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 :ملخص
اليت تتبنها املكاتب والشركات يف قطاع البناء  اإلسرتاتيجيةاستكشاف دور إىل هذه الدراسة  هتدف

والتشييد السعودي يف إدارة أزماهتا ومدى حتقيق النجاح يف جتاوزها بدون خسائر أو تقليلها إىل حدها 
األدىن، وهل هناك عالقة بني عدد األزمات اليت واجهت املكاتب الشركات وكذلك تقييمهم لنجاحهم يف 

 .رتاتيجية معينة يف إدارة األزماتجتاوز األزمات وبني تبين اس
بني  يوجد ارتباطدور حمايد وأنه ال  زماتيف إدارة األ اإلسرتاتيجيةوقد أظهرت الدراسة أن دور  

عدد األزمات اليت واجهت املكاتب والشركات وكذلك مدى تقييمهم لنجاحهم يف جتاوزها وبني نوع 
ألكثر استخداما هي اسرتاتيجييت إجهاض األزمة اليت تستخدمها، وأن االسرتاتيجيات ا اإلسرتاتيجية

 .وجتزئتها يف قطاع البناء والتشييد السعودي
 .إدارة األزمات، اسرتاتيجيات إدارة األزمات، السلوك التنظيمي :كلمات مفتاحية

Abstract: 

This study aims to explore the role of strategy adopted by offices and 

companies in Saudi construction sector in managing their crises and how to 

succeed in overcoming them without loss or minimizing them. Is there a 

relationship between the number of crises experienced by the companies 

and offices and their assessment of their success in overcoming crises and 

the adoption of a strategy in crisis management.                                              

mailto:mgezawi@yahoo.com
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The study showed that the role of strategy in crisis management is 

neutral and that there is no correlation between number of crises 

experienced by offices and companies, the extent of their evaluation of their 

success in overcoming them and type of strategy they use, as well as the 

strategies most used are strategies of aborting the crisis and Fragmentation 

it into Saudi construction sector.                                                                       

Keywords: crisis management, crisis management strategies, organizational 

behavior. 
 :مقدمة

تعترب األزمات يف عامل املال واألعمال أمرًا عاديا ومألوفا، إال أن قوة األزمة وشدة تأثريها وتعدد 
أثارها على واقع الشركة ومستقبلها هو الذي يعطي األزمات اخلصوصية اليت جتعل منها يف الكثري من 

تناسب معها، وغالبًا ما األحيان أحداثًا غري عادية، يتطلب للتعامل معها آليات وسياسات وإجراءات ت
 .تقرر حكمة الشركات يف التعامل معها مصريها يف حتقيق واقع مريح ومستقبل تنافسي واعد

ختتلف الشركات يف االسرتاتيجيات اليت يتحدد مبوجبها الوسائل والطرق اليت تتبناها يف إدارة 
نربة التحدي والتصعيد،  األزمات، حيث تتبىن بعض الشركات اسرتاتيجيات متشددة اليت يغلب عليها

اسرتاتيجيات لوقف منو األزمة حىت ولو كان مكلفًا أو يعرضها لضرر، والبعض يتبىن  وتتبىن البعض
والبعض يتبىن اسرتاتيجيات  اسرتاتيجيات لتجزئة األزمة من خالل تفتيتها وتقدمي حلول جزئية هلا،

إلجهاض األزمة يف مهدها وال تسمح بظهورها سواء باإلجراءات االحرتازية أو السيناريوهات املسبقة، أو 
تبين اسرتاتيجيات للهروب اىل األمام باألزمة وعدم الرتاجع، أو تبين اسرتاتيجيات لتغيري مسار األزمة 

 .وتبين سياسات لتغيري مسار ثقلهابتحويلها 
 :مشكلة الدراسة . أ

تعترب األزمات يف قطاع البناء والتشييد أمراً عادياً ملا حيتويه القطاع من تعقد تفصيالته وتعدد األفراد 
ذوي العالقة، إال أن إدارة األزمات والنجاح يف ختطيها تتوقف على العديد من العوامل، منها القدرة املالية، 

 :التايل يالرئيس السؤاليف شكلة املتكمن و  ،وغريها الكثريونوع القيادة، واالسرتاتيجيات املتبعة 
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 التي تتبنها اإلدارة في المكاتب والشركات  لإلستراتيجية دور هل هناك
 ؟في قطاع البناء والتشييد في إدارة أزماتها

 :ومن خالل هذا السؤال ميكن صياغة األسئلة الفرعية التالية
 املتبعة والنجاح يف ختطي األزمات يف قطاع البناء والتشييد؟ اإلسرتاتيجيةهل هناك عالقة بني نوع  -
 وتبين اسرتاتيجية معينة إلدارة األزمات؟عدد األزمات اليت مرت باإلدارة  هل هناك عالقة بني -
 يؤثر على تبين اسرتاتيجية معينة إلدارة األزمات؟يف إدارة األزمات  يم اإلدارة لنجاحهاهل تقي -

  :أهمية الدراسة . ب
الدراسة أمهيتها من ندرة الدراسات العربية واألجنبية اليت درست إدارة األزمات يف قطاع تستمد 

البناء والتشييد على حد علم الباحث وبالتحديد دور االسرتاتيجيات املستخدمة من قبل املكاتب 
 ينفق فيها املدراء بل وركيزة من الركائز اليت ثمثل حمورًا هاما يف أعماهلم، يتوالشركات العاملة يف القطاع وال

ورؤساء األعمال جل وقتهم وجهدهم، ورمبا تتسبب يف رفع التكاليف التشغيلية واليت تؤثر بدورها على 
 . حجم اإلجناز وتأخري تسليم املشاريع ومن مث التباطؤ يف منو القطاع

يزه، فهو أول وتزيد من أمهية الدراسة الطبيعة اخلاصة لقطاع البناء والتشييد، واملواصفات اليت ثم
القطاعات اليت يظهر عليه أثار الركود االقتصادي، وأوهلا تفاعاًل كذلك مع حاالت الرواج االقتصادي، 

، لذلك فإن األزمات فيه بالغة األثر معه وضخ األموال فيه يسحب الكثري من األنشطة والصناعات للحركة
تبطة به، بل وعلى حالة املوارد البشرية يف ليست عليه فقط بل على كل األنشطة التجارية والصناعية املر 

الدولة حيث أنه قطاعًا يتصف بالكثافة البشرية، والقدرة على حل مشكالت هذا القطاع وجتنب األزمات 
 .فيه يدعم االقتصاد بشكل مباشر بدعم حركته اإلنتاجية، وغري مباشر بدعمه لكل األنشطة املرتبطة به

 :أهداف الدراسة . ت
 :الدراسة على حتقيق األهداف التاليةتعمل هذه 

 ؛اليت تتبناها املكاتب والشركات يف إدارة أزماهتا يف قطاع البناء والتشييد اإلسرتاتيجيةدراسة دور  -
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اليت تتبناها املكاتب والشركات يف إدارة أزماهتا ومدى جناحها يف  اإلسرتاتيجيةدراسة العالقة بني نوع  -
 ؛التشييدالتغلب عليها يف قطاع البناء و 

اليت  اإلسرتاتيجيةدراسة مدى وجود ارتباط بني عدد األزمات اليت مرت بإدارة املكاتب والشركات ونوع  -
 ؛تتبناها يف إدارة أزماهتا

 اإلسرتاتيجيةدراسة مدى وجود ارتباط بني تقييم املكاتب والشركات لنجاحها يف إدارة األزمات ونوع   -
 .اليت تتبناها يف إدارة أزماهتا

 :ض الدراسةفرو  . ث
تنطلق الدراسة يف فروضها من االسرتاتيجيات املتبعة واألكثر شهرة يف إدارة األزمات وهي 

املتشددة، واليت تستهدف وقف منو األزمة، وتلك اليت تستهدف جتزئتها، أو إجهاضها، )االسرتاتيجيات 
 :تها كالتايلميكن صياغ، و (تغيري مسار األزمة أو هتدف اىل اهلروب إىل األمام باألزمة، أو تستهدف

وإدارة األزمات يف مكاتب وشركات  اإلسرتاتيجيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني  :الفرض األول
 ؛قطاع البناء والتشييد

املستخدمة يف إدارة األزمات  اإلسرتاتيجيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بني نوع  :الفرض الثاني
 ؛ومدى جناحها يف التغلب عليها يف مكاتب وشركات قطاع البناء والتشييد

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني عدد األزمات اليت واجهت املكاتب والشركات يف : الفرض الثالث
 ؛اليت تتبناها يف إدارة أزماهتا اإلسرتاتيجيةقطاع البناء والتشييد ونوع 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تقييم مكاتب وشركات قطاع البناء والتشييد : فرض الرابعال
 .اليت تتبناها يف إدارة أزماهتا اإلسرتاتيجيةلنجاحها يف إدارة األزمات ونوع 

 :تنطلق منهجية الدراسة من حمورين :منهجية الدراسة . ج
دراسة اجلوانب النظرية لالسرتاتيجيات املتبعة يف إدارة األزمات من حيث الشكل  :األولالمحور 

 ؛واملضمون واألثر اليت حتدثه
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استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف دراسة عينة من الشركات واملكاتب االستشارية  :الثانيالمحور 
السعودية من خالل استبيان مت تصميمه العاملة يف قطاع البناء والتشييد يف اململكة العربية  والتنفيذية

خصيصًا لتحقيق أهداف البحث جلمع البيانات اليت تصف احلالة اليت عليها قطاع البناء والتشييد 
، ومن مث حتليلها باستخدام ئهاالسعودي يف النقطة حمل الدراسة، واستخدام مقياس ليكرت اخلماسي يف بنا

 .ائج والتوصياتمث استخالص النت SPSSالربنامج اإلحصائي 
 :دراسات سابقة  . ح

ومن خالل مراجعة الدراسات األجنبية والعربية اليت تقدم خربات وجتارب متنوعة ميكن االستفادة 
 . من نتائجها يف تطوير خمرجات هذه الدراسة

  دراسةAppelbaum, Keller, Alvarez and Be'dard (2012): 1 
هدفت الدراسة إىل حبث األزمات التنظيمية وإدارة التغيري التنظيمي املنظمات يف إدارة التغيري 

ل إىل دليل إرشادي ميكن من خالله منع األزمات، وإدارهتا من خالل تسليط و لوصاالتنظيمي من أجل 
وتوصلت  .لتنظيميةالضوء على اإلجراءات احلامسة اليت يتعني اختاذها خالل كل مرحلة من مراحل األزمة ا

املنظمات اليت لديها أساليب للكشف املبكر عن األزمات ترصد اسرتاتيجيات أكثر فاعلية  الدراسة ايل أن
وأكدت الدراسة من املقارنة بني ؛ الستمرار والبقاء على قيد احلياةيف مواجهة األزمات، وتزداد قدرهتا على ا

ال تتجاوز أزماهتا فقط بل ميكن حتويل األزمة إىل فرصة  شركيت ليمان براذرز وبولسون وشركاه أن الشركة
 .اسرتاتيجية حتقق منه املنافع يف واقعها ومستقبلها

 
 
 

                                                 

1
 Appelbaum S., Keller S., Alvarez H. & Bedard C. "organizational crisis: Lesson from 

Lehaman Brothers and Paulson & company," International journal of commerce, 

Vol. 22, No. 4, 2012, pp.286-305. 
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  دراسةKi and Brown (2013):  2 
الناجتة عن االسرتاتيجيات اليت تتبناها املنظمة عند حدوث األزمات على  ناقشت الدراسة األثار

ما هي االسرتاتيجيات اليت تتبناها : جودة عالقاهتا بالغري من خالل حماولة اإلجابة على تساؤلني األول
ات ما هي االسرتاتيجي: املنظمة يف أزماهتا واليت تقلل بشكل فعال مسؤوليتها عن حدوث األزمة، والثاين

 نتائجالمن أبرز  كانو  .األكثر فعالية يف االزمات اليت حتافظ على عالقات نوعية جيدة بني املنظمة والغري
للوم املوجه للجامعتني مت رصدها ملواجهة األزمات مل تكن مفيدة يف احلد من اأن كل االسرتاتيجيات اليت 

أن وجود األزمة يؤثر سلبًا على جودة العالقة بني اجلامعة ومجهورها بالرغم من عدم تأثرهم ؛ و املبحوثني
أن االسرتاتيجيات املستخدمة تؤثر على جودة العالقة ؛ و األزمة املستخدمة يف معاجلة اإلسرتاتيجيةبنوعية 

اتيجيات املستخدمة يف معاجلة ولكن مل تتوصل إىل دليل يبني أي االسرت ( الرضا والثقة وااللتزام)املتمثلة يف 
 .األزمات أكرب أثرا على جودة العالقة

 3 :(3102) :دراسة سعيداني 
واملتطلبات األساسية الالزم توفرها لدى  اإلسرتاتيجيةهدفت الدراسة إىل التعرف اإلجراءات 
حىت يكونوا على استعداد ملواجهة األزمات املتوقعة يف  املؤسسات احلكومية ومسؤويل العالقات العامة هبا

مسؤويل العالقات العامة يف مراحل  أدواراملستقبل، كذلك التعرف على اإلجراءات اليت تشتمل على 
 .وقوع األزمة( بعد –أثناء  –قبل )التخطيط االسرتاتيجي إلدارة األزمات وفق املراحل الزمنية الثالث 

والذي يربط بني  كم0011لغ طوله االة اصطدام الطريق السيار الباعتمدت الدراسة على ح
  .على وضع احلظرية النادرواحلظرية الوطنية القالة باجلزائر وما حيدثه من أثار بيئية  تونسو  املغريب حدودي

                                                 

2
 Eyun-Jung Ki & Kenon A. Brown, "The effects of crisis response strategies on 

relationship quality outcomes," Journal of business communication, Vol. 50, No. 4, 

2013, pp. 403-420. 
دراسة حالة اصطدام الطريق السيار بالحظيرة : استراتيجيات العالقات العامة في إدارة األزماتسالمي اسعيداين،  3

 .352 -372ص . ص ،3102، 32، جملة احلكمة، عدد الوطنية
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وخلصت الدراسة إىل أن العالقات العامة مطبقة وظيفيًا وميدانيًا ومهملة إداريا ومؤسساتياً، وكان 
أبرز توصياهتا ضرورة إعطاء العالقات العامة مكانة خاصة يف املؤسسات العمومية كأن تكون قسم أو من 

إلتاحة ملمارسي العالقات إدارة، وأوصت كذلك بضرورة حتديث وسائل تكنولوجيا االتصال واإلعالم، وا
املشاركة يف صناعة ملشاركة يف التخطيط االسرتاتيجي مبؤسسات األشغال العمومية مبا يضمن االعامة 

 .القرار
  4 :(3102)دراسة يونس 

-فرق العمل-التدريب)هدفت الدراسة إىل استكشاف أثر بعض عناصر التطوير التنظيمي 
ومناقشة دورها يف استعداد املنظمة للتعامل مع األزمات ومواجهتها، انطالقا من التعامل مع ( االتصاالت

مة بل باعتباره أحد املرتكزات األساسية يف التعامل الناجح العنصر البشري ليس فقط كأحد مسببات األز 
 . مع األزمات والقادر على معاجلة نتائجها

وانتهت الدراسة إىل أن عناصر التطوير التنظيمي تؤثر تأثريًا جوهريا على التعلم من األزمات 
ن فرق العمل واالتصاالت تؤثر السابقة، وأن التدريب يؤثر تأثريا طردياً على التعلم من األزمات السابقة، وأ

وكان من أبرز التوصيات للدراسة ضرورة أنشاء إدارة . تأثريًا معنويًا كذلك على التعلم من األزمات السابقة
 مستقلة ومتخصصة إلدارة األزمات، وتكوين فرق عمل فعالة ملواجهتها

  دراسةMazzei and Ravazzani (2015) 5 
سعت الدراسة إىل فهم دور االتصال الداخلي يف الشركات اإليطالية حلماية السمعة والثقة يف 

ما هي اسرتاتيجيات االتصال الداخلي اليت : عالقتها مع موظفيها من خالل اإلجابة على تساؤلني، األول

                                                 
4

يونس، حممد السيد، دور عناصر التطوير التنظيمي يف استعداد املنظمة لألزمات ومواجهتها بالتطبيق على أحد مصانع  
، جامعة االمام حممد بن سعود 3100االمسنت يف مصر، املؤثمر السعودي الدويل األول إلدارة األزمات والكوارث، 

 .اإلسالمية، السعودية
5
 Mazzei A., & Ravazzani S. "Internal crisis communication strategies to protect trust 

relationships: A study of Italian companies," International journal of business 

communication, Vol. 52, No. 3, 2015, pp. 319-337. 



 محمد أحمد الجيزاوي. د
 ،في إدارة األزمات في قطاع البناء والتشييد اإلستراتيجيةدور 

 دراسة ميدانية على قطاع البناء والتشييد السعودي
 

15 

 

ما هي خصائص هذه : ، والثاينم3112اعتمدهتا الشركات اإليطالية يف مواجهة األزمة املالية العاملية 
االسرتاتيجيات وحتديدًا الوثائق املستخدمة ولغة االتصال ونربات الصوت أثناء األزمة، واألنشطة الداخلية 

 .اليت يقوم هبا مديرو االتصال والصعوبات واألخطاء اليت ترتكب أثناء األزمات
ات اإليطالية حيث انتهت الدراسة إىل نتائج أمهها عدم نضج ثقافة االتصال الداخلي يف الشرك

يتهربون منها وبالتايل  %32.0ومنها ال يستخدمون اسرتاتيجيات لالتصال الداخلي % 00وجدت أن 
فإن نسبة كبرية من الشركات قللت من قيمة االتصال الداخلي خالل األزمة بالرغم من قبوهلم بتحمل 

املستخدمة ولغته أثناء األزمة غري كما أشارت كذلك إىل أن وثائق االتصال . مسئولية عالية يف مواجهتها
 .متوافقة مع االتصال الداخلي الفعال يف الشركات اإليطالية

  دراسةParnell (2015) :6  
تتناول الدراسة إشكالية العالقة بني األزمات التنظيمية واالسرتاتيجيات التنافسية اليت تتبعها 
املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف كل من بريو واملكسيك والواليات املتحدة األمريكية متضمنة ما 

 .نامي والدول املتقدمة اقتصاديابني الدول ال اإلسرتاتيجيةحتتويه البلدان الثالثة من اختالفات يف التوجهات 
وتوصلت الدراسة إىل أن التوجه االسرتاتيجي يف األزمات يف بريو ال يتشابه مع النمط املوجود يف 
املكسيك والواليات املتحدة األمريكية، كما أظهرت أن مستويات القلق لألزمات أعلى بكثري يف بريو 

أزمة من األزمات احلادي والعشرون اليت حددهتا  03 واملكسيك عنه يف الواليات املتحدة األمريكية يف
الدراسة، وأن مستويات القلق من األزمات تزداد يف البريو واملكسيك كلما أرتفع املستوى التنظيمي 

 واألزمات اليت حتدث التنافسية املتبعة اإلسرتاتيجيةكذلك أظهرت الدراسة أمهية كبرية للعالقة بني . للمدراء
 
 

                                                 
6
 John A. Parnell, "crisis management and strategic orientation in small and medium-

sized enterprises  (SMEs) in Peru, Mexico and the united states," Journal of 

contingencies and crisis management, Vol. 23, No. 4, December 2015, pp. 221-234. 
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  (2017)دراسة Kurschus, Sarapovas and Pilinkiene:
7 

تناقش الدراسة مفهوم إدارة األزمات اليت تقابلها الشركات املتوسطة والصغرية احلجم اليت تنتج عن 
حمدودية مواردها وتأثرها البلغ بالعوامل اخلارجية وحمدودية قدراهتا يف احلفاظ على نفسها على قيد احلياة 

األكثر وحتاول الوصول إىل العوامل املالية والنوعية بتفصيالهتا املتعددة  عند حدوث الركود االقتصادي،
ضرورة اهتمام الشركات املتوسطة  :وانتهت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها. تأثريًا يف صناعة األزمات

 ؛أداءها يف حل أزماهتاوصغرية احلجم يف اسرتاتيجياهتا باملعايري الكمية واملعايري النوعية معًا واليت تؤثر على 
أن املؤشرات النوعية مثل جودة اإلدارة املهنية واملوظفني وإدارة الشئون املالية والوضع التنافسي وغريها و 

أن الرتكيز على املؤشرات الكمية فقط يؤدي و  ؛يكون هلا تأثريًا أكرب على قدرة الشركات يف مواجهة أزماهتا
 .احملتملةإىل أخطاء يف قراءة وتفسري األزمات 

 .حوصلة ألبرز النتائج (10)اجلدول رقم  ملوحي
 ملخص نتائج الدراسات السابقة  :(10) جدول رقم

 أبرز النتائج التي تم االستفادة منها الدراسة 

0 
 ,Appelbaum, Keller دراسة

Alvarez and Be'dard 

(2011) 

املنظمات اليت لديها أساليب للكشف املبكر عن األزمات ترصد 
اسرتاتيجيات أكثر فاعلية يف مواجهة األزمات، وتزداد قدرهتا على 

 .االستمرار والبقاء على قيد احلياة

3 
 Ki and Brownدراسة 

(2013) 

االسرتاتيجيات اليت تواجه األزمات تؤثر على جودة العالقة املتمثلة يف 
 .مع عمالئها( لثقة وااللتزامالرضا وا)

 (3102) دراسة سعيداين 2

ضرورة اإلتاحة ملمارسي العالقات العامة املشاركة يف التخطيط االسرتاتيجي 
مبؤسسات األشغال العمومية مبا يضمن املشاركة يف صناعة القرار لتجنب 

 .األزمات

                                                 
7 Kuschus R, Sarapova T. & Pilinkiene V. "The concept of crisis management by 

intervention model for SMEs," Engineering economics, Vol. 28, No. 2, 2017, pp.170-

179. 



 محمد أحمد الجيزاوي. د
 ،في إدارة األزمات في قطاع البناء والتشييد اإلستراتيجيةدور 

 دراسة ميدانية على قطاع البناء والتشييد السعودي
 

17 

 

 (3102) دراسة يونس 2
تؤثر تأثرياً ( العمل واالتصاالت التدريب وفرق)أن عناصر التطوير التنظيمي 

 .جوهريا على التعلم من األزمات السابقة

5 
 Mazzei and دراسة

Ravazzani (2015) 

فهم دور اسرتاتيجيات االتصال الداخلي يف الشركات حلماية السمعة والثقة 
 .يف عالقتها مع موظفيها عند وقوع األزمة

 Parnell (2015) دراسة 6
التنافسية املتبعة واألزمات  اإلسرتاتيجيةهناك أمهية كبرية للعالقة بني  أن

 .بالشركات

7 
 Kurschus, Sarapovas دراسة

and Pilinkiene(2017) 

ضرورة اهتمام الشركات املتوسطة وصغرية احلجم يف اسرتاتيجياهتا باملعايري 
 .حل أزماهتاالكمية واملعايري النوعية معاً واليت تؤثر على أداءها يف 

 من إعداد الباحث :المصدر

  :قطاع البناء والتشييد وإدارة األزمات واستراتيجياتها .0
 :قطاع البناء والتشييد .0.0

يعرف قطاع البناء والتشييد بأنه جمموعة من األنشطة املتعلقة بالتخطيط والتصميم والتنفيذ 
املباين العامة بكافة : للمشروعات اإلنشائية ملختلف القطاعات االجتماعية واالقتصادية يف الدول مثل

ية والتجارية واخلاصة واملصانع واملؤسسات الصناعية، واملباين اإلدارية واملشايف واملنشآت الصح أنواعها
والرياضية والسياحية وما يف حكمها، وكذلك مباين القطاع اخلاص والبىن التحتية مثل الطرق واجلسور 

ها، واألنفاق وشبكات الصرف الصحي واملياه واخلزانات وحمطات التقنية والتلية وملعاجلة والضخ وما شاهب
  8.واملطارات وكل طاقة الكهربائية والسكك احلديديةمنشآت توليد وتوزيع الوالسدود واملنشآت املائية و 

من تعريفه يتضح أن قطاع البناء والتشييد متعدد األنشطة، شديد التعقيد لكثرة تفاصيله ومتطلباته، 
يرتبط بالعديد من مناشط احلياة، رواجه وكساده له شديد األثر على االقتصاد ككل، بل هو مبثابة 

حركة االقتصاد حنو الرواج أو الكساد، لذلك فإن األزمات يف قطاع البناء والتشييد  الرتمومرت الذي يقاس به
 .يبلغ أثرها كل قطاعات االقتصاد حيث أهنا ال تؤثر فقط يف البناء والتشييد وإمنا ،أثرها متعدي

                                                 

8
 http://www.hcsr.gov.sy/ 
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 إدارة األزمات واستراتيجياتها. 3.0
عل يهدف إىل توقف أو انقطاع نشاط م إدارة األزمات بأهنا عبارة عن ف األدبيات اإلدارية تعرف 

 .األنشطة أو زعزعة استقرار وضع من األوضاع هبدف إحداث تغيري يف هذا النشاط لصاحل مدبره
وتصنف األزمات من حيث طبيعتها إىل أزمات بفعل إنسان أو أزمة طبيعية، ومن حيث اهلدف 

ت هلا جذور أو مفتعلة وقتية، ومن حيث إىل االبتزاز أو إرهاب الطرف األخر، ومن حيث املصدر إىل أزما
العمق إىل أزمة سطحية أو أزمة جوهرية عميقة، ومن حيث التكرار إىل أزمات متكررة أو أزمات فجائية، 
ومن حيث املدة إىل أزمات قصرية األمد أو أزمات طويلة األجل، ومن حيث القصد إىل أزمات عمدية أو 

، ومن حيث املعاجلة إىل أزمات حملية أو إقليمية أو دولية، ومن غري عمدية نتيجة اإلمهال أو قضاء وقدر
وبشكل عام األزمة تنبأ عن وجود خلل . حيث املظهر إىل أزمات مسترتة ضمنية أو أزمات صرحية علنية

 .وتوتر يف العالقات، وحاجة إىل اختاذ قرار، يف وقت تقل فيه القدرة على التنبؤ الدقيق باألحداث القائمة
من صعوبة الوقوف على مراحل بعض األزمات لطبيعتها اخلاصة، إىل أنه ميكن رصد مخس  وبالرغم

مرحلة ميالد األزمة ويدركها متخذ القرار خبربته ونفاذ بصريته : األوىل: مراحل رئيسية لتطور األزمة هي
نمو واالتساع مرحلة ال: بإحساسه بأن هناك خطر قريب غري حمدد املعامل أو االجتاه أو احلجم، والثانية

وهي تنتج عادة لعدم تدخل متخذ القرار يف الوقت املناسب بإيقاف حمفزات منوها الذاتية واخلارجية، 
مرحلة النضج وهي مرحلة تصل إليها األزمة نتيجة محاقة صناع القرار أو جهلهم واعتدادهم برأيهم : والثالثة

ها من الصدام الذي ال خيلو بعده من أضرار األمر الذي يصل باألزمة أقصى قوهتا وعنفها وال مفر عند
، مرحلة االحنسار والتقلص: الرابعةبالغة إما على صانع القرار نفسه أو املنظمة أو أحد أطراف األزمة، و 

ها قوة الدفع اليت أنتجتها فتتالشى أثارها ويقل االهتمام هبا وال مرحلة االختفاء وتفقد األزمة في: واخلامسة
 .يبقى من أثارها إال الدروس املستفادة منها

تقليدية مت  وتتعدد االسرتاتيجيات اليت تتعامل مع األزمات، فمنها ما يصنف على أهنا اسرتاتيجيات
هنا اسرتاتيجيات حديثة غري تقليدية  العديد من الشركات، ومنها ما يصنف على أيفاستخدامها وجتربتها 
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ويتوقف استخدام أي منها على . وهي تستند إىل تكتيكات وآليات خمتلفة للتعامل مع األزمات
  .تهارد البشرية للقائمني على مواجها وقدرات املواهالظروف املوضوعية لألزمة للتعامل معو  اإلمكانات

 :الميدانية الدراسة. 3
الدراسة قطاع البناء والتشييد باململكة العربية السعودية ميدانيًا والذي يعترب القطاع  استهدفت

 .اآلنحىت  م3116األكرب بني دول اخلليج من حيث رأس املال املستثمر وعدد املشاريع منذ عام 
 :مجتمع وعينة الدراسة .0.3

والشركات املنوطة بإدارة أعمال  يتكون جمتمع الدراسة من املكاتب االستشارية املعتمدة باململكة،
وحبسب . التصميمات واإلشراف وإدارة املشاريع، وكذلك شركات املقاوالت ملشاريع البناء والتشييد

بلغ عدد مكاتب التصميمات واإلشراف  م3106تصنيف وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية عام 
 95شركات املقاوالت املصنفة يف الدرجة األوىل مكتب، وعدد ال 095وإدارة مشاريع التشييد اهلندسية 

 .شركة يف الفئات اخلمسة املعتمدة لدى الوزارة 3260شركة من إمجايل 
ففي  ومن أجل استخالص العينة وضعت بعض القيود على املكاتب والشركات املستهدفة،

املكاتب االستشارية والفنية واملكاتب اليت تدير اإلشراف على املشاريع وضع قيد أال يقل عدد املهندسني 
مهندسًا وفنياً،  35وأال يقل اهليكل الفين يف شركات املقاوالت عن . مهندس وفين 05عنيف املكتب 

لص قوت ،مكتب 75شراف إىل ومكاتب إدارة تنفيذ اإل ،مكتب 67فتقلص عدد املكاتب االستشارية إىل 
 .املعدة لذلكومت استهداف هذه املكاتب والشركات باالستبانة . شركة 71عدد شركات املقاوالت إىل 

على  75على املكاتب اإلستشارية، 67استبانة، وزع منها  303بلغ إمجايل االستبانات املوزعة 
وكان متوسط نسبة الرد . ات املقاوالتعلى شرك 23املكاتب االستشارية إلدارة اإلشراف على التنفيذ، 

ويف املكاتب  %71حيث بلغت نسبة الرد الصحيح يف املكاتب االستشارية  %76.2من العينة 
 %. 22.5، بينما بلغت نسبة الرد يف شركات املقاوالت %71.6االستشارية إلدارة اإلشراف على التنفيذ 
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 نتائج التعامل مع عينة الدراسة(: 13) جدول رقم

 العينة المستهدفة
المكاتب 
 االستشارية

المكاتب االستشارية إلدارة 
 اإلشراف على التنفيذ

شركات 
 المقاوالت

 اإلجمالي

 303 71 75 67 حجم العينة

 303 71 75 67 االستمارات الموزعة

 063 63 52 27 االستمارات المستردة

 1 1 1 1 االستمارات المستبعدة

 %76.2 %22.5 %71.6 %71 نسبة االسترداد

 من إعداد الباحث: المصدر

 :أداة الدراسة. 3.3
مهندسني ومدراء تنفيذ يف مكاتب وشركات عاملة يف قطاع مع جلس الباحث ثالث جلسات 

املقاوالت الستكشاف االسرتاتيجيات املتبعة يف إدارة األزمات اليت ميرون فيها وذلك سعيًا وراء تقليص 
عدد االسرتاتيجيات الكبري واملستخدم يف قطاع البناء والتشييد السعودي، ومت استخالص ستة 

تشددة مع األزمة، وقف منو األزمة، جتزئة األزمة، إجهاض األزمة، واهلروب إىل امل)اسرتاتيجيات رئيسية هي 
 ( األمام باألزمة، تغيري مسار األزمة

 32وبناء على أدبيات إدارة األزمات ونتائج املقابالت االستكشافية مت تصميم استبانة مكونة من 
رتاتيجية معينة من االسرتاتيجيات سؤال مقسمة إىل ستة جمموعات ثمثل كل أربعة أسئلة مواصفات اس

وقد مت اختبار صدق وثبات العينة باستخدام معامل ألفا كورنباخ . الستة املستهدف االستقصاء عنها
 .1.702وكانت النتيجة مرضية حيث بلغت قيمة املعامل 

 :تحليل النتائج .2.3
 :وصف السمات الشخصية لمفردات العينة. 0.2.3

كان من أول االستنتاجات اليت أدركتها الدراسة هو أن قطاع البناء والتشييد السعودي هو قطاع 
استمارة مسرتدة مل يكن من بينها إال امرأة واحدة،  063ذكوري من الدرجة األوىل حيث أنه من بني 
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 %22.5ابات أن كما تظهر اإلج. وبالتايل مجيع اإلجابات اليت سيتم حتليلها تقريبًا هي إجابات لرجال
كما كانت . مقاويل باطن وتوريدات %5.5يف املقاوالت و% 51من العينة يعملون يف االستشارات، و

 01ومن لديهم  %56.7عام فأكثر  01العينة مفعمة باخلربات الكبرية حيث بلغت نسبة من لديهم خربة 
 . أجابتهما غري حمددة %0.3و %06.5وبلغت نسبة من لديهم مخس أعوام فقط % 32.2أعوام فأكثر 

من أفراد العينة  %22.5أما عدد األزمات اليت تصدى هلا أفراد العينة فتشري النتائج إىل أن 
أزمات  01إىل  6يتصدون لعدد أزمات من  %35سنويا، بينما  5إىل  0يتصدون لعدد أزمات من 

 بجب أصحاهبا على هذا مل% 2.2سنوياً، أما  01يتصدون لعدد أزمات أكثر من  %36.3سنوياً، بينما 
يف إدارة  %51من العينة يرون أهنم ناجحون بنسبة  %7.9وأخريًا أظهرت نتائج حتليل العينة أن . السؤال

يرون أهنم %07.0يف إدارة أزماهتم، و %75من العينة يرون أهنم ناجحون بنسبة  %73واألزمات، 
 .م مكتملة على هذا السؤالمل تكن إجاباهت% 2يف إدارة أزماهتم، و %011ناجحون بنسبة 

 :نتائج اختبار الفرض األول. 3.2.3
 وإدارة األزمات  اإلستراتيجيةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 .في شركات قطاع البناء والتشييد
وإدارة األزمات  اإلسرتاتيجيةإىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني ( 12) يشري اجلدول رقم

واحنراف معياري قدره  2.30يف قطاع البناء والتشييد السعودي حيث بلغ املتوسط احلسايب العام لالستبانة 
املستخدمة حمايدًا يف إدارة األزمات يف قطاع البناء  اإلسرتاتيجيةوتشري النتيجة إىل أن دور  0.163

انني الضابطة واحلاكمة للقطاع وحمدودية قدرات والتشييد السعودي ولعل ميكن إرجاع ذلك إىل قوة القو 
 .و بني املكاتب والشركاتاملكاتب والشركات على املناورة مع أصحاب املصلحة سواء مالك املشاريع أ
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 في إدارة األزمات اإلستراتيجيةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدور  (:12) رقمجدول 
 في قطاع البناء والتشييد 

نوع 
 اإلستراتيجية

المتوسط  :في إدارة األزمات من خالل اإلستراتيجيةتؤثر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 إستراتيجية
 متشددة

0 
تتبىن الشركة سياسات تعلوا فيها نربات التحدي مع الطرف األخر 

 1.010 2.07 لألزمة

3 
وال تكون كرد فعل على  قرارات تصعيد املشكلة تبدأها شركتك

 1.000 2.21 الطرف األخر لألزمة

2 
ترغب الشركة يف حل مشكالهتا بضربات استباقية حىت ولو كانت 

 1.047 2.39 عنيفة

 1.242 3.38 .تبادر الشركة دائماً باإلجراءات التصعيدية عند بلوغ األزمة حًدا معيناً  2

استراتيجية 
وقف نمو 

 األزمة

 848. 3.84 خيار إيقاف منو األزمة كأحد االختيارات ملواجهة األزمةتتبىن الشركة  5

 992. 3.52 حترص الشركة على إيقاف منو األزمة ولو كان ذلك مكلفاُ عليها 6

 1.166 2.88 تبدأ الشركة يف مواجهة األزمة دون النظر إىل جدوى إيقافها من عدمه 7

2 
تبادر الشركة يف إيقاف األزمة حىت ولو كان ذلك سيعرض مصاحلها 

 1.150 2.60 للضرر

استراتيجية 
 تجزئة األزمة

 1.029 3.77 حترص الشركة على تفتيت األزمة منذ بدايتها 9

 1.010 3.46 جتتهد الشركة يف توزيع بنود األزمة على موظفيها عند حدوث األزمة 01

00 
عدم املفاوضة على األزمة ككل بل على  حترص الشركة على
 966. 3.25 مفاوضات جزئية

03 
تبادر الشركة يف تقدمي حلول جزئية لتشجيع الطرف األخر على حل 

 901. 3.91 األزمة

استراتيجية 
 إجهاض األزمة

 1.119 3.91 حترص الشركة على أهناء األزمة يف مهدها قبل الظهور 02

 972. 3.93 االجراءات االحرتازية لتتجنب الوقوع يف األزماتتأخذ لشركة من  02

 1.099 3.31 لدى الشركة سيناريوها جاهزة إلهناء أي أزمة يف مهدها 05

 1.038 3.22 ال تسمح اإلدارة العليا بوجود أزمات حىت ولو كانت أزمات عادية 06

استراتيجية 
الهروب إلى 

 1.035 3.61 النظر لإلمام وعدم الرتاجع للخلف عند وقوع األزمة تفضل الشركة 07

 980. 3.35 تتبىن الشركة قرارات تبىن على افرتاضات مستقبلية 02

 988. 3.07 ترى الشركة أن دفع األزمة إىل األمام حيمل يف طياته حلوالً لألزمة 09
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 األمام باألزمة
31 

الشركة أن الرتاجع هزمية حىت ولو كان ذلك يصب يف مصلحتها  ترى
 1.148 2.62 اإلسرتاتيجية

استراتيجية 
تغيير مسار 

 األزمة

 1.040 2.67 حترص الشركة نقل األزمة وهي يف مهدها إىل جهات أخرى 30

 941. 3.65 ثمتلك الشركة خطط بديلة عند حوث أزمات ختتار الشركة من بينها 33

 860. 3.72 لدى الشركة سياسات لتحويل مسارات العمل عند حدوث األزمات 32

32 
ترى الشركة أن حتويل األزمة ألطراف أخرى أكثر فائدة خماطر 

 1.912 2.81 مواجهتها

 1.062 3.21 المتوسط العام

 من إعداد الباحث  :المصدر

  :نتائج اختبار الفرض الثاني. 2.2.3
وإدارة األزمات في شركات قطاع البناء  اإلستراتيجيةعالقة ذات داللة إحصائية بين نوع  توجد

 .والتشييد التي تنعكس على أداء الشركة
 على النجاح في تجاوزها المستخدمة في إدارة األزمات اإلستراتيجيةأثر نوع  (:14) جدول رقم

 اإلستراتيجيةنوع 
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 1.07 2.51 اسرتاتيجية متشددة

 1.04 3.21 اسرتاتيجية وقف منو األزمة

 0.98 3.60 اسرتاتيجية جتزئة األزمة

 1.06 3.59 اسرتاتيجية إجهاض األزمة

 1.04 3.16 اسرتاتيجية اهلروب إىل األمام باألزمة

 1.19 3.21 اسرتاتيجية تغيري مسار األزمة

 من إعداد الباحث :المصدر

 :إىل العديد من النتائج أمهها (12)يشري اجلدول رقم 
واحنراف  3.50بلغ املتوسط احلسايب لالسرتاتيجيات املتشددة يف قطاع البناء والتشييد السعودي  -

واألكثر فشاًل يف  وهو مؤشر على أن هذا النوع من االسرتاتيجيات مرفوضة، 0.17معياري قدره 
 .جتاوز األزمات لدى لكل املكاتب والشركات العاملة بالقطاع
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أن اسرتاتيجيات وقف منو األزمة، واهلروب باألزمة إىل األمام، وتغيري مسار األزمة تأثريها حمايد على  -
 2.30، 2.06، 2.30إدارة األزمات يف قطاع البناء والتشييد السعودي حيث بلغت متوسطاهتا 

بالرتتيب على التوايل، وهذا يؤشر إىل حمدودية أثر هذه  0.09، 0.12، 0.12راف معياري قدره واحن
 .االسرتاتيجيات على حتقيق جناحات من خالهلا يف جتاوز األزمات

أن االسرتاتيجيات األكثر استخداما واألكثر جناحًا من وجهة نظر عينة الدراسة يف قطاع البناء  -
اتيجيات جتزئة األزمة واسرتاتيجيات اجهاض األزمة حيث بلغ متوسطامها والتشييد السعودي هي اسرت 

 . بالرتتيب على التوايل 0.16، 1.92واحنراف معياري قدره  2.59و 2.61
 :نتائج اختبار الفرض الثالث. 4.2.3

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عدد األزمات التي واجهت المكاتب والشركات في قطاع 
 .التي تتبناها في إدارة أزماتها اإلستراتيجيةشييد ونوع البناء والت

 بعدد األزمات التي واجهت  اإلستراتيجيةمدى ارتباط نوع  (:15) جدول رقم
 مكاتب وشركات قطاع البناء والتشييد السعودي

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون اإلستراتيجيةنوع 
 0.223 0.096- استراتيجية متشددة

 0.156 0.112 استراتيجية وقف نمو األزمة

 0.100 0.130 استراتيجية تجزئة األزمة

 0.747 0.026- استراتيجية إجهاض األزمة

 0.143 0.115 استراتيجية الهروب إلى األمام باألزمة

 0.060 0.148- استراتيجية تغيير مسار األزمة

  من إعداد الباحث :المصدر

اليت تستخدمها  اإلسرتاتيجيةأنه ال يوجد ارتباط بني نوع  (15)النتائج يف اجلدول رقم  أظهرت
. املكاتب والشركات يف قطاع البناء والتشييد السعودي وعدد األزمات اليت واجهتا يف األعوام السابقة

املستخدمة  يةاإلسرتاتيجوتنسجم هذه النتيجة مع ما توصلت إليه الدراسة يف فرضها األول وهو أن دور 
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حمايداً يف إدارة األزمات، وإن كان تعلم املكاتب والشركات من أزماهتا أمراً منطقيا يتسق مع العقل واملنطق 
 .إال أن حمدودية قدرة املكاتب والشركات على التأثري يف األزمة هي من أعطتنا هذه النتيجة

 : نتائج اختبار الفرض الرابع. 2.3.5
قطاع البناء والتشييد لنجاحها في إدارة  عالقة ذات داللة إحصائية بين تقييم مكاتب وشركات توجد

 .التي تتبناها في إدارة أزماتها اإلستراتيجيةاألزمات ونوع 
املستخدمة يف إدارة  اإلسرتاتيجيةأنه ال يوجد ارتباط بني نوع ( 16)تشري النتائج يف اجلدول رقم 

وهذه النتيجة  . شركات قطاع البناء والتشييد السعودي لنجاحها يف إدارة األزماتاألزمات وتقييم مكاتب و 
املستخدمة حمايداً  اإلسرتاتيجيةكذلك تنسجم مع نتيجة اختبار الفرض األول والثالث اللذان اثبتا أن دور 

شركات يف ال يرتبط بعدد األزمات اليت واجهتها املكاتب وال اإلسرتاتيجيةيف إدارة األزمات وأن نوع 
 .القطاع

 المستخدمة اإلستراتيجيةمدى ارتباط نوع  (:16) جدول رقم
 وتقييم مكاتب وشركات قطاع البناء والتشييد السعودي لنجاحه في إدارة األزمات

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون اإلستراتيجيةنوع 
 0.099 0.130 استراتيجية متشددة

 0.634 0.038 استراتيجية وقف نمو األزمة

 0.132 0.119 استراتيجية تجزئة األزمة

 0.509 0.052 استراتيجية إجهاض األزمة

 0.416 0.064 استراتيجية الهروب إلى األمام باألزمة

 0.448 0.055 استراتيجية تغيير مسار األزمة

 من إعداد الباحث  :المصدر
 

 :خــــــاتمة
يعترب قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات تشعبًا وأعمقها تعقيدًا واألزمات فيه أثرها متعدي، 
فال تتوقف يف املكان اليت ولدت فيه وإمنا تؤثر على كل األنشطة املرتبطة هبا، ووضوح القوانني وقوهتا حتد 
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، لذا ت أتباعها عند التعامل معهالشركامن األزمات يف مهدها، وتوضح الطرق اليت ينبغي على املكاتب وا
بجد الباحث لزامًا عليه اإلشارة إىل أمهية مراجعة القوانني الضابطة لقطاع البناء والتشييد بشكل دوري 

 .ومراقبة تنفيذها عن كثب، ففي ذلك دفع كبري الستقرار القطاع ووقايته من األزمات
 : قاوالت التوصيات التاليةوتقدم الدراسة للمكاتب االستشارية بنوعيها وشركات امل

تلعب اسرتاتيجيات إدارة األزمات دورًا حمايدًا يف إدارة أزمات قطاع البناء والتشييد السعودي، وكلما   -
كانت سياسات وإجراءات القطاع الضابطة له واضحة وحامسة، حدت من قدرات املكاتب 

 ؛اتضيع الوقت واجلهد واملال عليه والشركات من املناورة واليت قد
أكثر االسرتاتيجيات استخداما يف قطاع البناء والتشييد هي اسرتاتيجيات إجهاض األزمة  -

واسرتاتيجيات جتزئة األزمة، وهي خيارات تتسم بالواقعية والرغبة يف اإلجناز وتقدمي احللول، لذلك 
جديدة للعمل واليت  ينبغي أن يدعم القطاع هذا التوجه لدى املكاتب والشركات باستحداث أليات

 ؛ميكن استنتاجها من األزمات اليت يتم تتبعها يف القطاع ومبا يكفل احلد من تكرارها يف املستقبل
املستخدمة بعدد األزمات اليت واجهتها املكاتب والشركات يف قطاع البناء  اإلسرتاتيجيةعدم تأثر نوع  -

احهم يف إدارة األزمات، يدعم املكاتب والتشييد، وكذلك عدم تأثرها بتقييمهما ألنفسهم حلالة جن
والشركات يف إنشاء إدارات لألزمات هتتم بالتعامل مع األزمات بإيقافها يف مهدها، أو التعامل معها 

 .بالتجزئة يف حالة حدوثها أو تكرارها
 

 :لمراجع العربيةقائمة ا
 :المراجع باللغة العربية

، عمان، دار البداية للنشر، المشكالت االقتصادية والمالية واإلداريةإدارة األزمات،  سرور، حممد، .0
3107. 

 .3107، عمان دار يافا للنشر والتوزيع، أثر إدارة األزمات بين النظرية والتطبيقجابريه، حممود،  .3
 .3106، عمان، الدار املنهجية للنشر، إدارة األزمات األسس والتطبيقاتالالمي، غسان،  .2
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