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 د. عادل خير هللا ناصر بن عبد هللا )1(

 د. فايزة خير هللا ناصر بن عبد هللا )2(

  

 الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب(2()1)

 كلية الدراسات التجارية       
 

 الملخص

هدفت الدراسة إىل حبث أثر اسرتاتيجيات إدارة 

األزمات احلديثة على األداء التسويقي للشركات 

الدولية الكويتية، وركزت على هذه العالقة من 

املسار، اسرتاتيجية فريق حيث اسرتاتيجية تغيري 

عمل األزمات، واسرتاتيجية تفريغ األزمة، 

اسرتاتيجية تفتيت األزمة، اسرتاتيجية احتواء 

األزمة، اسرتاتيجية االحتياطي التعربي 

كمتغريات مستقلة، األداء التسويقي كمتغري 

 تابع.

 جاءت النتائج لتثبت عند مستوى معنوية 
(a ≤ 0.05 )تأثري بني وجود عالقة ارتباط و

اسرتاتيجية تغيري املسار واألداء التسويقي يف 

الشركات الدولية الكويتية. كما اتضح وجود 

عالقة ارتباط وتأثري بني اسرتاتيجية فريق عمل 

األزمات واألداء التسويقي يف الشركات الدولية 

الكويتية، ووجود عالقة ارتباط وتأثري بني 

تسويقي يف اسرتاتيجية تفريغ األزمة واألداء ال

الشركات الدولية الكويتية، وعالقة ارتباط وتأثري 

بني اسرتاتيجية تفتيت األزمة واألداء التسويقي 

يف الشركات الدولية الكويتية، وعالقة ارتباط 

وتأثري بني اسرتاتيجية احتواء األزمة واألداء 

التسويقي يف الشركات الدولية الكويتية، وعالقة 

اتيجية االحتياطي ارتباط وتأثري بني اسرت

التعبوي واألداء التسويقي يف الشركات الدولية 

 (.a ≤ 0.05)الكويتية عند مستوى معنوية 

من أهم ما اقرتحته الدراسة ضرورة امتالك 

الشركات الدولية الكويتية القدر الكايف من 

املعرفة يف استخدام اسرتاتيجيات إدارة األزمات 

العاملني من احلديثة وزيادة اخلربة اليت لدى 

خالل املعرفة املكتسبة من التدريب وتشكيل فريق 

ذو كفاءة ملواجهة األزمات وإعداد ختطيط 

ملواجهة األزمات ومتابعة التطور يف اسرتاتيجيات 

إدارة األزمات احلديثة لالستفادة منها وزيادة 

مهارات القيادة يف ممارسة اسرتاتيجيات إدارة 

دريب واعتماد األزمات احلديثة. من خالل الت

معايري حديثة ومتطورة يف قياس النتائج والتأكد 

 من صحتها.
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The effect of modern crises management strategies On the 

performance of Kuwaiti international companies 

 



 

Abstract

The study aimed to examine 

the effect of modern crises 

management strategies on the 

marketing perform of Kuwaiti 

international companies. The study 

focused on this relationship in terms 

of changing path strategy, crisis team 

strategy, crisis exhausting strategy, 

crisis fragmentation strategy, crisis 

containment strategy and reserve 

mobilization strategy as independent 

variables, marketing performance as 

dependent variable. 

 The results came to 

demonstrate at the level of 

significance (a ≤ 0.05) the presence of 

a correlation and impact between 

changing path strategy and marketing 

performance in Kuwaiti international 

companies, as it was clear that there is 

a correlation and impact between 

crisis team strategy and marketing 

performance in Kuwaiti international 

companies, a correlation and 

influence between crisis exhausting 

strategy and marketing performance 

in Kuwaiti international companies, a 

Correlation and influence between 

Crisis Fragmentation Strategy and 

Marketing Performance in Kuwaiti 

International Companies a correlation 

and influence between crisis 

containment strategy and marketing 

performance in Kuwaiti international 

companies, a correlation and 

influence between reserve 

mobilization strategy and marketing 

performance in Kuwaiti international 

companies at a significant level (a ≤ 

0.05). 

 Among the most important 

things suggested by the study is the 

need for Kuwaiti international 

companies to have sufficient 

knowledge in the use of modern crisis 

management strategies and increase 

the experience of workers through the 

knowledge gained from training and 

the formation of an efficient team to 

face crises, Preparing and planning 

for facing crises, following up the 

development in modern crises 

management strategies to benefit 

from it and increase leadership skills 

in practicing Modern crises 

management strategies through 

training and adopting and modern and 

developed standards in measuring 

results and making sure it is correct. 

 

Key words: Modern crises 

management strategies-  Changing 

path strategy-  Crisis team strategy - 

Crisis exhausting strategy - Crisis 

fragmentation strategy Crisis 

Containment Strategy - Reserve 

mobilization strategy - Marketing 

performance - Kuwaiti international 

companies.  
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 أثر اسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية

 مقدمة:

يف عصر التحديات املتواصلة واملتغريات السريعة واليت ساهم التطور يف جماالت االتصاالت 

والتكنولوجيا واملعلومات وسياسات العوملة واالنفتاح يف سرعة انتشارها وتوسع تأثريها. تواجه 

حدوث  املنظمات املختلفة تغيريات بيئية متعددة سريعة ومفاجئة ألسباب خمتلفة األمر الذي قد يسبب

أنواع متعددة من األزمات هلذه املنظمات ختتلف يف أسبابها ومستويات حدوثها، وشدة تأثرياتها، ودرجة 

تكرار حدوثها، وتصبح مسألة التعامل مع هذه األزمات وإدارتها والتكيف معها أمر حيويا وحتميا 

ث عن أمناط وأساليب إدارية لبقاء واستمرار تلك املنظمات. األمر الذي يتطلب من إدارة املنظمات البح

 –مستحدثة للحد من اآلثار السلبية هلذه األزمات والعمل على إجياد وسائل للتعامل معها قبل وقوعها 

لذا فاملنظمات يف العصر احلديث أصبحت يف حاجة ملحة إىل إجياد أنسب الطرق واألساليب للتعامل 

ت اليت متر بها وسط هذه الظروف البيئية مع األزمات املعاصرة ولكي تستطيع التعامل مع األزما

املختلفة بشكل  (*)املتقلبة عليها أن متتلك اسرتاتيجيات واضحة املعامل تساعدها على إدارة األزمات

ناجح، واسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة هي أساليب إدارية حديثة نسبيا نشأت يف جمال اإلدارة 

ا العامة ملواجهة الظروف والكوارث العامة املفاجئة. وأخذتها العامة حيث تستخدمها الدولة ومنشأته

املنظمات اخلاصة كأسلوب لإلدارة يف مواجهة األحداث واملتغريات غري املتوقعة واملتالحقة إلجناز مهام 

 عاجلة.

وحيث أن األزمات تؤثر على كفاءة وفاعلية األداء املؤسسي للمنظمات بشكل عام واألداء 

اص. من هنا دعت احلاجة إىل وجود اسرتاتيجيات حديثة إلدارة هذه األزمات تالئم التسويقي بشكل خ

 متطلبات البيئة الداخلية واخلارجية هلذه املنظمات.

لذلك تسعى الدراسة احلالية لرتكز على موضوع أثر اسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة 

الشركات الدولية الكويتية تعمل ضمن على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية خاصة أن 

منظومة القطاع اخلاص الذي يعد جزء مهم يف حتقيق طموحات اخلطة التنموية للدولة ورؤية دولة 

 .2035الكويت 

 أواًل: مشكلة الدراسة:

يواجه العامل اآلن حالة غري مسبوقة من حيث التحديات املتواصلة واملتغريات السريعة اليت 

تؤدي إىل حدوث أزمات خمتلفة بأنواعها وحدتها وأثارها على نتائج منظمات األعمال، وتنبع مشكلة 

ي الدراسة من تعرض الشركات الدولية الكويتية إىل منافسة شديدة وضغوط خارجية وداخلية وتؤد

                                                           

( إن أول إدارة  أزمة في تاريخ البشرية بشكل علمي وناجح كانت في عصر نبي هللا يوسف )عليه السالم( عندما *)
 لمصر أثناء حكم الهكسوس.كان عزيًزا 
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إىل حدوث أزمات تؤثر على أدائها التسويقي بشكل خاص ومكانتها التنافسية. األمر الذي استوجب 

 استخدام اسرتاتيجيات للتعامل مع هذه األزمات.

 وميكن إظهار املشكلة بصورة أكثر وضوًحا من خالل اإلجابة على السؤال األساسي.

فريق عمل األزمات  –يثة )تغيري املسار هل يوجد أثر معنوي السرتاتيجيات إدارة األزمات احلد

االحتياطي التعبوي( على األداء التسويقي للشركات  –احتواء األزمة  –تفتيت األزمة  –تفريغ األزمة  –

 الدولية الكويتية.

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

 لدولية الكويتية؟ما أثر اسرتاتيجية تغيري املسار على األداء التسويقي للشركات ا -1
 ما أثر اسرتاتيجية فريق عمل األزمات على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية؟ -2
 ما أثر اسرتاتيجية تفريغ األزمة على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية؟ -3
 ما أثر اسرتاتيجية تفتيت األزمة على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية؟ -4
 ثر اسرتاتيجية احتواء األزمة على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية؟ما أ -5
 ما أثر اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية؟ -6

 

 ثانًيا: أهداف الدراسة:

احلديثة، دراسةةةةةةةةةة مدق وجود عالقة بد كل من إدارة األزمات واسةةةةةةةةةرتاتيجيات إدارة األزمات  -1

 واألداء التسويقي.
 دراسة مدق استخدام االسرتاتيجيات احلديثة يف إدارة األزمات يف الشركات الدولية الكويتية. -2
 تقييم أثر اسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية. -3
ن أن تكون ذات فائدة للشةةةةركات تقديم عدد من التوصةةةةيات الالزمة إلدارة األزمات اليت ميك -4

 الدولية الكويتية.
 

 ثالًثا: أهمية الدراسة:

 يستمد البحث أهمية من االعتبارات العلمية والعملية اآلتية:

تزايد االهتمام مبوضوع اسرتاتيجيات إدارة األزمات الذي أصبح من املفاهيم واسعة االنتشار رغم       -1

 ختدم مجيع اجملاالت. حداثته النسبية وخاصة يف هذه الفرتة واليت
حتديد أثر العالقة بد املتغريات املسةةةةةتقلة وهي اسةةةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة وبد املتغري  -2

 التابع وهو األداء التسويقي.
 أهمية األداء التسويقي حيث يعكس جناح املنظمة أو فشلها. -3
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ديثة املختلفة إلدارة األزمات تقديم التوصةةيات ألصةةحاب القرار مبا يتعلق بأثر االسةةرتاتيجيات احل  -4

 على األداء التسويقي.
 

 رابعًا: التعريفات اإلجرائية:

 :إسرتاتيجية إدارة األزمات احلديثة 

العملية اليت تلجأ هلا اإلدارة العليا عند تعرض املنظمة ألزمة معينة وذلك خالل االختيار 

)إسرتاتيجية تغيري املسار، إسرتاتيجية فريق األمثل لإلسرتاتيجية املناسبة لنوع وطبيعة األزمة وهى: 

عمل األزمات، إسرتاتيجية االحتياطي التعبوي، إسرتاتيجية تفريغ األزمة، إسرتاتيجية تفتيت األزمة 

 وإسرتاتيجية احتواء األزمة(.

 :إسرتاتيجية تغيري املسار 

ال ميكن وقف وهى اإلسرتاتيجية اليت يتم استخدامها عند التعرض إىل أزمات شديدة واليت 

 تصاعدها، وذلك من خالل حتويل مسارها إىل جمال آخر وإىل شيء منتج وفعال.

 :إسرتاتيجية فريق عمل األزمات 

وهى االسرتاتيجية األكثر استخداًما عندما تتشعب األزمة وتتداخل من خالل إشراف 

 متخصصد باجملاالت املختلفة ملواجهتها مواجهة علمية وعدم إغفال نقاطها.

 

 سرتاتيجية تفتيت األزمة:إ 

تعتمد هذه اإلسرتاتيجية على معرفة كافة التفاصيل للعوامل املسببة لألزمة من خالل 

 حتديد اإلطارات املتعارضة واملنافع احملتملة، ومن ثم تقسيم أثر األزمة ألجزاء متعددة قابلة للحل.

 :إسرتاتيجية احتواء األزمة 

 د مرحلة استيعابها وإفقادها قوتها.حصر األزمة بنطاق حمدود وجتميدها عن

 :إسرتاتيجية تفريغ األزمة 

وهي اإلسرتاتيجية اليت تقوم على حماولة إنهاء األزمة من خالل معرفة مضمون وأسباب 

 األزمة.

 :إسرتاتيجية االحتياطي التعبوي 

للجوء وهى اإلسرتاتيجية اليت يتم من خالهلا توفر خمزون أمان من املتطلبات اإلنتاجية، يتم ا

 إليه حبالة تعرض املنظمة ألزمة بنقص يف متطلبات اإلنتاج.
 

 :األداء التسويقي 

 مدق مساهمة وظيفة التسويق باملنظمة يف حتقيق أهداف املنظمة.
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 الشركات الدولية الكويتية:

هي شركات تتسم بامتداد نطاق عملها يف أكثر من دولة سواء خضعت إدارتها إلدارة 

األم أو متت إدارتها يف أكثر من دولة بشكل متوازي، وتتسم هذه الشركات مركزية فى الدولة 

 بارتفاع حجم أعماهلا وحجم إنتاجها وميزانياتها.

 خامًسا: الدراسات السابقة:

 إدارة األزمات:

 (:2018دراسة )محدي، خالد وليد،  -1

االتصاالت  هدفت الدراسة إىل حتديد أثر القيادة اإلبداعية على إدارة األزمات يف شركات

األردنية باالعتماد على متغريات الدراسة )حل املشكالت واختاذ القرارات القابلة للتغيري، املبادأة 

واجملازفة، القدرة على االتصال والتواصل، حتفيز اإلبداع( وتكون جمتمع الدراسة من مجيع العاملد 

إىل وجود أثر للقيادة اإلبداعية  يف شركات االتصاالت األردنية يف أقليم الشمال، وتوصلت الدراسة

 على إدارة األزمات للعاملد.

 (:2018دراسة )العرقان، باسم راشد سالمة،  -2

هدفت الدراسة إىل حتليل أثر فاعلية نظم املعلومات اإلدارية بأبعادها املمثلة بة )رضا 

أمن  –ستجدة املستخدم النهائي، مالءمة النظام للمشروعات اإلدارية، االستجابة للمتغريات امل

سرعة اختاذ القرار( على إدارة األزمات يف البنوك التجارية األردنية. ومت أخذ عينة مالئمة  –املعلومات 

من جمتمع الدراسة، وتوصلت الدراسة إىل وجود أثر ذو داللة إحصائية جلميع أبعاد فاعلية نظم 

 املعلومات اإلدارية على إدارة األزمات يف البنوك التجارية.

 

 (:2017دراسة )أمحد، عصام بدوى،  -3

تتناول الدراسة تكامل وتضافر جهود املنظمات احلكومية واألهلية يف مواجهة هذه 

األزمات وأكدت الدراسة على ضرورة تنظيم اجملتمع للهجوم اجلماعي أو التكتل يف التعامل مع ما 

ختلفه الكوارث واألزمات اجملتمعية من أثار، وقد توصلت الدراسة إىل خطط إجرائية وعلمية ألحداث 

ل بد جهود املنظمات احلكومية واألهلية وكيفية حتقيق اجلهوزية املستمرة والكاملة لفريق تكام

 التعامل مع األزمات والكوارث وأطر وإجراءات التدريب املستمر واالختبارات املستمرة لتلك 
اجلهوزية ، من خالل التدريب على سيناريوهات متوقعة ومستقاة من جتارب حملية ودولية وأحداث 

 قيقية حدثت بالفعل والدروس املستفادة منها.ح
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 :(Christine D, Silva., 2016)دراسة  -4

تتناول الدراسة مفهوم األزمة وأثر التدريب على إدارة األزمة وهل تلعب الشخصية دور يف 

دة فعالية إدارة األزمة؟ وقد توصلت الدراسة إىل أنه ملواجهة األزمة يلزم تكوين فريق إلدارة األزمة وعا

ما يكون هذا الفريق من األفراد داخل املنظمة ويتم تدريبهم باستخدام عملية احملاكاة ويتم توفري 

التغذية املرتدة للفريق بعد إحداث احملاكاة للمساعدة يف حتسد األداء حبيث يتكون لديهم خربات 

 كافية، وتوصلت النتائج إىل أن الشخصية تلعب دور يف إدارة األزمة.

 :(Cemal Zehir, Mahmut Yavuz., 2014 )دراسة  -5

تتناول الدراسة جتارب املنظمات يف إدارة األزمات وتأثريها على األداء، وقد توصلت الدراسة 

إىل أن جتربة األزمة ليست خسارة فقط إمنا هي مكسب أيًضا وهذا الناتج )مكسب/ خسارة( إمنا 

ل األزمة، وترق الدراسة أنه ال توجد يتوقف على عدة عوامل مثل أسباب حدوث األزمات وشكل حلو

طريقة واحدة إلدارة األزمات والباحثد مل يستطيعوا الرتكيز أسلوب واحد أو أكثر إلدارة األزمة. 

 وهذه الدراسة ترق أن لألزمة أثر إجيابي على أداء املنظمات وميكن االستفادة منها.

 :(Austino. O Oparanma., 2014)دراسة  -6

لعالقة بد إدارة األزمة واألداء، وقد توصلت الدراسة إىل أن فعالية األداء تتناول الدراسة ا

داخل املنظمة تتأثر بعملية إدارة األزمة، وأهمية امتالك املنظمة لفريق قادر على إدارة األزمة بكفاءة 

حق وأكدت الدراسة على أن بقاء واستمرار املنظمة مرهون بكفاءة إدارة األزمة فبعض األزمات قد تل

األذق بسمعة املنظمة وضرورة أن يتوفر لدق فريق إدارة األزمة اخلطط والسياسات واالسرتاتيجيات 

 إلدارة األزمة، وكذلك أن يتوفر لديه املعلومات الكاملة اليت متكنه من إدارة األزمة.

 (:2013دراسة )أمحد، اخيارهم عبد اهلل،  -7

سرتاتيجي وإدارة األزمات، وبيان تهدف الدراسة إىل التعرف على مفهومي التخطيط اال

العوامل األساسية اليت جيب أن تؤخذ بعد االعتبار عند القيام بعملية التخطيط االسرتاتيجي والتعرف 

على كيفية إدارة األزمة، وقد توصلت الدراسة إىل أن أهمية التخطيط االسرتاتيجي يف إدارة األزمات 

مد متنع مبوجبه نشر األزمات أو امتدادها أو تاليف تلك تكمن يف تطبيق سياسة متوسطة أو طويلة األ

األزمة قبل تفاقمها )االسرتاتيجية الوقائية( من خالل التخطيط املستقبلي ملنع حدوث أزمة مماثلة 

إضافة إىل رسم اخلطط ملواجهة األزمة والتصدي هلا، ووضع ما مت التخطيط له موضع التنفيذ 

 )التخطيط االسرتاتيجي(.

 

 :(Yamamoto, G. & Sekeroglu, O., 2011)دراسة  -8

هدفت الدراسة إىل معرفة مدق جاهزية وقابلية قطاع الصناعات اجللدية يف تركيا إلدارة 

األزمات، والتعرف على أفكار متخذي القرار املتعلق باألزمات، وقد توصلت الدراسة إىل أن متخذي 
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بالتكنولوجيا قبل االهتمام باألزمات بشكل عام، ولكنهم  القرار باإلدارة العليا مييلون إىل االستثمار

ال يستطيعون ذلك فى الوقت احلالي بسبب تعرض شركاتهم ألزمات متنوعة كنقص السيولة املالية، 

وهناك إمجاع على أن أهم نشاطات األعمال اليت تتأثر باألزمات هي نشاطات البيع، وقد أظهرت 

كبري وضعف باملعلومات املرتبطة مبرحلة االستعداد لوقوع األزمة، الدراسة أن متخذ القرار لديه نقص 

وأيًضا استنتجت الدراسة أن الشركات اليت تستثمر مبجال التكنولوجيا خالل وقوع األزمات يكون 

 أثر األزمة السليب عليها أقل بكثري عن غريها.

 :(V. Aebi, G. Sabato & M. Schmid., 2011)دراسة  -9

زمات يف قطاع البنوك وذلك ملعرفة مدق تأثري األزمات على األداء داخل تناولت الدراسة األ

بالتحليل مستعيًنا بنتائج األعمال  2008حتى عام  2007البنوك، وتناولت الدراسة الفرتة من عام 

خالل تلك الفرتة. وقد توصلت إىل أن قطاع البنوك تتسم منظماته حبساسية عالية نسبًيا إزاء األزمات 

 األزمات املالية اليت تصادف هذا القطاع، وضرورة االستعداد املسبق لألزمات.وبتعدد 

 :(W. Johansen, H. K, Aggerholm & F. Frandsen., 2011)دراسة  -10

تناولت األزمات داخل املنظمات العامة )احلكومية( واملنظمات اخلاصة يف الدمنارك، 

واهلدف األساسي للدراسة هو معرفة كيف تدير هذه الشركات األزمات الداخلية واألنشطة اليت 

سؤال وأرسلت إىل املشاركد  36تقوم بها قبل وأثناء وبعد األزمة، ومت تصميم استقصاء مكون من 

م مسئولد عن التصرف جتاه األزمة، وأظهرت النتائج أن املنظمات لديها خطة طوارئ أو حلول الذين ه

لألزمة، وأظهرت النتائج وجود عالقة قوية بد حجم املنظمة وإدارة األزمات فكلما زاد حجم املنظمة 

 كلما كان لديها حلول وتصرفات جتاه األزمة )خطة لألزمة( وخباصة يف املنظمات اخلاصة.

 (.2009دراسة )الوقفي، علي،  -11

هدفت الدراسة إىل التعرف على توجيهات املديرين يف البنوك التجارية األردنية حنو تغيري 

ثقافة املنظمة بقصد جمابهة األزمات املعاصرة، وقد توصلت الدراسة إىل وجود توجه إجيابي لدق 

صرة وذلك من خالل التغيري يف اجلودة، املبحوثد حنو تغيري ثقافة املنظمة بقصد مواجهة األزمات املعا

التغيري يف اإليداع، التغيري يف معاملة العمالء وتوصلت أيًضا إىل ضرورة الرتكيز على عامل الرقابة من 

 قبل اإلدارات وامليل إىل املركزية أثناء األزمات.
 

 األداء التسويقي:

 (:2018دراسة )املوسوي، كوثر محيد هاني،  -12

لتعرف على دور اليقظة االسرتاتيجية يف حتقيق التميز التسويقي هدفت الدراسة إىل ا

للمنظمة وخلصت إىل أن معمل أمسنت الكوفة اجلديد يف حمافظة النجف األشرف املبحوث مهتم 

 بدرجة كبرية يف التميز التسويقي ومبستوق أكثر من اليقظة االسرتاتيجية.
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 :(Alzyadat etal, 2017)دراسة  -1

إىل وجود أثر لتدريب رجال التسويق على حتسد األداء التسويقي يف  توصلت هذه الدراسة

شركات االتصاالت يف األردن وتبد أن اإلدارة العليا تسعى إىل التحسد املستمر يف األداء التسويقي 

 .وإجياد الطرق واألساليب اليت تؤدي إىل تنفيذ األعمال التسويقية بشكل أفضل

 (:2017دراسة )بركاني، خولة،  -2

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر تطبيق التسويق االبتكاري )سواء كان املنتج، 

التسعري، الرتويح، التوزيع( على حتسد األداء التسويقي للمؤسسة االقتصادية من أجل دعم القدرات 

إحصائية التنافسية من أجل حتقيق النمو واالستمرارية، وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقات ذات داللة 

 بد االبتكار التسويقي واألداء التسويقي متثل يف منو املبيعات وزيادة الرحبية.

 (:2017دراسة )عطاء،  -3

وتناولت الدراسة أثر القيادة االسرتاتيجية واملعرفة يف حتقيق األداء املتميز بشركات 

جية يف حتقيق متيز األداء االتصاالت السودانية، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للقيادة االسرتاتي

 فيما يتعلق مبحور العمالء واحملور املالي كما تبد وجود أثر للقيادة التحويلية يف حتقيق متيز للعمالء.

 (:2016دراسة )كيالني، صونية،  -4

تهدف الدراسة إىل التعرف املفاهيم املتعلقة بإسرتاتيجية اجلودة الشاملة واألداء التسويقي باعتبار أن 

الشاملة أهم مداخل حتسد األداء التسويقي يف املنظمات االقتصادية بصفة عامة وشركات  اجلودة

األدوية بصفة خاصة، وتوصلت الدراسة إىل نتائج هي مستوق األداء التسويقي يف شركات األدوية يف 

ودة اجلزائر واألردن بها تطور إجيابي وأن شركات األدوية يف اجلزائر واألردن تسعى إىل تطبيق اجل

تنافسية، زيادة  –الشاملة اليت هلا أثار إجيابية على األداء التسويقي من خالل زيادة احلصة السوقية 

 األرباح، زيادة والء العمالء.

 (2015دراسة )بوفتانة، مريم الطرش، فوزية موجرش،  -5

ية ودور تهدف الدراسة إىل التعرف على مفهوم االتصال التسويقي واألداء التسويقي ومؤشرات تقيم

االتصاالت التسويقية يف حتسد األداء التسويقي للمؤسسة اتصاالت اجلزائر، وتوصلت الدراسة إىل أن 

مؤسسة اتصاالت اجلزائر تعتمد بشكل كبري على االتصاالت التسويقية من خالل اإلعالن عن 

ملبيعات وحصتها منتجاتها باإلضافة إىل تنشيط املبيعات وتوطيد العالقة مع العمالء مما زاد من ا

 السوقية وحتسد أدائها التسويقي.

 (2014دراسة )حماط، أمرية،  -6

هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر اليقظة االسرتاتيجية يف حتسد األداء التسويقي دراسة 

فرع ميله، وتوصلت الدراسة إىل تبين مؤسسة اتصاالت اجلزائر  –حالة عن مؤسسة اتصاالت اجلزائر 
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االسرتاتيجية على مستوق اإلدارة العامة وهنا غفلت عن أهمية وضرورة مشاركة مجيع  مفهوم اليقظة

العاملد يف الرصد البيئي، كما توصلت إىل أن املعلومات اليت حتصل عليها من الرصد البيئي من 

احلاليد واملرتقبد أما باقي  مصدر واحد فقط )اإلنرتنت( وختص التغريات التكنولوجية والعمالء

تغريات البيئية اخلارجية ومصادر الرصد البيئي األخرق ال تلق اهتمام كايف وأن مفهوم اليقظة امل

 االسرتاتيجية غري منتظم وناقص.

 (:2014دراسة )الربيعي، ليث سليمان، اسعود، أسامة، سامي،  -7

اء هدفت الدراسة إىل اختبار العالقة بد إدارة معرفة العميل وتطوير اخلدمات اجلديدة واألد

( مصرًفا جتارًيا يف مدينة بغداد أما عينة 20التسويقي وتكون جمتمع البحث من مجيع العاملد يف )

البحث مشلت مديري تطوير للخدمات اجلديدة ومديري خدمات العمالء يف سبعة مصارف جتارية، 

واألداء وتوصلت الدراسة إىل نتائج ارتفاع مستوق إدارة معرفة العميل وتطوير اخلدمات اجلديدة 

التسويقي يف عينة البحث باإلضافة إىل وجود أثر مشرتك ذي داللة إحصائية ألداء معرفة العمالء 

االحتفاظ  –احلصة السوقية  –وتطوير اخلدمات اجلديدة يف األداء التسويقي بأبعاده الثالثة )الرحبية 

 بالعمالء(.

 (:2013دراسة )املال والطائي،  -8

إمكانية تبين عمليات التسويق الريادي لتعزيز األداء التسويقي ومت تهدف الدراسة إىل بيان 

عمل دراسة ميدانية يف شركة احلكماء الصناعية لألدوية يف مدينة املوصل، وتوصلت الدراسة إىل 

أن املنظمة املبحوثة تتبنى عمليات التسويق الريادي يف عملها وكذلك تسهم عمليات التسويق الريادي 

 ء التسويقي للمنظمة املبحوثة.يف تعزيز األدا

 (:2012دراسة )اجملالي، أمحد كابد حممد،  -9

هدفت الدراسة إىل التعرف على تشابه أو اختالف البنوك التجارية يف توجهاتها االسرتاتيجية 

وكذلك حتديد التوجهات االسرتاتيجية للبنوك التجارية األردنية العامة، وصل الباحث إىل وجود أثر 

وية للعالقة املنفردة للتوجه التحليلي على معدل الرحبية قياًسا مع املنافسد، كما توصل ذي داللة معن

إىل وجود أثر لبعدين فقط من أبعاد التوجه االسرتاتيجي على معدل الرحبية وهذا باستخدام منوذج 

 االحندار املتعدد.

 (:2010دراسة )الدوسري،  -10

النمو على األداء التسويقي لدق شركات  هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر إسرتاتيجية

( شركة تأمد يف 11التأمد الكويتية ودور التوجه السوقي كمتغري وسيط ومشلت الدراسة )

الكويت وتوصلت الدراسة إىل وجود تأثري ذي داللة إلسرتاتيجية النمو والتوجه السوقي على األداء 

 مو على التوجه السوقي كمتغري وسيط.التسويقي وأن هناك تأثري ذي داللة إلسرتاتيجية الن
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 ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:

تنوعت االجتاهات البحثية للدراسات السابقة من حيث هدف الدراسة واليت هدفت إىل 

استخدام إسرتاتيجيات األزمات يف حال وقوع األزمة أو من خالل ربطها باألداء املنظمي أو تغيري ثقافة 

 ة ملواجهة األزمات أو تطبيق نظام إدارة األزمات بشكل عام.املنظم

أما األداء التسويقي يف الدراسات السابقة تأثر بعمليات التسويق الريادي واالبتكاري وإدارة 

 معرفة العمالء واليقظة اإلسرتاتيجية واالتصال التسويقي والقيادة اإلسرتاتيجية.

على أثر اسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة  يف حد سعت الدراسة احلالية إىل التعرف

)اسرتاتيجية تغيري املسار، اسرتاتيجية فريق عمل األزمات، اسرتاتيجية تفريغ األزمة، اسرتاتيجية 

تفتيت األزمة، اسرتاتيجية احتواء األزمة، اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي( على األداء التسويقي 

 للشركات الدولية الكويتية.

 

 سادًسا: فرضيات الدراسة:

 تقوم الدراسة على اختيار الفرضيات البحثية التالية:

ال يوجد تأثري ذو داللة إحصةةةائية السةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة )اسةةةرتاتيجية تغيري املسةةةار(     -1

 على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية.
إدارة األزمات احلديثة )اسةةةةةةرتاتيجية فريق عمل ال يوجد تأثري ذو داللة إحصةةةةةةائية السةةةةةةرتاتيجيات   -2

 األزمات( على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية.
ال يوجد تأثري ذو داللة إحصةةةةائية السةةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة )اسةةةةرتاتيجية تفريغ األزمة(  -3

 على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية.
لة إحصةةةائية السةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة )اسةةةرتاتيجية تفتيت األزمة(   ال يوجد تأثري ذو دال -4

 على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية.
ال يوجد تأثري ذو داللة إحصةةةائية السةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة )اسةةةرتاتيجية احتواء األزمة(   -5

 على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية.
ال يوجد تأثري ذو داللة إحصةةةةةةائية السةةةةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة )اسةةةةةةرتاتيجية االحتياطي   -6

 التعبوي( على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية.
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 ( منوذج عالقات املتغريات البحثية1شكل رقم )

  

 المسارتغييراستراتيجية 

استراتيجيات 

إدارة 

األزمات 

 الحديثة

 استراتيجية فريق عمل ألزمات

 استراتيجية تفريغ األزمة

 استراتيجية تفتيت األزمة

 استراتيجية احتواء األزمة

 التعبوي استراتيجية االحتياط

 األداء التسويقي

 متغير تابع

 متغيرات مستقلة
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 سابًعا: منهجية البحث:

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي وذلك من أجل بناء تأصيل علمي نظري يف دراسته 

ملوضوع أثر اسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة على األداء التسويقي، كما أن منهجية البحث تعتمد 

إدارة على إجراء دراسة ميدانية من خالل عينة عشوائية، حيث يعتمد البحث امليداني على استخدام 

قياس متمثل يف تطوير استبانة تتضمن عدد من احملاور هي اسرتاتيجية تغيري املسار، اسرتاتيجية فريق 

عمل األزمات، اسرتاتيجية تفريغ األزمة، اسرتاتيجية تفتيت األزمة، اسرتاتيجية احتواء األزمة، 

 اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي، األداء التسويقي.

 جمتمع وعينة البحث:

كون جمتمع البحث يف العاملد بالشركات الدولية الكويتية وقد مت حتديد حجم العينة يت

وذلك من خالل رجوع ، (1)من خالل استخدام الباحث ملعادلة حساب العينة مبعلومية حجم اجملتمع

الباحث إىل بيانات اإلدارة املركزية لإلحصاء وأيًضا بيانات غرفة جتارة وصناعة الكويت وكذلك 

( مفردة من موظفي الشركات 275ات وزارة التجارة الكويتية، حيث مت حتديد حجم العينة لة )بيان

 الدولية.

 ويوضح اجلدول التالي توزيع العينة كما يلي:

 (1جدول )

 توزيع حجم عينة البحث من موظفي الشركات الدولية الكويتية

 % العدد توزيع حجم العينة على الشركات الدولية الكويتية م

 30.9 85 شركات دولية يف جمال البرتول 1

 29.1 80 شركات دولية يف جمال القطاع اخلدمي 2

 40.0 110 شركات دولية يف جمال التجارة 3

 100 275 اإلمجالي

 

                                                           

بحوث التسااااااااااااااويق للتوايخ والرقابة واتوا  ال رارا   2002يمكن الرجوع إلى كال من: بازرعة، محمود صاااااااااااااااد .  (1)
 التسويقية. المكتبة األكاديمية ال اهرة.

Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business 
Students. Pearson, New York, p. 8. 

. نمو ج م ترح الساااتودام الشااابكا  الفصااابية في التنب  باألزما  2017ن اًل عن: حسااامن مصاااملحي.  1992عالم،  
المالية: دراسااااااة تابيقية على البنوا الت ارية. م لة كلية االقتصاااااااد والفلوم السااااااياسااااااية جامفة ال اهرة، الفدد األول، 

 .175يناير، ص
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 أداة البحث:

تشمل أداة البحث عدد من العناصر واملراحل اليت متت بها حتى الوصل إىل شكلها النهائي 

 يلي:ونشري إىل ذلك كما 

مشل تصةةميم أداة البحث على سةةبعة حماور: حمور اسةةرتاتيجية تغيري املسةةار،  تصممميم أداة البحث: -أ

وحمور اسرتاتيجية فريق عمل األزمات، حمور اسرتاتيجية تفريغ األزمة، حمور اسرتاتيجية تفتيت      

األداء األزمة، حمور اسةةةةةةةرتاتيجية احتواء األزمة، حمور اسةةةةةةةرتاتيجية االحتياطي التعبوي، حمور   

التسةةةةةةويقي ومت حتديد عبارات وفقرات حماور البحث من خالل الرجوع إىل عدد من الدراسةةةةةةات  

 السابقة املتصلة مبوضوع أثر اسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة على األداء التسويقي.

 ويشري اجلدول التالي إىل توضيح حماور أداة البحث وعبارات القياس املرتبطة بكل حمور.
 

 (2)جدول 

 حماور أداة البحث

 عدد العبارات مسمى احملور احملور
نسبة عبارات احملور 

 من عبارات األداة

 13.15 5 حمور اسرتاتيجية تغيري املسار األول

 10.53 4 حمور اسرتاتيجية فريق عمل األزمات الثاني

 10.53 4 حمور اسرتاتيجية تفريغ األزمة الثالث

 10.53 4 األزمة حمور اسرتاتيجية تفتيت الرابع

 13.15 5 حمور اسرتاتيجيةاحتواء األزمة اخلامس

 10.53 4 حمور اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي السادس

 31.58 12 األداء التسويقي السابع

 100 38 اجملموع
 

 صدق وثبات أداة البحث:

يقصد بالصدق هو مدق قدرة أداة البحث على قياس املوضوع الذي وضعت من أجله مبعنى 

إىل أي درجة تصلح أداة مجع البيانات لقياس اهلدف الذي وضعت من أجله حبيث ال يقيس شيء أخر 

 ، ومت إجراء الصدق وفق ما يلي:(Sardantakos, 1998, P. 95)أو تعين شيًئا أخر إىل جانبها 

 :Face Validityاهري الصدق الظ -أ

وهو يتعلق بالصدق الظاهري أو السطحي ألداة البحث حيث يتم من خالله احلكم على 

األداء وعبارات مجع البيانات ذات العالقة بكل حمور من احملاور من حيث ارتباطها مبجال وموضوع 
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يتها للحصول البحث ومدق وضوح ومناسبة األداة لعينة البحث وصحة ترتيب بنود العبارات وصالح

 على إجابات من عينة البحث ومت إجراء هذا االختبار من خالل عينة من جمتمع البحث.

 :Content Validityصدق احملتوى  -ب

ويعتمد هذا النوع من الصدق على مدق صدق احملتوق من حيث متثيل العبارات ملتغريات 

البحث وتغطيتها للموضوع، ومت التحقيق من ذلك من خالل عرض أداة البحث على عينة من البحث 

 وذلك وفق املعادلة التالية: Pre - testوجتربتها جتربة أولية واستخدام اختبار 

 = معادلة جتمان
 عدد األخطاء -1

 عدد املبحوثني× عدد األسئلة 

 صدق احملكمني: -ج

حيث مت عرض أداة البحث على جمموعة من احملكمد املتخصصد ولذلك لتأكيد جوانب 

الشكل والصياغة والرتتيب وسالمة عبارات القياس ومدق مالءمتها ومت القيام بإجراء التعديالت 

 األداء قبل توزيعها على عينة البحث.الالزمة اليت اقرتحها احملكمد على 

 ثبات األداة: -د

واملقصود بالثبات هنا أن تعطى األداة نفس النتائج إذا مت استخدامها أو إعادتها مرة أخرق 

حتت ظروف مماثلة، حيث مت احتسابه من خالل معامل " ألفا كرونباخ " باستخدام الربنامج 

 لقيمة لكل حمور وكذلك الثبات الكلي لألداء.حيث يوضح اجلدول اآلتي ا ،" SPSS "اإلحصائي 

 (3جدول )

 معامل ألفا االتساق الداخلي ألداة البحث

 مسمى احملور احملور
 معامل الثبات

Alpha 
 0.872 حمور اسرتاتيجية تغيري املسار األول

 0.854 حمور اسرتاتيجية فريق عمل األزمات الثاني

 0.863 حمور اسرتاتيجية تفريغ األزمة الثالث

 0.871 حمور اسرتاتيجية تفتيت األزمة الرابع

 0.879 حمور اسرتاتيجية احتواء األزمة اخلامس

 0.895 حمور اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي السادس

 0.889 األداء التسويقي السابع

 0.875 الثبات الكلي واالتساق الداخلي لألداة
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 مصادر وحدود البحث:

 بيانات البحث من خالل مدخلد نوضحهما كما يلي:مت احلصول على 

وهي تتعلق بالكتب والدوريات واجملالت والنشةةةةةةةرات والبحوث واإلحصةةةةةةةائيات  مصمممممممممادر ثانوية: -أ

العربية واإلجنليزية ذات العالقة مبوضةةةةةةةةةوع أثر اسةةةةةةةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة على األداء 

 التسويقي.
اسةةةةتمارة االسةةةةتبيان اليت مت توزيعها على عينة البحث املمثلة  تتمثل يف أداة البحث  مصمممممادر أولية: -ب

 للمجتمع. كما أن حدود البحث سوف تقتصر على النواحي التالية:
أن عينة البحث تركز على العاملد يف الشةةةةةةركات الدولية الكويتية   حدود بشممممممممرية: -1

 بقطاعات البرتول واخلدمات والتجارة.
على تناول اسةةةةةةةرتاتيجيات إدارة األزمات  تركز الدراسةةةةةةةة احلالية حدود موضممممممممموعية: -2

احلديثة من حيث ستة أبعاد رئيسية وهي اسرتاتيجية تغيري املسار، فريق عمل األزمات،      

تفريغ األزمة، تفتيت األزمة، إحتواء األزمة، االحتياطي التعبوي كمتغريات مسةةتقلة أما 

 املتغري التابع هو األداء التسويقي.
 

 (.2016 - 2018)الدراسة الزمنية في الفترة من تتمثل حدود  حدود زمنية: -3

 

 التحليل اإلحصائي:

وذلك إلجراء التحليل الالزم  SPSSاستخدمت الدراسة احلالية تطبيقات احلاسب اآللي 

 لبيانات استمارات االستبيان وذلك من خالل األدوات اإلحصائية التالية:

 التوزيعات التكرارية خلصائص عينة البحث. -أ
 معامالت االرتباط ملتغريات البحث.مصفوفة  -ب
 معامل ارتباط كندال. -ج
 حتليل االحندار. R2معامل التحديد  -د

 

ثامًنا: الدراسة التطبيقية وحتليل العالقات بني متغريات اسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة واألداء 

 التسويقي بالشركات الدولية:

يف هذا اجملال من الدراسة التطبيقية اليت تسعى إىل حتقيق أهداف الدراسة واختبار 

الفروض حيث مت إعادة االستبانة وتأكيد لصدقيتها وثباتها. كما أنه مت توصيف عينة البحث 

وكذلك إجراء اختبارات مصفوفة االرتباط بد متغريات البحث وكذلك اختبار معامل ارتباط 

ويوضح الباحث هنا إىل أنه مت القيام مبراجعة  SPSSوباستخدام برنامج  R2ديد بريسون ومعامل حت
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وتأكيد صحة االستجابات الواردة يف االستبيانات املوزعة والقيام بتوكيدها وجتهيزها متهيًدا 

، ومت كذلك SPSSلتحويلها إىل مقياس " كمي " قابل لإلدخال إىل برنامج التحليل اإلحصائي 

" ليكرت " اخلماسي وإعطاء وزن لكل مستوق من مستويات املقياس وفًقا ملا يلي:  استخدام مقياس

( وإدخال البيانات إىل 1(، غري موافق جًدا )2(، غري موافق )3(، حمايد )4(، موافق )5موافق جًدا )

ما الربنامج وفًقا هلذه األوزان وتوكيد عبارات القياس واالستجابة وذلك لقياس معامالت االرتباط، ك

( متغري تابع " وذلك 1( متغري مستقل، )2( متغريات " )3أن عدد املتغريات الداخلة يف النموذج عدد )

 كما يلي:

 ( ملتغريات البحث"Pearson Correlationمصفوفة معامالت االرتباط ) -1

مت اختبار العالقة بد متغريات البحث من خالل استخدام أسلوب معامل االرتباط 

(Pearson Correlation ،)( على نتائج هذا االختبار واليت أظهرت وجود عالقة 4حيث يشري جدول )

 (.level = 0.05) ارتباط متفاوتة وذلك عند مستوق داللة إحصائية

 (4جدول )

 مصفوفة االرتباط بني متغريات البحث

 املتغريات
اسرتاتيجية 

 تغيري املسار

اسرتاتيجية 

فريق عمل 

 األزمات

اسرتاتيجية 

تفريغ 

 األزمة

اسرتاتيجية 

تفتيت 

 األزمة

اسرتاتيجية 

احتواء 

 األزمة

اسرتاتيجية 

االحتياطي 

 التعبوي

األداء 

 التسويقي

اسرتاتيجية 

 تغيري املسار
1       

اسرتاتيجية 

فريق عمل 

 األزمات

0.877 1      

اسرتاتيجية 

 تفريغ األزمة
0.812 0.809 1     

اسرتاتيجية 

تفتيت 

 األزمة

0.775 0.765 0.771 1    

اسرتاتيجية 

إحتواء 

 األزمة

0.853 0.841 0.822 0.802 1   

اسرتاتيجية 

االحتياطي 

 التعبوي

0.821 0.816 0.809 0.793 0.774 1  
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األداء 

 التسويقي
0.815 0.827 0.801 0.795  0.780 0.809 1 

 Significant at the 0.05 level (2-tailed). 

للعالقة بد متغريات البحث  Pearson Correlationيتضح من جدول مصفوفة ارتباط 

الثالثة أن هناك عالقة ارتباط بد اسرتاتيجية تغيري املسار من جانب واسرتاتيجية تفريغ األزمة 

ويقي واسرتاتيجية تفتيت األزمة واسرتاتيجية احتواء األزمة واسرتاتيجية االحتياطي التعبوي واألداء التس

 على التوالي: 0.877 ,0.812 ,0.775 ,0.853 ,0.821 ,0.815حيث جاءت بقيمة 

بد اسرتاتيجية فريق عمل األزمات من جانب  Pearson Correlationبينما جاءت قيم 

واسرتاتيجية تفريغ األزمة واسرتاتيجية تفتيت األزمة واسرتاتيجية احتواء األزمة واسرتاتيجية االحتياطي 

 على التوالي:0.809 ,0.765 ,0.841 ,0.816 ,0.827األداء التسويقي التعبوي و

بد اسرتاتيجية تفريغ األزمة من جانب واسرتاتيجية تفتيت  Pearson Correlationأما قيمة 

 ,0.822 ,0.809األزمة واسرتاتيجية احتواء األزمة واسرتاتيجية االحتياطي التعبوي واألداء التسويقي 

 على التوالي: 0.771

بد اسرتاتيجية تفتيت األزمة من جانب واسرتاتيجية  Pearson Correlationأما قيمة 

 على التوالي: 0.802 ,0.793 ,0.795احتواء األزمة واسرتاتيجية االحتياطي التعبوي واألداء التسويقي 

اتيجية بد اسرتاتيجية احتواء األزمة من جانب واسرت Pearson Correlationأما قيمة 

 على التوالي: 0.774 ,0.780االحتياطي التعبوي واألداء التسويقي 

 0.809كما جاءت قيمة االرتباط بد اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي واألداء التسويقي 

 ومجيعها قيم تدل على وجود عالقة بد متغريات البحث.

 اختبار فروض البحث: -2

 اختبار الفرض األول:

 ما يلي:يشري هذا الفرض إىل 

ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة )اسرتاتيجية تغيري 

املسار( على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية وإلجراء هذا االختبار مت استخدام معامل 

ملسار واألداء التسويقي ارتباط " كندال " وكذلك اختبار حتليل التباين بد متغريي اسرتاتيجية تغيري ا

للشركات، كما مت استخدام اختبار حتليل االحندار بد هذين املتغريين السابق اإلشارة إليهما ملعرفة 

R2 :ومعنوياتها ونوضح ذلك من خالل اجلداول التالية 

 اختبار معامل ارتباط " كندال ": -أ

 



99 

 

 

 99 

الدولية  للشركات التسويقي األداء ىلع الحديثة األزمات إدارة استراتيجيات أثر
خير هللا ناصر بن عبد هللا فايزةد.  ، خير هللا ناصر بن عبد هللا عادلد. |           الكويتية .      

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2020سبتمبر  -يوليو( 7( المجلد )33العدد)

 

 

 

 (5جدول )

 تغيري املسار " ومتغري " األداء التسويقي " معامل االرتباط " كندال " بني متغري " اسرتاتيجية

 املتغري املستقل
 معامل ارتباط " كندال "

 املتغري التابع
 sig القيمة

اسرتاتيجية تغيري 

 املسار
 األداء التسويقي 0.009 0.815

  0.05دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 

يتضح من الجدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط " كندال " أن هناك 

عالقة ارتباط بين المتغير المستقل " استراتيجية تغيير المسار " والمتغير التابع " األداء التسويقي " 

 بين المتغيرين. 0.05وذلك ولوجود داللة معنوية عند مستوى 

 حتليل التباين: -ب

 (6جدول )

 ئج حتليل التباين بني متغري  " اسرتاتيجية تغيري املسار " ومتغري " األداء التسويقي "نتا

املتغري املستقل 

x1 
 البيان

جمموع 

 املربعات
متوسط 

 املربعات
d. f.  اختبار" f " 

اسرتاتيجية 

 تغيري املسار

 Sig القيمة 142 256.25 23116.30 اإلحندار

 0.009 119.655  2.756 387.887 البواقي

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 
 

يتبد من اجلدول السابق لتحليل التباين بد متغريي اسرتاتيجية تغيري املسار واألداء 

 142ودرجة حرية  0.05وهي دالة إحصائًيا عند مستوق معنوية  " f " (119.655)التسويقي أن قيمة 

  ويدل ذلك على صحة وجود عالقة بد املتغريين.
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 حتليل االحندار: -ج

 (7جدول )

 نتائج حتليل االحندار بني متغري  " اسرتاتيجية تغيري املسار " ومتغري " األداء التسويقي "

 B املتغري املستقل
اخلطأ 

 املعياري
R2 Beta 

قيمة 

(T) 
 املعنوية

استراتيجية 
 تغيير المسار

 0.009 8.975  0.687 0.337 2.881 الثابت

X 1 0.351 0.089  0.017 0.378 0.009 

 0.05 دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة وحتليل االحندار بد " اسرتاتيجية تغيري املسار " و " األداء 

 0.69وهذا معناه أن اسرتاتيجية تغيري املسار تفسر ما قيمته  0.687تساوي ( R2) التسويقي " أن قيمة

من األداء التسويقي أما النسبة الباقية فتفسرها متغريات أخرق مل تدخل يف عالقة االحندار هذه كما 

وهي دالة إحصائًيا وتعين أن ( 0.009) وقيمة املعنوية تساوي 0.378تساوي  " T "أن قيمة اختبار 

هو تأثري جوهري حيث أن املتغري املستقل " اسرتاتيجية تغيري املسار " يؤثر يف " األداء التسويقي " و

مل تصل إىل الصفر نستنتج من دراسة وحتليل الفرض األول عدم صحة الفرض أي أننا   " T "قيمة

أي أنه يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة  " H1 " نقبل الفرض البديل 

 الدولية الكويتية. )اسرتاتيجية تغيري املسار( على األداء التسويقي للشركات
 

 اختبار الفرض الثاني:

وينص هذا الفرض على: ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزمات 

احلديثة )اسرتاتيجية فريق عمل األزمات( على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية، ونوضح 

 التالية:دراسة واختبار هذا الفرض من خالل اجلداول 

 اختبار معامل ارتباط " كندال ": -أ

 (8جدول )

 معامل االرتباط " كندال " بني متغري "اسرتاتيجية فريق عمل األزمات " ومتغري " األداء التسويقي"

 املتغري املستقل
 معامل ارتباط " كندال "

 املتغري التابع
 sig القيمة

 التسويقي األداء 0.009 0.827 اسرتاتيجية فريق عمل األزمات

 0.05 دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 
 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط " كندال " أن هناك 

عالقة ارتباط بد املتغري املستقل " اسرتاتيجية فريق عمل األزمات " واملتغري التابع " األداء التسويقي " 

 بد املتغريين. 0.05وذلك ولوجود داللة معنوية عند مستوق 
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 حتليل التباين: -ب

 (9جدول )

 نتائج حتليل التباين بني متغري  " اسرتاتيجية فريق عمل األزمات " ومتغري " األداء التسويقي "

املتغري املستقل 

x1 
 البيان

جمموع 

 املربعات
متوسط 

 املربعات
d. f. اختبار " f " 

اسرتاتيجية 

فريق عمل 

 األزمات

 Sig القيمة 141 257.09 23217.81 االنحدار

 0.009 119.708  2.871 377.983 البواقي

  0.05دال إحصائيًا عند مستوى معنوية 

يتبد من اجلدول السابق لتحليل التباين بد متغريي اسرتاتيجية فريق عمل األزمات واألداء 

 141ودرجة حرية  0.05وهي دالة إحصائًيا عند مستوق معنوية  " f " (119.708)التسويقي أن قيمة 

 عالقة بد املتغريين.ويدل ذلك على صحة وجود 

 حتليل االحندار: -ج

 (10جدول )

 نتائج حتليل االحندار بني متغري  " اسرتاتيجية فريق عمل األزمات " ومتغري " األداء التسويقي "

 B املتغري املستقل
اخلطأ 

 املعياري
R2 Beta 

قيمة 

(T) 
 املعنوية

استراتيجية 

فريق عمل 

 األزمات

 0.009 8.978  0.684 0.348 2.987 الثابت

X 1 0.375 0.090  0.018 0.389 0.009 

 0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة وحتليل االحندار بد " اسرتاتيجية فريق عمل األزمات " و " 

وهذا معناه أن اسرتاتيجية فريق عمل األزمات يفسر ما  0.684تساوي  (R2)األداء التسويقي " أن قيمة 

من األداء التسويقي للشركات، أما النسبة الباقية فتفسرها متغريات أخرق مل تدخل يف  %68قيمته 

 عالقة االحندار هذه.

وهي دالة  (0.009) وقيمة املعنوية تساوي (0.389)تساوي  "T "كما أن قيمة اختبار 

تغري املستقل " اسرتاتيجية فريق عمل األزمات " يؤثر يف " األداء التسويقي " وهو إحصائًيا وتعين أن امل

 مل تصل إىل الصفر. "T"تأثري جوهري حيث أن قيمة 
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 "نستنتج من دراسة وحتليل الفرض الثاني عدم صحة الفرض أي أننا نقبل الفرض البديل 
H1" ارة األزمات احلديثة )اسرتاتيجية فريق عمل أي أنه يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إد

 األزمات( على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية.

 اختبار الفرض الثالث:

وينص هذا الفرض على: ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزمات 

الدولية الكويتية، ونوضح دراسة  احلديثة )اسرتاتيجية تفريغ األزمة( على األداء التسويقي للشركات

 واختبار هذا الفرض من خالل اجلداول التالية:

 اختبار معامل ارتباط " كندال ": -أ

 (11جدول )

 معامل االرتباط " كندال " بني متغري " اسرتاتيجية تفريغ األزمة " ومتغري " األداء التسويقي "

 املتغري املستقل 
 معامل ارتباط " كندال "

 التابعاملتغري 
 sig القيمة

 األداء التسويقي 0.007 0.801 اسرتاتيجية تفريغ األزمة

 0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط " كندال " أن هناك 

عالقة ارتباط بد املتغري املستقل " اسرتاتيجية تفريغ األزمة " واملتغري التابع " األداء التسويقي " وذلك 

 بد املتغريين. 0.05ولوجود داللة معنوية عند مستوق 
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 حتليل التباين: -ب

 (12جدول )

 نتائج حتليل التباين بني متغري  " اسرتاتيجية تفريغ األزمة " ومتغري " األداء التسويقي "

املتغري املستقل 

x1 البيان 
جمموع 

 املربعات
متوسط 

 املربعات
d. f.  اختبار" f " 

اسرتاتيجية 

 تفريغ األزمة

 Sig القيمة 141 272.94 22108.19 اإلحندار

 0.007 118.601  2.566 361.80 البواقي

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتبد من اجلدول السابق لتحليل التباين بد متغريي اسرتاتيجية تفريع األزمة واألداء 

 141ودرجة حرية  0.05وهي دالة إحصائًيا عند مستوق معنوية  " f " (118.601)التسويقي أن قيمة 

 املتغريين.ويدل ذلك على صحة وجود عالقة بد 

 حتليل اإلحندار: -ج

 (13جدول )

 نتائج حتليل االحندار بني متغري  " اسرتاتيجية تفريغ األزمة " ومتغري " األداء التسويقي "

اخلطأ  B املتغري املستقل

 املعياري
R2 Beta  قيمة

(T) 
 املعنوية

اسرتاتيجية 

 تفريغ األزمة

 0.007 8.755  0.631 0.347 2.650 الثابت

X 1 0.362 0.076  0.221 0.311 0.007 

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة وحتليل االحندار بد " اسرتاتيجية تفريغ األزمة " و " األداء 

 %63وهذا معناه أن اسرتاتيجية تفريغ األزمة يفسر ما قيمته  0.631تساوي  (R2)التسويقي " أن قيمة 

التسويقي للشركات، أما النسبة الباقية فتفسرها متغريات أخرق مل تدخل يف عالقة  من األداء

 االحندار هذه.

وهي دالة  (0.007)وقيمة املعنوية تساوي ( 0.311)تساوي  "T "كما أن قيمة اختبار 

وهو تأثري إحصائًيا وتعين أن املتغري املستقل " اسرتاتيجية تفريغ األزمة " يؤثر يف " األداء التسويقي " 

 مل تصل إىل الصفر. "T"جوهري حيث أن قيمة 

 "نستنتج من دراسة وحتليل الفرض الثالث عدم صحة الفرض أي أننا نقبل الفرض البديل 
H1"  أي أنه يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة )اسرتاتيجية تفريغ

 الدولية الكويتية.األزمة( على األداء التسويقي للشركات 
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 اختبار الفرض الرابع:

وينص هذا الفرض على ما يلي: ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزمات 

احلديثة )اسرتاتيجية تفتيت األزمة( على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية، ونوضح دراسة 

 ية:واختبار هذا الفرض من خالل اجلداول التال

 اختبار معامل ارتباط " كندال ": -أ

 (14جدول )

 معامل االرتباط " كندال " بني متغري " اسرتاتيجية تفتيت األزمة " ومتغري " األداء التسويقي "

 املتغري املستقل
 معامل ارتباط " كندال "

 املتغري التابع
 Sig القيمة

 األداء التسويقي 0.011 0.795 اسرتاتيجية تفتيت األزمة

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط " كندال " أن هناك 

عالقة ارتباط بد املتغري املستقل " اسرتاتيجية تفتيت األزمة " واملتغري التابع " األداء التسويقي " وذلك 

 املتغريين.بد  0.05ولوجود داللة معنوية عند مستوق 

 حتليل التباين: -ب

 (15جدول )

 نتائج حتليل التباين بني متغري  " اسرتاتيجية تفتيت األزمة " ومتغري " األداء التسويقي "

املتغري 

 x1املستقل 
 جمموع املربعات البيان

متوسط 

 املربعات
d. f.  اختبار" f " 

اسرتاتيجية 

 تفتيت األزمة

 Sig القيمة 135 249.211 21190.604 اإلحندار

 0.011 117.150  2.670 350.81 البواقي

 0.05 دال إحصائًيا عند مستوق معنوية

يتبد من اجلدول السابق لتحليل التباين بد متغريي اسرتاتيجية تفتيت األزمة واألداء 

 135ودرجة حرية  0.05وهي دالة إحصائًيا عند مستوق معنوية  " f " (117.150)التسويقي أن قيمة 

 ويدل ذلك على صحة وجود عالقة بد املتغريين.
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 حتليل االحندار: -ج

 (16جدول )

 نتائج حتليل االحندار بني متغري  " اسرتاتيجية تفتيت األزمة " ومتغري " األداء التسويقي "

اخلطأ  B املتغري املستقل

 املعياري
R2 Beta 

قيمة 

(T) 
 املعنوية

اسرتاتيجية 

 تفتيت األزمة

 0.011 8.671  0.641 0.349 2.731 الثابت

X 1 0.375 0.066  0.021 0.321 0.011 

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة وحتليل االحندار بد " اسرتاتيجية تفتيت األزمة " و " األداء 

وهذا معناه أن اسرتاتيجية تفتيت األزمة تفسر ما قيمته  0.641تساوي ( R2)التسويقي " أن قيمة 

من األداء التسويقي للشركات، أما النسبة الباقية فتفسرها متغريات أخرق مل تدخل يف عالقة  64%

 االحندار هذه.

وهي دالة إحصائًيا وتعين  (0.011وقيمة املعنوية تساوي ) (0.321)تساوي  "T "كما أن قيمة اختبار 

املستقل " اسرتاتيجية تفتيت األزمة " يؤثر يف " األداء التسويقي " وهو تأثري جوهري حيث أن  أن املتغري

 مل تصل إىل الصفر. "T"قيمة 

أي أنه  "H1 "نستنتج من دراسة وحتليل الفرض الرابع عدم صحة الفرض أي أننا نقبل الفرض البديل 

ات احلديثة )اسرتاتيجية تفتيت األزمة( على األداء يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزم

 التسويقي للشركات الدولية الكويتية.
 

 اختبار الفرض اخلامس:

وينص هذا الفرض على: ال يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزمات 

كويتية، ونوضح دراسة احلديثة )اسرتاتيجية احتواء األزمة( على األداء التسويقي للشركات الدولية ال

 واختبار هذا الفرض من خالل اجلداول التالية:

 اختبار معامل ارتباط " كندال ": -أ

 (17جدول )

 معامل االرتباط " كندال " بني متغري " اسرتاتيجية احتواء األزمة " ومتغري " األداء التسويقي "

 املتغري املستقل
 معامل ارتباط " كندال "

 املتغري التابع
 sig القيمة

 األداء التسويقي 0.002 0.780 اسرتاتيجية احتواء األزمة

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 
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يتضح من اجلدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط " كندال " أن هناك 

" األداء التسويقي " وذلك  عالقة ارتباط بد املتغري املستقل " اسرتاتيجية احتواء األزمة " واملتغري التابع

 بد املتغريين. 0.05 ولوجود داللة معنوية عند مستوق

 حتليل التباين: -ب

 (18جدول )

 نتائج حتليل التباين بني متغري  " اسرتاتيجية احتواء األزمة " ومتغري " األداء التسويقي "

املتغري املستقل 

x1 متوسط  جمموع املربعات البيان

 املربعات
d. f.  اختبار" f " 

اسرتاتيجية 

 احتواء األزمة

 Sig القيمة 142 243.57 20289.590 االحندار

 0.002 117.001  2.198 344.92 البواقي

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتبد من اجلدول السابق لتحليل التباين بد متغريي اسرتاتيجية احتواء األزمة واألداء 

 142ودرجة حرية  0.05وهي دالة إحصائًيا عند مستوق معنوية  " f " (117.001)التسويقي أن قيمة 

 .ويدل ذلك على صحة وجود عالقة بد املتغريين

 حتليل االحندار: -ج

 (19جدول )

 نتائج حتليل االحندار بني متغري  " اسرتاتيجية احتواء األزمة " ومتغري " األداء التسويقي "

اخلطأ  B املتغري املستقل

 املعياري
R2 Beta 

قيمة 

(T) 
 املعنوية

اسرتاتيجية 

 احتواء األزمة

 0.002 8.562  0.630 0.331 2.701 الثابت

X 1 0.362 0.061  0.020 0.301 0.002 

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة وحتليل االحندار بد " اسرتاتيجية احتواء األزمة " و " األداء 

وهذا معناه أن اسرتاتيجية احتواء األزمة تفسر ما قيمته  0.630تساوي  (R2)التسويقي " أن قيمة 

ل يف عالقة من األداء التسويقي للشركات، أما النسبة الباقية فتفسرها متغريات أخرق مل تدخ 63%

 االحندار هذه.

وهي دالة  (0.002)وقيمة املعنوية تساوي  (0.301)تساوي  "T "كما أن قيمة اختبار 

إحصائًيا وتعين أن املتغري املستقل " اسرتاتيجية احتواء األزمة " يؤثر يف " األداء التسويقي " وهو تأثري 

 مل تصل إىل الصفر. "T" جوهري حيث أن قيمة
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 "ة وحتليل الفرض اخلامس عدم صحة الفرض أي أننا نقبل الفرض البديل نستنتج من دراس
H1"  أي أنه يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة )اسرتاتيجية احتواء

 األزمة( على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية.

 

 اختبار الفرض السادس:

يوجد تأثري ذو داللة إحصائية السرتاتيجيات إدارة األزمات وينص هذا الفرض على: ال 

احلديثة )اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي( على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية، ونوضح 

 دراسة واختبار هذا الفرض من خالل اجلداول التالية:

 اختبار معامل ارتباط " كندال ": -أ

 (20جدول )

 كندال " بني متغري " اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي " ومتغري " األداء التسويقي "معامل االرتباط " 

 املتغري املستقل
 معامل ارتباط " كندال "

 املتغري التابع
 Sig القيمة

 األداء التسويقي 0.008 0.809 اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة االرتباط من خالل معامل ارتباط " كندال " أن هناك 

عالقة ارتباط بد املتغري املستقل " اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي " واملتغري التابع " األداء التسويقي " 

 بد املتغريين. 0.05وذلك ولوجود داللة معنوية عند مستوق 

 

 حتليل التباين: -ب

 (21جدول )

 نتائج حتليل التباين بني متغري  " اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي " ومتغري " األداء التسويقي "

املتغري املستقل 

x1 
 البيان

جمموع 

 املربعات
متوسط 

 املربعات
d. f.  اختبار" f " 

اسرتاتيجية 

االحتياطي 

 التعبوي

 Sig القيمة 144 2710.07 21997.38 االحندار

 0.008 118.761  2.719 378.891 البواقي

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 
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يتبد من اجلدول السابق لتحليل التباين بد متغريي اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي واألداء 

 144ودرجة حرية  0.05وهي دالة إحصائًيا عند مستوق معنوية  " f " (118.761)التسويقي أن قيمة 

 وجود عالقة بد املتغريين.ويدل ذلك على صحة 

 حتليل االحندار: -ج

 (22جدول )

 نتائج حتليل االحندار بني متغري  " اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي " ومتغري " األداء التسويقي "

 B املتغري املستقل
اخلطأ 

 املعياري
R2 Beta 

قيمة 

(T) 
 المعنوية

اسرتاتيجية 

االحتياطي 

 التعبوي

 0.008 9.417  0.711 0.435 2.861 الثابت

X 1 0.462 0.077  0.024 0.315 0.008 

  0.05دال إحصائًيا عند مستوق معنوية 

يتضح من اجلدول السابق لدراسة وحتليل االحندار بد " اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي " و " 

وهذا معناه أن اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي يفسر ما  0.711تساوي  (R2)األداء التسويقي " أن قيمة 

من األداء التسويقي، أما النسبة الباقية فتفسرها متغريات أخرق مل تدخل يف عالقة  %71.1قيمته 

 االحندار هذه.

وهي دالة  (0.008)وقيمة املعنوية تساوي  (0.315)تساوي  "T "كما أن قيمة اختبار 

املستقل " اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي " يؤثر يف " األداء التسويقي " وهو  إحصائًيا وتعين أن املتغري

 مل تصل إىل الصفر. "T"تأثري جوهري حيث أن قيمة 

 "نستنتج من دراسة وحتليل الفرض السادس عدم صحة الفرض أي أننا نقبل الفرض البديل 
H1"  ونرفض فرض العدم" H0" ية السرتاتيجيات إدارة األزمات أي أنه يوجد تأثري ذو داللة إحصائ

 احلديثة )اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي( على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية.
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 تاسًعا: ملخص نتائج الدراسة:

يف ضوء الدراسة التطبيقية السابق تناوهلا يوجز الباحث النتائج اليت استخلصها يف النقاط 

 التالية:

أظهرت النتائج الفرضةةةةية األوىل صةةةةحة وجود عالقة ارتباط بد اسةةةةرتاتيجية تغيري املسةةةةار واألداء   -1

إىل  0.05التسويقي للشركات الدولية الكويتية حيث وصلت قيمة هذه العالقة عند مستوق ثقة       

د وفًقا ملعامل ارتباط " كندال " األمر الذي يدل على أن اسةةةةرتاتيجية تغيري املسةةةةار يسةةةةاع   0.815

 الشركات الدولية يف حتسد األداء التسويقي هلا يف ظل األزمات.
اتضةةةةةح من نتائج الدراسةةةةةة احلالية أن هناك تأثري جوهري السةةةةةرتاتيجية تغيري املسةةةةةار على األداء   -2

وهي قيمة جوهرية مما يعين أن  0.687التسةةةويقي بالشةةةركات الدولية الكويتية وصةةةل إىل قيمة  

 يف حتسد األداء التسويقي يف ظل األزمات. %69سار تؤثر بنسبة تطبيق اسرتاتيجية تغيري امل
أظهرت نتائج الدراسةةة احلالية أن اسةةرتاتيجية تغيري املسةةار للشةةركات الدولية الكويتية تسةةتخدم   -3

للتعامل مع األزمات الشديدة اليت يصعب احتواؤها وذلك من خالل خلق روح التحدي واملبادأة لدق    

 ر وحتقيق نتائج أفضل.العاملد لتعويض اخلسائ
أظهرت نتائج الدراسةةةةةةةة احلالية وجود عالقة ارتباط بد اسةةةةةةةرتاتيجية فريق عمل األزمات واألداء   -4

إىل  0.05التسويقي للشركات الدولية الكويتية حيث وصلت قيمة هذه العالقة عند مستوق ثقة       

ريق عمل األزمات يساعد  وفًقا ملعامل ارتباط كندال األمر الذي يدل على أن اسرتاتيجية ف  0.827

 يف حتسد األداء التسويقي لتلك الشركات يف ظل األزمات.
كما أن النتائج على مسةةتوق الفرضةةية الثانية أوضةةحت أن هناك تأثري جوهري السةةرتاتيجية فريق    -5

وهي قيمة جوهرية  0.684عمل األزمات بالشركة الدولية على األداء التسويقي هلا وصل إىل قيمة 

يف  %68ن اسةةةةرتاتيجية فريق عمل األزمات بالشةةةةركات الدولية الكويتية يؤثر نسةةةةبة مما يعين أ

 حتسد األداء التسويقي هلذه الشركات.
من نتائج الفرضية الثانية تأكد أن اسرتاتيجية فريق عمل األزمات بالشركات الدولية الكويتية       -6

إشةةةةراف متخصةةةةصةةةةد   من أكثر األسةةةةاليب اسةةةةتخداًما عندما تنشةةةةب األزمة وتتداخل من خالل

 باجملاالت املختلفة ملواجهتها مواجهة علمية.
تبد من النتائج على مسةةةتوق اختبار الفرضةةةية الثالثة صةةةحة وجود عالقة ارتباط بد اسةةةرتاتيجية     -7

تفريغ األزمة واألداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية حيث وصلت العالقة عند مستوق ثقة       

ل ارتباط كندال األمر الذي يوضةةةح على أن اسةةةرتاتيجية تفريغ األزمة  وفًقا ملعام 0.801إىل  0.05

 يساعد يف حتقيق أداء تسويقي أفضل بتلك الشركات.
من نتائج حتليل عالقة االحندار بد اسرتاتيجية تفريغ األزمة واألداء التسويقي للشركات الدولية       -8

الكويتية وجد أن هناك تأثري جوهري عند تطبيق اسةةةرتاتيجية تفريغ األزمة على األداء التسةةةويقي  
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يؤثر  وهي قيمة جوهرية تعين أن اسةةةرتاتيجية تفريغ األزمة 0.631لتلك الشةةةركة وصةةةل قيمة إىل  

 يف حتسد األداء التسويقي للشركات الكويتية يف ظل األزمات. %63بنسبة 
تؤكد النتائج أن اسةةةرتاتيجية تفريغ األزمة كأحد اسةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة من أجنح   -9

الطرق احلديثة للتعامل مع األزمة إذ أن األزمة تدور حول مضةةةةةةةةةمون معد وبدون االتفاق على هذا  

كون من الصةعب اسةتمرار الدافع لألزمة فأسةاسةها التعرف على أسةباب األزمة والعمل      املضةمون ي 

 على عالجها لتفريغ األزمة.
أما على مسةةةةتوق نتائج الفرضةةةةية الرابعة اتضةةةةح وجود عالقة ارتباط بد اسةةةةرتاتيجية تفتيت  -10

ند مستوق  األزمة واألداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية حيث كانت قيمة هذه العالقة ع   

وفًقا ملعامل كندال األمر الذي يدل على أن تطبيق اسرتاتيجية تفتيت األزمة   0.795هي  0.05ثقة 

 يرتبط بتحقيق أداء تسويق أفضل لتلك الشركات.
اتضةةةةةح من نتائج دراسةةةةةة عالقة االحندار بد اسةةةةةرتاتيجية تفتيت األزمة واألداء التسةةةةةويقي      -11

ثري جوهري لتلك االسرتاتيجية على األداء التسويقي هلذه    للشركات الدولية الكويتية أن هناك تأ 

وهي قيمة جوهرية تعين أن اسةةةةةرتاتيجية تفتيت األزمة تؤثر  0.641الشةةةةةركات وصةةةةةل قيمته إىل  

 يف حتسد األداء التسويقي هلذه الشركات يف ظل األزمة. %64بنسبة 
على معرفة العوامل املسببة   أظهرت نتائج الدراسة احلالية أن اسرتاتيجية تفتيت األزمة تعتمد    -12

لألزمة من خالل حتديد اإلطارات املتعارضةةةةةةةة واملنافع احملتملة ومن ثم تقسةةةةةةةيم أثر األزمة ألجزاء 

 متعددة قابلة للحل وتصلح هذه االسرتاتيجية باألزمات الضخمة واخلطرية.
واء األزمة تبد من نتائج اختبار الفرضةةةية اخلامسةةةة وجود عالقة ارتباط بد اسةةةرتاتيجية احت   -13

واألداء التسةةةويقي للشةةةركات الدولية الكويتية حيث وصةةةلت قيمة هذه العالقة عند مسةةةتوق ثقة  

وفًقا ملعامل ارتباط كندال األمر الذي يوضةةةةةةةةةح أن تطبيق هذه االسةةةةةةةةةرتاتيجية  0.780إىل  0.05

 يرتبط بتحسد األداء التسويقي هلذه الشركات.
ري السرتاتيجية احتواء األزمة على األداء التسويقي أظهرت نتائج الدراسة أن هناك تأثري جوه -14

وهي قيمة جوهرية تعين أن تطبيق تلك  0.630للشةةةةةةةةةةةةةةةةركات الدولية الكويتية وصةةةةةةةةةةةةةةةةل إىل  

 يف حتسد األداء التسويقي لتلك الشركات خالل األزمات. %63االسرتاتيجية تؤثر بنسبة 
لى حصةةةةر األزمة بنطاق حمدود تؤكد نتائج الدراسةةةةة أن اسةةةةرتاتيجية احتواء األزمة تعتمد ع -15

وجتميدها عند مرحلة ميكن اسةةةةتيعابها وإفقاد قوتها وذلك من خالل االسةةةةتماع إىل مطالبة قوق  

 األزمة والتفاوض معهم من خالل النقابات مثاًل.
أبرزت نتائج الفرضةةةةية السةةةةادسةةةةة وجود عالقة ارتباط بد اسةةةةرتاتيجية االحتياطي التعبوي      -16

ات الدولية الكويتية حيث وصةةةلت قيمة هذه العالقة عند مسةةةتوق ثقة واألداء التسةةةويقي للشةةةرك
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وفًقا ملعامل ارتباط كندال األمر الذي يدل على أن اسةةةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجية االحتياطي  0.809إىل  0.05

 التعبوي ترتبط بتحقيق إدارة فعالة لألداء التسويقي لتلك الشركات خالل األزمات.
 اسةةةةةرتاتيجية االحتياطي التعبوي واألداء التسةةةةةويقي ظهر من نتائج حتليل عالقة االحندار بد -17

للشركات الدولية الكويتية أن هناك تأثري جوهري لتلك االسرتاتيجية على األداء التسويقي لتلك      

وهي قيمة جوهرية مما يعين أن هذه االسةةرتاتيجية تؤثر بنسةةبة   0.711الشةةركات وصةةل إىل قيمة  

 أثناء األزمات. يف أداء تسويق فعال لتلك الشركات 71.1%
تؤكد النتائج أن اسةةةةرتاتيجية االحتياطي التعبوي تلًجا إليها املنظمات الصةةةةناعية اليت حتتاج  -18

 إىل مواد خام لعمليات اإلنتاج وبذلك ميكنها مواجهة النقص يف املواد اخلام.
كذلك تؤكد النتائج اليت توصةةةةةلت هلا الدراسةةةةةة احلالية أن من أهم عناصةةةةةر قياس األداء    -19

يقي يف الشةةةةركات الدولية الكويتية تعتمد على قياس احلصةةةةة السةةةةوقية وزيادة املبيعات   التسةةةةو

 واألرباح املوزعة والعائد على االستثمار وأيًضا إنتاج منتجات جديدة حتقق رغبات املستهلكد.
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 توصيات البحث

اسةةةتخدام ضةةةرورة اهتمام الشةةةركة الدولية الكويتية بامتالك القدر الكايف من املعرفة يف   -1

اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة بهدف امتالك القدرة على مواجهة األزمات بكفاءة 

 وفاعلية.
ضةةةةةةةةةةرورة قيام الشةةةةةةةةةةركة الدولية الكويتية برفع درجة اخلربة اليت لديها يف اسةةةةةةةةةةتخدام  -2

 اسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة مع املعرفة املكتسبة من املؤسسات التعليمية والتدريبية       

 لتشكيل فريق ذو كفاءة عالية ملواجهة األزمات اليت ميكن أن تتكرر من حد ألخر.
ضرورة قيام الشركة الدولية الكويتية باالستعداد خبطط وسيناريوهات مت إعدادها مسبًقا       -3

 ملواجهة األزمات.
ضةةةةةةةرورة متابعة التطور يف اسةةةةةةةرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة حتى تعرف كل جديد من  -4

 ئل العلمية غري التقليدية يف طرق إدارة اسرتاتيجيات إدارة األزمات احلديثة.الوسا
زيادة مهارات القيادات اإلدارية يف الشةةةةركات الدولية الكويتية يف ممارسةةةةة اسةةةةرتاتيجيات   -5

إدارة األزمات احلديثة وكيفية صةةةياغة االسةةةرتاتيجيات املناسةةةبة ملواجهة األزمات اليت تواجه 

 لدورات التدريبية املناسبة واملؤمترات املتخصصة.شركاتهم من خالل ا
جيب على الشةةةركات الدولية الكويتية تعزيز السةةةياسةةةات فيما يتعلق باالعتماد على معايري    -6

 حديثة ومتطورة يف قياس النتائج أثناء مواجهة األزمات وبعدها لتحديد اخللل وتصحيح.
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 االستبيمممان

 األخت الفاضلة  األخ الفاضل 

 بعد التحية،،،،

أشكر سيادتكم على استجابتكم الكرمية إلجناز هذا البحث.. مقدرين لسيادتكم حسن 

تعاونكم الصادق. ويرجى العلم بأن هذا االستبيان يركز على حبث أثر اسرتاتيجيات إدارة األزمات 

احلديثة على األداء التسويقي للشركات الدولية الكويتية حيث يقوم هذا البحث يف األساس على ما 

تبدونه سيادتكم من آراء ومقرتحات بناءه. كما نؤكد لسيادتكم على أن كل ما تدلون به من آراء 

 تكون سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.

 زمات الحديثة:أوالً: االستراتيجيات إدارة األ

 اسرتاتيجية تغيري املسار: -1

يتم استخدامها باألزمات الشديدة اليت ال ميكن وقف تصاعد حدتها يكون هدف هذا 

 األسلوب حتويل مسار األزمة إىل اجتاه أقل خطوة أو شيء منتج وفعال.

 الفقرات
 موافق جدا

(5) 
 موافق 

(4) 
 حمايد
(3) 

غري 

 موافق 
(2) 

غري موافق 

 (1)جدا 

األزمات االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادية  -1

السةةةةةةةةةةةةابقة كان هلا تأثري 

على مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةار أداء عمل 

 الشركات.

     

تتعامل إدارة الشةةةةةركة مع  -2

األزمات بناء على اخليارات 

 املالئمة لشدتها.

     

تسةةةةةةتعد إدارة الشةةةةةةركة   -3

باسةةةةرتاتيجية تغيري املسةةةةار 

حد تواجههةةةا أزمةةةات غري 

 واضحة املعامل.

     

حتاول إدارة الشةةةةةركة إىل  -4

تغيري انتبةةةةةاه اجلمهور إىل 
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موضةةةةوع أخر عن موضةةةةوع 

األزمةةةةةةة غةةةةةةالبةةةةةًةا يكون 

 إجيابًيا.

أتوقع أن اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام  -5

اسةرتاتيجية تغيري املسةار له   

أثر إجيةةةةةةةةةابي على أداء  

 الشركة.

     

 اسرتاتيجية فريق عمل األزمات: -2

إمكانات وخربات تؤهلهم للتعامل مع هم جمموعة من األفراد يتم اختيارهم بدقة ولديهم 

األزمات ومهمتهم استشعار إشارات اإلنذار املبكر والتخطيط ملواجهة األزمات املتوقعة ووضع احللول 

 وتتبع أثار األزمة.

 الفقرات
 موافق جدا

(5) 
 موافق 

(4) 
 حمايد
(3) 

 غري موافق 
(2) 

 غري موافق 
 (1)جدًا 

تعتمد إدارة الشةةةةةةةةةركة على  -6

من الداخل  فرق متخصةةةةصةةةةة

 لرصد األزمات حال وقوعها.

     

يعمةةةةل فريق عمةةةةل األزمةةةات   -7

بالشةةةةةةةةةةةةركة لعالج األزمات 

 ومتابعة أثارها.

     

يتم إعالم العاملد بالشةةركة  -8

بطبيعةةةة ومهةةةام فريق األزمةةةة 

 حال تشكيله.

     

يدرك العاملون يف الشةةةةةركة  -9

أهميةةةةةةة عمةةةةةةل فريق إدارة  

األزمةةةةات ويقةةةةدمون اجلهود  

 إلجناحه.املطلوبة 
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 اسرتاتيجية تفريغ األزمة: -3

تدور األزمة حول مضمون يتفق عليه قوق األزمة وتكون مهمة متخذ القرار هي إنهاء األزمة 

 من خالل تفريغ األزمة من مضمونها.

 الفقرات
 موافق جدا

(5) 
 موافق
(4) 

 حمايد
(3) 

غري 

 موافق
(2) 

 غري موافق
 (1)جدًا 

إدارة الشركة قادرة على  -10

حتليل حمتويات ومضمون 

 األزمة والتعامل معها.

     

تعرتف إدارة الشركة  -11

بوجود أزمة بشكل مبدأي 

لضمان القيام بتفريقها 

 )معاجلتها(.

     

إدارة الشركة تقوم بإقامة  -12

حتالفات مؤقتة مع 

العناصر املسببة لألزمة من 

 أجل عالجها.

     

إدارة الشركة ترق أن  -13

األزمة اسرتاتيجية تفريغ 

 حل مناسب ملواجهة األزمة.
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 اسرتاتيجية تفتيت األزمة: -4

تلجأ إدارة الشركة من خالل هذه االسرتاتيجية إىل جتزئة األزمة وتفتيتها إىل أجزاء 

 )أزمات( صغرية يكون من السهل التعامل معها بكفاءة وفعالية عالية.

 الفقرات
 موافق جدا

(5) 
 موافق 

(4) 
 حمايد
(3) 

غري 

 موافق 
(2) 

 غري موافق 
 (1)جدًا 

متتلك إدارة الشةةةةةةةةةةةةةةةركة   -14

معلومات كافية عن طبيعة  

 األزمة اليت تواجهها.

     

تقوم إدارة الشةةةةةركة بعمل  -15

الدراسةةةةةةةةةات الضةةةةةةةةةرورية  

لتحديد املصةةةامل املتعاضةةةة 

داخلًيا وخارجًيا املسةةةةةةةةةةةببة 

 لألزمة.

     

تعتمد إدارة الشةةةةركة على   -16

متخصةةةةةةةةصةةةةةةةةد يف تفتيت 

 )جتزئة( األزمة.

     

اسةةرتاتيجية تفتيت )جتزئة(  -17

األزمات هي األفضةةةةةةةةةةل يف  

حةةل األزمةةات اليت تتعرض  

 هلا الشركة.
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 اسرتاتيجية احتواء األزمة: -5

بهذا األسلوب تعمل إدارة الشركة على حصر األزمة بنطاق حمدود وجتمدها عند مرحلة 

 ميكن استيعابها وإفقادها قوتها.

 الفقرات
 موافق جدا

(5) 
 موافق
(4) 

 حمايد
(3) 

غري 

 موافق
(2) 

 غري موافق
 (1)جدًا 

تعتمد إدارة الشركة على  -18

فريق متخصص الحتواء 

 األزمات.

     

استطاعت الشركة سابًقا  -19

 من احتواء األزمات بنجاح.
 20-     

تقوم إدارة الشركة  -21

بالتعارض مع مسبيب 

 األزمة الحتوائها.

     

باجلهود يقوم العاملون  -22

املطلوبة للمساعدة على 

 احتواء األزمة.

     

أسلوب احتواء األزمة هو  -23

األنسب يف التعامل مع 

األزمات اليت قد متر بها 

 الشركة.
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 اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي: -6

وجود احتياطي تعبوي ميثل قوة وقائية للشركة حتسًبا لوقوع األزمات ويشكل حاجًزا قوًيا 

 مينع قوق األزمة من حتقيق أي اخرتاق وختفض ضغوط األزمة.

 الفقرات
 موافق جدا

(5) 
 موافق 

(4) 
 حمايد

(3) 

غري 

 موافق 
(2) 

 غري موافق 
 (1)جدًا 

تدرك إدارة الشركة أهمية وجود 

)حد أمان( ملخزون املواد اخلام 

 الالزم لإلنتاج.

     

تقوم إدارة الشركة عادة بتوفري 

 املنتجات. خمزون كاف من

     

تقوم إدارة الشركة عادة بتوفري 

 السيولة النقدية ملواجهة األزمات.

     

ترق إدارة الشركة أن 

اسرتاتيجية االحتياطي التعبوي 

 ضرورة ملواجهة األزمات.

     

 

 ثانًيا: األداء التسويقي يف ظل األزمات:

 بالشركة يف حتقيق أهدافها.يوضح األداء التسويقي مدق مساهمة وظيفة التسويق 

 الفقرات
 موافق جدا

(5) 
 موافق 

(4) 
 حمايد
(3) 

 غري موافق 
(2) 

 غري موافق 
 (1)جدًا 

رغم األزمة ما زالت احلصةةةةةةةة  -24

السةةةةةةةةةوقية للشةةةةةةةةةركة تنمو  

 بشكل أكرب من املنافسد.

     

تسةةتطيع الشةةركة التوسةةع يف  -25

 األسواق اليت تعمل بها.

     

متتلك الشةةةةركة خطط بديلة  -26

للتعةةةةامةةةةل مع األزمةةةةات غري   

 املتوقعة باألسواق.
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لدق الشةةةةةةةةةةركة القدرة على  -27

االسةةةةتمرار يف جذب شةةةةرائح  

 جديدة من العمالء.

     

تراعي الشةةةركة اسةةةرتاتيجية  -28

تعةةةةديةةةةل وتطوير منتجةةةةاتهةةةةا  

 للحفاظ على حصتها السوقية.

     

تركز إدارة الشةةةةةةةةركة على   -29

حتسةةةةةةةةد الصةةةةةةةةورة الذهنية  

وزيادة وكسةةةةةةةب ثقة العمالء 

 حصتها السوقية.

     

زيادة نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة منو مبيعات  -30

 الشركة مقارنة باملنافسد.

     

زيادة نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة منو مبيعات  -31

الشةةةةركة خالل العام احلالي 

 مقارنة بالعام السابق.

     

لدق الشةةركة مزيج تسةةويقي   -32

مرن تسةةةةةةةةةةةتطيع تغريه يف ظل 

 األزمات.

     

نسةةةةةةةةةةةةةةةةبة األرباح املوزعة من  -33

 املنافسد. الشركة أعلى من

     

العائد على االسةةةةةةةةةةةةةةتثمار يف  -34

 الشركة أعلى من املنافسد.

     

تقوم الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةركة بتقديم  -35

منتجةةةةةات جةةةةةديةةةةةدة وفقةةةةًةا    

 الحتياجات العمالء.

     

 


