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 اشر اضرراذيجياخ ادارج األزياخ انحذيصح عهي األداء انرطىيقي

 يها حطيٍ اتراهيى يحًىد

 

 

 انًهخص:

٠ٙذف حٌزلغ اٌٟ حٌظؼشف ػٍٟ أػش حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش 

( 11ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ ٌٍششوخص حٌذٚحث١ش رّذ٠ٕش حٌؼخششِٓ سِؼخْ ٚػذدُ٘ )

ششوش،ٌٚظلم١ك رٌه حعظخذِض حٌزخكؼش حٌّٕٙؾ حٌٛطفٟ حٌظل١ٍٍٟ،ٚحالػظّخد ػٍٟ 

ٚطُ حعظخذحَ حعٍٛد حٌؼ١ٕش حعظزخٔش ،ٚرٌه ٌـّغ حٌّؼٍِٛخص حأل١ٌٚش ِٓ ػ١ٕش حٌزلغ،

(حعظزخٔش ػٍٟ ِفشدحص حٌؼ١ٕش،ٚطُ طؼزجظٙخ ِٓ خالي 117ح١ٌّغشس،ٚلذ طُ طٛص٠غ)

حٌّذ٠ش٠ٓ ٚٔخثز١ُٙ ٚسث١غٟ حأللغخَ،ٚوخْ ػذد حالعظزخٔخص حٌظٟ حعظشدص ٚطخٌلش 

%،ٚطُ طل١ًٍ حٌز١خٔخص ٚحعظخشحؽ حٌٕظخثؾ ٚحخظزخس 48( حعظزخٔش رٕغزش 171ٌٍظل١ًٍ)

فٟ حٌظل١ًٍ حإلكظخثٟ،ٚأُ٘ ِخ طٛطً ا١ٌٗ (SPSS)ظخذَ رشٔخِؾ حٌفشٚع ٚطُ حع

حٌزلغ ٘ٛ أْ حٌششوخص حٌذٚحث١ش ِلً حٌزلغ طظؼشع ٌٍؼذ٠ذ ِٓ حألصِخص ِٕٚٙخ 

أصِخص ِظىشسس،ٚ ٚؿٛد طؤػ١ش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌش اكظخث١ش العظشحط١ـ١خص حدحسس 

١ض حألصِش حألصِخص حٌلذ٠ؼش)طغ١١ش حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش،طفظ

ٚحكظٛحء حألصِش( ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش حٌغٛل١ش(ٌششوخص 

حألد٠ٚش رّذ٠ٕش حٌؼخشش ِٓ سِؼخْ،ٚلذ أٚطٟ حٌزلغ رؼشٚسس ل١خَ ششوخص 

حألد٠ٚش رخٔشخء لغُ ِظخظض الدحسس حألصِخص ٠غظخذَ حالعظشحط١ـ١خص حٌلذ٠ؼش 

 ٌألصِخص .
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Abstract: 

The researh aims to identify the effect of modern Crises 

management strategies on marketing Performance for the 

pharmaceutical industrial companies in 10 of Ramadan city, in 

order to achieve the objectives of the study, The research used 

descriptive-analytical approach and designed a questionnaire 

to gather the primary information from study samply by using 

easy sample. A (120) questionnaire have been distributed on 

the studding sample and filled out by a group general 

managers, assistant general manager and department manager. 

The researcher has adopted the survey approach to study the 

sample, the population of the study is the Sam as the sample. 

The numbers of the collected questionnaire and fit for analysis 

were(101) questionnaire, which represented(84%)of the 

studying sample, The statistical package for social sciences 

(SPSS) program was used to analyze and examine the 

hypothesis, The major findings of  The research were the 

pharmaceutical industrial companies suffer from many of 

crisis and this crisis may be repeated again, There is 

statistically significant relationship between modern Crises 

management strategies (changing path strategy, reserve 

mobilization strategy, exhausting Crisis strategy, Crisis 

fragmentation strategy and containment Crisis strategy) on 

marketing performance (sales growth, market share), The 

researcher Recommends It is necessary establish a specialized 

crisis team use modern Crises management strategies.   
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 انفصم األول

 االطار انعاو نهثحس

 

 انًقذيح:

١ش ِظؼذدس عش٠ؼش ِٚفخؿجش العزخد طٛحؿٗ حٌّٕظّخص حٌّخظٍفش طغ١١شحص ر١ج

ِخظٍفش ِّخ لذ ٠غزذ كذٚع حٔٛحع ِظؼذدس ِٓ حالصِخص ٌٙزٖ حٌّٕظّخص طخظٍف فٟ 

حعزخد ٚ ِغظ٠ٛخص كذٚػٙخ،ٚشذس طؤػ١شحطٙخ، ٚدسؿش طىشحس كذٚػٙخ حالِش حٌزٞ 

٠ظطٍذ ِٓ حدحسس حٌّٕظّخص حٌزلغ ػٓ حّٔخؽ ٚحعخ١ٌذ حدحس٠ش ِغظلذػش ٌٍلذ ِٓ 

ٌٙزٖ حٌظغ١شحص ٚحٌؼًّ ػٍٟ ح٠ـخد ٚعخثً ٌٍظؼخًِ ِغ حالصِخص لزً ح٢ػخس حٌغٍز١ش 

ٚلٛػٙخ ٚرخٌطزغ ٘زٖ حألصِخص طئػشػٍٟ حدحثٙخ حٌظغ٠ٛمٟ،ٌزح فخٌّٕظّخص فٟ حٌؼظش 

حٌلذ٠غ حطزلض فٟ كخؿش ٍِلش حٌٟ ح٠ـخد حٔغذ حٌطشق ٚحالعخ١ٌذ ٌٍظؼخًِ ِغ 

ِغ حألصِخص حٌظٟ  حٌظلذ٠خص ٚحالصِخص حٌّؼخطشس،ٌٚىٟ طغظط١غ حٌّٕظّش حٌظؼخًِ

طّش رٙخ ٚعؾ ٘زٖ حٌظشٚف حٌز١ج١ش حٌّظمٍزش ػ١ٍٙخ أْ طّظٍه حعظشحط١ـ١خص ٚحػلش 

حٌّؼخٌُ طغخػذ٘خ ػٍٟ ادحسس حألصِخص حٌّخظٍفش رشىً ٔخؿق،ٚحعظشحط١ـ١خص ادحسس 

حألصِخص حٌلذ٠ؼش ٟ٘ أعخ١ٌذ ادحس٠ش كذ٠ؼش ٔغز١خً ٔشؤص فٟ ِـخي حإلدحسس حٌؼخِش 

حٌّٕشآص حٌؼخِش ٌّٛحؿٙش حٌظشٚف حٌطخسثش ٚحٌىٛحسع طّخسعٙخ حٌذٌٚش ٚ ك١غ

ِٛحؿٙش  حٌّفخؿجش،ٚطّخسعٙخ حٌّٕظّخص حٌخخطش وؤعٍٛد ٌإلدحسس فٟ حٌؼخِش

  حألكذحع ٚحٌّظغ١شحص غ١ش حٌّظٛلؼش ٚحٌّظالكمش إلٔـخص ِٙخَ ػخؿٍش.

٠ٚؼذ لطخع حٌظٕخػخص حٌذٚحث١ش ِٓ أكذ حٌمطخػخص حٌّظؤػشس رخٌّٕخفغش 

خص حألؿٕز١ش،ٌٚزح فبْ حٌششوخص حٌّل١ٍش حٌذٚحث١ش طمغ فٟ حٌخخسؿ١ش ِغ حٌششو

ِٛحؿٙش ل٠ٛش ِغ ششوخص ػخ١ٌّش طفٛلٙخ ِٓ حٌـٛحٔذ حٌظىٌٕٛٛؿ١ش ٚحٌّخ١ٌش ٚحٌؼ١ٍّش 

ٚحإلدحس٠ش،ٚوزٌه حٌغّؼش  حٌم٠ٛش حٌظٟ طظّظغ رٙخ طٍه حٌششوخص،ٚك١غ أْ حألصِخص 

ء حٌظغ٠ٛمٟ رشىً خخص طئػش ػٍٟ وفخءس ٚفخػ١ٍش حألدحء حٌّئعغٟ رشىً ػخَ ٚحألدح

ٌزٌه حٌمطخع ِٓ ٕ٘خ دػض حٌلخؿش حٌٟ ٚؿٛد حعظشحط١ـ١خص كذ٠ؼش إلدحسس ٘زٖ 

حألصِخص طالثُ ِظطٍزخص حٌز١جش حٌذحخ١ٍش ٚحٌخخسؿ١ش،ٚرزٌه ٠غؼٟ حٌزلغ حٌلخٌٟ حٌٟ 
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حٌظٛطً ٌّؼشفش حػش حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ 

 ٌذٚحث١ش . دحخً لطخع حٌظٕخػخص ح

 :انذراضح االضرطالعيح 

فٟ اؽخس طلذ٠ذ ٚرٍٛسس ِشىٍش حٌذسحعش لخِض حٌزخكؼش ربؿشحء رؼغ 

حٌّمخرالص حٌشخظ١ش  دحخً ششوخص حألد٠ٚش رّذ٠ٕش حٌؼخشش ِٓ سِؼخْ،رمظذ 

حٌٛلٛف ػٍٟ أُ٘ أصِخص ٘زٖ حٌششوخص ٚ ٔظخَ ادحسس حألصِخص حٌّظزغ ٚلذ طٛطٍض 

 حٌذسحعش حٌٟ ِخ ٠ٍٟ.

٠ظؤػش حٌؼًّ رششوخص حألد٠ٚش رخٌظشٚف حإللظظخد٠ش حٌخخسؿ١ش،ٚوزٌه دخً  -

 حٌششوش،ٚلذ ٠ئػش ػٍٟ اعظّشحس٠ظٙخ رغٛق حٌؼًّ. 

طؼذد حألصِخص حٌظٟ طظؼشع ٌٙخ حٌششوخص ٚ ٚؿٛد أصِخص ِظىشسس ٠ّٚىٓ  -

 حٌظٕزئ رلذٚػٙخ.

طٛؿذ حعظشحط١ـ١خص إلدحسس حألصِخص رخٌششوخص،ٌٚىٕٙخ ِلذٚدس،ٚ ال٠ٛؿذ  -

 ِؼذس ِغزمخً الدحسس حألصِخص.خطؾ 

 ال طٛؿذ ؿٙش ِلذدس طلض ِغّٟ ادحسس ٌألصِخص ِغجٌٛش ػٓ ادحسس حألصِش. -

ال طؼٕٟ حإلدحسس حٌؼ١ٍخ رظلف١ض حٌؼخ١ٍِٓ ٌذ٠ٙخ أٚ طشـ١ؼُٙ ػٍٟ حعظخذحَ  -

 ِٙخسحطُٙ ٚلذسحطُٙ رخٌطش٠مش حٌظل١لش ٚ حٌفؼخٌش.

 

 :انذراضاخ انطاتقح 

 Mannhng,2004 )دراضح ) .1

٘ذفض حٌذسحعش اٌٟ طٕخٚي حالعظشحط١ـ١خص حٌظٟ طظخز٘خ حٌششوخص حٌظغ١شس 

ٚحٌّظٛعطش ػٕذِخ طٛحؿٗ أصِش وزشٞ ِؼً حٌلشحثك ٚحٌف١ؼخٔخص أٚ وخسػش 

ِشخرٙش،ٚطلذ٠ذ حٌؼٛحًِ حٌظٟ أػزظض ك٠ٛ١ش رمخء حألػّخي،ٚطط٠ٛش ّٔٛرؽ 

إلدحسس حألصِخص ٠ّىٓ حعظخذحِٗ ِٓ لزً حٌششوخص حٌظغ١شس ٚحٌّظٛعطش 

ٌٍلذ ِٓ حٌخغخثش حٌٕخؿّش ػٓ حٌّخخؽش حٌّشطزطش رخٌىٛحسع ِؼً حٌلش٠ك، 

ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش اٌٟ أْ ِذ٠شٞ حٌششوخص حٌظغ١شس ٚحٌّظٛعطش ل١ّٛح 

ّٔٛرؽ ادحسس حألصِخص وؤدحس ادحس٠ش ِّٙش ٌظغخػذُ٘ ػٍٟ حٌىفخف ِٓ أؿً 
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 رمخء ِٕظّخطُٙ ػٍٟ ل١ذ حٌل١خس فٟ أػمخد كظٛي حألصِش أٞ أٔٙخ طظظشف

رؼذ كذٚع حألصِش ١ٌٚظ لزٍٙخ ر١ّٕخ طئ٠ذ حٌذسحعش ػشٚسس حالعظؼذحد 

 حٌّغزك ٌألصِش.

 :    (B. Roger ,2005)دراضح .2

٘ذفض حٌذسحعش اٌٟ حٌظؼشف ػٍٟ حٌّذٞ حٌزٞ رٍغٗ حٌظمذَ فٟ أٔظّش ٚ 

( ِئعغش أػّخي طظذس 147خطؾ ادحسس حألصِخص فٟ ػ١ٕش ِىٛٔش ِٓ )

حٌذسحعش،حٌظظذ٠ش ٌٙزٖ حٌذٚي ٠لًّ اٌٟ دٚي حٌؼخٌُ حٌؼخٌغ،ٚكغذ ٘زٖ 

ِخخؽش ػخ١ٌش ٚ خخطش حألعٛحق حٌّظمٍزش ف١ٙخ، ٌمٍش ِخ ٠ؼشف ػٓ حٌغٍٛن 

حٌظخط١طٟ ٌّٛحؿٙش أصِخص حٌظظذ٠ش ِٓ لزً حٌششوخص حٌّظذسس،ٚلذ طز١ٓ 

%( فمؾ ِٓ حٌششوخص فٟ حٌؼ١ٕش طّظٍه 17ِٓ طٍه حٌذسحعش أْ كٛحٌٟ)

%( ال 77ؿش وز١شس، ر١ّٕخ )أٔظّش ٚ خطؾ إلدحسس أصِخص حٌظظذ٠ش رذس

٠ٍّىْٛ ػٍٟ حإلؽالق أٞ أٔظّش ٚخطؾ إلدحسس أصِخص حٌظظذ٠ش ٚ طز١ٓ 

ِٓ حٌذسحعش أ٠ؼخ أْ حٌششوخص حٌظٟ طّظٍه أٔظّش ٚ خطؾ إلدحسس حألصِخص 

ٟ٘ طٍه حٌششوخص حٌظٟ طؼشػض ألصِخص فٟ حٌغخرك،أٚ حٌلغخعش ؿذح 

ظظذ٠ش، رل١غ حْ ٌٍّخخؽش،أٚ حٌظٟ طؼظّذ رذسؿش وز١شس ػٍٟ ػخثذحص حٌ

 ٔغزش وز١شس ِٓ دخٍٙخ ٠ؼظّذ ػٍٟ حٌظظذ٠ش اٌٟ دٚي حٌؼخٌُ حٌؼخٌغ.

 

 Michelle G. Hough, John E. Spillan ,2005)دراضح ) .3

طظٕخٚي حٌذسحعش أ١ّ٘ش حٌظخط١ؾ حٌّغزك ٌألصِخص ٚخخطش رؼذ أكذحع 

،ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش حٌٟ أْ رؼغ 1771حٌلخدٞ ػشش ِٓ عزظّزش ػخَ 

ظمذ أْ حٌظخط١ؾ حٌّغزك ٌألصِخص غ١ش ػشٚسٞ ر١ّٕخ ٠شٞ حٌّذ٠ش٠ٓ ٠ؼ

حٌزؼغ ػشٚسس حٌظخط١ؾ حٌّغزك ٚحألعظؼذحد ٌألصِخص حٌّلظٍّش، ٚأْ 

حٌظخط١ؾ ٚحألعظؼذحد ٠مًٍ ِٓ كخٌش ػذَ حالسط١خف ٠ٚض٠ذ ِٓ حٌىفخءس فٟ 

ِٛحؿٙش حألكذحع،ٚ٘زٖ حٌذسحعش طٛػق أ١ّ٘ش حٌظخط١ؾ ٌألصِخص ٚطمذَ 

ػذحد ٌألصِخص ٟ٘ طى٠ٛٓ فش٠ك ػًّ الدحسس خّظ خطٛحص ٌؼ١ٍّش حأل
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حألصِخص، طل١ًٍ حألكذحع لذس حٌّغظطخع، خٍك حعظشحط١ـ١خص،ػًّ 

 حٌخطؾ،طى٠ٛٓ خطش ػًّ.  

 

 (: 2006دراضح ) عس انذيٍ زيٍ انعاتذيٍ احًذ، .4

٘ذفض حٌذسحعش اٌٟ طشخ١ض حالٔؼىخعخص حٌغٍز١ش ٌؼذد ِٓ حألصِخص حٌذ١ٌٚش 

ٚ حإلل١ّ١ٍش حٌظٟ ِشص رٙخ دٚي حٌّٕطمش حٌؼشر١ش رّخ ف١ٙخ ِظش ٚ طُ 

حٌظشو١ض ػٍٟ حٌظذحػ١خص حاللظظخد٠ش حٌّخظٍفش ٌؼذد ِٓ حألصِخص حٌذ١ٌٚش ٚ 

حٌظل١ٍٍٟ حإلل١ّ١ٍش ٚحٌّل١ٍش،ٚحػظّذص حٌذسحعش ػٍٟ حألعٍٛد حالعظمشحثٟ ٚ

 – 1997ٌألصِخص ٚ حلظظخد٠خص حٌذٚي حٌّظؤػشس رٙخ فٟ حٌفظشس ِٓ ػخَ 

. ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش حٌٟ أْ ِظش ػخٔض ِٓ رؼغ حألصِخص 1778

حٌذ١ٌٚش ٔظ١ـش ٌؼذَ ٚؿٛد ع١خعخص ٚحعظشحطـ١خص ٚحػلش ٌٍظؼخًِ ِغ طٍه 

 حألصِخص. 

 

 (: 2002دراضح )عهي انطيذ شحاذح يرضي ، .5

دسحعش دٚس حٌظغ٠ٛك فٟ حٌفٕخدق حٌّظش٠ش فٟ أٚلخص  طٙذف حٌذسحعش حٌٟ

حألصِخص،ٚاظٙخس ح٢ػخس حٌغٍز١ش ٌألصِخص ػٍٟ حٌمطخع حٌفٕذلٟ ٚ دسحعش 

حٌخطٛحص حٌّظزؼش ٌّٛحؿٙش حألصِخص،ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش اٌٟ ػشٚسس 

ادحسس حألصِخص ٌٍلذ ِٓ آػخس٘خ حٌغٍز١ش ٚ أْ طىْٛ حٌفٕخدق ِغظؼذس ػٕذ 

ُ حألدٚحص حٌظٟ ٠ّىٓ حالػظّخد ػ١ٍٙخ إلدحسس ٚلٛع حألصِخص ِٚٓ أ٘

حألصِخص ٘ٛ حٌظغ٠ٛك حٌفٕذلٟ ِٓ خالي خطؾ طغ٠ٛم١ش لخثّش ػٍٟ ِض٠ؾ 

حٌظش٠ٚؾ ( ٚ  –ِٕخفز حٌظٛص٠غ  –حٌغؼش  -طغ٠ٛمٟ ِظىخًِ ِٓ ) حٌّٕظؾ 

ِشحػخس طط٠ٛش أدحء حٌؼخ١ٍِٓ رخٌفٕذق ٌظمذ٠ُ خذِش ػٍٟ ِغظٛٞ ػخٌٟ 

 خ١ٍِٓ. ٠غخػذ ػٍٟ طلم١ك حٌشػخء ٌٍؼ
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 .W. Johansen , H. K,Aggerholm & F ,2011)دراضح)  .6

Frandsen 

طٕخٌٚض حألصِخص دحخً حٌّٕظّخص حٌؼخِش) حٌلى١ِٛش( ٚ حٌّٕظّخص حٌخخطش 

فٟ حٌذّٔخسن ، ٚ حٌٙذف حألعخعٟ ٌٍذسحعش ٘ٛ ِؼشفش و١ف طذ٠ش ٘زٖ 

ذ حٌششوخص حألصِخص حٌذحخ١ٍش ٚ حألٔشطش حٌظٟ طمَٛ رٙخ لزً ٚ أػٕخء ٚ رؼ

عئحي ٚ أسعٍض اٌٟ  :7حألصِش،ٚ طُ طظ١ُّ حعظمظخء ِىْٛ ِٓ 

حٌّشخسو١ٓ حٌز٠ٓ ُ٘ ِغج١ٌٛٓ ػٓ حٌظظشف طـخٖ حألصِش،ٚ أظٙشص حٌٕظخثؾ 

أْ حٌّٕظّخص ٌذ٠ٙخ خطش ؽٛسحسة أٚ كٍٛي ٌألصِش،ٚأظٙشص حٌٕظخثؾ 

ٚؿٛد ػاللش ل٠ٛش ر١ٓ كـُ حٌّٕظّش ٚ ادحسس حألصِخص فىٍّخ صحد كـُ 

خْ ٌذ٠ٙخ كٍٛي ٚ طظشفخص طـخٖ حألصِش)خطش حٌّٕظّش وٍّخ و

 ٌألصِش(ٚرخخطش فٟ حٌّٕظّخص حٌخخطش.

 

 (V.Aebi,G. Sabato& M.Schmid ,2011)دراضح  .7

طٕخٌٚض حٌذسحعش حألصِخص فٟ لطخع حٌزٕٛن ٚ رٌه ٌّؼشفش ِذٞ طؤػ١ش 

 1770حألصِخص ػٍٟ حألدحء دحخً حٌزٕٛن،ٚطٕخٌٚض حٌذسحعش حٌفظشس ِٓ ػخَ 

خٌظل١ًٍ ِغظؼ١ٕخً رٕظخثؾ حألػّخي خالي طٍه حٌفظشس. ٚلذ ر 1774كظٝ ػخَ 

طٛطٍض اٌٟ أْ لطخع حٌزٕٛن طظغُ ِٕظّخطٗ رلغخع١ش ػخ١ٌش ٔغز١خً اصحء 

حألصِخص ٚرظؼذد حألصِخص حٌّخ١ٌش حٌظٟ طظخدف ٘زح حٌمطخع،ٚػشٚسس 

 حالعظؼذحد حٌّغزك ٌألصِخص. 

 

 (.Yamamoto,G.&Sekeroglu, O,2011 دراضح)  .2

٘ٛ ِؼشفش ِذٞ ؿخ٘ض٠ش ٚلخر١ٍش لطخع حٌظٕخػخص حٌـٍذ٠ش  ٘ذف حٌذسحعش

فٟ طشو١خ إلدحسس حألصِخص،ٚحٌظؼشف ػٍٟ أفىخس ِظخزٞ حٌمشحس حٌّظؼٍك 

رخألصِخص، ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش اٌٟ أْ ِظخزٞ حٌمشحس رخإلدحسس حٌؼ١ٍخ 

١ّ٠ٍْٛ اٌٟ حالعظؼّخس رخٌظىٌٕٛٛؿ١خ لزً حال٘ظّخَ رخألصِخص رشىً 
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ط١ؼْٛ رٌه فٟ حٌٛلض حٌلخٌٟ رغزذ طؼشع ششوخطُٙ ػخَ،ٌٚىُٕٙ ال ٠غظ

ألصِخص ِظٕٛػش وٕمض حٌغ١ٌٛش حٌّخ١ٌش،ٕٚ٘خن اؿّخع ػٍٟ أْ أُ٘ 

ٔشخؽخص حألػّخي حٌظٟ طظؤػش رخألصِخص ٟ٘ ٔشخؽخص حٌز١غ،ٚلذ أظٙشص 

حٌذسحعش أْ ِظخز حٌمشحس ٌذ٠ٗ ٔمض وز١ش ٚػؼف رخٌّؼٍِٛخص حٌّشطزطش 

أ٠ؼخ حعظٕظـض حٌذسحعش أْ حٌششوخص رّشكٍش حالعظؼذحد ٌٛلٛع حألصِش،ٚ

حٌظٟ طغظؼّش رّـخي حٌظىٌٕٛٛؿ١خ خالي ٚلٛع حألصِخص ٠ىْٛ حػش حألصِش 

 حٌغٍزٟ ػ١ٍٙخ حلً رىؼ١ش ػٓ غ١ش٘خ.  

 

 (2012دراضح) فهذ عهي صانح انُاجي،  .9

طٙذف حٌذسحعش اٌٟ حٌظؼشف ػٍٟ حػش حعظشحط١ـ١خص ادحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش 

وخص حٌظٕخػ١ش حٌذٚحث١ش حٌزشش٠ش فٟ ِذ٠ٕش ػّخْ ٌٍشش ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ

حٌىزشٜ،ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش حٌٟ ٚؿٛد طؤػ١ش رٞ دالٌش اكظخث١ش 

العظشحط١ـ١خص ادحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش )طغ١١ش حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ 

حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش، طفظ١ض حألصِش ٚحكظٛحء حألصِش( ػٍٟ حألدحء 

ظخث١ش إلعظشحط١ـ١ش طغ١١ش حٌّغخس حٌظغ٠ٛمٟ،ٚػذَ ٚؿٛد أػش رٞ دالٌش اك

ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش حٌغٛل١ش( ٌششوخص حٌظٕخػخص 

حٌذٚحث١ش حٌزشش٠ش فٟ ِذ٠ٕش ػّخْ حٌىزشٜ،ٚٚؿٛد أػش رٞ دالٌش اكظخث١ش 

إلعظشحط١ـ١ش حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ 

ذٚحث١ش حٌزشش٠ش فٟ ِذ٠ٕش حٌّز١ؼخص،حٌلظش حٌغٛل١ش( ٌششوخص حٌظٕخػخص حٌ

 ػّخْ حٌىزشٜ.

 

 ( 2013دراضح )اخيارهى عثذ هللا احًذ، .10

حالعظشحط١ـٟ ٚادحسس طٙذف حٌذسحعش حٌٟ حٌظؼشف ػٍٟ ِفِٟٙٛ حٌظخط١ؾ 

،ٚ ر١خْ حٌؼٛحًِ حألعخع١ش حٌظٟ ٠ـذ أْ طئخز رؼ١ٓ حالػظزخس ػٕذ حألصِخص

ادحسس حألصِش،ٚلذ حٌم١خَ رؼ١ٍّش حٌظخط١ؾ حالعظشحط١ـٟ ٚحٌظؼشف ػٍٟ و١ف١ش 
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حالعظشحط١ـٟ فٟ ادحسس حألصِخص طٛطٍض حٌذسحعش حٌٟ أْ أ١ّ٘ش حٌظخط١ؾ 

طىّٓ فٟ ططز١ك ع١خعش ِظٛعطش أٚ ؽ٠ٍٛش حألِذ طّٕغ رّٛؿزٗ ٔشش 

حألصِخص أٚ حِظذحد٘خ أٚ طالفٟ طٍه حألصِش لزً طفخلّٙخ)حإلعظشحط١ـ١ش 

ِّخػٍش اػخفش حٌٛلخث١ش ( ِٓ خالي حٌظخط١ؾ حٌّغظمزٍٟ ٌّٕغ كذٚع أصِش 

اٌٟ سعُ حٌخطؾ ٌّٛحؿٙش حألصِش ٚ حٌظظذٞ ٌٙخ،ٚٚػغ ِخ طُ حٌظخط١ؾ ٌٗ 

 حالعظشحط١ـٟ(. حٌظخط١ؾ ِٛػغ حٌظٕف١ز ) 

 

 (Austino.O Oparanma ,2014)دراضح  .11

طظٕخٚي حٌذسحعش حٌؼاللش ر١ٓ حدحسس حألصِش ٚحألدحء، ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش 

رؼ١ٍّش حدحسس حألصِش ،ٚأ١ّ٘ش حْ فؼخ١ٌش حألدحء دحخً حٌّٕظّش طظخػش  حٌٟ

حِظالن حٌّٕظّش ٌفش٠ك لخدس ػٍٟ حدحسس حألصِش رىفخءس ٚأوذص حٌذسحعش ػٍٟ 

أْ رمخء ٚحعظّشحس حٌّٕظّش ِشْ٘ٛ رىفخءس حدحسس حألصِش فزؼغ حألصِخص 

لذ طٍلك حألرٞ رغّؼش حٌّٕظّش ٚػشٚسس حْ ٠ظٛفش ٌذٞ فش٠ك حدحسس 

إلدحسس حألصِش،ٚوزٌه أْ  حألصِش حٌخطؾ ٚحٌغ١خعخص ٚحالعظشحط١ـ١خص

 ٠ظٛفش ٌذ٠ٗ حٌّؼٍِٛخص حٌىخٍِش حٌظٟ طّىٕٗ ِٓ حدحسس حألصِش.

 Cemal Zehir,Mahmut Yavuz,2014)دراضح)  .12

طظٕخٚي حٌذسحعش طـخسد حٌّٕظّخص فٟ حدحسس حألصِخص ٚطؤػ١ش٘خ ػٍٟ 

حألدحء،ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش حٌٟ أْ طـشرش حألصِش ١ٌغض خغخسس فمؾ حّٔخ 

ٟ٘ ِىغذ ح٠ؼخً ٚ٘زح حٌٕخطؾ )ِىغذ/ خغخسس( حّٔخ ٠ظٛلف ػٍٟ ػذس 

ػٛحًِ ِؼً أعزخد كذٚع حألصِخص ٚشىً كٍٛي حألصِش،ٚطشٞ حٌذسحعش 

ش٠مش ٚحكذس الدحسس حألصِخص ٚحٌزخكؼ١ٓ ٌُ ٠غظط١ؼٛح حٌظشو١ض أٔٗ ال طٛؿذ ؽ

أعٍٛد ٚحكذ أٚ أوؼش الدحسس حألصِش.ٚ٘زٖ حٌذسحعش طشٞ أْ ٌألصِش أػش 

 ح٠ـخرٟ ػٍٟ أدحء حٌّٕظّخص ٠ّٚىٓ حالعظفخدس ِٕٙخ.    
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  (Christine D,Silva ,2016)دراضح  .13

حسس حألصِش ًٚ٘ طٍؼذ طظٕخٚي حٌذسحعش ِفَٙٛ حألصِش ٚ أػش حٌظذس٠ذ ػٍٟ حد

حٌشخظ١ش دٚس فٟ فؼخ١ٌش حدحسس حألصِش؟ ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش حٌٟ أٔٗ 

ٌّٛحؿٙش حألصِش ٠ٍضَ طى٠ٛٓ فش٠ك الدحسس حألصِش ٚػخدس ِخ ٠ىْٛ ٘زح 

حٌفش٠ك ِٓ حألفشحد دحخً حٌّٕظّش ٠ٚظُ طذس٠زُٙ رخعظخذحَ ػ١ٍّش حٌّلخوخس 

حٌّلخوخس ٌٍّغخػذس فٟ  ٠ٚظُ طٛف١ش حٌظغز٠ش حٌّشطذس ٌٍفش٠ك رؼذ حكذحع

طلغ١ٓ حألدحء رل١غ ٠ظىْٛ ٌذ٠ُٙ خزشحص وخف١ش،ٚطٛطٍض حٌٕظخثؾ حٌٟ أْ 

 حٌشخظ١ش طٍؼذ دٚس فٟ حدحسس حألصِش. 

 

 (2017دراضح )عصاو تذوي احًذ،  .14

طظٕخٚي حٌذسحعش طىخًِ ٚ طؼخفش ؿٙٛد حٌّٕظّخص حٌلى١ِٛش ٚ حال١ٍ٘ش فٟ 

سس طٕظ١ُ حٌّـظّغ ِٛحؿٙش ٘زٖ حالصِخص ٚأوذص حٌذسحعش ػٍٟ ػشٚ

ٌٍٙـَٛ حٌـّخػٟ أٚ حٌظىظً فٟ حٌظؼخًِ ِغ ِخ طخٍفٗ حٌىٛحسع ٚحالصِخص 

حٌّـظّؼ١ش ِٓ حػخس،ٚلذ طٛطٍض حٌذسحعش حٌٟ خطؾ حؿشحث١ش ٚػ١ٍّش 

الكذحع طىخًِ ر١ٓ ؿٙٛد حٌّٕظّخص حٌلى١ِٛش ٚحال١ٍ٘ش ٚو١ف١ش طلم١ك 

ٌىٛحسع ٚأؽش حٌـٙٛص٠ٗ حٌّغظّشس ٚحٌىخٍِش ٌفشق حٌظؼخًِ ِغ حالصِخص ٚح

ٚ حؿشحءحص حٌظذس٠ذ حٌّغظّش ٚحالخظزخسحص حٌّغظّشس ٌظٍه حٌـٙٛص٠ش،ِٓ 

خالي حٌظذس٠ذ ػٍٟ ع١ٕخس٠ٛ٘خص ِظٛلؼش ِٚغظمخس ِٓ طـخسد ِل١ٍش 

 ٚد١ٌٚش ٚأكذحع كم١م١ش كذػض رخٌفؼً ٚحٌذسٚط حٌّغظفخدس ِٕٙخ.

 

 :يشكهح انثحس 

ٌّٕخفغش طٕزغ ِشىٍش حٌزلغ ِٓ طؼشع حٌششوخص حٌذٚحث١ش حٌّظش٠ش 

ٚػغٛؽ خخسؿ١ش ٚدحخ١ٍش ػذ٠ذس،ٚطؼشع ٘زح حٌمطخع حٌٙخَ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ حألصِخص 

 ،٠ّٚىٓ ط١خغش ِشىٍش حٌذسحعش فٟ شىً طغخإالص ػٍٟ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:
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ً٘ ٠ٛؿذ حػش ِؼٕٛٞ العظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش)طغ١١ش  .1

حألصِش( حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش،طفظ١ض حألصِشٚحكظٛحء 

 ػٍٟ وفخءس حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش حٌغٛل١ش (؟

ِخ حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش حألوؼش ح١ّ٘ش )طغ١١ش  .1

حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش ،طفظ١ض حألصِش ٚحكظٛحء حألصِش( 

 ٚحٌظٟ طئػش ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش حٌغٛل١ش(؟

 

  انثحس:أهًيح 

 -٠غظّذ حٌزلغ أ١ّ٘ظٗ ِٓ حالػظزخسحص حٌؼ١ٍّش ٚ حٌؼ١ٍّش ح٢ط١ش:

طضح٠ذ حال٘ظّخَ رّٛػٛع حعظشحط١ـ١خص ادحسس حألصِخص ٚ٘ٛ حكذ حٌّٛػٛػخص  .1

حٌّطشٚكش دحثّخ ٚخخطش فٟ طٍه حٌفظشس ٚحٌظٟ طخذَ ؿ١ّغ حٌّـخالص دحخً 

 حٌذٌٚش.

حٌظٕخػخص حٌذٚحث١ش طظٕخٚي حٌذسحعش لطخع ٘خَ ِٓ لطخػخص حٌذٌٚش ٚ٘ٛ لطخع  .2

فٙزح حٌمطخع ٠مذَ خذِخص ألفشحد حٌّـظّغ رّخ ٠ؼٛد رخٌٕفغ ػٍٟ حٌذٌٚش حؿظّخػ١خً 

 ٚحلظظخد٠خ،ٚفٟ ح٢ٚٔش حألخ١شس طؼشع ٘زح حٌمطخع ٌؼذس أصِخص. 

 أ١ّ٘ش حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ ك١غ أٔٗ ٠ؼىظ ٔـخف حٌّٕظّش أٚ فشٍٙخ.    .7

 

 :أهذاف انثحس 

طؤط١ً ِفَٙٛ وً ادحسس حألصِخص،ٚ اعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص ٚ و١ف١ش  .1

 حٌظؼخًِ ِؼٙخ،ٚحألدحء حٌظغ٠ٛمٟ. 

طم١١ُ أػش حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ فٟ  .1

 حٌششوخص حٌذٚحث١ش رّذ٠ٕش حٌؼخشش ِٓ سِؼخْ.

س،حالكظ١خؽٟ طلذ٠ذ حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش)طغ١١ش حٌّغخ .7

حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش ،طفظ١ض حألصِشٚحكظٛحء حألصِش( حٌظٟ طئػش ػٍٟ حألدحء 
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حٌلظش حٌغٛل١ش( فٟ حٌششوخص حٌذٚحث١ش رّذ٠ٕش ‘حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص

 حٌؼخشش ِٓ سِؼخْ.

حٌظٛطً اٌٟ ػذد ِٓ حٌظٛط١خص حٌالصِش الدحسس حألصِخص حٌظٟ ٠ّىٓ أْ طىْٛ  .8

 ١ش رّذ٠ٕش حٌؼخشش ِٓ سِؼخْ.رحص فخثذس ٌٍششوخص حٌذٚحث

 

 :حذود انثحس 

 انحذود انسياَيح: -

 َ.1710طُ ططز١ك أدٚحص حٌذسحعش فٟ ػخَ 

 انحذود انثشريح: -

طظلذد ٔظخثؾ حٌذسحعش ٚفمخً ٌّـّٛػش حٌذسحعش ُٚ٘ حإلدحسس حٌؼ١ٍخ ٚ حالدحسس 

 حٌٛعطٟ ٚحالششحف١ش رخٌششوخص ِلً حٌزلغ.

 انحذود انًىضىعيح: -

طٕخٚي حػش حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش)طغ١١ش طُ فٟ ٘زٖ حٌذسحعش 

حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش،طفظ١ض حألصِش ٚحكظٛحء حألصِش( 

 ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش حٌغٛل١ش(.

 انحذود انًكاَيح: -

 طُ ططز١ك حٌذسحعش دحخً ششوخص حألد٠ٚش رخٌؼخشش ِٓ سِؼخْ.

 

 :يصطهحاخ انثحس 

   ( Crises Management Strategy)اضرراذيجياخ ادارج األزياخ  -
ٟ٘ ؽش٠مش حٌظغٍذ ػٍٟ حألصِخص رخألدٚحص حٌؼ١ٍّش ٚ حإلدحس٠ش حٌّخظٍفش ٚ 

 طـٕذ عٍز١خطٙخ ٚحالعظفخدس ِٓ ح٠ـخر١خطٙخ.

 :(Changing Path Strategy)إضرراذيجيح ذغيير انًطار -

ؼشع اٌٟ أصِخص شذ٠ذس ٚحٌظٟ ٟ٘ حإلعظشحط١ـ١ش حٌظٟ ٠ظُ حعظخذحِٙخ ػٕذ حٌظ

ال ٠ّىٓ ٚلف طظخػذ٘خ،ٚرٌه ِٓ خالي طل٠ًٛ حٌّغخس اٌٟ ِـخي حخش ٚحٌٟ 

 شت ِٕظؾ ٚفؼخي.
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 : (Crisis Fragmentation Strategy)إضرراذيجيح ذفريد األزيح -

طؼظّذ ٘زٖ حإلعظشحط١ـ١ش ػٍٟ ِؼشفش وخفش حٌظفخط١ً ٌٍؼٛحًِ حٌّغززش ٌألصِش 

ٌّظؼخسػش ٚحٌّٕخفغ حٌّلظٍّش،ِٚٓ ػُ طمغ١ُ حػش ِٓ خالي طلذ٠ذ حالؽخسحص ح

 حألصِش ألؿضحء ِظؼذدس لخرٍش ٌٍلً.

 : (Crisis Containment Strategy)إضرراذيجيح احرىاء األزيح -

كظش حألصِش رٕطخق ِلذٚد ٚطـ١ّذ٘خ ػٕذ ِشكٍش ٠ّىٓ حعظ١ؼخرٙخ ٚافمخد٘خ 

 لٛحطٙخ.

 : (Crisis Exhausting Strategy)إضرراذيجيح ذفريغ)يعانجح( األزيح -

ٟٚ٘ حإلعظشحط١ـ١ش حٌظٟ طمَٛ ػٍٟ ِلخٌٚش أٙخء حألصِش ِٓ خالي ِؼشفش 

 ِؼّٛٔٙخ ٚأعزخد حألصِش. 

 : (Reserve Mobilization Strategy)إضرراذيجيح االحرياطي انرعثىي -

ٟٚ٘ حإلعظشحط١ـ١ش حٌظٟ ٠ظُ ِٓ خالٌٙخ طٛفش ِخضْٚ أِخْ ِٓ حٌّظطٍزخص 

لخٌش طؼشع حٌّٕظّش ألصِش رٕمض فٟ ِظطٍزخص حإلٔظخؿ١ش،٠ظُ حٌٍـٛء ا١ٌٗ ر

 حالٔظخؽ. 

ِذٞ ِغخّ٘ش ٚظ١فش :(Marketing Performance)األداء انرطىيقي -

حٌظغ٠ٛك رخٌّٕظّش  رظلم١ك أ٘ذحفٙخ حٌّٛػٛػش فٟ حٌخطش حٌظغ٠ٛم١ش،ِٚٓ 

 خالي ِئشش٠ٓ ّ٘خ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص ٚحٌلظش حٌغٛل١ش(.

 

 خطح انثحس: 

 ٚطظذسؽ فظٛي حٌزلغ وّخ ٠ٍٟ:٠ظىْٛ حٌزلغ ِٓ خّغش فظٛي، 

 حٌفظً حألٚي: حإلؽخس حٌؼخَ ٌٍزلغ. -

 حٌفظً حٌؼخٟٔ: حإلؽخس حٌّفخ١ّٟ٘ ٌٍزلغ. -

 حٌفظً حٌؼخٌغ: ِٕٙـ١ش حٌزلغ. -

 حٌفظً حٌشحرغ:طل١ًٍ ر١خٔخص حٌزلغ ح١ٌّذح١ٔش ٚ حخظزخس حٌفشٚع. -

 حٌفظً حٌخخِظ :حٌٕظخثؾ ٚ حٌظٛط١خص. -
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 اإلطار انًفاهيًي نهثحس انفصم انصاَي:

 اشر اضرراذيجياخ ادارج األزياخ انحذيصح عهي األداء انرطىيقي.

 

 انًقذيح:

اْ حألصِخص أطزلض ؿضءحً ِٓ ٔغ١ؾ حٌل١خس حإلٔغخ١ٔش،ٚ عّش ِٓ عّخص 

حٌل١خس حٌّؼخطشس رل١غ ال ٠ّش ٠َٛ اال ٠ٚظىشس أِخِٕخ ٌفظش حألصِش، فّظطٍق 

ٟ ِخظٍف حألصِش أطزق ِٓ حٌّظطٍلخص حٌّظذحٌٚش ػٍٟ ؿ١ّغ حألطؼذس ٚ ف

 حٌّغظ٠ٛخص حالؿظّخػ١ش.

 

   Crisis Managementأوالً:إدارج األزياخ

 :يفهىو إدارج األزياخ - أ

ٟ٘ ِٕٙـ١ش حٌظؼخًِ ِغ حألصِخص فٟ ػٛء حالعظؼذحدحص ٚحٌّؼشفش ٚحٌٛػٟ 

ٚحإلدسحن ٚحإلِىخ١ٔخص حٌّظٛحفشس ٚحٌّٙخسحص ٚأّٔخؽ حإلدحسس حٌغخثذس،ٚ ٠شٞ حٌغ١ذ 

ٟ و١ف١ش حٌظغٍذ ػٍٟ حألصِش،ٚحٌظلىُ فٟ ػغطٙخ ػ١ٍٖٛ أْ ادحسس حألصِش طؼٕ

 ِٚغخس٘خ ٚحطـخ٘خطٙخ،ٚطـٕذ عٍز١خطٙخ ٚحالعظفخدس ِٓ ح٠ـخر١خطٙخ.

 أهذاف إدارج األزيح: - د

اْ حٌٙذف ِٓ حإلدحسس فٟ حألصِخص ٘ٛ حالعظؼذحد حٌذحثُ ٌٍظؼخًِ ِغ حألصِش 

حٌّّىٕش ِٚؼشفش ِذٜ حالعظـخرش فٟ كخٌش كذٚػٙخ ٚحٌخشٚؽ ِٕٙخ رؤلً حٌخغخثش 

 ٠ّٚىٓ ارشحص أُ٘ ٘زٖ حأل٘ذحف ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ:

رّظخدس حٌظٙذ٠ذ حٌٛحلؼش   طٛف١ش حٌمذسس حٌؼ١ٍّش ػٍٝ حالعظمشحء ٚحٌظٕزئ .1

ٚحٌّلظٍّش ٚحالعظغالي حألِؼً ٌٍّٛحسد ٚحإلِىخٔخص حٌّظخكش ٌٍلذ ِٓ آػخس 

 حألصِش. 

طفخدٞ حألصِخص لزً ٚلٛػٙخ ٚحٌؼًّ ػٍٝ طلم١ك حالعظمشحس ٚطـٕذ حٌظٙذ٠ذحص  .1

 ٚحٌؼذحث١خص ٚحٌّخخؽش ٚحٌلفخظ ػٍٝ حٌّظخٌق حٌل٠ٛ١ش ٌٍذٌٚش ٚكّخ٠ظٙخ. 



              

018 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 الرابعالعدد  ملحق                            المجلد الثامن                                      

 اثر استراتيجيات ادارة األزمات الحديثة علي األداء التسويقي
 مها حسين ابراهيم محمود

 
حكظٛحء طذحػ١خص حألصِش ٚآػخس٘خ حٌغٍز١ش فٛس رذء كذٚػٙخ ِٕٚؼٙخ ِٓ  .7

 حٌظظخػذ. 

ٔظ١ـش حألصِش وزٌه حٌغ١طشس ػٍٝ كـُ حٌؼشس عٛحء طؼٍك رخٌلذ ِٓ حٌٛف١خص  .8

حٌلذ ِٓ حإلطخرخص ٔظ١ـش حألصِش ٚحٌل١ٌٍٛش دْٚ ٚلٛع اطخرخص ٚوزٌه حٌلذ 

ِٓ طٍف حٌّّظٍىخص ٚحٌظٟ طئػش رشىً ِزخشش ػٍٝ حاللظظخد حٌٛؽٕٟ ٌٍذٌٚش 

ٚحٌلذ ِٓ ػ١خع حٌّّظٍىخص رخٌغشلش ٚحٌٕٙذ ٚحٌغطٛ ػٍٝ حٌّٛحلغ حٌؼخِش 

 ٚحٌخخطش. 

 

 ياخ و كيفيح انرعايم يعها:شاَياً:إضرراذيجياخ ادارج األز

ٕ٘خن ٔٛػخْ ِٓ حعظشحط١ـ١خص ادحسس حألصِخص حألٚي ِؼشٚف ٚ ِظذحٚي، 

٠ٚظطٍق ػ١ٍٗ حالعظشحط١ـ١خص حٌظم١ٍذ٠ش،ٚحٌؼخٟٔ ػزخسس ػٓ حعظشحط١ـ١خص ال طضحي 

 فٟ ِؼظّٙخ، ل١ذ حٌظـش٠ذ ٠ٚظطٍق ػ١ٍٙخ رخالعظشحط١ـ١خص غ١ش حٌظم١ٍذ٠ش:

 

 :االضرراذيجياخ انرقهيذيح 

 -طٕف١ظ حألصِش -رخظ حألصِش -اخّخد حألصِش -وزض حألصِش -)أىخس حألصِش         

 ػضي لٜٛ حألصِش ( -طفش٠غ حألصِش

 

 :)االضرراذيجياخ غير انرقهيذيح)انحذيصح 

ٟٚ٘ ؽشق ِٕخعزش ٌشٚف حٌؼظش ِٚظٛحفمش ِغ ِظغ١شحطٗ ٚحُ٘ ٘زٖ 

 -ًِ ِغ حألصِخص حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ ٌٍظؼخ -حالعظشحط١ـ١خص ِخ ٠ٍٟ:)فشق حٌؼًّ 

طفش٠غ -طظؼ١ذ حألصِش  -حالكظٛحء  –حٌّشخسوش حٌذ٠ّمشحؽ١ش ٌٍظؼخًِ ِغ حألصِخص 

 -طذ١ِش حألصِش رحط١خ ٚطفـ١ش٘خ ِٓ حٌذحخً  -طفظ١ض حألصِخص -حألصِش ِٓ ِؼّٛٔٙخ 

 حٌٛفشس ح١ٌّ٘ٛش (
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 راتعاً:األداء انرطىيقي:

 يفهىو األداء انرطىيقي: .1

رؤٔٗ ِذٞ ِغخّ٘ش ٚظ١فش حٌظغ٠ٛك رخٌّٕظّش  ٠ّىٓ طؼش٠ف حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ

رظلم١ك أ٘ذحف حٌّٕظّش.٠ّٚىٓ طؼش٠فٗ أ٠ؼخً رؤٔٗ حٌؼاللش ر١ٓ أٔشطش 

حٌظغ٠ٛك ٚأدحء حألػّخي حٌظـخس٠ش. ٚحألدحء حٌظغ٠ٛمٟ رؤرغؾ طٛسس٘ٛ 

 دسؿش ٔـخف حٌّٕظّش فٟ حٌغٛق ٚحٌظٟ طظلمك رٛحعطش حٌّٕظؾ.

 

أتعاد األداء انرطىيقي .2
 

: 

ِذٞ حٌٕـخف حٌزٞ ِٓ خالٌٗ ٠ظُ طلم١ك أ٘ذحف حٌّٕظّش ٠ٚظُ  ٟٚ٘ انفعانيح -

ل١خعٗ رطشق ػذس أوؼش٘خ ش١ٛػخً:ّٔٛ حٌّز١ؼخص ِمخسٔش ِغ حٌّٕخفغ١ٓ 

 ٚحٌلظش حٌغٛل١ش.

ٟٚ٘ حٌمذسس ػٍٟ طلم١ك حٌؼ١ٍّخص ٚحٌٛظخثف رؤلً طىٍفش ِّىٕش ِغ  انكفاءج -

اػطخء أفؼً حدحء ٚؿٛدس ِّىٕٗ ٠ٚظُ ل١خعٙخ رطشق ػذس ِٓ حوؼش٘خ 

  ش١ٛػخً:حألسرخف حٌّظلممش ٚحٌؼخثذ ػٍٟ حألعظؼّخس.

ٚ٘ٛ لذسس حٌّٕظّش ػٍٟ حالعظـخرش ٌٍظغ١شحص حٌز١ج١ش حٌّخظٍفش ٚحٌظٟ  نركيفح -

حٌّٕظـخص حٌظٟ ططشكٙخ حٌششوش فٟ حألعٛحق ِٚذٞ  ٠ّىٓ ل١خعٙخ ِٓ خالي

ٔـخكٙخ ِمخسٔش ِغ حٌّٕخفغ١ٓ ٚ اؿّخٌٟ حٌّز١ؼخص ٔغزش اٌٟ حٌّٕظـخص حٌظٟ 

 طُ طمذ٠ّٙخ اٌٟ حألعٛحق خالي ٔفظ حٌفظشس حٌّشخس ح١ٌٙخ.

 

ٚلذ طُ ِشحؿؼش حٌؼذ٠ذ ِٓ حٌذسحعخص فٟ ِـخي ل١خط حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ ِٚغ 

حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ اال أْ أغٍذ حٌّمخ١٠ظ طؼّٕض وال  ٚؿٛد حٌؼذ٠ذ ِٓ ؽشق ل١خط

ِٓ ّٔٛ حٌّز١ؼخص ٚحٌلظش حٌغٛل١ش ٌٚزح طشوض حٌزخكؼش ػٍٟ ٘زحْ حٌؼٕظشحْ 

 وّم١خط ٌألدحء حٌظغ٠ٛمٟ.

 

 



              

01: 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 الرابعالعدد  ملحق                            المجلد الثامن                                      

 اثر استراتيجيات ادارة األزمات الحديثة علي األداء التسويقي
 مها حسين ابراهيم محمود

 
 انفصم انصانس: 

 يُهجيح انثحس

 

 أوالً يُهج وأضهىب انثحس:

رٕخًء ػٍٟ ؽز١ؼش حٌزلغ ٚحأل٘ذحف حٌظٟ ٠غؼٟ ٌظلم١مٙخ فمذ حعظخذِض 

حٌزخكؼش حٌّٕٙؾ حٌٛطفٟ حٌظل١ٍٍٟ،ٚحٌزٞ ٠ؼظّذ ػٍٟ دسحعش حٌظخ٘شس وّخ طٛؿذ فٟ 

 .حٌٛحلغ ٠ٚٙظُ رٛطفٙخ ٚطفخً دل١مخ ٠ٚؼزش ػٕٙخ طؼز١شحً و١ف١خً ٚو١ّخً 

 

 وقذ اضرخذيد انثاحصح يصذريٍ أضاضيٍ نهًعهىياخ: 

 ٚحٌظٟ طظّؼً فٟ حٌىظذ ٚحٌّشحؿغ حٌؼشر١ش ٚحألؿٕز١ش رحص  انصاَىيح: انًصادر

حٌؼاللش،ٚحٌذٚس٠خص ٚحٌّمخالص ٚحٌظمخس٠ش،ٚحألرلخع ٚحٌذسحعخص حٌغخرمش حٌظٟ 

 طٕخٌٚض ِٛػٛع حٌزلغ،ٚحٌزلغ ٚحٌّطخٌؼش فٟ ِٛحلغ حالٔظشٔض حٌّخظٍفش.  

 :ـؤص حٌزخكؼش ٌّؼخٌـش حٌـٛحٔذ حٌظل١ٍ١ٍش ٌّٛػٛع حٌزلغ ٌ انًصادر األونيح

اٌٟ ؿّغ حٌز١خٔخص حأل١ٌٚش ِٓ خالي حالعظزخٔش وؤدحس سث١غ١ش ٌٍزلغ،ٌٚمذ 

 طّّض خظ١ظخً ٌٙزح حٌغشع. 

 

 شاَياً: فروض انثحس وانًرغيراخ :

حعظٕخدحً حٌٟ ِشىٍش حٌزلغ ٚأ٘ذحفٗ ٠ّىٓ ط١خغش فشٚع حٌزلغ ػٍٟ حٌٕلٛ 

 حٌظخٌٟ.

 انفرض انرئيطي:

ظخث١ش العظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص ال ٠ٛؿذ طؤػ١ش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌش اك

حٌلذ٠ؼش)طغ١١ش حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش،طفظ١ض حألصِش ٚحكظٛحء 

حألصِش( ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش حٌغٛل١ش(ٌششوخص حألد٠ٚش 

 رّذ٠ٕش حٌؼخشش ِٓ سِؼخْ .

 



              

010 
 

كلية التجارة  –جامعة قناة السويس 

 سماعيليةاإٌل

 المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
 2017 الرابعالعدد  ملحق                            المجلد الثامن                                      

 اثر استراتيجيات ادارة األزمات الحديثة علي األداء التسويقي
 مها حسين ابراهيم محمود

 
 يرغيراخ انثحس:

حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش)طغ١١ش  انًرغيراخ انًطرقهح: -

  حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش،طفظ١ض حألصِشٚحكظٛحء حألصِش(

 حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش حٌغٛل١ش( انًرغير انراتع: -

 

 شانصاً:يجرًع انثحس و انعيُح:

ٓ ٠ظىْٛ ِـظّغ حٌزلغ ِٓ ؿ١ّغ حٌششوخص حٌذٚحث١ش رّذ٠ٕش حٌؼخشش ِ

ششوش،أِخ ػ١ٕش حٌزلغ فمذ حػظّذص حٌزخكؼش ػٍٟ حعظخذحَ  11سِؼخْ ٚػذد٘خ 

حعٍٛد حٌؼ١ٕش ح١ٌّغشس ٚرٌه ألْ ٘زح حٌٕٛع ِٓ حٌؼ١ٕخص ٠خذَ أ٘ذحف حٌزلغ ِٓ 

ك١غ ِذٞ وفخءس ٚخزشس أفشحد حٌؼ١ٕش رّٛػٛع حٌزلغ،أِخ ٚكذس حٌّؼخ٠ٕش فظظّؼً فٟ 

ْٛ حٌٛظخثف حٌظخ١ٌش)ِذ٠شػخَ،ٔخثذ وخفش حألفشحد حٌؼخ١ٍِٓ فٟ طٍه حٌششوخص ٠ٚشغٍ

(حعظزخٔش ػٍٟ ِفشدحص حٌؼ١ٕش،ٚوخْ 117ِذ٠شػخَ ٚسإعخء حأللغخَ( ٚلذ طُ طٛص٠غ)

 %.48( حعظزخٔش رٕغزش 171ػذد حالعظزخٔخص حٌظٟ حعظشدص ٚطخٌلش ٌٍظل١ًٍ)

 

 راتعاً: أضانية انرحهيم اإلحصائي نهثياَاخ:

خعظخذحَ كضَ ٌٍؼٍَٛ طُ اؿشحء حٌظل١ًٍ حإلكظخثٝ ٌز١خٔخص حٌذسحعش ر

 (SPSS Ver. 20) .حالؿظّخػ١ش،حإلطذحس حٌؼخِٓ ػشش 

 

 انفصم انراتع

 ذحهيم تياَاخ انثحس انًيذاَيح و اخرثار انفروض.

 

 انًقذيح:

طُ حالػظّخد فٟ ؿّغ حٌز١خٔخص حأل١ٌٚش حٌّطٍٛرش إلطّخَ حٌزلغ حٌلخٌٟ ػٍٟ 

 حٌغشع.لخثّش حعظمظخء)حعظزخٔش( طُ حػذحد٘خ خظ١ظخً ٌٙزح 
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 إخرثار انفرض انرئيطي:

ال ٠ٛؿذ طؤػ١ش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌش اكظخث١ش العظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص 

حٌلذ٠ؼش)طغ١١ش حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش،طفظ١ض حألصِش ٚحكظٛحء 

حألصِش( ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش حٌغٛل١ش(ٌششوخص حألد٠ٚش 

 ؼخْ .رّذ٠ٕش حٌؼخشش ِٓ سِ

ٌٍظلمك ِٓ طلش حٌفشع طُ اعظخذحَ طل١ًٍ حألٔلذحس حٌخطٟ حٌّظؼذد،وّخ 

  رخٌـذٚي حٌظخٌٟ. 

 ( 2جذول رقى )

يىضح َرائج ذحهيم األَحذار انخطي انًرعذد  ألشر اضرراذيجياخ ادارج األزياخ 

 األداء انرطىيقي عهيانحذيصح 

 انًرغير

 انراتع

انًرغيراخ 

 انًطرقهح

 االرذثاط

R 

يعايم 

انرحذيذ 

2(R) 

 Fقيًح 
 يطرىي

 Fدالنح 

يعايالخ 

 βاالَحذار 

β 

 انكهي
 tدالنح  tقيًح 

 ًَى

 انًثيعاخ

 ذغيير انًطار

0.342 0.107 2.01 
0.000 

 

0.053 

1.212 

0.73 0.552 

االحرياطي 

 انرعثىي
0.276 2.02 0.040 

 0.172 1.32 0.124 ذفريغ األزيح

 0.216 1.27 0.122 ذفريد األزيح

 0.015 2.43 0.321 احرىاء األزيح

انحصح 

 انطىقيح

 ذغيير انًطار

0.296 0.027 12.62 0.000 

0.057 

1.763 

0.45 0.624 

االحرياطي 

 انرعثىي
0.163 1.57 0.112 

 0.162 1.36 0.1222 ذفريغ األزيح

 0.001 3.54 0.412 ذفريد األزيح

 0.023 1.62 0.169 احرىاء األزيح

األداء 

 انرطىيقي

 ذغيير انًطار

0.299 0.093 14.12 0.000 

0.064 

1.227 

0.75 0.434 

االحرياطي 

 انرعثىي
0.176 1.22 0.064 

 0.125 1.56 0.145 ذفريغ األزيح

 0.000 3.64 0.431 ذفريد األزيح

 0.066 1.22 0.194 احرىاء األزيح

 

 انرعهيق عهي انجذول:

٠ز١ٓ حٌـذٚي ٔظخثؾ طل١ًٍ حألٔلذحس حٌخطٟ حٌّظؼذد  ٌزلغ أػش حعظشحط١ـ١خص 

حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ ٌششوخص طٕخػش حألد٠ٚش فٟ ِذ٠ٕش  ػٍٟحدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش 
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حٌؼخشش ِٓ سِؼخْ،ٚلذ ر١ٕض حٌٕظخثؾ أْ حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش طئػش 

( أٞ أْ حٌؼاللش دحٌش 7.199(ر١ّٕٙخ )Rر رٍغض لٛس حالسطزخؽ )فٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ ا

(ػٕذ 18.11( رٍغض)F(،ٚل١ّش )7.777اكظخث١خ ك١غ ل١ّش ِغظٛٞ حٌذالٌش)

(ِّخ ٠ؼٕٟ ٚؿٛد أػش،٠ّٚىٓ 7.79(ٟٚ٘ ل١ّش ألً ِٓ )7.777ِغظٛٞ دالٌش)

( ك١غ وٍّخ صحدص ل١ّظٙخ فبْ رٌه R)1طلذ٠ذ حألػش ِٓ خالي ل١ُ ِؼخًِ حٌظلذ٠ذ 

٠ذي ػٍٟ لذسس حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص فٟ حٌظؤػ١ش ػٍٟ ِظغ١ش حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ 

ِٓ  7.797(أٞ أْ ِخل١ّظ7.797ٗ( ِخ ل١ّظٗ)R)1ٚلذ رٍغض ل١ّش ِؼخًِ حٌظلذ٠ذ 

حٌظغ١شحص فٟ ِغظٛٞ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ ٔخطؾ ػٓ حٌظغ١ش فٟ ِغظٛٞ حعظشحط١ـ١خص 

( العظشحط١ـ١ش طغ١١ش β( )7.7:8)حدحسس حألصِخص،وّخ رٍغض ل١ّش دسؿش حٌظؤػ١ش

( 7.189(العظشحط١ـ١ش حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،ٚ) :7.10حٌّغخس، ٚرٍغض )

(العظشحط١ـ١ش طفظ١ض 7.871العظشحط١ـ١ش طفش٠غ حألصِش،ٚ)

(العظشحط١ـ١ش حكظٛحء حألصِش،ٚ٘زح ٠ؼٕٟ أْ حٌض٠خدس فٟ ِغظٛٞ 7.198حألصِش،ٚ)

اٌٟ ص٠خدس رّغظٛٞ حألدحء حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص رذسؿش ٚحكذس ٠ئدٞ 

(العظشحط١ـ١ش :7.10(العظشحط١ـ١ش طغ١١ش حٌّغخس،)7.7:8حٌظغ٠ٛمٟ رم١ّش  )

(العظشحط١ـ١ش 7.871(العظشحط١ـ١ش طفش٠غ حألصِش، )7.189حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،)

 (العظشحط١ـ١ش حكظٛحء حألصِش.7.198طفظ١ض حألصِش،)

 

العظشحط١ـ١خص ٠ٚالكع أْ اعظشحط١ـ١ش طفظ١ض حألصِش وخٔض ِٓ أُ٘ ح

(ٚل١ّش ِغظٛٞ دالٌش 8:.7(حٌّلغٛرش)tحٌّئػشس فٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ،ار رٍغض ل١ّش )

(،ٟٚ٘ ل١ّش دحٌش اكظخث١خ ػٕذ ِغظٛٞ دالٌش 7.777(ٌٙزٖ حإلعظشحط١ـ١ش )tاخظزخس )

(7.79.) 

 

وّخ ٠ز١ٓ حٌـذٚي أْ حعظشحط١ـ١ش حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ ٚ حكظٛحء حألصِش 

(ألً ِٓ tحٌّز١ؼخص ار وخٔض ل١ّش ِغظٛٞ دالٌش )طئػشحْ ػٍٟ ّٔٛ 
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(.رخالػخفش اٌٟ طؤػ١ش حعظشحط١ـ١ش طفظ١ض حألصِش ػٍٟ ِظغ١ش حٌلظش حٌغٛل١ش 7.79)

 (. 7.79( أ٠ؼخ ألً ِٓ )tحٌظٟ وخْ ف١ٙخ ِغظٛٞ دالٌش )

 

ِّخعزك ٠ظؼق ٌٕخ  ٚؿٛد طؤػ١ش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌش اكظخث١ش العظشحط١ـ١خص 

طغ١١ش حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش،طفظ١ض حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش)

حألصِش ٚحكظٛحء حألصِش( ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش 

حٌغٛل١ش(ٌششوخص حألد٠ٚش رّذ٠ٕش حٌؼخشش ِٓ سِؼخْ،ٚرٙزح ٠ظُ سفغ حٌفشع 

 حٌشث١غٟ ٚلزٛي حٌفشع حٌزذ٠ً. 

 

 انفصم انخايص

 انُرائج و انرىصياخ

 

 أوال:انُرائج:

 طظؼشع حٌششوخص حٌذٚحث١ش ِلً حٌزلغ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ حألصِخص. .1

ٌذٞ حٌششوخص حٌذٚحث١ش ِلً حٌزلغ حٌؼذ٠ذ ِٓ حإلعظشحط١ـ١خص حٌّغظخذِش  .1

 فٟ ِٛحؿٙش حألصِخص،رلغذ ؽز١ؼش ٚٔٛع ٚكـُ حألصِش حٌظٟ طٛحؿٙٙخ.

طؼذ حعظشحط١ـ١ش حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ أوؼش أ١ّ٘ش ِمخسٔش ِغ رخلٟ  .7

ؼٛد اٌٟ أ١ّ٘ش ِٚذٞ فخػ١ٍش ططز١ك حعظشحط١ـ١ش حالعظشحط١ـ١خص ٚرٌه ٠

حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ فٟ حألصِخص حٌظٟ ٠ٛحؿٙٙخ ِـظّغ حٌزلغ،ك١غ طؼظّذ 

حٌششوخص حٌذٚحث١ش ػٍٟ ٚؿٛد ِخضْٚ أِخْ ِٓ حٌّٕظـخص ٚحٌزٞ ٠غخػذ٘خ 

 ػٍٟ ِظخرؼش ع١ش حٌؼًّ دحخً ششوخطٙخ.

لٟ حالعظشحط١ـ١خص طؼذ حعظشحط١ـ١ش طغ١١ش حٌّغخس ألً أ١ّ٘ش  ِمخسٔش ِغ رخ .8

ٚرٌه ٠ؼٛد اٌٟ ػذَ فخػ١ٍش ططز١ك حعظشحط١ـ١ش طغ١١ش حٌّغخس فٟ أٔٛحع 

 حألصِخص حٌظٟ طٛحؿٙٙخ حٌششوخص حٌذٚحث١ش ِلً حٌزلغ.
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ٚؿٛد طؤػ١ش ِؼٕٛٞ رٚ دالٌش اكظخث١ش العظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص  .9

حٌلذ٠ؼش)طغ١١ش حٌّغخس،حالكظ١خؽٟ حٌظؼزٛٞ،طفش٠غ حألصِش،طفظ١ض حألصِش 

ٚحكظٛحء حألصِش( ػٍٟ حألدحء حٌظغ٠ٛمٟ)ّٔٛ حٌّز١ؼخص،حٌلظش 

 حٌغٛل١ش(ٌششوخص حألد٠ٚش رّذ٠ٕش حٌؼخشش ِٓ سِؼخْ

 

 شاَياً: ذىصياخ انثحس:

ػشٚسس ل١خَ ششوخص حألد٠ٚش رخٔشخء لغُ ِظخظض الدحسس حألصِخص ٚأْ  -1

 طٛفش ٌٗ وً حألِىخٔخص حٌّخد٠ش ٚحٌزشش٠ش حٌالصِش.

حألد٠ٚش رخِظالن حٌمذس حٌىخفٟ ِٓ حٌّؼشفش فٟ ػشٚسس ح٘ظّخَ ششوخص  -1

حعظخذحَ حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش رٙذف حِظالن حٌمذسس ػٍٟ 

 ِٛحؿٙش حألصِخص رىفخءس ٚفخػ١ٍش.

ػشٚسس ل١خَ ششوخص حألد٠ٚش رشفغ دسؿش حٌخزشس حٌظٟ ٌذ٠ٙخ فٟ حعظخذحَ  -7

ِٓ حٌّئعغخص  حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش ِغ حٌّؼشفش حٌّىظغزش

حٌظؼ١ّ١ٍش ٚحٌظذس٠ز١ش رٙذف طشى١ً ؽخلُ رٞ وفخءس ػخ١ٌش فٟ ِٛحؿٙش 

 حألصِخص حٌظٟ ٠ّىٓ أْ طظىشس ِٓ ٚلض ألخش.

ػشٚسس ل١خَ ششوخص حألد٠ٚش رخالعظؼذحد رخطؾ ٚ ع١ٕخس٠ٛ٘خص طُ    -8

 اػذحد٘خ ِغزمخ ٌّٛحؿٙش حألصِخص.

عظشحط١ـ١خص ػشٚسس ل١خَ ششوخص حألد٠ٚش رّظخرؼش حٌظطٛس حٌلخطً فٟ ح -9

حدحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش فٟ حٌذٚي حٌّظمذِش كظٟ ططٍغ ػٍٟ وً ؿذ٠ذ فٟ 

حٌٛعخثً حٌؼ١ٍّش غ١ش حٌظم١ٍذ٠ش فٟ ؽشق ادحسس حعظشحط١ـ١خص حدحسس حألصِخص 

 حٌلذ٠ؼش
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 قائًح انًراجع:

 أوالً :انًراجع انعرتيح:

 )أ(انكرة:

ٌٍطزخػش ح٠ظشحن ادارج االزياخ في انًطرشفياخ،حٌغ١ذ ػ١ٍٖٛ، .1

 َ. 1779ٚحٌٕششٚحٌظٛص٠غ،حٌمخ٘شس،

انًىجس في ادارج االزياخ،اصىل انرشخيص وانقياش وانرخطيط ع١ذ حٌٙٛحسٞ ، .1

 ِىظزش ػ١ٓ شّظ،حٌمخ٘شس،رذْٚ عٕش حٌٕشش.وانطيطرج،

ادارج االزياخ: يُهج اقرصادي اداري نحم االزياخ ِلغٓ حكّذ حٌخؼ١شٞ،  .7

 1ِىظزش ِذرٌٟٛ،حٌمخ٘شس،ؽاالقرصاديح،عهي يطرىي االقرصاد انقىيي و انىحذج 

،1777. 

، 1،دحس ح١ٌشحع ٌٍٕششٚحٌظٛص٠غ،ػّخْ،ؽ ادارج االزياخِلّذ  حرشح١ُ٘ حٌطشحٚٔش،  .8

1711. 

ِئعغش كٛسط حٌذ١ٌٚش ، ادارج االزياخ،ِلّذ حٌظ١شفٟ .9

 . 1774ٌٍٕششٚحٌظٛص٠غ،حٌمخ٘شس،

،ِشوض طط٠ٛش يهاراخ ادارج االزياخِلّذ ػزذ حٌغٕٟ ٘الي،  .:

 .1778ٚحٌظ١ّٕش،حٌمخ٘شس،حالدحء

 .1778ِئعغش شزخد حٌـخِؼش، حالعىٕذس٠ش،ادارج االزياخ،ِلّذ ٔظش ِٕٙخ،  .0

ِىظزش ػٍٟ ػزذ اذجاهاخ اداريح حذيصح،٘خٟٔ ِلّذ حٌغؼ١ذ ،  .4

 .1711حٌذح٠ُ،حالعّخػ١ٍ١ش،

 

 )ب(انذورياخ انعهًيح:

حدحسس ؿّخي ؽخ٘ش حرٛ حٌفظٛف كـخصٞ،حػش حٌؼمخفش حٌظٕظ١ّ١ش ػٍٟ فخػ١ٍش ٔظخَ  .1

،و١ٍش  ،يجهح انثحىز انرجاريححالصِخص فٟ حٌزٕٛن حٌظـخس٠ش حٌغؼٛد٠ش

،ص 1771حٌظـخسس،ؿخِؼش حٌضلخص٠ك،حٌّـٍذحٌؼخٌغ ٚحٌؼششْٚ،حٌؼذد حٌؼخٟٔ،١ٌٛ٠ش 

 .:17-87ص 

   -)جـ(انرضائم انجايعيح: 

حخ١خسُ٘ ػزذ هللا حكّذ، حٌظخط١ؾ حالعظشحط١ـٟ الدحسس حالصِخص :دسحعش ٌّٕٛرؽ  -1

 -، ؿخِؼش ِلّذ خ١ؼشرضانح ياجطرير غير يُشىرجش ط٠ٛٛطخ، أصِش ششو

 .1717رغىشس، 
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ِٙذٞ طالف حٌذ٠ٓ،أػش حٌؼٛحًِ حالعظشط١ـ١ش ٚحعظشحط١ـ١ش حٌّٕخفغش ػٍٟ  عصًاٌ -2

ح١ٌّضس حٌظٕخفغ١ش ٌششوخص أظخؽ حألد٠ٚش حألسد١ٔش:دسحعش ١ِذح١ٔش ِٓ ِٕظٛس 

 1777ح١ٌشِٛن،حألسدْ،،ؿخِؼش رضانح ياجطرير غير يُشىرجحٌّذ٠ش٠ٓ،

حٌذ٠ٓ ص٠ٓ حٌؼخرذ٠ٓ حكّذ ، حدحسس حالصِخص فٟ ظً حٌّظغ١شحص حٌذ١ٌٚش ٚ ػض  -7

، ِىظزش حوخد١ّ٠ش حٌغخدحص،حٌذسحعخص حٌؼ١ٍخ  رضانح دكرىراج غير يُشىرج، حٌّل١ٍش

،177:. 

ػظخَ رذٚٞ حكّذ،حٌّٛحؿٙش حٌؼ١ٍّش حٌفخػٍش ٌٍىٛحسع ٚحالصِخص حٌّـظّؼ١ش،سعخٌش  -8

 .1710، ِىظزش و١ٍش حٌخذِش حالؿظّخػ١ش، ؿخِؼش حع١ٛؽ،يُشىرجغير دوظٛسحس 

، دٚسحٌظغ٠ٛك فٟ حٌفٕخدق حٌّظش٠ش فٟ حٚلخص حٌغ١ذ شلخطٗ ِشعٟػٍٟ  -9

،ِىظزش و١ٍش حٌغ١خكش ٚ حٌفٕخدق،لغُ  رضانح ياجطرير غير يُشىرجحالصِخص،

 .1774حٌذسحعخص حٌفٕذل١ش، ؿخِؼش لٕخس حٌغ٠ٛظ،

حعظشحط١ـ١خص ادحسس حألصِخص حٌلذ٠ؼش ػٍٟ حألدحء حػش ، فٙذ ػٍٟ طخٌق حٌٕخؿٟ -:

 .1711، ؿخِؼش حٌششق حالٚعؾ،رضانح ياجطرير غير يُشىرج،حٌظغ٠ٛمٟ

 

 شاَياً: انًراجع تانهغح االجُثيح:

(A)BOOKS: 

1. Gareth R. Jones, Organizational theory text &cases 

(Addison – Wesley publishing company, U.S.A.). 

2. Greg Bounds, Meladams, Lyle Yorks &Gipsie Ranney, 

beyond total quality management toward the emerging 

paradigm (Mcgraw- hill Inc, New York). 

3. James L. Gamett&Alexander Kouzmin, Handbook of 

administrative communication (Jack Rabin, Pennsylvania 

2000). 

4. Luis R.Gomez-Mejia, David B. Balkin &Robert L. Cardy, 

Management,(Mcgraw-Hill companies, U.S.A.,second 

edition, 2005). 
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5.  Manning,A Strategic Management of crises in small 

medium business, (Unpublished  Doctoral Thesis ) Victoria 

University of Technology Melbourne, Australia, 2004. 

6. Thomas L. Wheelen &J.David Hunger, Strategic 

management business policy toward global sustainability 

(Pearson Education, U.S.A., Thirteenth Edition, 2012).    

7. William R. Crandall, John A. Parnell, John E. Spillan, Crisis 

Management in the new strategy landscape (Sage 

Publications,U.S.A., 2010). 

  (B)Periodicals:- 

1- Ambler,T.,Kokkinaki,F.Marketing,performance,Measuement

s, Which Way is up? International Journal of Business 

performance Management, 2000, 2(1/2/3): pp.72-85. 

2- Asiegbu,F.Awa,O.Akpotu,C.Ogbnna,B.Sales force 

competence development and marketing performance of 

industrial and domestic products firms in Nigeria, Journal of 

Psychology and Business 2011, v 2, n 3 , pp.43-59. 

3- Austino. O Oparanma, Crisis Management to ensure effective 

and continuous performance, 

http://WWW.researchgate.net,March. 2014. 

4- Bennett- Roger “Crisis Management Plans and Systems of 

Exporting Companies: An Empirical Study”, Journal - of – 

Euro- Marketing, 2005, v 14, n 3 , pp. 7-30. 

5- Cemal Zehir,Mahmut Yavuz,A Field Research on 

Organizational Learning, Crisis Management Capability and 
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