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 ملخص البحث:

هدفت هذه الدراسة إلى اختبار قدرات تكنولوجيا المعلومات وأثرها على إدارة االزمات في  قايا  

( 06البنوك بسلانة ُعمان وه  حالة دراسية ألحد فرو  بنك ظفار، وتكونيت عينية الدراسية مي  )

موظفاً، وتم إستخدام األسلوب الوصف  التحليل  لجميع البيانات، وتوصيلت الدراسية إليى عيدد مي  

قدرات تكنولوجيا المعلومات تايورر البنيك، حييُأ أنهيا تلعيا دوراً  والت  م  بينها مساهمة النتائج

هاميياً فيي  رفييع مسييتو  وتحسييي  إدارة األزمييات فيي  البنييك ممييا رسيياعد علييى ت لييي  والييتخل  ميي  

تم االستنتاج م  خالل تحلي  االنحدار الخا  المتعدد ، واألزمات واالستعداد لها بالشك  المالوب

أن أكثييير االتجاهيييات اةرجابيييية نحيييو إدارة األزميييات تتيييرثر بشيييك  إرجييياب  و يييرد  كلميييا كانيييت 

ال يدرة االتجاهات إرجابية نحو عام  قدرة البنية التحتية وعام  قدرات اةدارة على التميدد وعامي  

توظيف تكنولوجيا المعلومات بشك  عام لنظيام البنيك بميا ريتالعم ميع  ، وأوصت الدراسةاالستباقية

م  أج  تحسي  فعاليية اةنتاجيية وت يدرم  التاورات الحالية وذلك م  خالل استخدام أحدث البرامج

 خدماته بالشك  المالوب.

 

 .االزمات ـــ قاا  البنوكتكنولوجيا المعلومات ــــ إدارة  الكلمات المفتاحية:
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Summary: 

This study aimed to test the capabilities of information technology and its 

impact on crisis management in the banking sector in the Sultanate of 

Oman, which is a case study for one of the Bank Dhofar branches, and the 

study sample consisted of (60) employees, and the descriptive and 

analytical method was used for all data, and the study reached a number 

of results, which include Among them is the contribution of information 

technology capabilities to the development of the bank, as it plays an 

important role in raising the level and improving crisis management in the 

bank, which helps to reduce and get rid of crises and prepare for them as 

required, and it was concluded through multiple linear regression analysis 

that the most positive trends towards crisis management are affected 

significantly. Positive and negative whenever the trends are positive 

towards the factor of infrastructure capacity, the factor of management 

capacity to expand and the factor of proactive capacity, and the study 

recommended the use of information technology in general for the bank’s 

system in line with current developments through the use of the latest 

programs in order to improve productivity and provide its services as 

required. 
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 المقدمة:

شهدت الثالث ع ود االخيرة تاورا غير مسبوق ف  التكنولوجيا ف  جمييع المجياالت ليذا أصيبحت 

المنظمييات بحاجيية الييى  رر يية تواجييه بهييا االزمييات المسييتمرة التيي  تعاييف بهييا لييذا دعييت الحاجيية 

صياغة ملف ادارة االزمات ع   ررق التاورر ف  عملياتها لتواكا التايور المنظمات الى اعادة 

وتعم  على الحد م  المخا ر واالزمات التي  تواجههيا حييأ تحيذو البنيوك العمانيية ميوخرا حيذو 

المنظمات والموسسات المالية العالمية لتواكا هذا التاور عي   رريق ت يدرم خيدمات ممييدة واداع 

 لوجيا على عملية اتخاذ ال رار ف  قاا  البنوك بشكال ملحوظ.فعال، حيأ اثرت التكنو



 

 

ميان، ورعتبير ثيان  أكبير البنيوك )مي  حييأ ال يمية بنك ظفار هو أحد البنيوك العاملية في  سيلانة عُ 

( ف  السلانة ، كما تمك  بنك ظفيار مي  تح ييق سيمعة ممتيازة كموسسية ماليية ذات إلتيدام السوقية

قو  باالست امة والنمو. وباةضافة إلى المنتجات والخدمات المارفية الت ليدرة، روفر البنك العدريد 

، حيييُأ أصيبن بنييك ظفيار واحيدا ميي  أسير  البنييوك نميوا فيي  مي  الخيدمات الماييرفية اةلكترونيية

 .(Bankdhofar ،9602) ة عمان، ورتمتع بحضور قو  ف  ال اا  المارف سلان

  
 مشكلة الدراسة:

ت ع األزمات والكوارث الابيعية بشك  متكرر ف  مختلف ال ااعات على مستو  العالم لذا فرض 

على الدول التعام  مع تلك األزمات للحد م  ترثيراتها على المجتمع وكنتيجة لذلك بيرز عليم ادارة 

 رق للسيارة على تلك األزمات بشك  عام وبشك  خاص تعتبر البنوك العاا  دال رجااألزمات 

خيير آ(. وفيي  سييياق 9602الرئيسيي  لتحررييك عجليية االقتايياد فيي  جميييع أنحيياع العييالم ) معييالو ، 

تواجه البنوك التجاررة ف  سلانة عمان تحدرات كبيرة م  حيأ قدرتها على النمو والب اع ف  ظي  

ثم أزمة انخفاض أسعار النفط  9662م  أزمة الرهون الع اررة ف  عام األزمات الت  تعاف بها 

غيرات حيأ تواجه تلك البنوك مت 9696الى أزمة انتشار فيروس كورونا ف  عام  9602ف  عام 

ييية ممييا ردرييد ميي  حاليية عييدم االسييت رار وعييدم التركييد ناهيييك عيي  حييدة جفيي  بيهتهييا الداخلييية والخار

 ال اا . المنافسة بي  البنوك ف  هذا

 
 :الدراسة ةأسئل

ميييا أثييير قيييدرات تكنولوجييييا المعلوميييات المتمثلييية ب )قيييدرة البنيييية التحتيييية لتكنولوجييييا  .0

لتكنولوجييييييا  االسيييييتباقيةالمعلوميييييات، قيييييدرة التميييييدد لتكنولوجييييييا المعلوميييييات، ال يييييدرة 

 إدارة األزمات ف  بنك ظفار ف  سلانة عمان؟ علىالمعلومات(

المعلوميات عليى ادارة األزميات المتمثلية ب )استكشيام األزمية، ما أثر قدرات تكنولوجيا  .9

زمية( في  بنيك االستعداد لالزمة، احتواع األزمة، استعادة النشا  والتيوازن، اليتعلم مي  األ

 ؟ظفار ف  سلانة عمان

الموظفي  والعياملي  في  بنيك ظفيار في   تإرجابياه  توجد فروق ذات داللة احاائية ف   .2

تكنولوجيييا المعلومييات علييى ادارة األزمييات تعييد  للعواميي   سييلانة عمييان حييول قييدرات

 ؟لهوالع العاملي  الدرموغرافية

 

 



 

 

 :أهداف الدراسة

معرفة أثير قيدرات تكنولوجييا المعلوميات بربعادهيا المختلفية عليى ادارة األزميات في  بنيك  .0

 ظفار ف  سلانة عمان.

النظير  ووضيع إ يار واضين للعالقية بيي  المتغييرر  التيابع  اة يارالعم  عليى صيياغة  .9

 والمست   المتمث  بال درات التكنولوجية للمعلومات وإدارة األزمات.

الوصول الى توصييات تعمي  عليى مسياعدة بنيك ظفيار في  تايورر تكنولوجييا المعلوميات  .2

 والحد م  األزمات.

تكنولوجيييا المعلومييات علييى الوصييول إلييى نتييائج ذات دالالت إحاييائية حييول أثيير قييدرات  .2

إدارة األزمات ف  بنك ظفار ف  سلانة عمان مع ت درم التوصيات المناسبة باالعتماد على 

 نتائج الدراسة، بحيأ تعم  على زرادة االدراك باألزمات وت لي  مخا رها.

 :أهمية الدراسة

قيدرات تكنولوجييا  حيد  الدراسيات االداررية في  مجيالإتكتسا هذه الدراسة أهميتها مي  أنهيا تعيد 

 .تمكنها م  التغلا على المشكالت الت  ات الت  تساعد ف  ادارة االزماتالمعلوم

 :الدراسةأنموذج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  املتغير املستقل
 املتغير التابع

قدرات تكنولوجيا 
 إدارة األزمات املعلومات

 قدرات البنية التحتية. - -
 قدرات اإلدارة على التمدد - -
 االستباقية.القدرة  - -
-  

 استكشاف األزمة. - -
 االستعداد لألزمة. - -
 احتواء األزمة. - -
 استعادة النشاط والتوازن. - -
 ألزمة.االتعلم من  - -

 املتغيرات الديموغرافية

 الجنس -

 العمر -

 الحالة االجتماعية -

 املؤهالت العلمية -

 املستوى الوظيفي -



 

 

 :فرضيات الدراسة

ل ييدرات تكنولوجيييا ( α ≤ 0.05دالليية )ال روجييد أثيير ذو دالليية إحاييائية عنييد مسييتو   .0

قيييدرة البنيييية التحتيييية لتكنولوجييييا المعلوميييات، قيييدرة التميييدد بيييـ )المعلوميييات المتمثلييية 

عليى إدارة األزميات  (لتكنولوجييا المعلوميات االستباقيةلتكنولوجيا المعلومات، ال درة 

 ف  بنك ظفار ف  سلانة عمان.

 

تكنولوجيييا  ( ل ييدراتα ≤ 0.05دالليية )ال روجييد أثيير ذو دالليية إحاييائية عنييد مسييتو   .9

األزميية، االسييتعداد لالزميية،  )استكشييامالمعلومييات علييى إدارة األزمييات المتمثليية ب 

بنك ظفار ف  سيلانة  األزمة( ف احتواع األزمة، استعادة النشا  والتوازن، التعلم م  

 عمان.

 إجابييات ( فيي α ≤ 0.05دالليية )ال توجييد فييروق ذات دالليية إحاييائية عنييد مسييتو   .2

 الموظفي  والعاملي  ف  بنك ظفار ف  سلانة عمان تعد  للعوام  الدرموغرافية.
 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية:

ه  عبيارة عي  ناياق واسيع مجموعية مي  األدوات والعملييات واألسياليا  تكنولوجيا المعلومات:

التيي  رسييتخدمها البنييك مثيي ا أجهييدة الكمبيييوتر واالتايياالت، والبييرامج التيي  تحييول البيانييات إلييى 

معلومييات، بمييا فيي  ذلييك اةحايياعات والتح ي ييات والدراسييات ذات الاييلة البرمجيية، واتايياالت 

البيانييات، وتحوريي  البيانييات، والتخييدر ، واالسييترجا ، وتحلييي  وتاييميم النظييام، ومراقبيية النظييام 

ات لجمع ومعالجة وعرض المعلوميات، وهي  التي  تيربط البنيك ميع البنيك المركيد  وب يية والمعد

 .البنوك سواع داخ  البلد أو خارجها لتسهي  تبادل المعلومات وإنهاع اةجراعات

البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات هي  عبيارة عي  األجهيدة  :لتكنلوجيا المعلومات البنية التحتية

بكات ومعالجة البيانيات التي  روفرهيا البنيك والتي  تكيون قابلية للتايور ونموذجياً والبرمجيات والش

ـددة الت  لمتعمتوف اً للعم  مع األنظمة ال درمة والت  لها ال درة على التعام  مع تابي ات لألعمال ا

 .ر وم بها البنك

المعلومييات وتعدرييد  قيييام إدارة البنييك بتل يي  المييوارد لييدعم تكنولوجيييا قدددرات اإلدارة علددى التمدددد:

أهدام األعمال الت  ر وم بها البنك بشك  روم  متكرر واسيتغالل هيذه الميوارد التكنولوجيية ليدعم 

وتعدرد أهدام البنك م  خالل تح يق رؤرة البنك الواضحة لسهولة وضع االستراتيجيات وتح يق 

 .األهدام



 

 

عليى أسير  الايرق السيتخدام ميوارد قيام البنك باتخاذ أفضي  الوسيائ  والعمي   القدرة االستباقية:

 .تكنولوجيا المعلومات للعثور على فرص جدردة وميدة تنافسية للبنك

ه  عبارة ع  عملية إداررة تشم  اتخاذ ال رار والتدابير الالزمة أثناع التعام  ميع  إدارة األزمات:

تعرض لها البنيك وذليك المواقف الاارئة بك  كفاعة وفعالية والت لي  م  التهدردات الخارجية الت  ر

 .للحد م  الخسائر واألثار العكسية على العمليات واألنشاة الت  رتعرض لها البنك

تعنيي  قييدره البنييك علييى تشييخي  الموشييرات واألعييراض واكتشييام إشييارات استكشييام األزمييةا 

 .اةنذار المبكر أو اةشارات الت  تتنبر باحتمال حدوث أزمة

تعن  التحضيرات المسب ة للبنك للتعام  مع األزمة المتوقعة ب اد منع وقوعها  االستعداد لألزمة:

أو إقييالل آثارهييا ومييد  جاهدريية البنييك وذلييك ميي  خييالل تييوفير االسييتعدادات واألسيياليا الالزميية 

للتاد  لها أو منع حيدوثها، والسيع  لوقيف ارثيار السيلبية لألزمية، والحيد مي  الخسيائر، وتيوفير 

 .الحمارة للبنك

ه  عبارة ع  خاط رتم تفعيلها وف اً للمراح  الت  تم التخايط واةعداد لها وذلك  ة:احتواء األزم

م  خالل اةعداد المسيبق الحتيواع أو الحيد مي  تفياقم وانتشيار األزميات، وريتم تنفييذها الحتيواع أو 

 األزمات.تجنا أو ت لي  أو منع الضرر الذ  قد تسببه 

ه  العمليات الت  ر وم بها البنك بغرض استعادة توازنه وم درته عليى  استعداد النشاط والتوازن:

ممارسة أعماله االعتيادرة، باةضافة إليى قيدرة البنيك عليى إعيداد وتنفييذ الخايط الجياهدة ووضيع 

 .الحلول المناسبة لذلك

هي  بليورة ووضيع الضيوابط لمنيع تكيرار األزمية وبنياع خبيرات مي  اليدروس  التعلم مدن األزمدة:

ب ة لضييمان مسييتو  عييال ميي  الجاهدريية فيي  المسييت ب  وإنشيياع آليييات الييتحكم لمنييع تكرارهييا، السييا

 .والعم  على ت ييم الظروم الحالية لتحدرد ن ا  ال وة والضعف

 
 البحث: جمنه

رتم التح ق م  األهدام الت  تم وضعها لهذا البحأ واختيار مد  صيحة الفيروض وذليك مي  خيالل 

تبنيي  الميينهج الوصييف  والميينهج التحليليي ، ورييتم االعتميياد فيي  هييذا الميينهج علييى الكتييا والمواقييع 

، وذليك مي  أجي  الحايول عليى ب درات تكنولوجييا المعلومياتاةلكترونية والدراسات الساب ة الت  

 ار النظر  للبحأ، كما رتم أرضا االعتماد على جمع البيانات م  مفردات العينة وذلك باستخدام اة

 قائمة االست ااع لغرض إتمام الدراسة الميدانية.

 

 



 

 

 :مصادر المعلومات

 .ماادر أوليةا وه  االستبانة -

 ماادر ثانورةا وه  الكتا والبحوث العلمية والرسائ  الجامعية. -

 :الدراسةأدوات 

 .األولية االستبيان كرداة أساسية لجمع المعلومات تم تاورر

  حدود الدراسة:

 بنك ظفارمكانيةا 

 م9696زمانيةا 

علميةا استعرضت الدراسية قيدرات تكنولوجييا المعلوميات وأثرهيا عليى إدارة األزميات ببنيك ظفيار 

 بسلانة ُعمان.

 ن.الموظفي  والعاملي  ببنك ظفار بسلانة ُعمابشررةا 

 
 تكنولوجيا المعلومات:

شيهدت الفتييرة االخييرة العدرييد ميي  التايورات التكنولوجيييا في  مجيياالت الحييياة المختلفية حيييأ ستشييد 

ببيهة عملها مما رنعكس عل  المفاهيم الت  تيم تيداولها مي  قبي   كبيراً  انعاافاً  م9696المنظمات سنة 

 أداعوتحسيي   في  تايورر أثيرالباحثي . وازداد اهتمام المنظمات بتكنولوجيا المعلوميات لميا لهيا مي  

، وذلك لما تمتع به التكنولوجيا ف  زرادة السرعة ف  انجاز االعمال بما تخدم مالحة هذه المنظمات

وص  بيي  المنظميات والبيهية الخارجيية  آداهنجاحها. تعتبر تكنولوجيا المعلومات المنظمات وتح يق 

ت وم المنظمات بوضع هيك  تنظيم  لتكنولوجيا المعلومات عادة رتكون م  االنشاة الت   لها، حيأ

وربيرز   ،(0221)السيالم ،  ت وم بها سواع كانت انشاة تدرربية او انشاة تتعلق بيالموارد البشيررة

، ميياتالعملييية االدارريية فيي  المنظ بييرداعهمييية تكنولوجيييا المعلومييات فيي  تح يييق مسييتو  عييال  أدور 

ات وتوفيرهيا ولك  روجد بعض التحدرات الت  تواجه المنظميات رتمثي  في  كيفيية جميع هيذه المعلومي

 .وتحليلها ومعالجتها

تكنولوجيييا األعمييال رعييرم برنييه قاييا  األعمييال الييذ  رتعاميي  مييع الحوسييبة بمييا فيي  ذلييك األجهييدة 

والبرمجيّات واالتااالت السلكيّة والالسلكيّة وأ  ش ع مشترك ف  ن   المعلومات أو األنظمة التي  

صيوتأ  تُسهّ  االتاال، وتشم  تكنولوجيا المعلومات إدارة البيانات سواًع كانت على شيك  ني أ أو

أو صييورة أو أ  شييك أ آخيير، وكمييا تشييم  األشيييياع المتعل يية باةنترنييت، وهييذا رعايي  تكنولوجييييا 

المعلومييات معنييى جدرييدا تمامييا ألن اةنترنييت عالمهييا الخيياص، ورعييد اةنترنييت جييدعا هامييا ميي  

ع  تكنولوجيا المعلومات، كما أصبحت جدعا هاما ف  الحياة اليومية، وتكنولوجيا المعلومات عبارة 



 

 

)أبييو شيينا،  ت نييية تسييتخدم أجهييدة الحاسييوب فيي  تخييدر  البيانييات واسييتردادها ون لهييا ومعالجتهييا

0222).  

وتُستخدم تكنولوجيا المعلومات ف  سياق العملييات التجاررية بيدال مي  الت نييات الشخايية أو ت نييات 

فرعية م  تكنولوجيا المعلومات واالتااالت، كما رعد الترفيه، وتعد تكنولوجيا المعلومات مجموعة 

نظام تكنولوجيا المعلومات نظاما للمعلومات، أو بشك  أكثر تحدردا رعد نظام الحاسوب بميا في  ذليك 

جميييع األجهييدة والبييرامج واألجهييدة الارفييية التيي  تُييدررها مجموعيية محييدودة ميي  المسييتخدمي ، 

ميرادمأ ألجهيدة الحواسييا وشيبكات الحاسيوب ورشيم  ورُسيتخدم مايالن تكنولوجييا المعلوميات ك

أرًضا ت نيات ن   المعلومات مث  الهواتف والتلفاز والبرمجيات وااللكترونيات ومعيدات االتاياالت 

 والتجارة اةلكترونية.

 
 تعريف تكنولوجيا المعلومات:

تسييتخدم لجمييع تعييرم علييى أنّهييا مجموعيية ميي  األدوات والمنهجيييات والعمليييات والمعييدات التيي  

المعلومات ومعالجتها وتخدرنها، ومي  األمثلية عليى هيذه األدواتا الترمييد، والبرمجية، والتخيدر ، 

واالسترجا ، والتحلي ، ومراقبة النظم، وتحور  البيانات، كما تشم  تكنولوجيا المعلوماتا التشغي  

ا المعلوميات األداة التي  رمكي  ارل  للمكاتا، واالتااالت، والوسائط المتعددة، كما تعتبر تكنولوجي

ميي  خاللهييا تخييدر  ومعالجيية المعلومييات داخيي  النظييام، باةضييافة إلييى اشييتمالها علييى كييّ  مييا رتعلييق 

بالحاسيييوب، والشيييبكات، والبرمجييييات، ومواقيييع الوريييا، وقواعيييد البيانيييات، واالتاييياالت السيييلكية 

 .م(9606)الالم ،  والالسلكية

 
 :أهمية تكنولوجيا المعلومات

أثيرت تكنولوجيييا المعلوميات فيي  الحيياة البشييررة بشيك أ كبييير، فمنيذ الثييورة الايناعية بييدأ اةنسييان 

دت البشيررة بتاورر ارالت والمعدات الت  تسهّ  م  عمله، ومع ظهيور تكنولوجييا المعلوميات قفي

كانت األعمال قيدرماً ت يام داخي  ر م  جهة والرفاهية م  جهة أخر ، حيأ قفدة نوعية نحو التاو

المكاتا باستخدام األوراق والمعامالت بشك  ردو  مما رود  إلى استغراقها وقتاً  ورالً ةنهائها، 

عيالم مكان في  ال التفاقيات والمعامالت ت ام م  أ وبعد دخول التكنولوجيا عالم األعمال أصبحت ا

سييواع فيي  عييدد ميي  ات األثيير الكبييير فيي  حياتنييا لتكنولوجيييا المعلوميي وبسييرعة بالغيية، وبالتييال  فيي ن

)قنيدرلج ، عيامر  الجوانا مث  جانا التعليم  والجانا الايناع  والجانيا السياسي  والعسيكر 

 :م(9662إبراهيم، و السامرائ ، 



 

 

 :تم استبدال األلواح، والاباشير، والكتا الث يلة الت  تُث ي  كاهي  الااليا  الجانب التعليمي

دخاليه بلوحأ حاسوب  رحتو  على ك  الم ررات التعليمية، مما وفر راحيةً أكبير للااليا وا

بيدأت بعيض الميدارس في  العيالم بتيدررس أساسييات لغيات  ،إلى عالم التايور منيذ الايغر

البرمجة كموادأ أساسية ف  المدارس وبالتال  خلق وع أ علم  وث اف  لد  الاالا وجعليه 

 إنساناً مبتكراً رعم  على صنع التابي ات واألجهدة الت  ررردها م  تل اع نفسه.

 عيد الثيورة الايناعية أد  دخيول تكنولوجييا المعلوميات واالتاياالت ب :الجانب الصدناعي

إلى تاور ارالت المستخدمة ورباها بالشبكة العنكبوتية ةرسال األوامر إليها م  مختلف 

ال ااعات، األمير اليذ  زاد مي  انتاجيية الايناعات وت ليي  الوقيت اليالزم لتح ييق الهيدم 

 المرجو.

 قييوة الدوليية لعبييت تكنولوجيييا المعلومييات دوراً رئيسييياً فيي :الجانددب السياسددي والعسددكري  

بر  إلييى تاييورر وسييائ  التواصيي  ووسييائ  الحاييول علييى ـوهيمنتهييا، فسييعت الييدول الكيي

يراً رمكيي  بييه ـمعلوميياتأ تخيي  العييدو، وأصييبحت كمييية المعلومييات المتييوفرة سييالحاً خايي

تيييدمير دولأ بركملهيييا، فيييالرادارات، والايييائرات بيييدون  ييييار ووسيييائ  التخفييي ، ون ييي  

 أساسيات ال وة العسكررة لد  الدولة.المعلومات المشفرة تعّد م  

تعتبر قدرة تكنولوجيا المعلومات أمرا مهما بالنسبة للمنظمات ف  تح يق قيمة األعميال والمحافظية 

ا المعلوميات ـعلى الرغم م  أن األبحاث قد بدأت تاي  إليى قيدرة تكنولوجيي التنافسية،على الميدة 

 .م(9600)عبدهللا غالم و قررش ،  على مستو  المنظمة م  أج  المنافسة

تكنولوجيا المعلومات التي  قيد تتعيرض إليى العدريد مي   ل دراتاليوم أهمية كبيرة  ناتظهر ف  عالم

 حييأ أنيه مي  الضيرور  لجمييع الشيركات األخير ،م  قب  المنافسي  والشيركات  والنسخالت ليد 

ير ـتكنولوجيا المعلومات لل يدرة عليى التنبيو بيالظروم الخارجيية الغي قدراتأن تمتلك  والمنظمات

ال درات دور رمك  أ  منظمة م  االستمرار والنجياح في  ، حيُأ أن لهذه ير متنبر بهاـمسبوقة والغ

قيدرة  أهمييةأعمالها لتكون الرائدة ف  مجال عملها خاوصيا في  المنظميات الحدرثية. حييأ تكمي  

لى قدرة المنظمة على انجاز انشاتها المختلفة وتنفيذها بهدم رفع كفاعتها تكنولوجيا المعلومات ع

للمنظمة والنميو والتايور، ليذا ظهير مفهيوم  االستراتيجيةوفاعليتها ووصولها الى تح يق االهدام 

 .واستنساخهقدرات تكنولوجيا المعلومات لجعلها موردا مهما راعا ت ليده 

 

 

  



 

 

 :استخدامات تكنولوجيا المعلومات

يرة في  ـحيدثت ثيورة كبيأنهيا أالمعلوميات في  كافية المييادر  حييأ همية اسيتخدام تكنولوجييا أتبرز 

ذ اصبن م  الممك  استخدام تكنولوجيا المعلومات ف  تاينيع المنتجيات إ بيعة منظمات االعمال 

مي   وتانف استخدامات تكنولوجييا المعلوميات، وت درم العدرد م  الخدمات حسا رغبات الدبائ 

 تكنولوجيا المعلومات قدرةير للموارد م  قب  مدرر  األعمال م  خالل دور ـاالستخدام الكب خالل

  االستراتيجالتخايط والتفاع  والعم  مع العمليات المختلفة ف  بيهة العم  ركسا المنظمة ال وة و

 .م(9660)الرارس،  عم  المنظمة للعم  على المد  البعيد وأهميته ف  استمرار

يدة التنافسيية عي   رريق ـخلق المي برنها لها ال درة على وتانف استخدامات تكنولوجيا المعلومات

تمكي  المنظمة م  وضيع قيرارات مناسيبة وت درم تابي ات جاهدة م  خالل تكنولوجيا المعلومات 

 .المالوبةوجية توفير المعلومات التكنول و واستراتيجية تدعم االداع الوظيف 

 
 قدرات تكنولوجيا المعلومات: 

أن قدرة تكنولوجيا المعلومات هي  قيدرة الشيركة في  اكتسياب ونشير وجميع وإعيادة تكيور  ميوارد 

)الايييبا ،  تكنولوجييييا المعلوميييات فييي  دعيييم وتعدريييد اسيييتراتيجيات األعميييال وإجيييراعات العمييي 

قييدرة المنظميية علييى اكتسيياب وتابيييق اسييتثماراتها فيي  تكنولوجيييا  وهيي  عبييارة عيي . م(9666

المعلومييات بالتكاميي  مييع بيياق  مواردهييا وقييدراتها ألغييراض دعييم وإغنيياع كفاعاتهييا ومهاراتهييا فيي  

 وظائف األعمال لتح يق أهدام المنظمة م  خالل تابيق تكنولوجيا المعلومات. 

اع قيدرات المنظمية مي  خيالل ن رسياعد في  بنيأ المعلومات سالح استراتيج  رمك  تعد تكنولوجياو

قيد و ،األخير نظمية بالدبيائ  والمنظميات فض  البيانيات والمعلوميات بميا رعيدز عالقية المأتوفير 

خيالل وقيت للحاول على البيانات ومعالجتها وتبادلهيا  برن لتكنولوجيا المعلومات الم درةوصفت 

 .م(9661)الارم،  المنظمة بهدم اتخاذ ال رارات الفعالة ف قاير جداً وذلك 

  
 أبعاد قدرات تكنولوجيا المعلومات:

، التكنوليوج  األساس، والمعلوماتالبنية التحتية لتكنولوجيا )بناع كام  رتجلى ف  ثالثة أبعاد منها 

، وال ييدرة االسييتراتيج قييدرة تكنولوجيييا المعلومييات علييى التمييدد باألعمييال التجارريية والتفكييير و

رات التكنولوجييييية إلييييى مجموعيييية العمليييييات تشييييير ال ييييدالمعلومييييات(، ولتكنولوجيييييا  االسييييتباقية

ارتباييت تكنولوجيييا كمييا  المنظمييات.لييد  الشييركة والتيي  تتميييد بهييا عيي  غيرهييا ميي   االسيتراتيجية

لتنتج المعلومة او داخلية وخارجية وبنى تحتية مكونة م  منظومة متكاملة تعم   بربعادالمعلومات 

 .م(9662)الحسبان،  تحتورها او تعم  على تدقي ها وتنظيمها



 

 

 
 لبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات: ا

بناع وإدارة بنية تحتية متاحة وموثوق بها لتكنولوجييا المعلوميات تسياعد عليى مواكبية التكنولوجييا 

التكياليف وتح ييق النجياح عليى الميد  الاوري . وال بيد الييوم مي  أن مع م ياريس األعميال لتحسيي  

تتواكا البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع النمو ف  أ  موسسة، وعيادة ميا تتاليا المشياررع 

 رقًا مبتكرة لتلبية احتياجات األعمال المتغيرة م  خالل تحسي  المرونة وضمان سرعة االبتكيار 

وت يدم خيدمات البنيية التحتيية حليوال فعالية وموثيوق بهيا  يمية عاليية لألعميال،التكنولوج  وتيوفير ق

وب مكانها أن ترت   بالعمليات التجاررة الخاصة بالمنظمات إليى مسيتو  أعليى، حييأ أنهيا تسياعد 

على تعدرد أداع األعمال ومواكبة التكنولوجيا لم اريس األعمال وخفض التكاليف إلى الحيد األمثي  

 .م(9609)الحداد، وسيم محمد، و أخرون،  بدوره إلى النجاح على المد  الاور وهو ما رود  

حيُأ أن معظم المنظمات تمتلك مجموعة كاملة م  الخدمات الت  تسياعدها عليى بنياع وإدارة بنيية 

على تلبية االحتياجات تحتية لتكنولوجيا المعلومات موثوق بها ومتوفرة باورة كبيرة تكون قادرة 

الحيورة لألعميال الخاصية بهيا في  سييناررو متعيدد المايادر، وتسيتند عروضيها عليى ت يييم وبنياع 

وإدارة وتحور  اة ار، كما تمتلك المنظمات أرضا إ ار داخل  لت درم الخدمة وإ ار للبنية التحتية 

ة ورضيم  جيودة عاليية للنتيائج الذ  رجمع بي  العناصير األساسيية المالوبية لخيدمات البنيية التحتيي

 الم دمة.

 
 تكنولوجيا المعلومات:ل القدرة االستباقية

صممت الخدمات االستباقية لتحسي  األم  اةلكترون  للمنتفعيي  بالخدمية قبي  وقيو  أو رصيد أ  

حادث أمن ، وتتمث  األهدام الرئيسة في  تجنيا وقيو  الحيوادث، والحيد مي  آثارهيا ونااقهيا في  

وتييوفر مراكييد ت نييية المراقبيية الفنيييية التيي  تمكنهييا ميي  الحاييول علييى السيييالمة  حييال وقوعهييا،

المعلوماتية م  رصد ومراقبة التايورات الت نيية الجدريدة واألنشياة الدخيلية واالنميا  ذات الايلة 

للمساعدة ف  تحدرد التهدردات المسيت بلية، ونشير المعلوميات األمنيية ذات الايلة، وتيوفير التوعيية 

لهيهييات المسييتفيدة التيي  تحتيياج الييى مدرييد ميي  المعلومييات والتوجيييه، لتواكييا أفضيي  والتييدررا ل

 .م(0222)الهاد ،  الممارسات األمنية، وسياسات التنظيم األمنية

كما أنها توفير أفض  الممارسات ةرساع البنية التحتية المعلوماتية، وتوفير ما رمك  مي  وصيالت 

لخدمات فح  جهاز الحاسوب، واألدوات األمنية الموثوقة والمجانية مث  البرامج المضيادة مفيدة 

 للفيروسات، وجدران االنترنت الناررة.



 

 

 نشير معلوميات تشيرح بعيض الحيوادث األمنيية، مثي  هجميات  :التنبيهات األمنيدة والتحدريرات

المختيييرقي ، والثغيييرات األمنيييية، وتنبيهيييات التافييي ، وفيروسيييات الحاسيييا ارلييي ، والخيييدا  

والمواف يية علييى المعلومييات التيي  سيييتم نشييرها، وتييوفير إرشييادات بسييياة عيي  اةجييراع األمثيي  

لحمارة النظم او إسيترجا  أ  نظيام متيرثر، للتعام  مع الحوادث األمنية، وت درم التوجيه الالزم 

وإخاييار وحييدات ال اييا  الخيياص والمسييتفيدر  عاميية حييول مواضييع الثغييرات بييالنظم، وتبييادل 

ومراكيد  المعلومات حيول كيفيية معالجية او ت ليي  الثغيرات األمنيية، والتواصي  ميع الميدودر ،

المجموعيات المختلفية التي  االستجابة لحوادث أم  الحاسا ارل ، والمسيتفيدر  مي  الخدمية، و

 .م(9662)شبل ، هيثم محمود، و السنور،  اكتشفت موا   الثغرات أو أبلغت عنها

 : إن مركيد السيالمة المعلوماتيية ميدودة بكامي   اكتشاف تهديدات جديددة عبدر البحدث والتحليد

ريق مخيت  رال درات الحدرثة الكتشام التهدردات الجدردة ف  الفضياع السييبران ، حييأ ر يوم ف

ف  هذا المجال بمتابعة التهدردات والتحلي  بدراسة وتحلي  السجالت الت  تم جمعها ف  البرامج 

النظام، وف  ذات الوقيت اكتشيام عييوب  ماقتحاالمتخااة لتحدرد كيفية تمك  المخترقي  م  

 النظام.

 مراقبيية الموقييع اةلكترونييية هيي  خدميية لجمييع وتحلييي  جميييع  :مراقبددة المواقددل اإللكترونيددة

 المعلومات المتالة بالحوادث األمنية مث  تشوره المواقع، وعدم توفر الموقع اةلكترون .

 ماتية التدررا والتوعية لتث يف المجتمع توفر مركد السالمة المعلو :ني والتوعيةـالتدريب األم

حول أهمية االحتيراز األمني ، ورمكي  أن ركيون التيدررا في  شيك  تعلييم إلكتروني  أو تيدررا 

 .م(9661)عباس بشير،  صف ، والهدم هو ضمان التبادل المعرف 

   
 :األزماتمفهوم ادارة 

تهدرد قد رلحيق األذ  باألشيخاص أو الممتلكيات، أو ريود  إليى تعايي  تُعرم األزمة على أنها أ  

سير العمي ، حييأ إن كي  موسسية أو شيركة هي  عرضية لألزميات التي  قيد تيود  إليى اةضيرار 

باسمها وسمعتها، وظهر ماالن إدارة األزمات الذ  رهتم بدراسة األخاار المحتمي  حيدوثها في  

 . م(9660)السيد،  لمعالجتها بشك  إرجاب المست ب  وتوثر على العم ، ووضع خاة 

االسييتعداد  أتييمهيي  االدارة التيي  تعنييى بحيي  مييا رواجييه المنظمييات ميي  ازمييات وتكييون دائمييا علييى و

للتعام  والتنبو مع ما قد رحدث وتضع ف  حسبانها غالبا ما ال رتوقع حدوثه، ورلعا هذا النو  مي  

االدارة دورا مهمييا جييدا فيي  االحييداث السياسييية خيياص ور ييع علييى عيياتق هييذه االدارة بشييك  عييام 

 .كفاعة وفاعلية الجاهدرة الدائمة لمواجهة ا  مشكلة قد ت ع والتعام  معها والعم  على حلها بك 



 

 

بر خاية إدارة األزميات أداة مرجعيية، وليسيت برنيامج ـتحتاج إدارة األزمات إلى خاة، حييأ تُعتي

عم  مفا ، وه  ال تحتو  على خاوات معينة ومحددة لكيفية ح  األزمة، وإنما تتضيم  قيوائم 

ونماذج لتوثييق  بمعلومات جهات االتاال الرئيسية، ون ا  تذكيررة لما رجا عمله عند ُمواجهتها،

كيفية االستجابة لك  أزمة، وهناك عدد م  أمثلة عليى األزميات المتوقعية بسيبا وجيود العدريد مي  

 نشا  التجار  رمك  أن تشيك  أزميةوباالعتماد على ظروم ال األحداث السلبية المحتم  وقوعها،

  التييار مث  )حدوث كيوارث الابيعيية، وجيود سيرقات وأعميال تخرريا، نشيوب الحرائيق، إن ايا

الكهربييائ ، تعايي  تكنولوجيييا المعلومييات، إنتشييار األمييراض والعييدو ، ف ييدان موظييف رئيسيي ، 

 وخالم مع الموردر (.

  
  دارة اآلزمة:إ تمتطلبا

مثيي  كميي  وجييه أات الخاصيية بهييا لتمييارس عملهييا علييى ميي  المتالبيي اً تتالييا ادارة االزمييات عييدد

 نظييام اتاييال داخليي  وخييارج ، التنبييو الييواقع ()التخايييط واالسييتعداد الييالزم لألزمييات، وجييود 

 . م(9662)خااب، 

 
 :األزماتاستكشاف 

فلكيي  أزميية مالمحهييا الخاصيية وكييذلك أسييبابها الخاصيية. ولعيي   األزمييات، استكشييامتتعييدد أسييباب 

دراسة وتحلي  ك  أزمة على حدا تعتبر الوسيلة الفعالة لتحدرد أسبابها المباشرة والغير مباشرة. بيد 

 .لألزماتأن ذلك ال رمنع م  محاولة إرجاد م اربة عامة ألهم األسباب المولدة 

 :أسباب مرتبطة بالعنصر البشري .1

المتعل ة بالعنار البشير  تعني  أساسيا جملية األسيباب التي  تيرتبط بشيخ  معيي  أو  األسباب

مجموعة محدودة م  األشخاص الذر  روثرون ب يراراتهم أو سيلوكهم عليى عمي  المنظمية مميا 

عيدم اسيتيعاب المعلوميات  )سيوع الفهيم،األسيباب رعج  بظهور األزمات وتفاقمها. م  بي  هذه 

ييم، السييارة عليى متخيذ  ال يرار، الييرس، األخاياع البشيررة، التنيافس بدقة، سوع الت درر والت 

  السلب  والندا  الهدام بي  العاملي  داخ  المنظمة(.

 :أسباب إدارية .2

تعتبر األسباب اةداررة مي  بيي  أهيم األسيباب ال ائمية وراع نشيوع األزميات وتاورهيا. وتعني  

  بييي  هييذه المسييوولة مباشييرة عيي  األزميية. مييعمومييا مجموعيية األسييباب المرتبايية بيياةدارة 

تجاهيي  و دريية والبشييررة للتعاميي  مييع األزميياتضييعف اةمكانيييات الماو األسييباب األكثيير شيييوعا



 

 

وذليك  مال حدوث أزمة مث  شيكاو  العميالعإشارات اةنذار المبكر المشيرة إلى إمكانية أو احت

 )اةدارة العشوائية االرتجالية(. بسبا

 :رادة المنظمةأسباب خارجة عن إ .3

خارجيية هذه األسباب ال ترتبط أساسا بالعنار البشر  أو اةدار ، ب  ترت  عادة م  مايادر 

 )الكوارث الابيعية، الشائعات، استعراض ال وة، تضارب الماالن(. مث 

 
 :لألزمات االستعداد

آو المنظمة  المنشاةم  المهام الهامة الت  تعود بالنفع على  االستعداد لالزماتادارة مهام تود  

 االمهامهم هذه أوم  

الكشف ع  نو  االزمة وتحدردها وحارها وف ا لنوعها وبالتال  دراستها وارجياد حليول  .0

 مدروسة.

 همها ف  كيفية ادارة ارزمة. أو ال دراتاتخاذ انسا  .9

 ثارها السلبية.آومشاك  والحد م   أزماتفرض السيارة على ما رواجهها م   .2

 االفراد والارق العلمية للتعام  مع االزمات وحلها بك  نجاح.التحكم بنفسية  .2

 .تذلي  المشكلة وتحورلها الى فائدة والتخل  م  آثارها السلبية .5

 
  :األزمات احتواء

بر تحدرييد مراحيي  األزميية عناييرا أساسيييا وضييرورة أكيييدة لفهييم مسييارها وتحدرييد أبعادهييا ـرعتيي 

بشييك  دقيييق. وقييد تعييددت ت سيييمات البيياحثي  لمراحيي  األزميية نظييرا العتمييادهم علييى معييارير 

 ت رربيييامتنوعييية. وعموميييا، فييي ن أغليييا األفكيييار فييي  هيييذا المضيييمار تايييا فييي  نفيييس السيييياق 

 مراح  األزمة كما رل ا و. م(9600)األعرج ، 

 رالق عليها مرحلة التحذرر أو اةنذار المبكر، حييأ تبيدأ األزمية  :مرحلة ميالد األزمة

الوليدة ف  الظهور ألول مرة ف  شيك  إحسياس ميبهم رنيذر بخاير غيير محيدد المعيالم. 

ورعود هيذا األمير أساسيا إليى غيياب كثيير مي  المعلوميات حيول أسيبابها، تاوراتهيا أو 

مييالد األزمية مي  صياحا المجاالت الت  سوم تخضيع لهيا أو تمسيها. تحتياج مرحلية 

ال ييرار لتييوفر متالبييات أساسييية لمواجهتهييا وال ضيياع عليهييا قبيي  أن تنمييو بشييك  أكبيير. 

ولع  م  أبر هذه المتالبات قوة وحس  إدراك متخيذ ال يرار وخبرتيه في  إف ياد األزمية 

لمرتكدات النمو وم  ثم ال ضاع عليها ف  هذه المرحلة أو إر ام نموهيا موقتيا دون أن 

 .الادامتها لمرحلة تا  حد



 

 

 

 تنميو األزمية في  حالية حيدوث سيوع الفهيم ليد  متخيذ ال يرار في   :مرحلدة نمدو األزمدة

المرحلة األولى )ميالد األزمة( حييأ تتايور مي  خيالل المحفيدات الذاتيية والخارجيية 

الت  است ابتها األزمة وتفاعلت معهيا. وفي  مرحلية نميو األزمية رتداريد اةحسياس بهيا 

 .تسببهاخذ ال رار أن رنكر وجودها نظرا للضغو  المباشرة الت  وال رستايع مت

 تعتبير مي  أخايير مراحي  األزمية، إذ تتايور األزمية مي  حيييأ  :مرحلدة نضدج األزمدة

الحيدة والجسييامة نتيجيية سييوع التخاييط أو مييا تتسييم بييه خايط المواجهيية ميي  قاييور أو 

السيتبداد برأرييه أو إخفياق. فعنييدما ركيون متخييذ ال يرار علييى درجية كبيييرة مي  الجهيي  وا

الالمبيياالة، فيي ن األزميية تايي  إلييى مراحيي  مت دميية حيييأ تييدداد ال ييو  المتفاعليية فيي  

المجتمع الت  تغذ  األزمة ب و  تدميررة بحيأ راعا السيارة عليها وركون الادام 

 .محتوماف  هذه المرحلة 

 ف الييذ  تبييدأ األزميية باالنحسييار والييت ل  بعييد الاييدام العنييي :مرحلددة انحسددار األزمددة

رف ييدها جييدعا هامييا ميي  قييوة دفعهييا ورجعلهييا تختفيي  تييدررجيا. غييير أن بعييض األزمييات 

تتجدد لها قوة دفع جدردة عندما رفش  الارا  ف  تح يق أهدافه. ليذلك رنبغي  أن ركيون 

لد  ال يادة بعد نظر ف  مرحلة انحسار األزمة قاد متابعة الموقيف مي  كافية جوانبيه. 

هور عوام  جدردة تبعأ ف  األزمة الحيورية وتجعلهيا قيادرة هذا األمر رسمن بتجنا ظ

 . التدررج على الظهور والنمو مرة أخر  بعد اختفائها 

  األزمة إلى هذه المرحلة عندما تف د بشك  كام  قوة الدفع  تا  األزمة:مرحلة تالشي

المولدة لها أو لعناصرها حيأ تتالشى مظاهرها وترثيراتها. وتمثي  هيذه المرحلية آخير 

 .التدررج مراح  تاور األزمة الت  تا  إليها بعد انحسارها وت لاها 

 
 :النشاط والتوازنإدارة 

أن تكنولوجيا المعلومات ف  مراكد إدارة األزمات تح ق العدرد مي  األهيدام المهمية والتي  تتمثي  

 اارت ف  

مركد رتمتيع بالدرناميكيية العاليية وال يدرة عليى  ب عدادال درة على التعام  مع االزمة وذلك  .0

 االنجاز.

 متاور. وبرسلوبداع عملهم بكفاعة ال ائمي  على ادارة االزمات على أمساعدة  .9



 

 

التاييد  لمعايييات االزمييات التيي  تشييم  علييى عملييية االعييداد والت ييدرر الميينظم للمشييكالت  .2

الداخلييية والخارجييية التيي  تهييدد سييمعة المنظميية مييع اعييداد المييوارد للتعاميي  مييع االزمييات 

 خر .ستخالص النتائج لمنع حدوثها مرة أبفاعلية ودراسة اسبابها ال

ارة االزمييات ميي  خييالل تدورييد مركييد د ييائمي  علييى إتو  الييوع  السياسيي  للاالرت يياع بمسيي .2

 يرات والتحدرات الراهنة.ـالت  تساعده على ربط ح ائق المتغ بالوسائ دارة االزمات إ

التعاميي  بمنهجييية متكامليية مييع مختلييف انييوا  االزمييات عيي   ررييق تييوفر االدوات الالزميية  .5

 لذلك.

لتحدرات الت  تواجه العاملي  ف  هذا توفير البيهة المناسبة لمواجهة االزمات والتغلا على ا .0

المجييال وتييدرربهم علييى حسيي  التاييرم للتاييد  للمشيياك  واالزمييات بمييا رح ييق الغارييات 

 المنشودة.

تهيهيية البيهيية العلمييية المناسييبة لتشييجيع البيياحثي  علييى الدراسيية ميي  خييالل تييوفير الدراسييات  .1

 واالبحاث العلمية ف  مجال ادارة االزمات.

 العلمية والدولية والجامعات والمراكد البحثية ذات االهتمام المشترك. التعاون مع الهيهات .2

 تكنولوجيا حدرثة. سة ع   ررق توفير منظومة اتاالتدفق المعلومات بسال .2

هيي  حييأ أنهيا ت األزميات  استعادة النشا  والتوازن أثناعمات مفتاح بر تكنولوجيا المعلوـهذا وتعت

في  إلى خلق منظمات عاررة، وكان أحد المجاالت الرئيسيية هيو اسيتخدام تكنولوجييا المعلوميات 

 نيييه رمكننيييا اسيييتخدام تكنولوجييييا المعلوميييات للتعامييي  ميييع إدارة االزمييياتإدارة األزميييات، حييييأ أ

 ، كميا أنيه رجيا أن تتيوافرأو م  خالل اسيتعادة النشيا  والتيوازن الستخالص النتائج لمنع حدوثها

المحددات الشخاية والم ومات االقتاادرة والعسيكررة والماليية وال انونيية وهي  أحيد نجياح إدارة 

االزمة باةضافة الى ضرورة توفير قاعدة متينة ودقي ة م  المعلومات المعدزة بت نيات تكنولوجيا 

تلعييا دورا المعلوميات الحدرثيية لتسييهي  اتخياذ ال ييرارات المناسييبة. فنجيد أن تكنولوجيييا المعلومييات 

مهمييا فيي  مراف يية االزميية عييـبر جميييع مراحلهييا حيييأ تسيياعد علييى احتييواع االزميية وال ييدرة علييى 

 . م(9665)الشرقاو ،  السلبيةمعالجتها واستثمارها والتخل  م  آثارها 

 
 :المالية السابقة التعلم من األزمات

لكيفييية تجنييا وقييع أزميية مالييية مسييت بلية تييتلخ  الييدروس المسييتفادة ميي  األزمييات المالييية السيياب ة 

 ام(9606)أبو عبدالعدرد و سام  عبدهللا سالم،  وه ب تبا  الخاوات التالية 

 



 

 

هيذه األزميات  عدم االستهانة أبيدا برهميية الت يييم السيليم لدرجية المخيا ر، ألن أهيم أسيباب .0

المالية الساب ة هو التور  ف  مشكلة قروض الره  الع ار  التي  نتجيت عي  االسيتخفام 

بالمبييادا األساسييية فيي  إدارة المخييا ر، كتييوخ  الحييذر والحييرص علييى تييوفر الجييدارة 

 االئتمانية كشر  أساس  لإلقراض وغيره.

 ات أو صنادرق االستثمار.عدم السماح بنسا عالية للمدرونية ف  المراكد المالية للموسس .9

ضرورة الحذر م  المبالغية في  التعامي  بالمنتجيات الماليية المع يدة مثي  المشيت ات الماليية  .2

وغيرها، ألن المشكلة الت  نتجت ع  هذا النيو  مي  المنتجيات لييس ف يط لكيون كثيير مي  

  ف  المتعاملي  ال رفهمون وال ر درون درجة خاورة هذه المنتجات، ب  لكونها كذلك تا

 بعض الحاالت إلى مستورات خارجة ع  السيارة وبالتال  راعا التحكم ف  نتائجها.

الحاجة إلى مدرد م  اةفااح والشفافية، وقد كنا نعت د برن ن   الشفافية هي  مي  سيمات  .2

الييدول المتخلفيية، وإذا بنييا نكتشييف ميي  خييالل هييذه األزميية بييرن ضييعف مسييتو  الشييفافية ه 

المت دمة، وهو ما رفسر غياب السلاات الرقابية وعيدم إحا تهيا وأخار لد  االقتاادرات 

 بالتدامات ومدرونيات الموسسات المالية.

ضرورة أن تعكس ميدانيات الموسسات جميع التداماتها، حيأ أن تمور  حجم متدارد م   .5

أنشاة الموسسات م  خارج الميدانية م  شرنه عدم كشيف الحجيم الح ي ي  للمشياك  التي  

 لها الموسسات األمر الذ  ال رسمن بالتحكم فيها أو معالجتها.تتعر ض 

 
 الدراسات السابقة )العربية واألجنبية(:

بعنييوانا ن نجيياح نظييم المعلومييات المحاسييبية وأثييره فيي   م(،9600)زورلييف،  الدراسددة األولددى:

محاسيبية هدفت هذه الدراسة إلى التعرم إلى أثر نجاح نظم المعلوميات ال مراح  إدارة األزمات.ن

فيي  إدارة األزمييات التيي  تواجييه البنييوك التجارريية العامليية فيي  المملكيية االردنييية الهاشييمية. وشييملت 

قيدمت الدارسية مجموعية مي  التوصييات لمسياعدة اةدارة و( بنيوك، 06م  )الدراسة عينة مكونة 

 ف  التعام  مع األزمات الت  رمك  أن تمر بها.

الحدرثيية فيي  إدارة  االسييتراتيجياتعنييوانا نأثيير اسييتخدام ب( م9605عييياد ، )  الدراسددة الثانيددة:

، هدفت هذه الدراسة الى التعرم االزمات على األداع التسور   ف  البنوك المحلية ف  قاا  غدةن

علييى أثيير اسييتخدام االسييتراتيجيات الحدرثيية فيي  إدارة األزمييات علييى األداع التسييور   فيي  البنييوك 

وجود أثير ذ  داللية احايائية السيتخدام كي  مي  اسيتراتيجية  المحلية، أظهرت نتائج الدراسة عدم

مسييار األزميية علييى األداع التسييور   للبنييوك المحلييية العامليية، وقييد أوصييت الدراسيية دعييوة البنييوك 

ميي  والمعرفيي  فيي  المحلييية العامليية فيي  قاييا  غييدة إلييى متابعيية التاييور الحاصيي  فيي  المجييال العل



 

 

فية تابي ها والتعام  معها محليا ف  ظ  األزمات المتكيررة رة األزمات الحدرثة وكياستراتيجية إدا

 إدار  متخااييةوالسياسييية، وضييرورة قيييام البنييوك المحلييية العامليية بترسيييس قسييم  االقتاييادرة

وتعدريييد وكيفيييية اسيييتخدام اسيييتراتيجيات األزميييات الحدرثييية بكفييياعة وفاعليييية،  األزمييياتلمواجهييية 

رير حدرثيية ومتنوعية فيي  قييياس األداع التسييور   أثنيياع فيي  مييا رتعلييق باالعتمياد علييى معييا األساسيات

 مواجهة األزمات م  أج  التاورر والت ورم .

 (، بعنوانا ن دور تكنولوجيا المعلومات في  إدارة األزمياتن،Ghareb,2018) :الثالثةالدراسة 

 هييدفت هييذه الدراسيية إلييى بيييان دور تكنولوجيييا المعلومييات فيي  إدارة األزمييات، حيييُأ أجررييت هييذه

الدراسة ف  أقليم كردستان استخدمت الدراسة المنهج الوصف  التحليل ، وقد اعتمدت عليى المينهج 

النوع  ف  تحلي  عدد م  الحاالت الدراسية، والتي  بينيت ميد  قيدرة تكنولوجييا المعلوميات عليى 

ا دعم إدارة األزمات ف  مراحلها المختلفة، وقدمت الدراسة مجموعة م  التوصيات كان مي  أهمهي

أن تكنولوجيا المعلومات تعدز االجراعات التالييةا التنسييق والتعياون والتنظييم وتتمييد المعلوميات 

 ومشاركتها، ا ار للمراسالت ونشر المعلومات وجمعها، المساعدة ف  الرقابة.

(،  Wojciechowicz, W., Zych, J, and Hotubowicz, W, 2012) :الرابعدة دراسدةال

المعلومييات واالتايياالت ودوهمييا فيي  إدارة األزميياتن،  تناولييت هييذه الدراسيية بعنييوانا نتكنلوجيييا 

المشاك  واألزمات داخ  المنظمة، وتيم التركييد بشيك  خياص عليى المشياك  التنظيميية والت نيية ، 

وتم األخذ ف  االعتبار قضارا مث ا تابيق الحوسيبة السيحابية، واسيتخدام  الشيبكات االجتماعيية أو 

دة عليى أسياس البنيية التحتيية ال ائمية عليى االتاياالت، وتوصيلت الدراسية إليى تنفيذ وظيائف جدري

وجيود نتيائج إرجابييية لحي  المشيياك  التنظيميية، كمييا أوصيت الدراسيية إليى إمكانييية اسيتخدامه البنييية 

التحتيييية لتكنولوجييييا المعلوميييات للتعامييي  ميييع المخيييا ر والفيييرص ذات الايييلة فييي   مجيييال إدارة 

  األزمات.

 :ه الدراسة عن الدراسات السابقةما يميز هر

ن حييدوث األزمييات فيي  المنظمييات هييو أميير حتميي  و بيعيي ، وأن اتف ييت الدراسييات السيياب ة علييى أ

التنبو بها والتخاييط ةدا رتهيا هيو مي  أهيم مسيووليات إدارة المنظميات، لكنهيا تنوعيت مي  حييأ 

البحثية، فبعضها تناول الموسسات الحكومية التعليمية واألمنية والاحية ، بينما تناولت  االتجاهات

دراسييات أخيير  المنظمييات الخاصيية والشييركات التجارريية والبنييوك، كمييا اختلفييت ميي  حيييأ هييدم 

ستعدادات لد  المنظمات وقياس قدرتها على مواجهة األزمات ف  الدراسة ما بي  التعرم على اال

البيهة محليا وعربيا ودوليا، وأختلف في  مختلفة وأساليا إدارتها، كما تنوعت م  ناحية مراحلها ال

 عنوان البحأ واة ارر  الدمان  والمكان .



 

 

أنهييا الدراسيية األولييى ميي  نوعهييا التيي  تييربط بييي  قييدرات تكنولوجيييا المعلومييات وإدارة األزمييات، 

راسة أثر قدرات تكنولوجيا المعلومات عليى تناولت هذه الد وتحدردا ف  البنوك التجاررة ف  عمان.

ير متنبيير بهييا ـ، حيييأ إن متغيييرات البيهية غييبالدرناميكييةإدارة األزميات فيي  بنييوك تتسيم بيهيية عملهييا 

ير متوقعة. وقد توصلت الدراسات الساب ة الى مجموعة م  النتائج واالسيتنتاجات ومي  خيالل ـوغ

 تلك الدراسات ف  ما رل  ااالستعراض السابق رستايع الباحأ التع يا على 

 بييرزت الدراسييات السيياب ة اهمييية علييم تكنولوجيييا المعلومييات كعلييم ضييرور  للمنظمييات أ

 والبنوك.

   اتف ت جميع الدراسات الساب ة مع الدراسة الحالية على أن األزمات هي  أمير  بيعي  لكي

بكفيياعة منظميية أو شييركة، وميي  الضييرور  وضييع اسييتراتيجيات للتعاميي  معهييا ب دارتهييا 

 وفاعلية م  خالل استخدام التكنولوجيا المتاحة لك  شركة.

 

  اتف ييت معظييم الدراسييات علييى أهمييية وضييع أسيياليا ونهييج وخاييط عميي  فعاليية للسيييارة

 والتعام  مع األزمات.

 وارجياد وسيائ  انيذار مبكير للحيد مي  المسيببة لالزمياتاتناولت معظم الدراسات أهم العو ،

 م  تلك األزمات.

 
 :الدراسةمنهج 

م  أج  تح يق أهدام الدراسة تم استخدام المنهج الوصف  التحليل  وذلك م  خيالل اسيتعراض أهيم 

االدبيييات بموضييو  الدراسيية، وتابيييق أداة الدراسيية لجمييع المعلومييات لإلجابيية عيي  أسييهلة الدراسيية 

 واختبار فرضياتها.

 
 :مجتمل الدراسة

(، وقيد 26ظفار ف  سلانة ُعمان والبالغ عددهم ) بنكأحد فرو  رتمث  مجتمع الدراسة م  موظف   

( استبانة، وبلغ عدد االستبانات 06استخدم الباحثي  العينة العشوائية المنتظمة، حيُأ تم توزرع عدد )

(، وبعد فح  االستبانات المسيتردة تيم %22( استبانة، أ  أن نسبة االستجابة بلغت )52المستردة )

( 56نظيراً لعيدم تح يق الشيرو  المالوبية، وبالتيال  تيم تحليي  عيدد ) ( استبانة وذلك2استبعاد عدد )

 استبانة.

 

 



 

 

 :عينة الدراسة

 ونسيبة االنياث( %1170نسبة الذكور المشاركي  ف  الدراسة أعلى م  نسبه االناث، وتبلغ نسيبتهم )

نة سي 20إليى  25(، وأن معظم العاملي  المشاركي  ف  الدراسة هم مي  الفهية العمررية مي  9972%)

بنسييبة (، وأرضييا معظييم العيياملي  المشيياركي  فيي  الدراسيية هييم ميي  المتييدوجي  %22حيييأ تبلييغ )

العيييياملي  المشييياركي  فيييي  الدراسيييية هيييم ميييي  حيييامل  المييييوهالت الجامعييييية  وأن معظيييم(، 29%)

(، وأعلى نسبة العاملي  المشاركي  ف  الدراسة كانت لاالن نمدررن %29البكالورروس حيأ تبلغ )

 (.%2170بنسبة )

 
 :الدراسة أداة

ب عداد استبانة تدور حيول ن قيدرات تكنلوجييا المعلوميات وأثرهيا عليى إدارة األزميات  انقام الباحث

ف  قاا  البنوك بسلانة ُعمان )حالة دراسيةا بنك ظفار(ن، حيُأ تتكون االستبانة م  قسمي  وهما 

 :على النحو التال 

خا  لجمع البيانات الشخاية والوظيفية ع  العاملي  ف  بنك ظفار وتشيم  عليى  القسم األول:

 الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، الموهالت العلمية، المسمى الوظيف . 

( محياور وقيد وزعيت 2تضم  تغاية جميع متغيـيرات الدراسية واليذ  رتكيون مي  ) القسم الثاني:

 .يع المتغـيرات المست لة والتابعة  جم( سواالً لتشم22ف رات االستبانة على )

  
 :صدق أداة الدراسة

تم التركد م  الادق أداة الدراسة وثباتها وذلك م  خالل عرضها على عدد م  المحكمي  م  ذو  

( 0الخـبرة واالختااص م  األساتذة ف  الجامعات بسيلانة ُعميان، إذا إذ تيم عرضيها عليى عيدد )

جامعية صيحار والجامعية العربيية المفتوحية وجامعية نيدو  وجامعية محكمي  مي  األكيادرميي  في  

الشرقية ، و لا منهم قراعة االستبانة وإبداع الرأ  ف  درجة وضوحها وسالمة صيياغتها اللغورية 

 .ودرجة مالئمتها للمجال الذ  تنتم  إليه، وإضافة أو حذم أو صياغة أو اقـتراح ف رات

 
 :أداة الدراسة ثبات

معاميي  االتسيياق الييداخل  ألداة الدراسيية وذلييك باالعتميياد علييى معادليية كرونبييا  ألفييا جيير  إسييتخدام 

(Cronbach Alpha ( لك  متغـير بجميع أبعاده م  متغيـيرات الدراسية، وربيي  الجيدول رقيم )0 )

( وتراوحييت معييامالت ثبييات محيياور الدراسيية بييي  0.898تمتييع االسييتبانة بمعاميي  ثبييات عييال  بلييغ )

(. وقد كانت معامالت الثبات لجميع محياور الدراسية عاليية، وهي  نسيا ثبيات 0.903الى  0.164)

 جيدة وم بولة ف  البحوث والدراسات اةنسانية.



 

 

 ( قيم معام  الثبات الداخل  لك  متغير م  متغيرات الدراسة0جدول رقم )

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة:

 
 ميدرر(المتغـيرات الدرموغرافية ألفراد عينة الدراسة )موظف ـــ رئيس قسم ـــــ مساعد ميدرر ــــيـ 

م  موظف  بنك ظفار بسلانة ُعمان وه  )الجنس، العمر، الحالة االجتماعيية، الميوهالت العلميية، 

 المسمى الوظيف (. 

 
 مصادر الحصول على المعلومات:

 
 :قد تم جمع الماادر للحاول على المعلومات األولية والثانورة كما رل 

 
وذلك بالبحأ ف  الجانيا المييدان  بتوزريع اسيتبيانات لدراسية بعيض مفيردات  :المصادر األولية 

الدراسة، وحار وتجميع المعلومات الالزمة ف  موضو  البحأ، ومي  ثيم تيم تفررغهيا وتحليلهيا 

اةحايييائ  واسيييتخدام االختبيييارات اةحايييائية المناسيييبة بهيييدم الوصيييول ليييدالالت ذات قيمييية 

 .وموشرات تدعم موضو  الدراسة

 
تييم اسيتخدام ماييادر البيانيات الثانورية فيي  معالجية اة ييار النظير  للدراسيية  :المصدادر الثانويدة 

 :وذلك م  خالل ارت 

 .الكتا والمراجع العربية واألجنبية الت  تناولت موضو  الدراسة -

 .الدوررات والم االت والدراســات المنشـــــورة ذات العالقـــــــــة -

 اةلكترونيـــــــة الموجودة على صفحاتها.شبكـــة اةنترنت والنسخ  -

 

 كرونباخ ألفامعامل  الفقرات املحور  متغيرات الدراسة

ا قدرات تكنولوجي
 املعلومات

4ـــ  1 قدرات البنية التحتية  0.632 
8ــــ  5 قدرات اإلدارة على التمدد  0.611 

11ـــــ  9 القدرة االستباقية  0.903 

 إدارة األزمات

11ـــ  11 استكشاف األزمة  0.821 

11ـــ  18 االستعداد لألزمة  0.784 
18ـــ  14 احتواء األزمة  0.662 

11ـــ  19 والتوازن استعادة النشاط   0.164 
18ـــ  14 التعلم من األزمة  0.718 

 0.898 18 املحور الكلي 



 

 

 المعالجات اةحاائية المستخدمةا

( ةجيراع التحليي  الوصيف  لإلجابية عي  SPSSتم إستخدام اليرزم اةحايائية للعليوم االجتماعيية )

 تساؤالت الدراسة واختبار فرضياتها وذلك على النحو التال ا

( للتعيرم عليى خايائ   Frequencies, Percent'sالتكيرارات والنسيا المهورية ) -

 مجتمع الدراسة. 

( لتحلييي  Means, Std. Deviationاألوسييا  الحسييابية واالنحرافييات المعيارريية ) -

ف رات االستبانة وترتيبها حسيا أهميتهيا باالعتمياد عليى متوسيااتها الحسيابية لإلجابية 

 ع  أسهلة الدراسة.

( الختييييار فرضيييية الدراسييية، Multiple Regressionدد )دار المتعييياختييييار االنحييي -

 والفرضيات الفرعية التابعة منها.

 
 تحلي  نتائج الدراسة:

تم إجراع التحلي  الوصف  لجمييع متغيـيرات الدراسية بالنسيبة للف يرات اليواردة في  االسيتبانة، 

 حيُأ اسيتخرجت األوسيا  الحسيابية والنحرافيات المعياررية ةجابيات المبحيوثي  وتيم ترتيبهيا

تنازلياً وذلك استناداً ل يمة المتوسط الحساب  مع األخذ بعي  االعتبار تدرج الم ياس المسيتخدم 

ف  الدراسة، واستناداً إلى ذلك ف ن قيم األوسا  الحسابية الت  وصلت إليها الدراسة سوم ريتم 

 البياناتا  ( لتفسير9االعتماد على المعيار الموضن ف  الجدول رقم )

 الدنيا والعليا لم ياس لكيرت الخماس  ( الحدود9)جدول رقم      

 المتوسط الحسابي )طول الخلية( درجة الموافقة

 1.8الى اق  من  1من  منخفضة جدا

 2.6الى اق  من   1.8من  منخفضة

 3.4الى اق  من  2.6من  متوسطة

 4.2الى اق  من  3.4من  عالية

 5الى 4.2 من  عالية جدا  

 
إلييى أقيي  ميي    1ذا المعيييار ف نييـه إذا كانييت قيميية المتوسييط الحسيياب  للف ييرات )ـى هييوباالعتميياد عليي

( فيكييون مسييتو  ت ييدرر أفييراد عينيية الدراسيية منخفضيية جييداً، أمييا إذا كانييت قيميية المتوسييط 1.8

( فيكون مستو  ت درر أفراد عينة الدراسة منخفضة، 2.6إلى أق  م   1.8الحساب  للف رات م  ) 

( فيكيون مسيتو  ت يدرر 3.4إليى أقي  مي   2.6أما إذا كانت قيمة المتوسط الحساب  للف رات م  ) 

إلى أق  م   3.4أفراد عينة الدراسة متوساة، أما إذا كانت قيمة المتوسط الحساب  للف رات م  ) 

لدراسيية عالييية، أمييا إذا كانييت قيميية المتوسييط الحسيياب  ( فيكييون مسييتو  ت ييدرر أفييراد عينيية ا4.2

 ( فيكون مستو  ت درر أفراد عينة الدراسة عالية جداً.5إلى  4.2للف رات م  ) 



 

 

 
 اإلجابة على أسئلة الدراسة.

 على السؤال الرئيسي األولى: ةاإلجاب

ما أثر قدرات تكنولوجيا المعلومات المتمثلة ب )قدرة البنية التحتية لتكنولوجييا المعلوميات، قيدرة 

إدارة األزميات في   المعلوميات )عليىالتمدد لتكنولوجيا المعلومات، ال يدرة االسيتباقية لتكنولوجييا 

 بنك ظفار ف  سلانة عمان؟

ات الحسابية واالنحرافيات المعياررية ( المتوسا2لإلجابة على هذا السوال روضن الجدول رقم )

لتاورات أفراد عينة الدراسة لمحاور قدرات تكنلوجيا المعلومات مرتبة تنازليا حسا المحيور 

 األق  قيمة بالمتوسط الحساب .

 

 

 

 

 

 الحساب  واالنحرام المعيار  ألبعاد نقدرات تكنولوجيا المعلوماتن. ( المتوسط2جدول رقم )
 

رمتلييك متوسييط “( أن المحييور الثييان  ن قييدرات اةدارة علييى التمييدد 2ورتضيين ميي  الجييدول رقييم )

وتراوحيت  (.0.501( واالنحيرام المعييار  )4.10حساب  أكبير عي  المحياور األخير  وربليغ )

( تراوحييت بييي  درجييات 4.10إلييى  2.40المتوسيياات الحسييابية لمحيياور الدراسيية الثالثيية بييي  )

 (.1.007الى  0.501المعياررة لها ) ومرتفعة واالنحرافاتمواف ة منخفضة 

 يتضح ما يلي: اإلجابة على السؤال األولمن خالل نتائج 

 ة لها ترثير  رد  ضعيف على إدارة األزمــــات.قدرات البنية التحتي 

 .قدرات اةدارة على التمدد لها ترثير  رد  متوسط على إدارة األزمات 

 ترثير  رد  متوسـط على إدارة األزمــات.ة لها ال درة االستباقي 

وعليه رمكي  أن نسيتنتج أن قيدرات تكنولوجييا المعلوميات لهيا تيرثير  يرد  عليى إدارة األزميات 

بمحاورهييا الفرعييية المتمثليية فيي  )قييدرات البنييية التحتييية وقييدرات اةدارة علييى التمييدد وال ييدرة 

 االستباقية(.

 

 

الترتيب حسب 

 المتوسط الحسابي
 م

أبعاد قدرات تكنولوجيا 

 المعلومات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة الموافقة

 عالية 0.501 4.10 قدرات اإلدارة على التمدد 2 1

 عالية 0.641 3.62 قدرات البنية التحتية 1 2

 منخفضة 1.007 2.40 القدرة االستباقية 3 3

 عالية 0.491 3.45 المحور الكلي



 

 

 اإلجابة على السؤال الرئيسي الثاني:

ميييا أثييير قيييدرات تكنولوجييييا المعلوميييات عليييى ادارة األزميييات المتمثلييية ب )استكشيييام األزمييية، 

االستعداد لالزمة، احتواع األزمة، استعادة النشا  والتوازن، التعلم م  األزمة( ف  بنك ظفار ف  

 ؟سلانة عمان

 
 

 

 

 

   
 

 ن.إدارة األزمات( المتوسط الحساب  واالنحرام المعيار  ألبعاد ن2جدول رقم )

 

واالنحرافيات المعياررية ( المتوسياات الحسيابية 2روضن الجدول رقم )لإلجابة على هذا السوال 

حسا المحور األقي  قيمية  نازليامرتبة تلتاورات أفراد عينة الدراسة لمحاور نإدارة األزماتن 

 بالمتوسط الحساب .

رمتلك متوسط حسياب  أكبير “ االستعداد لالزمةن الثان  ( أن المحور 2ورتضن م  الجدول رقم )

وتراوحيت المتوسيياات  (0.602( واالنحييرام المعييار  )3.89عي  المحياور األخيير  وربليغ )

عاليية مواف ية ات درجي تيراوح بيي ( 3.89إليى  3.41بيي  ) لمحور نالتعلم م  األزميةنالحسابية 

 (.0.602الى  0.635واالنحرافات المعياررة لها )ومتوساة 

 
 يتضح ما يلي: الثانياإلجابة على السؤال من خالل نتائج 

  هنالك عالقة  ردرة متوساة بي  استكشام األزمة وقدرات تكنولوجيا المعلومات مميا روضين

 المعلومات على استكشام األزمات.وجود ترثير متوسط ل درات تكنولوجيا 

  وجود ترثير  رد  متوسط بي  االستعداد لألزمة وقدرات تكنولوجيا المعلومات حيأ انيه كلميا

 زاد االستعداد لألزمة زادت قدرات تكنولوجيا المعلومات.

 .احتواع األزمة لها ترثير  رد  ضعيف على قدرات تكنولوجيا المعلومات 

  لها ترثير  رد  متوسط على قدرات تكنولوجيا المعلومات.استعادة النشا  والتوازن 

 .التعلم م  األزمة لها ترثير  رد  متوسط على قدرات تكنولوجيا المعلومات 

الترتيب حسب 

 المتوسط الحسابي
 إدارة االزمات م

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة الموافقة

 عالية 0.602 3.89 االستعداد لالزمة 2 1

 عالية 0.661 3.56 احتواء االزمة 3 2

 متوسطة 0.830 3.33 استكشاف االزمة 1 3

 عالية 0.635 3.41 التعلم من االزمة 5 4

 عالية 0.622 3.52 استعادة النشاط والتوازن 4 5

 عالية 0.691 3.62 المحور الكلي



 

 

 اإلجابة على السؤال الرئيسي الثالث:

ه  توجد فروق ذات داللة احاائية ف  إرجابييات الميوظفي  والعياملي  في  بنيك ظفيار في  سيلانة 

تكنولوجيا المعلومات على ادارة األزمات تعد  للعوام  الدرموغرافيية لهيوالع عمان حول قدرات 

 العاملي ؟

 :نتيائج عيدم وجيود فيروق ذات داللية إحايائية بيي  اسيتجابات افيراد عينية الرتضن م   الجنس

الدراسة ف  قدرات البنية التحتية، بينما توجد فيروق ذات داللية إحايائية بيي  اسيتجابات أفيراد 

الدراسة ف  قدرات اةدارة على التميدد وال يدرة االسيتباقية، وهيذه الفيروق لايالن اةنياث عينة 

 حيأ أن المتوسط الحساب  له  أكبر م  الذكور.

  :نتييائج عييدم وجييود فييروق ذات دالليية إحاييائية بييي  اسييتجابات افييراد عينيية الرتضيين ميي  العمددر

 الدراسة وف ا لمتغير العمر ف  جميع المحاور.

 نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية بي  استجابات الرتضن م   جتماعية:الحالة اال

افراد عينة الدراسة وف ا لمتغير الحالة االجتماعية ف  جميع المحاور، مما ردل على انه الحالة 

االجتماعية لم توثر ف  استجابات افراد عينة الدارسة حول محاور قدرات تكنولوجيا 

 المعلومات.

 نتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحاائية بي  استجابات الرتضن م   لعلمية:المؤهالت ا

أفراد عينة الدراسة وف ا لمتغير الموه  العلم  ف  جميع محاور نقدرات تكنولوجيا 

 المعلوماتن.

 :نتيائج وجيود فيروق ذات داللية إحايائية بيي  اسيتجابات افيراد الرتضين مي   المسمى الوظيفي

لمتغييير المسييمى الييوظيف  لجميييع محيياور نقييدرات تكنولوجيييا المعلوميياتن عينيية الدراسيية وف ييا 

ماعدا محور قدرات البنية التحتية، وعليه تم إجراع اختبارات شيفيه بي  هذه المحاور والمسمى 

اختبار شيفيه بي  المسمى الوظيف  وقيدرات البنيية  ، تم الوظيف  لمعرفة الفروق لاالن أ  فهة

الفيروق في  قيدرات البنيية التحتيية لايالن المسيمى اليوظيف  ن ميدرر ن التحتية حيُأ أتضين أن 

حيأ أنه رمتلك المتوسط الحساب  األعلى، كما تم اختبار شيفيه بي  المسيمى اليوظيف  وقيدرات 

اةدارة علييى التمييدد، حيييُأ أتضيين أن الفييروق فيي  قييدرات اةدارة علييى التمييدد لاييالن المسييمى 

المتوسط الحسياب  األعليى، وتيم اختبيار شييفيه بيي  المسيمى  الوظيف  ن مدرر ن حيأ أنه رمتلك

الييوظيف  وال ييدرة االسييتباقية، حيييُأ أتضيين أن الفييروق فيي  ال ييدرة االسييتباقية لاييالن المسييمى 

 الوظيف  ن مدرر ن حيأ أنه رمتلك المتوسط الحساب  األعلى.

 



 

 

 فرضيات الدراسة.اإلحصائي لتحلي  نتائج ال

ر الفرضيات حول العالقة بي  متغيرر  م  متغيرات الدراسة )الفرضية(، رتعلق هذا البند على اختبا

 .H)1(والفرضية البدرلة  H)0(حيأ ت سم الفرضية الى فرضيتي  فرعيتي  هما الفرضة الافررة 

ه  الت  توكد على عدم وجود عالقة ذات داللة إحاائية بي  متغيرر   H)0(فالفرضية الافررة 

فه  تلك الفرضية الت  توكد على وجود عالقة  H)1(م  متغيرات الدراسة، أما الفرضية البدرلة  

 ذات داللة إحاائية بي  متغيرر  م  متغيرات الدراسة.

ا روكد الفرضية الافررة أ  أنه فهذ (0.05)أكبر م  مستو  الداللة  Sig (P-Value)فاذا كانت 

أق   Sig (P-Value)ال توجد عالقة ذات داللة إحاائية بي  متغيرات الدراسة، أما إذا كانت قيمة 

م  مستو  الداللة فذلك روكد قبول الفرضية البدرلة أ  أنه توجد عالقة ذات داللة إحاائية بي  

 متغيرات الدراسة المبحوثة.

 ولى:اإلجابة على الفرضية األ

ل ييدرات تكنولوجيييا المعلومييات ( α≤  0.05دالليية )ال روجييد أثيير ذو دالليية إحاييائية عنييد مسييتو  

قيدرة البنيية التحتيية لتكنولوجييا المعلوميات، قيدرة التميدد لتكنولوجييا المعلوميات، ال يدرة ) ـبالمتمثلة 

 على إدارة األزمات ف  بنك ظفار ف  سلانة عمان. (االستباقية لتكنولوجيا المعلومات

( وال ييم Tوقييم ) بيرسيون ولإلجابة على هيذه الفرضيية، قيام الباحيأ باسيتخراج معيامالت االرتبيا 

، ، وتم اختبار هيذه الفرضيية باسيتخدام االنحيدار الخاي  المتعيدداالحتمالية ألبعاد ومجاالت الدراسة

 ( هذه النتائج.5وربي  الجدول رقم )

 األبعاد
 االنحدار الخطي المتعدد االرتباط

 القيم االحتمالية /تT القيمة االحتمالية معام  االرتباط

 0.019 2.36 0.000 0.725 قدرات البنية التحتية

 0.000 8.336 0.000 0.863 قدرات اإلدارة على التمدد

 0.000 9.831 0.000 0.483 القدرة االستباقية

 0.000 9.631 0.000 0.758 المحور كك 

 االولى ( وال يم االحتمالية المتعل ة بالفرضيةTلمعامالت االرتبا  وقيم ) (5جدول رقم )
 

 الرئيسية التاليةا ( الن ا 5ورتضن م  الجدول رقم )

 :( 2.36) ت( وقيميية 0.725أن معاميي  االرتبييا  ) (5رقييم ) ربييي  الجييدول قدددرات البنيددة التحتيددة

دالليية  ذو أثييروهيي  أقيي  ميي  مسييتو  الدالليية وهييذا رييدل علييى وجييود  (0.000)وال يميية االحتمالييية 

 احاائية ل درات تكنلوجيا المعلومات على استعادة النشا  والتوازن.



 

 

 ( وقيمييية ت 0.863ن معامييي  االرتبيييا  )( أ5رقيييم )  الجيييدول ربيييي :قددددرات اإلدارة علدددى التمددددد

وهيذا ريدل عليى وجيود أثير ذو و  الداللية وه  أق  م  مست (0.000)( وال يمة االحتمالية 8.336)

 داللة احاائية ل درات تكنلوجيا المعلومات على استكشام األزمة.

 ( وال يمية 9.831( وقيمية ت )0.483ن معام  االرتبيا  )( أ5رقم )الجدول  ربي  :القدر االستباقية

أثيير ذو داللية احاييائية وهي  أقيي  مي  مسيتو  الدالليية وهيذا رييدل عليى وجيود  (0.000)االحتماليية 

 .احتواع األزمةل درات تكنلوجيا المعلومات على 

 
 اإلجابة على الفرضية الثانية:

تكنولوجييا المعلوميات عليى  ل يدرات( α≤  0.05داللة )ال روجد أثر ذو داللة إحاائية عند مستو  

األزمية، االسيتعداد لالزمية، احتيواع األزمية، اسيتعادة النشيا   )استكشيامإدارة األزمات المتمثلية ب 

 بنك ظفار ف  سلانة عمان. األزمة( ف والتوازن، التعلم م  

( وال ييم Tولإلجابة على هيذه الفرضيية، قيام الباحيأ باسيتخراج معيامالت االرتبيا  بيرسيون وقييم )

، باسيتخدام االنحيدار الخاي  المتعيدد، وتم اختبار هيذه الفرضيية االحتمالية ألبعاد ومجاالت الدراسة

 ( هذه النتائج.0وربي  الجدول رقم )

 الثانية ( وال يم االحتمالية المتعل ة بالفرضيةTلمعامالت االرتبا  وقيم ) (0جدول رقم )
 

 الن ا  الرئيسية التاليةا (0رقم ) الجدولورتضن م  

 :( وال يمية 12.92( وقيمية ت )0.323معام  االرتبا  )( أن 0ربي  الجدول رقم ) استكشاف األزمة

وثر ري وه  أق  م  مستو  الداللة وهذا ردل على وجود أثر ذو داللة احايائية (0.000)االحتمالية 

 .ل درات تكنولوجيا المعلوماتبدرجة كبيرة 

 ( وال يمية 13.46( وقيمية ت )0.469معام  االرتبيا  )( أن 0ربي  الجدول رقم ) :االستعداد لألزمة

وه  أق  م  مستو  الداللة وهذا ردل على وجود وه  أق  م  مستو  الداللة  (0.000)االحتمالية 

 .كبيرة ل درات تكنولوجيا المعلوماتتوثر بدرجة  أثر ذو داللة احاائية

 األبعاد
 االنحدار الخطي المتعدد االرتباط

 القيم االحتمالية /تT القيمة االحتمالية معام  االرتباط

 0.000 12.92 0.000 0.323 استكشاف األزمة

 0.000 13.46 0.000 0.469 االستعداد لالزمة

 0.000 9.597 0.002 0.239 األزمةاحتواء 

 0.000 11.11 0.000 0.405 استعادة النشاط والتوازن

 0.002 3.194 0.000 0.551 التعلم من األزمة

 0.000 14.107 0.000 0.536 المحور كك 



 

 

 ( وال يميية 9.597( وقيميية ت )0.239معاميي  االرتبييا  )( أن 0ربييي  الجييدول رقييم ) :احتدواء األزمددة

وه  أق  م  مستو  الداللة وهذا ردل على وجود وه  أق  م  مستو  الداللة  (0.002)االحتمالية 

 .توثر بدرجة كبيرة ل درات تكنولوجيا المعلومات أثر ذو داللة احاائية

 ( 11.11( وقيمية ت )0.405معام  االرتبا  )( أن 0ربي  الجدول رقم ) :استعادة النشاط والتوازن

وهي  أقي  مي  مسيتو  الداللية وهيذا ريدل وه  أق  م  مسيتو  الداللية  (0.000)وال يمة االحتمالية 

 .توثر بدرجة كبيرة ل درات تكنولوجيا المعلومات على وجود أثر ذو داللة احاائية

 ( وال يمية 3.194( وقيمية ت )0.551معام  االرتبيا  )( أن 0ربي  الجدول رقم ) :التعلم من األزمة

وه  أق  م  مستو  الداللة وهذا ردل على وجود وه  أق  م  مستو  الداللة  (0.000)االحتمالية 

 .توثر بدرجة كبيرة ل درات تكنولوجيا المعلومات أثر ذو داللة احاائية
 

 اإلجابة على الفرضية الثالثة:
إجابات الميوظفي  والعياملي   ف ( α≤  0.05داللة )ال توجد فروق ذات داللة إحاائية عند مستو  

 ف  بنك ظفار ف  سلانة عمان تعد  للعوام  الدرموغرافية.

( وال ييم Tولإلجابة على هيذه الفرضيية، قيام الباحيأ باسيتخراج معيامالت االرتبيا  بيرسيون وقييم )

، ، وتم اختبار هيذه الفرضيية باسيتخدام االنحيدار الخاي  المتعيدداسةاالحتمالية ألبعاد ومجاالت الدر

 ورتضن الن ا  الرئيسية التاليةا

 ميي  خييالل تحلييي  الفرضييية الفرعييية األولييى تبييي  وجييود فييروق بييي  قييدرات تكنولوجيييا  :الجددنس

التحتيية المعلومات وف اً لمتغير الجينس، حييُأ أن النتيجية تيدال إحايائياً لمحيور  قيدرات البنيية 

 .وال درة االستباقية، وهنا ركون ال رار بالنسبة للفروق لاالن اةناث ف  هذه المحاور

 ميي  خييالل تحلييي  الفرضييية الفرعييية الثانييية تبييي  وجييود فييروق بييي  قييدرات تكنولوجيييا  :العمددر

ة على المعلومات وف اً لمتغير الفهة العمررة، حيُأ أن النتيجة تدال إحاائياً ف  محور قدرة اةدار

سينة في   20إلى أقي  مي   25التمدد، وهنا ركون ال رار بالنسبة للفروق لاالن الفهة العمررة م  

 .هذا المحور

 ميي  خييالل تحلييي  الفرضييية الفرعييية الثالثيية تبييي  وجييود فييروق بييي  قييدرات  :الحالددة االجتماعيددة

وهنيا  إحايائياً،يير دال تكنولوجيا المعلومات وف اً لمتغير الحالة االجتماعيية، حييُأ أن النتيجية غ

 .ق إحاائيةوركون ال رار ال توجد فر

 وجيود فيروق بيي  قييدرات مي  خيالل تحلييي  الفرضيية الفرعيية الرابعية تبييي   :المدؤهالت العلميدة

وهنيا  إحايائياً،حييُأ أن النتيجية غيير دال  العلميية،تكنولوجيا المعلومات وف اً لمتغير الموهالت 

 .ئيةركون ال رار ال توجد فروق إحاا



 

 

 م  خالل تحلي  الفرضية الفرعيية الخامسية تبيي  وجيود فيروق بيي  قيدرات  :المستوى الوظيفي

تكنولوجيا المعلومات وف اً لمتغير المستو  الوظيف ، حييُأ أن النتيجية تيدال إحايائياً في  جمييع 

 محاور تكنولوجيا المعلومات، وهنا ركون ال رار بالنسبة للفيروق لايالن وظيفية ميدرر في  جمييع

  المحاور.

 
 الخاتمة.

وفيي  ختييام هييذه الرسييالة العلمييية رعتييـبر موضييو  قييدرات تكنولوجيييا المعلومييات وأثرهييا علييى إدارة 

األزمييات مهميياً وواسييعاً لميي  أردا أن ربحييأ فيييه ور ييوم بدراسييات مسييت بلية، وهييذه الدراسيية ميي  بييي  

واألثييار المترتبيية عليهييا الدراسييات العدرييدة التيي  بحثييت عيي  موضييو  قييدرات تكنولوجيييا المعلومييات 

لتجنبها أثناع األزمات، حيُأ أنها تخاات لبنك ظفار ف  سلانة ُعمان وذلك م  أج  إرجاد الحلول 

مست بالً لإلدارة العليا ف  البنك، والحمد هلل توصيلت الدراسية إليى عيدد مي  النتيائج والتوصييات التي  

 سوم تساعد ف  إرجاد الحلول.

حيُأ تب ى هذه الرسالة مساهمة بسياة م  جملة المساهمات التي  رمكي  أن ن يدمها في  سيبي  إثيراع  

البحأ ف  مجال المعرفة، وهناك الكثير مي  الجوانيا التي  رفضيلها البياحثون فيميا رتعليق باختييارهم 

، حييُأ انيه ال المتغيرات الدراسية المختلفة م  أج  تح يق الغارة المنشودة ف  مجيال بحيوثهم العلميية

بد م  االهتمام بمختلف المتغيرات الت  توثر على إدارة األزمات سواع كانت عي   رريق تكنولوجييا 

المعلومات أو غيرها الت  تتناسا مع الدراسات العلميية، كميا أننيا نيدعو هللا عيد وجي  بيرن نكيون قيد 

 وف نا ف  رسالتنا العلمية للغارة المنشودة إليها.

 
 .النتائج

قدرات تكنولوجييا المعلوميات وأثرهيا عليى إدارة األزميات في  قايا  البنيوك الدراسة تحلي   تناولت

 وفيما رل  أهم النتائج الت  توصلت إليها الدراسة وه ا (،بسلانة ُعمان )حالة دراسيةا لبنك ظفار

 ساهمت قدرات تكنولوجيا المعلومات تاورر البنك، حيُأ أنها تلعا دوراً هاماً ف  رفيع مسيتو  .0

وتحسي  إدارة األزمات ف  البنك مما رساعد على ت لي  واليتخل  مي  األزميات واالسيتعداد لهيا 

 بالشك  المالوب.

االتجاهات العامة لموظفي  بنك ظفار نحو أبعاد مستو  إدارة األزمات رشير إليى مواف ية جمييع  .9

 .أفراد عينة الدراسة إلى أن البنك رت دم م ارنة بالبنوك األخر  ف  السلانة



 

 

تم االستنتاج م  خالل تحلي  االنحدار الخا  المتعيدد أن أكثير االتجاهيات اةرجابيية نحيو إدارة  .2

األزمييات تتييرثر بشييك  إرجيياب  و ييرد  كلمييا كانييت االتجاهييات إرجابييية نحييو عاميي  قييدرة البنييية 

 التحتية وعام  قدرات اةدارة على التمدد وعام  ال درة االستباقية.

 
 التوصيات. 

 بارت ا انوصلت إليها الدراسة روص  الباحثالنتائج الت  ت بناًع على

توظيف تكنولوجيا المعلومات بشك  عام لنظام البنك بما رتالعم مع التاورات الحالية وذلك  -0

 م  خالل استخدام أحدث البرامج.

تشجيع الدراسات واألبحاث المتعل ة ب دارة األزمات وذلك م  خالل االنفتاح عليى مختليف  -9

العلمية وتشجيع الباحثي  في  التخاايات المختلفية وإنشياع مراكيد أبحياث علميية البحوث 

متخااة ف  إدارة األزمات، وذلك م  أج  حس  استثمار تكنولوجيا المعلومات واعتماد 

 .البنك على منظومة اتاال متاورة ف  مجال إدارة تكنولوجيا المعلومات

ة االهتمييام بعناصيير تكنولوجيييا ميي  أجيي  تح يييق مسييتورات جيييدة رجييا علييى البنييك زريياد -2

المعلومات الت  تعد م  األنظمة الداعمة ف  مواجهة األزمات وتحدرثها واالرت اع بها لكي  

تتماشيي  مييع المتغيييرات الحدرثيية لكيي  تكييون قييادة علييى اسييتيعاب المتغيييرات بشييك  إرجيياب  

 .وفعال

ألزميات وصيياغة تحدرد أفض  األساليا لتوعية ميوظفي  البنيك بمخيا ر وتحيدرات إدارة ا -2

التشييررعات المتعل يية ب دارتهييا ميي  خييالل ال ييواني  الخاصيية بهييا، وتييدرربهم علييى مواجهيية 

 .األزمات المالية وذلك م  خالل الخاط االستراتيجية للبنك ف  مواجهة االزمات

تاورر جميع قدرات تكنولوجيا المعلومات ألهميتها نحو الوصول إلى إدارة األزمات وذلك  -5

دام البنييك أفضيي  وأحييدث البييرامج ووضييع الرقابيية علييى شييبكة اةنترنييت ميي  خييالل اسييتخ

للتاد  إلى االختراقات الت  تتعرض لها تكنولوجيا المعلومات، وتدررا الموظفي  عليها 

 .ليكون لدرهم جميع المعلومات الت  رحتاجونها عند المواقف الغامضة

لوميات وذليك لتسيهي  وتايورر وتايورر البنيية التحتيية لتكنولوجييا المعالعم  عليى تحسيي   -0

 .الخدمات الت  ر دمها البنك
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