()1عرضاً مفصالً ملتغريات أفراد عينة البحث والبالغ عددهم ( )55فرداً وفاقاً للبياانت اليت قدموها من خالل
إجاابهتم على استمارات االستبانة اخلاصة هبم .
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جدول ( )1نتائج التحليل الوصفي للمعلومات التعريفية
املعلومات التعريفية
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 -1توزيع أفراد العينة حبسب النوع االجتماعي.
يوضح جدول ( )1أن عينة البحث اشتملت على كال اجلنسني من الذكور واالانث ،إذ بلغ عدد الذكور ( )32ذكراً بنسبة
مئوية بلغت ( ،)58.2%وبلغ عدد اإلانث ( )23أُنثى وبنسبة مئوية ( ،)41.8%وهذا يشري إىل أن نسبة االانث تكاد تكون
مقاربة لنسبة الذكور مما يؤشر أن املنظمة املبحوثة تعتمد على كال اجلنسني لوضع اخلطط للحد من األزمات السياحية ،وكما موضح
يف الشكل (.)5

النوع االجتماعي
النوع االجتماعي ذكر

58.2%

النوع االجتماعي انثى

41.8%

شكل ( )5توزيع أفراد العينة حبسب النوع االجتماعي

 -2توزيع أفراد العينة حبسب متغري فئات العمر:
يبني اجلدول ( )1أن اكرب نسبة من أفراد العينة قد حتققت للفئة العمرية (من  31إىل  40سنة) ،إذ بلغ عدد افرادها ()25
فردا وبنسبة مئوية قدرها (،)45.5%ويشري ذلك إىل ان افراد العينة اغلبهم من فئة الشباب ،وتليها الفئة العمرية (من  41إىل
 50سنة)،إذ بلغ عدد افرادها ( )16فردا وبنسبة مئوية قدرها ( ،)29.1%وتليها الفئة العمرية ( 51سنة فأكثر) ،إذ بلغ عدد
افرادها ( )8أفراد وبنسبة مئوية ( ،)14.5%وتليها الفئة العمرية ( 30سنة فأقل) ،إذ بلغ عدد افرادها ( )6فردا وبنسبة مئوية قدرها
( )10.9%وهي الفئة األقل من جمموع أفراد العينة ،وكما موضح يف الشكل(.)5

العمر
45.5%

29.1%
14.5%
8

25

16

10.9%

60
6

40
20
0

 51سنة فأكثر من  41سنة الى 50

 31سنة الى 40
العمر

شكل ( ) 5توزيع أفراد العينة حبسب متغري فئات العمر
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 -3توزيع أفراد العينة حبسب متغري املؤهل العلمي

Volume: 4

يبني اجلدول ( )1أن املؤهل العلمي ذو النسبة االكرب من أفراد العينة هو من محلة شهادة البكالوريوس ،إذ بلغ عدد احلاصلني
عليها ( )43فرداً وبنسبة مئوية بلغت (،،)78.2%تليها نسبة األفراد احلاصلني على شهادة الدبلوم العايل حيث بلغ عدد احلاصلني
عليها ( )7فرداً وبنسبة مئوية بلغت ( ،)12.7%تليها نسبة األفراد احلاصلني على شهادة املاجستري إذ بلغت (  ،)5.5%تليها
نسبة األفراد احلاصلني على شهادة الدكتوراه إذ بلغت ( ،)3.6%وهي النسبة األقل من بني افراد العينة ،وتوضح النسب يف
أعاله أن عينة البحث هلا القدرة والكفاءة يف فهم فقرات االستبانة مما ينعكس إجيابياً على النتائج النهائية للبحث ،وكما موضح يف
الشكل (.)6

المؤهل العلمي
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المؤهل العلمي

شكل ( )6توزيع أفراد العينة حبسب متغري املؤهل العلمي

املبحث الرابع  /االستنتاجات والتوصيات:
أوالً :االستنتاجات:
لقد توصلت الباحثة إىل العديد من النتائج عرب اجلانب النظري والعملي للبحث وبناءً على ذلك فقد مت استخالص جمموعة
من االستنتاجات اليت سيتم عرضها وكااليت:
 .1غياب التنسيق وانعدام الرتابط والتكامل بني االسرتاتيجيات التخطيطية يف القطاع الفندقي خاصة يف اهليئة العامة للسياحة
والفندقة وبني األزمات اليت يعاين منها هذا القطاع
 .2ضعف إن مل يكن انعدام وجود اليات ومقاييس حقيقية للجودة واألداء  -الكفاءة والفاعلية لالسرتاتيجيات املستخدمة يف
اجملال السياحي وخصوصاً الفندقي .
 .3عدم فاعلية اخلطة االسرتاتيجية احلالية آلهنا مل تسهم يف حتقيق أي تقدم على مستوى حتقيق أهدافها .
 .4األهداف اليت حتويها اخلطة االسرتاتيجية هي أهداف متواضعة وغري طموحة .
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 .5افتقار الكادر الوظيفي وخاصة القيادات اإلدارية العليا للوسائل والطرائق واالساليب الصحيحة اليت تساعد على جتميع املعلومات
والبياانت وحل األزمات  ،إذ ينظر إىل موضوع حلها نظرة مبهمة ،فيها نوع من الغموض .وعدم توضيح املعلومات الكافية هبذا
اخلصوص.
 .6عدم وجود خلفية كافية أو نقص هائل عن موضوع حل االزمات لدى أغلب الكادر الوظيفي وجود حالة من االنغالق الفكري
لدى هذا الكادر .
اثنيا :التوصيات:
 .1إنشاء وحدة خاصة ختتص ابالسرتاتيجيات التخطيطية اليت تكون مسؤولة عن وضع اخلطط االسرتاتيجية والرقابة على تنفيذها
من خالل مقايس توضع هلذا الغرض
 .2العمل على تنسيق وتنظيم للوصول إىل التكامل والرتابط يف عمل كل من املنظمات الفندقية والسياحية من أجل حتقيق أفضل
النتائج .
 .3وضع وتطبيق اليات ومقايس حقيقية وعملية للعديد من االسرتاتيجيات وأيضاً آليات ومقاييس لالزمات للحد منها .
 .4صياغة اسرتاتيجيات ختطيطية شاملة و فاعلة تسهم يف حتقيق األهداف اليت توضع من أجلها
 .5إن أمهية اسرتاتيجيات التخطيط السيما يف القطاع السياحي عموماً والفندقي خصوصاً جيب استثمارها يف زايدة كفاءة وفاعلية
العمل االسرتاتيجي للقطاع من خالل وضع خطط اسرتاتيجية مرنة طويلة ومستمرة ومتكاملة.
 .6يفرتض عمل دورات تدريبية للكوادر البشرية وعقد مؤمترات ولقاءات السيما للقيادات اإلدارية العليا وأصحاب القرار للمعرفة
الشاملة بكيفية استخدام هذه االسرتاتيجيات وتوظيفها للحد أو التنبؤ يف حال حدوث أي ازمة أو معوق أو مشكلة يف منظماهتم
ومؤسساهتم
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املصادر
أوالً:املصادر العربية:

منشورة يف التاريخ ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد .

الربيدي ،عبد هللا عبد الرمحن (" ،)1999األبداع خينق األزمات" ،بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية
.
البستاين ،فؤاد (" ،)1974دار املعاًرف " ،ج ،1اجمللد احلادي عشر ،بريوت .
بين محدان وادريس ،خالد حممد و وائل حممد صبحي " االسرتاتيجية والتخطيط االسرتاتيجي منهج معاًصر" دار اليازوري العلمية
للنشر والتوزيع،عمان،األردن. 2007
حجاب ،حممد منري ( " ،)2007العالقات العامة يف املؤسسات احلديثة " ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،الدقي ،مصر .

احلداد ،فرح عامر ( " ،)1994إدارة األزمات يف املنظمات العراقية " ،رسالة ماجستري منشورة يف إدارة األعمال ،كلية اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة بغداد .

حسن ،احسان عباس( " )1999أستطالعات الراي العام االمريكية حول ازمة املقرات الرائسية "
اخلضريي ،حمسن ( " ،)1993إدارة األزمات – منهج أقتصادي أداري حلل األزمات على مستوى األقتصاد القومي والوحدة
االقتصادية " ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،مصر .
اخلفاجي ،نعمة عباس خضري "اإلدارة االسرتاتيجية املدخل واملفاهيم والعمليات" دار وائل للنشر،ط،2عمان األردن . 2010
الدهان ،أميمة ( " ،)1989إدارة األزمات يف املنظمات " ،جملة أحباث الريموك ،جملد ( ،)5العدد (. )4
الدهان ،أميمة ( " ،)1992منظمات األعمال " ،مطبعة الصفدي ،عمان ،األردن .
الدهلكي ،حممد جاسم ( " ،)2005إدارة أزمات حوادث الطوارئ يف مستشفى الريموك التعليمي " ،دبلوم عايل يف إدارة
املستشفيات ،كلية اإلدارة واإلقتصاد ،جامعة بغداد .

الدوري ،زكراي مطلك "اإلدارة االسرتاتيجية مفاهيم وعمليات وحاالت دراسية" دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن. 2005،

زيدون ،ممدوح ( " ،)2003تقييم األداء ومواجهة األزمات" ،جمموعة النيل العربية ،القاهرة ،مصر .

السكارنة،بالل خلف" ،التخطيط االسرتاتيجي" دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان األردن. 2010،

الطيب ،حسن أبشري ( " ،)1990إدارة الكوارث" ،جملة اإلدارة العامة ،العدد (. )65

الظاهر ،نعيم ابراهيم " اإلدارة االسرتاتيجية املفهوم _األمهية _ التحدايت" جدار للكتاب العاملي عمان األردن و عامل الكتاب
احلديث إربد األردن. 2009 ،
عبد القادر ،اندية ( " ،)2000إدارة األزمات وحل املشكالت " ،دورة تدريبية  /وزارة الرتبية والتعليم ،الكويت .

العبيدي ،مناء جواد ( " ،)2002إدارة األزمات وعالقتها أبمناط السلوك القيادي" ،رسالة ماجستري غري منشورة يف اإلدارة العامة،
كلية اإلدارة واألقتصاد ،جامعة بغداد .

عليوة ،السيد ( " ،)1987صنع القرار السياسي يف منظمات اإلدارة العامة " ،اهليأة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر .
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