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:ملخص
، االعتبار الفردي، االستثارة الفكرية، الدفع اإلهلامي،هدفت الدراسة إىل توضيح أثر القيادة التحويلية أبعباادها (التأثري املثايل
 ولتحقيق أهداف، حيث طبقت هذه الدراسة يف مؤسسة مطاحن احلضنة ابملسيلة، يف إدارة األزمات من وجهة نظر الااملني،)التمكني
 ومت االعتماد على احلزمة،عامل يف املؤسسة07  وقد مت توزياها على عينة من،الدراسة مت استخدام استمارة االستبيان كأداة جلمع البياانت
.( لتحليل البياانت واختبار الفرضياتSPSS) اإلحصائية للالوم االجتماعية
 حيث كان عباد الدفع، وجود عالقة ارتباط وأثر مانوي عبني القيادة التحويلية وإدارة األزمات،توصلت الدراسة إىل الاديد من النتائج أمهها
.اإلهلامي أو التحفيز اإلهلامي األكثر أتثريا يف إدارة األزمات ابملقارنة مع ابقي األعبااد األخرى للقيادة التحويلية
. إدارة األزمات،. التمكني،. االعتبار الفردي،. االستثارة الفكرية،. الدفع اإلهلامي،. التأثري املثايل،. القيادة التحويلية:كلمات مفتاحية

. M19, M10 : JEL تصنيف
Abstract:
The study aims to expose the impact of transformational leadership and their dimensions
(idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration,
empowerment) on managing crises from the employees' point of view this study was applied in the
Hodna Mill’s Corporation in M’sila. A questionnaire form was used as an instrument for collecting
information and it was distributed to a sample of 70 workers depending on SPSS was used to
analyze the data and test the hypotheses..
The study reached a member of results which is the existence of a correlation and a moral impact
between transformational leadership and crisis management.
Keywords: Transformational leadership; exemplary influence; charismatic motivation, intellectual
stimulation; individual consideration; empowerment; crisis management.
Jel Classification Codes: M10, M19.
Résumé:
L'étude visait à clarifier l'impact du leadership transformationnel dans ses dimensions (effet
idéal, motivation inspirante, éveil intellectuel, considération individuelle, empowerment), sur la
gestion de crises du point de vue des employés, cette étude a été appliquée à l’entreprise des
Moulins Hodna à M’sila, et pour atteindre les objectifs de l'étude, le questionnaire a été utilisé, il a
été distribué à un échantillon de 70 travailleurs, le programme (SPSS) a été utilisé pour l'analyse des
données et les tests d'hypothèses.
L'étude a révélé qu'il existe une corrélation et un effet significatif entre le leadership
transformationnel et la gestion de crises.
.Mots-clés: Leadership transformationnel; influence exemplaire; motivation charismatique ;
stimulation intellectuelle; considération individuelle; Empowerment; gestions de crise.
Codes de classification de Jel: : M10, M19.
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.1مقدمة:
تعي املؤسسي ا اومييي ي عي وم يءي ب ألزيي ا ،فهييت ايا ي هي األزيي ا يهمي ني ي معتهي  ،أو نشي ه  ،أو حجمهي  .فقي
أص حت األزي ا امثل ه س يه د يستق له  ،وقممه ويمنعه ين احقمق أه افه  ،ب إلض فة إلى أنه يص ر قلق ولق دة اإلدارييي
واوع ي يليي عء ييى ء ي اوس يييا  .و اح ي ه ه ي األزي ي ا س يييا ي او ل يية او ا لم يية كم ي ق ي اح ي ه ي ي او ل يية الخ ر م يية ولمؤسس يية،
ف ألزي ا ه أير مع ق يح ه أيية لظةية ،و ين الخطيي ي األيير أي هي ا األزيي ا احي ه ششي ل سيروم ويئي ما يمي ييؤد إليى
صييعي ة اوسييمطرة عل هي  ،وهي ا يي يتطلي ييين قم دإهي اوعمييل عءييى إدارة هي األزيي ا واءتيائهي وفييق ين جميية علمميية سييلممة و وي
ب اخ اوقراراا اورشم ة ولخروج ينه بأقل األضرار ،واحييل ال األزي ا إلى فرص ءقمقمة تستئم ينه املؤسسة الظ ضر أو
املسييتق ل .واوقم ي دة اوتحييلميية واء ي ة ييين امل ي ا ل الظ يثيية ولقم ي دة اإلدارييية ،او ييت إهييتم بتطيييير اوع ي يليي ،واحسيييي يسييتيي إهم،
ورفم اويع و يهم بضرورة اوتع وي عءى ييا هة األزي ا واوسمطرة عل ه .
 1.2إشكالية الدراسة:
ين الل ي ام عرض س بق يم ن رح اإلش ومة اوت ومة:
إلى أي مدى تؤثرالقيادة التحويلية في إدارة األزمات من و جهة نظرالعاملين في مؤسسة مطاحن الحضنة باملسيلة؟
 1.2فرضيات الدراسة:
ام صم غة اوئرضم ا اوت ومة وإل بة عن إش ومة او راسة.
الفرضية الرئيسية:
يي أثر و دالوة إءص ئمة ولقم دة اوتحييلمة بمختلف أشع ده إدارة األزي ا يؤسسة يط ءن الظضنة ب ملسملة.
واتئرع عن ه اوئرضمة يجميعة ين اوئرضم ا اوئرعمة واملتمثلة .
 يي أثر و دالوة إءص ئمة ولتأثي املث ل إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة .
 يي أثر و دالوة إءص ئمة ول فم امللهم إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
 يي أثر و دالوة إءص ئمة والعت ر اوئرد إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
 يي أثر و دالوة إءص ئمة والستث رة اوئ رية إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
 يي أثر و دالوة إءص ئمة ولتم يي إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
 1.2أهمية الدراسة:
اةه يير أهمم يية هي ي او راس يية ي يين ييالل اطرقهي ي مليض يييعيي ءم يييييي ي ي اإلدارة الظ يث يية ي ي غ ي يية األهمم يية همي ي (اوقمي ي دة
اوتحييلمة وإدارة األزي ا) ،و و نةرا وتأثي يهم او ي عءى املؤسسة بأكمله  ،كم ار ط ه او راسة بيي اءي األنمي اوقم ديية
الظ يثية بأءي الجياني املهمية والظس سيية او يت إهي د اسيتقرار املؤسسيية ي أ لظةية أال وهي األزيي ا ،ويي ينجير عين هي األزيي ا
ين أث ر سل مة ،واو ت تع أهيم الجياني األس سيمة او يت تسيعى املؤسسية مليا هتهي  ،ب إلضي فة إليى إي نمية االسيتئ دة يين نتي ئه هي
او راسة والخروج ب قت اء ا ين املم ن أي تس ع املؤسسة إدارة أزي إه صة ظل ئحة كرون .
 1.2أهداف الدراسة:
 اوتعييرع عءييى يي ر ايييافر سييم ا اوقمي دة اوتحييلميية ،ويسييتير اط مقهي وي ر اوقمي داا اإلدارييية ي املؤسسيية يطي ءن الظضيينة
ب ملسملة ين و هة نةر اوع يليي ف ه .
 اويقيع عءى أكث أشع د اوقم دة اوتحييلمة (اوتأثي املث ل  ،او فم اإلوه يي ،االعت ر اوئرد  ،االستث رة اوئ رية ،اوتم يي) اأثي ا
إدارة األزي ا ب ملؤسسة يحل او راسة.
 ايضيم اوعالقيية بيييي أشعي د اوقمي دة اوتحييلميية (اوتييأثي املثي ل  ،اوي فم اإلوهي يي ،االعت ي ر اوئيرد  ،االسييتث رة اوئ رييية ،اوتم يييي)،
وإدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
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 1.2الدراسات السابقة
 دراس يية :مم دددوص ايد د يد د  ،شعن ييياي" اوتئ يي ي اإلبي ي اع وي ي ر امل ي يرين وأث يير ي ي إدارة األزيي ي ا ي ي قطي ي ع اوص يين عة األردن ييي"
أ روء يية دكت يييرا ي اإلدارة ،نلم يية األعم ي ل ،يع يية عم ي ي اوعر م يية ،2102 ،ه ي فت او راس يية إل ييى قم ي ت اوتئ ي ي اإلب ي اع و ي ر
امل ي يرين وأثيير عءييى إدارة األزي ي ا ي قط ي ع اوصيين ع ا اإلسييتخرا مة واوتع يةميية ي األردي ،وق ي ايصييلت او راسيية أي الظس سييمة
ولمش الا ق ش لت أهم شع و ر عمنة او راسة ين ءمث يق رإهم عءى اإلءس ت بح وه األزي ا ،كم أي أفيراد اوعمنية وي يهم
املق رة عءى اوتيقم اوسروم ملتطل ا امليقف وابت ر رق ي ة وتنئم يه يهم.
 دراسيية :سددنام محمددد زهددران مددر ،شعنييياي :اويييع اوتخطمطييي ولقمي داا اإلدارييية ي ييا ي او ييياره واألزيي ا :دراسيية يط قيية
عءى وزراة اونقل واملياصالا ،يجلة دراس ا الخ ية اال تم عمة واوعلي اإلنس نمة ،يصر ،املجل  ،3اوع د  .2121 ،01ه فت
او راس يية إل ييى اوتع ييرع عء ييى أهمم يية اوتخط ييمط ولقم ي داا اإلداري يية عن ي ييا ه يية او ييياره واألزي ي ا ،واوتع ييرع عء ييى ي ي د ويه ي راا
اوتخطمط او ت التز به اوقم داا اإلدارية ،وق ايصلت ه او راسة إلى اق يم يجميعة ين املقت ء ا اوالزية ملم رسة اوقم داا
اإلداري يية ول يييع اوتخطمط ييي عني ي ييا ه يية األزيي ي ا ،البي ي ي يين تعزي ييز عقي ي دوراا ا ريةم يية يتخصص يية ي ي يجي ي ل اوتخط ييمط إلدارة
األزي ا ،واأل بم أ اوتخطمط والزي ا كجز ي مل مل أ اوتخطمط او اأ ب وزارة اونقل واملياصالا عمله .
 دراسيية :س ددعدحة ح دداح ل ددان الس ددلطا وآ ددرون ،شعنييياي "تص ييخمق اوعالقيية ب يييي اوقم ي دة اإلدارييية واس ييت اامجم ا ييا ي
األزي ا دراسة استطالعمة آلرا عمنة ين اوع يليي ي يرية ايزوم كهر ب بل ،يجلة يعة كر ال اوعلممة ،اوعراق ،املجل ،00
اوع د .2102 ،4ه فت او راسة ايضم ا ين دور اوق دة اإلدارييي ا ع ونييع االسيت اامجم ا املتةني ة ي ييا ي األزيي ا ،ب إلضي فة
إلييى اح يي أنييياع وشي ة األزيي ا او ييت ايا ههي املؤسسي ا .ايصييلت او راسيية إلييى إبيراز االسييت اامجم ا املسييتخ ية وفقي ونيييع وشي ة
األزي ي ا و ص ي ئق ال ي اوقم ي داا املؤهل يية وتج ي وز األزي ي ا ،وتص ييخمق مع يية اوعالق ي ا ب يييي االس ييت اامجم ا املعتم ي ة ي يين ق ييل
اوق دة اإلدارييي ييا هة األزي ا ونيع وش ة وأس ب ءصيوه .
ييين ييالل دراسييتن ه ي فسيييع نركييز عءييى واء ي ة ييين االاج ه ي ا الظ يثيية ي اوقم ي دة اإلدارييية واملتمثليية ي اوقم ي دة اوتحييلميية،
ويح وو يية اح ي ي أث يير اط م ييق أشع ي ه (اوتأثي املث ي ل  ،او ي فم اإلوه ي يي ،االعت ي ر اوئ ييرد  ،االس ييتث رة اوئ ري يية ،اوتم يييي) عء ييى إدارة
األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
 2.0النموذج الفرض ي للدراسة:
الشكل  :1النموذج الفرضي للدراسة
املتغري املستقل

املتغري التابع

H0

إدارة األزمات

القيادة التحويلية
X1

X

التأثري املثايل

x

H0
1

H

X2

الدفع اإلهلامي

X

االستثارة الفكرية

H03

X4

االعتبار الفردي

H04

التمكني

H05

33

X5

02

إدارة األزمات

املصدر :من إعداد الباحثني

 .1اإلطارالنظري للدراسة:
سةتطرق ه ا الج ن إلى املئ همم املتعلقة ب ل ين اوقم دة اوتحييلمة وإدارة األزي ا
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 2.1مفهوم القيادة التحويلية
تع اوقم دة اوتحييلمة واء ة ين بيي املئ همم اإلدارية الظ يثة او ت ي زاوت تعرع او ثي ين اوغميض ،فق عرفه
( )Burnsعءى أنه "عملمة يسعى ين الوه اوق ئ واوت شعيي إلى اونهيض نل ينهم ب آل ر وليصيل إلى أعءى يستيي ا او افعمة
واأل الق" (Krishnan, 2001, p. 126) .أي ( )Bassفعرفه عءى أنه " ال اوقم دة او ت تش د عءى دفم أكث ين أ ل إء اه
اوتطير ،و عءى اورفم ين يستير اوتحئيز ،واملش عر اإليج بمة و ر اوت شعيي ،عن ريق إيج د وامثمل رؤية يستق لمة يلهمة".
) (Kwasi, 2015, p. 102وعرفه "يينل" ( )Yuklبأنه " ال اوعملمة او ت يتم ين الوه إءراز اأثي واضح عءى يياقف وافت اض ا
أعض املؤسسة و ن اوتزا ووال ين ا ل احقمق يهمة املؤسسة وأه افه واست اامجم إه  (Yukl, 1989, p. 269) .وعلم نرر
ب ي اوقم دة اوتحييلمة و اونمط اوقم د او يهتم ب وع يليي ين الل رفم يستير أ القهم ،واطييرهم ،واحئيزهم ين ا ل
احقمق أه اع املؤسسة.
 2.2.1نايرالقيادة التحويلية:
يرر "ب ت وأفلمي") (Avolio & Bass,1994أي اوق دة اوتحييلميي ي ينيا ءريصيي عءى استخ ا وسملة واء ة أو أكث ين
اوعن صر األربعة ولقم دة اوتحييلمة واو ت أ لق عل ه اسم ) (Four Isوق أض ع) (Avolio, etalشع ا يس أال وهي اوتم يي( .بن
عط هللا الجهمنت و آ روي ،2102 ،صئحة )21
 التددرثي املثالي(الكاريزمددا  :و يشييي اوتييأثي املث ي ل أو او ريزي ي إلييى سييليكم ا اوق ي دة اوتحييييلميي ،فهييي يعنييت إيج ي د اوق ئ ي ورؤييية
واضظة وإءس ت ب ورس وة اوعلم ولمؤسسية ،وغيرت روح اوئخير واالعتيزاز ي نئييت أا عي واحقميق اوثقية واالءتي ا يين ي نههم،
كم أي ه ا اوعنصير يةهير يين يالل اءتي ا اآل يرين و ني ثقيتهم واوثقية ي املؤسسية ك يل ،ف وقي دة اوتحييلمييي ي ينييا أكثي قي رة
عءى اطيير املرؤوسيي و مم قيايهم واوتأثي ف هم ،صة عن ي ييرر املرؤوسييي أي قي دإهم يحققييي اونتي ئه املرغي ية ،فمصي حيا
أكث احمس ولعمل يعهم ووعتب ونهم املثل اوقمم ،االاج ه ا ،واوسليكم ا ( .به زنيي ،قليم املي ير ،2102 ،صيئحة  ،)021كمي
اصف سليك اوق ئ او يحةي بعججي ب واءتي ا واقي ير اوتي شعيي .ويتطلي وي املشي ركة ي املخي رة يين ق يل اوق ئي  ،واقي يم
اءتم ا اوت شعيي ق ل االءتم ا اوصخصمة ولق ئ  ،واوقم بتصرف ا اا شم أ الق ( .ضمف و علة ،2102 ،صئحة )6
 ال دددف اإلله ددام (التحفيز اإلله ددام  :كم ي و تس ييتن اوس ييمة اورئ س ييمة ولقم ي دة اوتحييلم يية ي يين اوعملم يية او ييت يق ييي به ي اوق ي دة
اوتح يييوميي ي يين ييالل احئي ييز اوت ي شعيي ،و و ي ب ت ي اب ق ييمم اوت ي شعيي ويش ي عرهم ،وبع ي رة أ ييرر ف ي ي اوقم ي دة اوتحييلم يية احئ ييز
اوتي شعيي عءييى اوقمي أكثي يمي هيي يتيقييم ي األصييل ،وغ و ي يي ني نيا يعتقي وي اني يم يين وصي لح املجميعيية ،وكنتمجيية وي و يحيييل
اوق دة اوتحييلميي أا عهم إلى يستيي ا أعءى ين األدا واونت ئه اإليج بمة املتعلقة ب وعمل )(Rose Su & Juio, 2014, p. 171
 االستثارة الفكرية (التشجي اإلبداعي  :تعرع االستث رة اوئ رية عءى أنه او ر ة او ت يتح ر ف ه اوق ئ االفت اض ا ويأ
املخي ر ويثيي أف ي ر أا عي  ،ويقييي اوقي دة بتحئيييز وتصييجمم اإلبي اع وي ر أا ي عهم ،ف ألا ي ع يطرءيييي األسييللة ويئ ييروي شعمييق ي
املش ي نل واوقض ي ي اوع وقيية و ي و يسييتعطيي اويصيييل إلييى أفضييل اوس ي ل وتنئم ي يه ي يهم ،كم ي يتضييمن ه ي ا او ع ي ق ي رة اوق ئ ي
اوتح ييييء عء ييى ع ييل اوت ي شعيي يتمتع يييي بأس ي وم و ييرق ائ ي ي يية ي ي ة واوتخء ي ع يين اوتقلم ي يية ينه ي  ،ف س ييتث رة اوت ي شعيي هنم ي
اتطلي إيجي د ءليييل اقييي عءييى افت اضي ا ينطقميية و ياني إب اعميية و ابت ريي القيية ولمشي نل اوق ئميية واملظتمليية ،كمي اتضييمن
إي نميية تعلمهييم ييين أ ط ي ئهم واملياقييف غي ي املتيقعيية ب عت ره ي فرص ي ءقمقيية ولنمييي اوئ يير  ،وء ي املغ ي يرة املظسييي ة ،و ييرح
األسللة وايوم األف ر شش ل يستقل( .ب ر يحم يش ت ،2102 ،صئحة )02
 اال تبددارالفددردي :يعطييي اوق ئ ي اوتحييييء اهتم ي ي ص ي بح ي ا نييل فييرد وتطيييير واالراق ي بمسييتير أدائ ي ونمييي  ،فمعمييل
كم رب ون صح وص يق ويي ويهتم ب ونياح اوصخصمة و ل ينهم وإنش فرص يي ة وتعليممهم ييم األ ي ي االعت ي ر اوئيروق
اوئردية فمم بمنهم ويتع يل يعهم ب ءت ا ووعط هم اوثقة واال ملن ي( .زاي يحم اورق  ،2102 ،صئحة )020
 التمكين  :ووع اوتم يي اء اوسم ا الجيهرية ولقم دة اوتحييلمة ،ءمث يقي عءى ف رة اوتخء عن اونمي ج اوتقلم
ر أدوار اوعمل وين ثم
ولقم دة او يركز عءى اوتي م إلى قم دة اؤين ب ملش ركة واوتش ور ،وه ا ب ور يتطل تغمي
اوعالقة بيي اوق ئ واملرؤوسيي  ...و وةس ة و ور اوق ئ يتطل اوتحيل ين اوتح م واوتي م إلى اوثقة واوتئييض ،أي ب وةس ة
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ولمرؤوسيي فمتطل اوتحيل ين إا ع اوتعلمم ا واوقياع إلى املش ركة ااخ اوقراراا ،ويب ز دور اوقم دة اوتحييلمة ءمث
يمثل ام يي اوع يليي اء الخص ئق او ت اميز اوقم دة اوتحييلمة بعا عه أس وم وسليكم ا تصجم عءى ام يي اوع يليي
كتئييض املسؤووم ا ،تعزيز ق راا املرؤوسيي عءى اوتئ ي بمئردهم ،وتصجمعهم وطرح أف ر ي ة وإب اعمة ( .أءم
او رود  ،2100 ،صئحة )000
 1.1مفاهي أساسية ن إدارة األزمات :
 2.1.1مفهوم األزمة:
ين املتئق علم أي "األزيية" ق يمية قي اوي ييد اإلنسي ني ااي  .أيي االسيتخ ا املينةم و لمية "أزيية" فتعييد أصييو األوليى إليى
علييم اوط ي اإلغريقييي اوق ي يم ،ءمييث ن ي ي يق بل ي يس ييتخ ول الويية عء ييى و يييد نقط يية احيييل يهم يية ،أو لظة ي ا يص ييي ية ي اط ييير
املرض ،يتيقف عل ه إي شئ املريض الل فت ة قصي ة ،وإي ييا ( .ءم ر ،2110 ،صئحة )24
وعرفيت عءييى أنهي " ءي ه اسييتغن ي غيي يخطييط وي ايا هي املؤسسيية عءييى نحييي يحتمييل أي يضيير بي يدهي وسييمعته  ،يمي يسييت ع
مليا هت قراراا استغن ئمة (غي روامةمة) أيض "( .ن ظم اوسلط ني و ا روي ،2102 ،صئحة )42
و ين ف ألزية ه ع رة عن "ييقف صع اقم فم املؤسسة يه د استقراره و ايا ه ".
 1.1.1صائص األزمات :اتميز األزي ا بمجميعة ين الخص ئق وه ( :عطمة معة ،2102 ،صئحة )33
 املئ أة اوعنمئة ،ملختلف األ راع ،املسؤول عنه  ،واملتضررين ينه ؛
 اوتعقم واوتش ب  ،وه ا يتئ وا ءس نل أزية؛
 اوعمل ظروع ع اوتأك  ،أو غم ب اومقيي ،واضطراب اورؤية و ر املسؤوويي؛
 ضغط اويقت :بح م ش ة اوضرر ،وضغط األ راع املتأثرة ،ويستير او رثة ،واتس ع ا اعم إه  ،وأيض ارق الظل ،ه ا
يجعل اويقت يمر بطمل انتة ر اوتع يل يم األزية.
 1.1.1أسباب األزمات :و ل أزية أس ب اةته عنه أهمه ه ( :يحميد ع هللا اوته يي و ب اوسم أءم  ،2102 ،صئحة )222
 سوم الفه  :ط استق ل وفهم املعليي ا املتيافرة عن األزية نتمجة قلته أو ا ا له ؛
 سوم التقدحر :إي ب وش املعليي ا املتيافرة عن األزية نتمجة قلته أو ا ا له ؛
 سوم اإلدارة :شسة اوعشيائمة أو االست اد اإلدار أو ع و يد أنةمة ولعملم ا اإلدارية؛
 تعارض املصالح واألهداف :نتمجة ال تالع شخصمة أو اهتم ي ا أو يميل أ راع اوصراع ،وين ثم أه اع ووس ئل
احقمقه ؛
 األ طام البشرية :ضعف ق رة ورغ ة أ راع األزية عءى اوتع يل يعه وغم ب اوت ري أو قلة الخب ة أو قلة او افعمة .وق
انجم األزي ا عن ظروع رئة و س ب إلي ي ايقعه .
 1.1.1إدارة األزمات:
ير ييم أء ي او ي ءثيي أصيييل "إدارة األزي ي ا" إلييى اإلدارة اوع ييية (و و ي وإلش ي رة إلييى دور او وويية ي ييا هيية او ييياره اوع ييية
املئ لة وظروع اوطيار  ،يثيل اويزالزل ،واوئمضي ن ا ،األو لية ،والظرائيق ،واوغي راا الجييية ،والظيروب اوشي يلة)( .نصير،2102 ،
صييئحة  ،)30ءمييث وردا اوع ي ي ييين املئ ي همم ءيييل إدارة األزي ي ا ،فق ي عييرع ) (Milburnإدارة األزي ي ا بأنه ي " اوتع يييل اوئع ي ل
ولقم دة يم نبت األزية اوسلبت وااليج بي عن ريق اوعمل ين ا ل اقلمل املخ رة والخس رة املظتملة وعن ريق اغتن اوئرص
وتحقميق اور حمية"( .أءمي مميل ،2106 ،صييئحة  )02كمي امثييل إدارة األزيي ا يجميعيية يين الخطييط واألسي وم واالسييت اامجم ا
واوةش ي ا اإلداري يية املالئم يية ألوض ي ع اس ييتغن ئمة شغم يية اوس ييمطرة عءييى املش ي الا واءتياه ي والظئ ي عءييى ا يييازي املؤسس يية( .راا ي
الظمم و وآ روي ،2106 ،صئحة )21
1.1.1مراحل إدارة األزمات:
قسم شعض او ءثيي يراءل إدارة األزي ا إلى ثاله يراءل وه ( :يحم زهراي عمر ،2121 ،صئحة )240
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 مرحلة ما قبل األزمة :وه املرءلة او ت ان ر بيقيع األزية ،وه غ و ي ا يي يرءلة ات لير ف ه يش لة ي  ،واتئ قم ء ى اةته
األزية عنه .
 مرحلة التعامل م األزمة :وه املرءلة ه املظير اورئ س ملئهي إدارة األزية ءمث يتيلى فريق األزية استخ ا اوصالءم ا
املخيوة و  ،ويط ق الخطط امليضيعة.
 مرحلة ما بعد األزمة :وه املرءلة او ت يتم ف ه اءتيا اآلث ر اون اجة عن ء وه األزية ،وعالج ال اآلث ر يعتب ز ه ين
عملمة إدارة األزية.
 1.1.1أهداف إدارة األزمات:
تسعى املؤسسة ين ورا إدارة األزي ا إلى ملة ين األه اع اتمثل ي يء ( :ع رع اوض م ،2100 ،اوصئح ا )016-010
 اوتعرع عءى أهم أي كن الخطر واوته ي ؛
 يع لجة يان اوقصير او ت إه د بي يد أزي ا؛
 اوتم ن ين احقمق در ة ع ومة ين االستج بة اوئيرية ويتغيي اا األزيية فيير ظهيرهي قي ولتصييراا اوع يية او يت ايم وضيعه
ين الل احلمل أنياع يختلئة ول ياره واألزي ا او ت يم ن أي اح ه؛
 ض ط اوةروع املظمطة ب ألزية وااخ اوقراراا الظ سمة مليا هته واوتقلمل ين أث ره اوسل مة؛
 االهتم ب ملتضررين ين األزية ،وايفي او عم امل د واملعني إلع دة اوتيازي إلى ء وت اوس بقة.
 1.1القة القيادة التحويلية بإدارة األزمات:
إي إدارة األزي ا اوئع وة ه عملمة يم ين اط مقهي عني ي تعي ني املؤسسية يين أزي ا...و ي ونةر إليى اي األزيية يم ين أي ازيي
ايار اوع ييل ،في كب يهمية ولق ئي اوتحيييء هي إعطي اوئرصية ولعي يليي يين "اوتقي أنئسيهم دوي اوقليق ب إلضي فة إليى تغليههم عءيى
ازدواج اوتغمي  .وق كر ) (Beaudanإي ا ي االسيت اءة يين اوسيرعة واوتغميي ال يعنيت ب وضيرورة الخمييل وألعضي ي املؤسسي ا.
عءى اوع س ين و  ،ف ي ه ا سميفر وهم اويقت ولتع ي عن أف رهم الجهييد امل ووية ولتع ييل ييم األزيية( .اورفي ع و عييو،ت،
)2106
 2.1.1التددرثي املثددالي أو (الكاريزمددا وإدارة األزمددات :ييين صييئ ا اوق ئ ي اوتحييييء إث ي رة ءم ي ت اوعمليييي اآلييير او ي يييؤد إلييى رغ يية
اوئرد املش ركة وءل األزية ،و و ين الل إا ءية اوئرصية ولتع يي عين اوي اا ،وإءسي ت أي اوئيرد ني فم ،واورغ ية ي الظصييل
عءييى املعلييي ا ،واورغ يية ي اوتعييرع واوعمييل يييم زيييال ي د ،واإلءس ي ت ب النتمي إلييى عمييل ييالق وي ي ي عمييل ينييته ،واورغ يية ي
اونمي واوتطير ين الل اإلب اع واوتطيير( .ع اورءمن ،2102 ،صئحة )40
1.1.1الدف اإللهام أو (التحفيزاملله وإدارة األزمات  :اي عالقة بيي اوتحئيز ويسيتير نجي ح إدارة األزيي ا ،ف وقي دة اوي ين
يق ي ييي ولع ي يليي يتخ ي اوق يرار ي األزي ي ا ءيييافز ،تعطييي وهييم دافع ي قيي ي وتحقمييق أدا م ي السييمم ي ظييل املخ ي ر وأء ي اه
األزيية او ييت إهي د و ييد املؤسسيية( .ع صييم يي  ،2102 ،صييئحة  ،)42فللظيييافز ايأثي ا ك يي ا عءييى إدارة األزيي ا ءمييث أي املؤسسي ا
او ييت اميين الظيييافز املي قي رة أكبي ييين غي هي عءييى إدارة األزيي ا كمي أي الظي فز يييؤثر إيج بي سيييا ني ي ي ديي أو يعنييي عءييى أدا
اوع ي يليي ،ف ي ملعنت بييعدارة األزي ي ا الب ي أي يتيييفر و ي الظيييافز او ييت ييين ش ي نه دفع ي ولعمييل بج ي وإ ييالص نين ي يتعييرض و ثي ي ييين
اوضغي او ا لمة والخ ر مة( .أبي اوغنم ،2103 ،صئحة )22
 1.1.1اال تبار الفردي إدارة األزمات :يعميل اوق ئي اوتحيييء يين يالل شعي االعت ي ر اوئيرد كمي رب ويي ي  .و وي بت ييين فيرق
عمييل ييين أف يراد يييؤهليي وي ي ر يي ي إدارة األزي ي ا ،كم ي يعمييل اوق ئ ي عء يى رفييم يعنيي ي ا اوع ي يليي أثن ي األزييية( .الظسيييي،2112 ،
صييئحة  ، )022فعمل ي كم ي رب ولع ي يليي يزي ي ق ي رإهم ي إدارة األزييية ييين ييالل امليا هيية واوتع يييل يييم األزييية ،ب إلض ي فة إلييى زي ي دة
يه ي راإهم ي اوتة ييؤ واوتئ ي وض وتقلمييل األ ط ي او ييت يم يين أي اح ي ه أثن ي اوعمييل( .الظسيييي ،2112 ،صييئحة  ،)212ألي اوت ي ري
يه ع إلى إكس ب فريق إدارة األزية املعليي ا اوالزية ،صة فمم يتصل شعلم إدارة األزي ا و ل ي فم فممي يتعليق بي وطرق
واملي ا ل اوعلمميية امل ت ييرة ي إدارة األزيي ا ،ب إلضي فة إلييى صييقل يهي راا أعضي اوئريييق وزيي دة قي راإهم واالراقي بييأدائهم ب وشي ل
او ي يعة ييم ييين ف علم يية اوئري ييق و ي نئ ييس اويق ييت ب وتةسييمق ي ييم فريييق إدارة األزي يية و و ي وليصيييل إل ييى در يية ع وميية ي يين اوتئ ي هم
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واوتن غم املطليب مليا األزي ا ،كم يه ع إلى احقمق االنسج واويفي ق و ليق روح اوتعي وي واوتةسيمق بييي أعضي اوئرييق يين
الل اوت ري عءى انئم س ن رييه ا إدارة األزية و ائله املختلئة( .ع رع اوض م ،2100 ،صئحة )000
 1.1.1االس ددتثارة الفكري ددة أو (التش ددجي اإلب ددداعي وإدارة األزم ددات :يتمث ييل دور االس ييتث رة اوئ ري يية أو اوتص ييجمم اإلب ي اع ي إدارة
األزي ي ا ييين ييالل إ ض ي ع اوئريييق او ي اييم ا تم ي ر إلدارة األزي ي ا ،إلييى إ يرا ا تم ي ع بأعض ي ئ دوري ي وتقمييمم األزي ي ا املظتمليية
وإع اد الخطط اويق ئمة اوالزية مليا هة األزية واتم ه اوعملمة عن ريق ع ة أس وم  :لس ا اوعصف او هنت ،ءمث يطل
ييين أعض ي اوئريييق أي يق ي نييل ييينهم أرائ ي ويقت ء ا ي ءيييل كمئميية اوتع يييل يييم األزييية نييل ي اخصص ي فمم ي يطلييق علم ي عملميية
امثمييل األدوار .إع ي اد س ي ن رييه ا اوعمييل ،اقمييمم لس ي ا اوعمييل ،اقم ييمم لس ي ا اوعمييل...ال ( .ع ي رع اوض ي م ،2100 ،ص ييئحة
)004
 1.1.1التمك ددين وإدارة األزم ددات :إي ائ ييييض اوس ييلطة ي يين أه ييم املتطل ي ا ي ييا ه يية األزي ي ا ءم ييث يت ييم اوق ئ ي ولع ي يليي ءري يية
الظرك يية واوتص ييرع وفقي ي ملي ي يملمي ي علي ي هم امليق ييف اوي ي ييا هيني ي ص يية واي ائ ييييض اوس ييلطة يعطي ي ي ي شي ي ل ائ ييييض عي ي .
(اوص ييي  ،2116 ،ص ييئحة  )062كم ي أي ولتئ ييييض ا ييأثي ك ي ي ي إدارة األزي ي ا ي يين ييالل احقمق ي مل ي أ اوس ييرعة ،كم ي ان ي يت ييم
اوئرصيية وإلبي اع واالبت ي ر ي ظييروع األزيي ا ،يمي يم يين اوعي يليي ييين إنجي ز يي هييي يطليييب ييينهم ويي وفيضيييا اوقمي بي بصيييرة
أفضل ،ويين يالل اوتئيييض يم ين اكتشي ع قي راا األفيراد واوعميل عءيى انممتهي إضي فة إليى املسي همة ي اوتخئميف يين اوت ي ومف
امل دييية واملعنيييية ،واإلس يراع ي انج ي ز األعم ي ل والظ ي ييين اإل يرا اا اوروامةميية( .أبييي اوغيينم ،2103 ،صييئحة  ،)20فثقيية اوق ئ ي ي
ق ي راا يرؤوسييم هييي ع يييل ولنج ي ح شش ي ل م ي ع  ،يم ي يش ي ل يص ي ر اوه ي و ييل فييرد ييين األف يراد اوع ي يليي ولقم ي بأشييم ن ي نيا
يعتقي وي أنهي و سييت ي اإلي ي ي ،و وتي ل ف وقمي دة اوتحييلميية يصي ر اوهي اا أثيير ف عييل ي يسي ع ة املؤسسي ا عءييى ا تمي ز يي
يمر به ين أزي ا( .ع اورءمن ،2102 ،صئحة )40
 .1الدراسة التطبيقية
سيع سةتطرق ه الج ن ين او راسة إلى اوتعريف ب ملؤسسة يحل او راسة ،وعرض واحلمل نت ئه او راسة املتيصل إو ه .
 2.1التعري باملؤسسة محل الدراسة:
اأسست يؤسسة يط ءن الظضنة ب ملسملة  0223-0-0 :ق وإلصالء ا الخ صة بعع دة هم لية املؤسسي ا اوي نمية،
وه يؤسسة ا شعة ملؤسسية اوريي ض بقسينطمنة ،ءميث بي أ اوعميل اوئعءي بهي ي يي  ،0223وقي ءيويت وءي ة اوريي ض ب ملسيملة
إلى شركة يس همة 0اكتي ر 0222وق ر ي لي املسي همة ب 61.111.111دج ،وقي بلي رأت ي وهي 422.111.111دج ،ءميث ات شيم
عءى يس ءة ق ره  ،2 31200وق را اوط قة اإلنت مة ب اية نشي ه يييمي 2111قنطي ر يييمي  ،اتييزع عءيى 0111قنطي ر قمي
صل و0111قنط ر قم ويي .
 1.1التعري بمنهج الدراسة وأدواتها:
اييم االعتم ي د ي هي او راسيية عءييى امليين و اويصييئي ءمييث يصييف اوعالقيية بيييي املتغيي املسييتقل(اوقم دة اوتحييلميية) واملتغي ي
اوت ي شم( إدارة األزي ي ا) وصييئ دقمق ي  ،وء وون ي ب العتم ي د علم ي أي ن ي رت اوة ي هرة كم ي ه ي ي اوياقييم ،ب وعمييل عءييى مييم املعليي ي ا
واحلمله وليصيل إلى اونت ئه.
وين ا ل احلمل نت ئه اإلست نة امل ينة ين ( )30فقرة ام ايزوعه عءى عمنة ق ره ( )21ع يال يؤسسة يط ءن الظضنة ،وق
واييم اسييت داد اوعي د نئسي أ  %011اسييت نة صي لظة ول راسيية و اوتحلمييل ،كمي اييم االعتمي د عءييى يخر ي ا ب ني يه ،spss. V24
و و ب العتم د اوتحلمل عءى ،املتيسط الظس بي ،االنحراع املعم ر  ،االنح ار الخطي اوةسمط..ال .
 1.1ا تبارالثبات والصالحية لعيانات الدراسة:
 2.1.1ا تبارالثبات :ين ا ل اوتحقق ين ث ا أداة او راسة ام االعتم د عءى يع يل (اوئ كرون خ)ءس الج ول اوت ل .
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اجلدول  :4معدالت الثبات حملاور الدراسة (كرونباخ الفا)
احملاور

عدد العبارات

معامل الفا كرونباخ

التأثري املثايل

5

,680

الدفع اإلهلامي

4

,676

االستثارة الفكرية

5

,796

االعتبار الفردي

5

,815

التمكني

4

,761
,745

القيادة التحويلية
إدارة األزمات

,869

12

,807

05
اإلستبانة ككل
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجات SPSS24

ين الل الج ول أعال يتضح ون أي نل يح ور يتغي اا او راسة يتق ر ة ين ءمث در ة اوث ا ،وه يحصيرة بيي
( )1.262 – 1.621ءمث ن نت يرائعة ويق يوة ،ب نم ق رة قممة (اوئ كرون خ) اإل م ومة ( )1,807وه قممة م ة إ ا ي
قيرنت ب وقممة املق يوة إءص ئم ( ،)1.6وه ا ي ي يي أي األداة ث بتة ويم ن االعتم د عل ه او راسة .
 1.1.1ا تبارالصدق  :نقص ب أي اق س فقراا االستةم ي ي وضعت وقم س ءمث ام اوتأك ين ص ق االستةم ي ين الل
اوص ق اوة هر ولمقم ت(ص ق املظ ميي)  ،و و شعرض األداة صيرإه األولى عءى املظ ميي و ين ثم األ بمالءة إهم ين
ء ع وتع يل ونحصل عءى اإلست نة صيرإه األ ي ة  ،ووم ن تئي يعرفة ص ق األداة ين الل اوص ق اوة هر فقط ،بل
قمن ين اوتأك ين االتس ق او ا ء  ،و و ب ستخ ا يع يل االرا (بي سيي) وقم ت اوعالقة بيي در ة اوع رة واو ر ة
او لمة ولمحير املنتممة إوم  ،وق ا يي أنه ممع داوة إءص ئم وه ا ي يؤك االتس ق او ا ء وألداة.
اجلدول  :7معامل االرتباط بني كل فقرات أبعاد القيادة التحويلية والدرجة الكلية للمحور
التأثري املثايل
معامل
الرقم
االرتباط
**7.870
1
**7.018
0
**7.546
0
**7.687
4
**7.550
5

الدفع اإلهلامي

االستثارة الفكرية

التمكني

االعتبار الفردي

الرقم

معامل االرتباط

الرقم

معامل االرتباط

الرقم

معامل االرتباط

الرقم

معامل االرتباط

6
0
8
9

**7.000
**7.674
**7.660
**7.600
**7.646

17
11
10
10
14

**7.001
**7.000
**7.044
**7.874
**7.085

15
16
10
18
19

**7.016
**7.071
**7.801
**7.040
**7.666

07
01
00
00

**7.000
**7.600
**7.614
**7.670

**دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()1014

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

نالءظ ين الل الج ول أعال نج أي نل ع رة ين ع راا أشع د اوقم دة اوتحييلمة يرا طة ارا قيي ودال إءص ئم
( )1.10يم او ر ة او لمة ولمحير او اةت،ت إوم  ،ءمث نج أكث اوع راا ارا ب ملظير اوع رة رقم ( )02و ع االعت ر
اوئرد (يعمل يسؤوو امل شر عءى احسيي نق

اوضعف و ل ع يل) ،بمع يل ارا

ق ر( ،)1.8.0بينما نجد اقل العبارات

ارتباطا بالمحور هي العبارة رقم( )3لبعد التأثير المثالي (يتصرف مسؤولك المباشر بأسلوب ينال من خالله ثقة واحترام العاملين)
بمعامل ارتباط قدره(.)1.5.0
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اجلدول  :0معامل ارتباط كل فقرة من فقرات إدارة األزمات والدرجة الكلية للمحور
إدارة األزمات
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

04

**7.609

07

**7.509

05

**7.404

01

**7.516

06

**7.651

00

**7.040

00

**7.501

00

**7.607

08

**7.509

04

**7.560

09

**7.400

05

**7.660

**دال إحصائيا عند مستوى معنوية ()1014
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

نالءظ ين الل الج ول أعال أي اقري نل اوع راا يرا طة ارا قيي ودال إءص ئم عن يستير يعنيية ()1.10
بمتغي إدارة األزي ا  ،ءمث ن نت اوع رة رقم(( )32اقي املؤسسة بع را ا تم ع ا وتيوم أف ر تس ع ييا هة
ق ر( ،)1.7..في حين نجد العبارة رقم(( ).2أشارك في اتخاذ بعض
األزي ا)أكث اوع راا ارا ب ملظير بمع يل ارا
الق ار ارت أثناء األزمات خاصة إذا كانت في مجال تخصصي) األقل ارتباطا بالمحور بمعامل ارتباط قدر ب (.)1..3.

 1.1ا تبارطبيعية البيانات (للمنجروف-سمرنوف  :يع ه ا اال ت ر ضروري ء وة ا ت ر اوئرضم ا ملعرفة هل او م ن ا
ات م اوتيزوم اوط مع آ ال  ،الي شعض اال ت راا املعملمة تشت أي ي يي ايزوم او م ن ا ايزوع معم .
اجلدول  :1اختبار التوزيع الطبيعي حملاور الدراسة(كلمنجروف-مسرنوف)
احملاور

كلمنجروف-مسرنوف

Sig

النتيجة

التأثري املثايل

7.789

7.077

يتبع التوزيع طبياي

الدفع االهلامي

7.790

7.101

يتبع التوزيع طبياي

االستثارة الفكرية

7.176

7.751

يتبع التوزيع طبياي

االعتبار الفردي

7.799

7.785

يتبع التوزيع طبياي

التمكني

7.174

7.756

يتبع التوزيع طبياي

إدارة األزمات

7.796

7.181

يتبع التوزيع طبياي

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24
ين الل الج ول أعال نج أي يستير او الوة و ل يحير ين يح ور اإلست نة(  )Sig> 1.10وهذا يدل أن البيانات تتبع
التوزيع الطبيعي ومنه الختبار الفرضيات نتبع األساليب اإلحصائية المعلمية.

 1.1اإلحصام الويف لعينة الدراسة:
ه ا الجز اتم يع لجة اإلءص اويصئي ملتغي اا او راسة (اوقم دة اوتحييلمة) و(إدارة األزي ا) ،وه ا ب العتم د عءى
ول وم را الخم س ت و و وتح ي ااج إ ب ا عمنة او راسة ين الل االعتم د عءى املتيسط الظس بي واالنحراع
املعم ر والج ول اوت ل ي يي و .
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اجلدول  :5اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة
احملاور

املتوسط احلسايب

اإلحنراف املعياري

االجتاه العام للمتوسط

الرتتيب

التأثري املثايل

4,1829

,54771

موافق

1

الدفع اإلهلامي

4,0500

,55756

موافق

5

االستثارة الفكرية

4,1057

,74033

موافق

0

االعتبار الفردي

4,0943

,65914

موافق

4

التمكني

4,1143

,52593

موافق

0

إمجايل حماور القيادة التحويلية

4,1016

,47007

موافق

إدارة األزمات

4,1486

,45588

موافق

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

ين الل الج ول أعال نالءظ أي ااج ه ا عمنة او راسة أظهرا ااج ه ع ي نحي امليافقة و ال املتغي ين ،ءمث ق ر
املتيسط الظس بي اإل م ل ملظ ور اوقم دة اوتحييلمة ب ( )4,1016وانحراع يعم ر ب( )1.42112ه ا يعنت اي اوقم دة
اوتحييلمة ام رت ب ر ة يتيسطة املؤسسة يحل او راسة ،كم يأتي شع (اوتأثي املث ل ) املرا ة األولى بمتيسط ءس بي ق ر
ب ( )4,1829وانحراع يعم ر ب( ،)1.04220وه ا ي يي ايتالك اوق ئ ألسليب يميز يستطمم ين الو اوتأثي اوع يليي ،كم
يم ن ه ا األسليب ين نمل ثقتهم واءت ايهم و  ،ب نم ن نت اقل املظ ور در ة هي يحير (او فم االوه يي) ،ءمث ق ر يتيسطه
الظس بي ب ( )4,0500وانحراع يعم ر ق ر ب( ،)1,55756وه ا ي ل أي اوق ئ ال ييل اهتم ك ي ب لج ن اوتحئيز
ولع يليي.
و وةس ة ولمتغي اوت شم إدارة األزي ا بمةت يئرداا عمنة او حث ااج ه ع ي نحي امليافقة ،ءمث ق ر يتيسطه الظس بي ب
(  )4,1486وانحراع يعم ر (  )1.40022يم يعنت أي اوق ئ ييل اهتم ك ي ة بعدارة األزي ا و و نتمجة لخطيرة األزي ا او ت
ق تعصف ب ملؤسسة أ وقت ،ومل يم ن أي اح ث ين لل يه ده ويه د أه افه .
 1.1االرتباطات بين متغي ات الدراسة:
أظهرا نت ئه او راسة يجميعة ين االرا ا بيي أشع د اوقم دة اوتحييلمة واملتمثلة (اوتأثي املث ل  ،او فم اإلوه يي،
االستثارة الفكرية ،االعتبار الفردي ،التمكين) والمتغير التابع إدارة األزمات والجدول التالي يبين ذلك.

اجلدول  :2مصفوفة االرتباط بني أبعاد القيادة التحويلية وتنمية املهارات
القيادة التحويلية

االعتبار الفردي

االستثارة الفكرية

الدفع اإلهلامي

التأثرياملثايل

**7.090

**7.014

**7.860

**7.001

**7.600

معامل االرتباط

7.777

7.777

7.777

7.777

7.777

مستوى الداللة

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

إدارة األزمات

ين الل الج ول أعال نج أي نل االرا ا ن نت قيية وداوة إءص ئم عن يستير او الوة  1.11بيي املتغي املستقل
اوقم دة اوتحييلمة بأشع د  ،واملتغي اوت شم إدارة األزي ا.
 1.1ا تبارالفرضيات :ال ت ر صظة اوئرضم ا ام استخ ا االنح ار الخطي اوةسمط ولتأك ين ق يوه أو رفضه .
2.1.1ا تبارالفرضية الفر ية األولى:
 :H02ال يي أثر و دالوة إءص ئمة ولتأثي املث ل إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة
 : H00يي أثر و دالوة إءص ئمة ولتأثي املث ل إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة .
وال ت ر صظة اوئرضمة واح ي يعنيية وقية اوعالقة بيي يتغي اوتأثي املث ل كمتغي يستقل وإدارة األزي ا كمتغي ا شم ام
استخ ا احلمل االنح ار الخطي اوةسمط والج ول اوت ل ي يي و .
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اجلدول  :7نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط للتأثري املثايل و إدارة األزمات
ملخص النموذج

جدول املعامالت

حتليل التباين

R

R²

F

DF

Sig f

,632a

,399

45,162

1

.000

البيان

B

اخلطأ Std

T

Sig t

التابع (الثابت)

1,834

,340

5,389

.000

التأثري املثايل

,542

,081

6,720

.000

(التأثري املثايل) ( Y= 1,834 +0.542 xإدارة األزمات)
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

ين الل الج ول أعال أظهرا نت ئه ا ت ر االنح ار الخطي اوةسمط ولتأثي املث ل يم إدارة األزي ا ،أي يع يل االرا
بيييي اوتييأثي املث ي ل وإدارة األزيي ا بل ي ) )1.632= Rوهي ا ي يييي و يييد ارا ي قييي ويي ي بمنهم ي  ،ب نمي ق ي ر يع يييل اوتح ي ي (=R²
 )1.322وهي ا يعنييت أي اوتييأثي املثي ل قي فسيير ( )%32.2ييين اوت ي ين الظ صييل ي إدارة األزيي ا يييم ث ي ا اوعيايييل األ ييرر ،وال ت ي ر
األثيير ي االنح ي ار الخطييي اوةسييمط اييم االعتم ي د عءييى قمميية ) (Fاملظسييي ة وه ي تس ي و ( )45,162وه ي داويية إءص ي ئم عن ي يس يتير
يعنيية اقل يين ( ،)1.10ويني نيرفض فرضيمة اوعي ( )H01ونق يل اوئرضيمة او يلية ( )H11او يت اينق عءيى اني (حوجدد أثدرذو داللدة
إحصائية للترثي املثالي في إدارة األزمات في املؤسسة محل الدراسة .
وءسي يع دوية االنحي ار( :التدرثي املثدالي ( Y= 1,834 +0.542xإدارة األزمدات  ،اةهير قممية يع ييل االنحي ار ( ، 2.111أ أي
نل تغي اوتأثي املث ل بيء ة واء ة يؤد إلى تغي إدارة األزي ا (. 2.111
 1.1.1ا تبارالفرضية الفر ية الثانية:
 :H02ال يي
 :H12يي

أثر و دالوة إءص ئمة ول فم امللهم إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
أثر و دالوة إءص ئمة ول فم امللهم إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.

ال ت ر صظة اوئرضمة واح ي يعنيية وقية اوعالقة بيي يتغي او فم اإلوه يي كمتغي يستقل وإدارة األزي ا كمتغي ا شم ام
استخ ا احلمل االنح ار الخطي اوةسمط والج ول اوت ل ي يي و .
اجلدول  :8نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط للدفع اإلهلامي و إدارة األزمات
ملخص النموذج

جدول املعامالت

حتليل التباين

R

R²

F

DF

Sig f

,771a

,594

99,443

1

.000

البيان

B

اخلطأ Std

T

Sig t

التابع (الثابت)

1,470

,266

5,521

.000

الدفع االهلامي

,650

,065

9,972

.000

(الدفع اإلهلامي) ( Y=1,470+0.650 xإدارة األزمات)
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

ين الل الج ول أعال أظهرا نت ئه ا ت ر االنح ار الخطي اوةسمط او فم اإلوه يي يم إدارة األزي ا  ،أي يع يل
االرا بيي اوتأثي املث ل وإدارة األزي ا بل ) )1.220= Rوه ا ي يي و يد ارا قي ويي بمنهم  ،ب نم ق ر يع يل اوتح ي
( )1.024 =R²وه ا يعنت أي او فم اإلوه يي ق فسر ( )%02.4ين اوت ين الظ صل إدارة األزي ا يم ث ا اوعيايل األ رر،
وال ت ر األثر االنح ار الخطي اوةسمط ام االعتم د عءى قممة ) (Fاملظسي ة وه تس و ( )22.443وه داوة إءص ئم عن
يستير يعنيية اقل ين ( ،)1.10وين نرفض فرضمة اوع ( )H02ونق ل اوئرضمة او يلة ( )H12او ت انق عءى ان (يي أثر
و دالوة إءص ئمة ول فم امللهم إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة) .
وءس يع دوة االنح ار ( :الدف اإللهام ( Y= 1,470+0.650 xإدارة األزمات  ،اةهر قممة يع يل االنح ار (، 0.650
أ أي نل تغي او فم اإلوه يي بيء ة واء ة يؤد إلى تغي إدارة األزي ا (. 0.650
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 1.1.1ا تبارالفرضية الفر ية الثالثة
 :H03ال يي أثر يعني و دالوة إءص ئمة والستث رة اوئ رية إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
 :H13يي أثر يعني و دالوة إءص ئمة والستث رة اوئ رية إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة
وال ت ر صظة اوئرضمة واح ي يعنيية وقية اوعالقة بيي املتغي ين او فم اإلوه يي كمتغي يستقل وإدارة األزي ا كمتغي ا شم
ام استخ ا احلمل االنح ار الخطي اوةسمط والج ول اوت ل ي يي و .
اجلدول  :9نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط االستثارة الفكرية و إدارة األزمات
ملخص النموذج
R²

R

حتليل التباين
F

195,878 ,742 ,862a

جدول املعامالت

DF

Sig f

1

.000

البيان

B

اخلطأ Std

T

Sig t

التابع (الثابت)

1,856

,163

11,382

.000

االستثارة الفكرية

,547

,039

13,996

.000

( االستثارة الفكرية ) ( Y= 1,856 +0.547 xإدارة األزمات)
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

ين الل الج ول أعال أظهرا نت ئه ا ت ر االنح ار الخطي اوةسمط ملتغي االستث رة اوئ رية يم إدارة األزي ا  ،اي
بيي االستثارة الفكرية وإدارة األزي ا بل ) )1.80.= Rوهذا يبين وجود ارتباط قوي وموجب بينهما ،بينما

يع يل االرا

قدر معامل التحديد ( )1.7.. =R²وهذا يعني أن االستثارة الفكرية قد فسرت ( )%7...من التباين الحاصل في إدارة

األزمات مع ثبات العوامل األخرى ،والختبار األثر في االنحدار الخطي البسيط تم االعتماد على قيمة ) (Fالمحسوبة
وهي تساوي ( )878.191وهي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية اقل من ( ،)1.15ومنه نرفض فرضية العدم ( )H03ونقبل

الفرضية البديلة ( )H13التي تنص على انه (حوجد أثر ذو داللة إحصائية لالستثارة الفكرية في إدارة األزمات في املؤسسة محل
الدراسة .
وءس يع دوة االنح ار ( :االستثارة الفكرية ( Y= 1,856 +0.547 xإدارة األزمات  ،اةهر قممة يع يل االنح ار (، 0.547
أ أي نل تغي االستث رة اوئ رية بيء ة واء ة يؤد إلى تغي إدارة األزي ا ب (. 0.547
 1.1.1ا تبارالفرضية الرابعة:
 :H04ال يي
 :H14يي

أثر يعني و دالوة إءص ئمة والعت ر اوئرد
أثر يعني و دالوة إءص ئمة والعت ر اوئرد

إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.

و ال ت ر صظة اوئرضمة واح ي يعنيية وقية اوعالقة بيي املتغي ين ،االعت ر اوئرد كمتغي يستقل ،وإدارة األزي ا كمتغي
ا شم ام استخ ا احلمل االنح ار الخطي اوةسمط والج ول اوت ل ي يي و .
اجلدول  :10نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط االستثارة الفكرية و إدارة األزمات
ملخص النموذج
R

R²

حتليل التباين
F

137,213 ,669 ,818a

جدول املعامالت

DF

Sig f

1

.000

البيان

B

اخلطأ Std

T

Sig t

التابع (الثابت)

1,714

,206

8,304

.000

االعتبار الفردي

,583

,050

11,714

.000

( االعتبار الفردي ) ( Y=1,714+0.583 xإدارة األزمات)
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

ين الل الج ول أعال أظهرا نت ئه ا ت ر االنح ار الخطي اوةسمط ملتغي االستث رة اوئ رية يم إدارة األزي ا  ،اي
يع يل االرا بيي اال تبار الفردي وإدارة األزي ا بل ) )1.202= Rوه ا ي يي و يد ارا قي ويي بمنهم  ،ب نم ق ر
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يع يل اوتح ي ( )1.662 =R²وه ا يعنت أي اال تبار الفردي ق فسر  %66.2ين اوت ين الظ صل إدارة األزي ا يم ث ا
اوعيايل األ رر ،وال ت ر األثر االنح ار الخطي اوةسمط ام االعتم د عءى قممة ) (Fاملظسي ة وه تس و ( )137,213وه
داوة إءص ئم عن يستير يعنيية اقل ين ( ،)1.10وين نرفض فرضمة اوع

( )H04ونق ل اوئرضمة او يلة ( )H14او ت انق

عءى ان (حوجد أثرذو داللة إحصائية لال تبارات الفردحة في إدارة األزمات في املؤسسة محل الدراسة .
وءس يع دوة االنح ار( :اال تبار الفردي ( Y= 1,714 +0.583xإدارة األزمات  ،اةهر قممة يع يل االنح ار (، 0.583
أ أي نل تغي االعت ر اوئرد بيء ة واء ة يؤد إلى تغي إدارة األزي ا ب (. 0.583
 1.1.1ا تبارالفرضية الخامسة:
 :H05ال يي
 :H15يي

أثر يعني و دالوة إءص ئمة ولتم يي إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.
أثر يعني و دالوة إءص ئمة ولتم يي إدارة األزي ا املؤسسة يحل او راسة.

ال ت ر صظة اوئرضمة واح ي يعنيية وقية اوعالقة بيي املتغي ين ،اوتم يي كمتغي يستقل ،وإدارة األزي ا كمتغي ا شم ام
استخ ا احلمل االنح ار الخطي اوةسمط والج ول اوت ل ي يي و .
اجلدول  :11نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط االستثارة الفكرية و إدارة األزمات
ملخص النموذج

جدول املعامالت

حتليل التباين

R

R²

F

DF

Sig f

,714a

,510

70,849

1

.000

البيان

B

اخلطأ Std

T

Sig t

التابع (الثابت)

1,475

,315

4,688

.000

التمكني

,638

,076

8,417

.000

( التمكني ) ( Y=1,475 +0.638 xإدارة األزمات)
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

ين الل الج ول أعال أظهرا نت ئه ا ت ر االنح ار الخطي اوةسمط ملتغي اوتم يي يم إدارة األزي ا ،أي يع يل
االرا بيي اوتم يي وإدارة األزي ا بل ) )1.204= Rو ه ا ي يي و يد ارا قي ويي بمنهم  ،ب نم ق ر يع يل اوتح ي
( )1.001 =R²وه ا يعنت أي اوتم يي ق فسر  %00ين اوت ين الظ صل إدارة األزي ا يم ث ا اوعيايل األ رر ،وال ت ر األثر
االنح ار الخطي اوةسمط ام االعتم د عءى قممة ) (Fاملظسي ة وه تس و ( )70,849وه داوة إءص ئم عن يستير يعنيية
اقل ين ( ،)1.10وين نرفض فرضمة اوع

( )H05ونق ل اوئرضمة او يلة ( )H15او ت انق عءى ان (حوجد أثر ذو داللة

إحصائية للتمكين في إدارة األزمات في املؤسسة محل الدراسة .
وءس يع دوة االنح ار( :التمكين ( Y= 1,475+0.638xإدارة األزمات  ،اةهر قممة يع يل االنح ار ( ، 0.638أ أي نل
تغي اوتم يي بيء ة واء ة يؤد إلى تغي إدارة األزي ا (. 0.638
 1.1.1ا تبارالفرضية العامة
 :H0ال يي أثر و دالوة إءص ئمة ولقم دة اوتحييلمة بمختلف أشع ده إدارة األزي ا يؤسسة يط ءن الظضنة ب ملسملة.
 :H1يي أثر و دالوة إءص ئمة ولقم دة اوتحييلمة إدارة األزي ا يؤسسة يط ءن الظضنة ب ملسملة.
ال ت ر صظة اوئرضمة اورئ سمة واح ي يعنيية وقية اوعالقة بيي املتغي ين ،اوقم دة اوتحييلمة كمتغي يستقل ،وإدارة األزي ا
كمتغي ا شم ام استخ ا احلمل االنح ار الخطي اوةسمط والج ول اوت ل ي يي و .
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اجلدول  :12نتائج اختبار االحندار اخلطي البسيط االستثارة الفكرية و إدارة األزمات
ملخص النموذج
R

R²

حتليل التباين
F

جدول املعامالت

DF

Sig f

1

.000

114,085 ,627 ,792a

البيان

B

اخلطأ Std

T

Sig t

التابع (الثابت)

7,716

,319

2,244

.000

القيادة التحويلية

,816

,076

10,681

.000

( القيادة التحويلية ) ( Y=0,716+0.816Xإدارة األزمات)
املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على خمرجاتSPSS24

ين الل الج ول أعال أظهرا نت ئه ا ت ر االنح ار الخطي اوةسمط ملتغي اوقم دة اوتحييلمة يم إدارة األزي ا ،أي
يع يل االرا بيي اوقم دة اوتحييلمة وإدارة األزي ا بل ) )1.222= Rو ه ا ي يي و يد ارا قي ويي بمنهم  ،ب نم ق ر
يع يل اوتح ي ( )1.622 =R²وه ا يعنت أي اوقم دة اوتحييلمة ق فسرا  %62.2ين اوت ين الظ صل إدارة األزي ا وال ت ر
األثر االنح ار الخطي اوةسمط ام االعتم د عءى قممة ) (Fاملظسي ة وه تس و ( )114,085وه داوة إءص ئم عن يستير
يعنيية اقل ين ( ،)1.10وين نرفض فرضمة اوع ( )H0ونق ل اوئرضمة او يلة ( )H1او ت انق عءى ان (حوجد أثر ذو داللة
إحصائية للقيادة التحويلية بمختل أبعادها في إدارة األزمات في مؤسسة مطاحن الحضنة باملسيلة .
وءس يع دوة االنح ار ( :القيادة التحويلية ( Y= 0, 716+0.816Xإدارة األزمات  ،اةهر قممة يع يل االنح ار (، 0.816
أ أي نل تغي اوقم دة اوتحييلمة بيء ة واء ة يؤد إلى تغي إدارة األزي ا (. 0.816
 .1النموذج النهائ للدراسة:
الشكل  :2النموذج النهائي للدراسة
املتغي املستقل

: R=0.792 , B=0.816

القيادة التحويلية
الترثي املثالي
الدف اإللهام

x

االستثارة الفكرية
اال تبارات
التمكين

املتغي التاب
إدارة األزمات

H1

: R= 0.632.B =0.542

H12

: R=0.771. B=0.650

H13

: R=0.862B=0.547

إدارة

H1

: R=0.818 ,B=0.583

األزمات

H1

: R=0..714 B=0.638

1

4

5

املصدر :من إعداد الباحثني ابالعتماد على نتائج الدراسة

 .7اتمة:
امحير ييضيع ه او راسة ءيل أثر اوقم دة اوتحييلمة إدارة األزي ا ين و هة نةر اوع يليي بمؤسسة يط ءن
الظضنة ب ملسملة ،ءمث قسمت ه او راسة إلى شقيي :اوشق اونةر  ،و ام اوتطرق فم ولمئ همم األس سمة املتعلقة ب ملتغي ين
اوقم دة اوتحييلمة وإدارة األزي ا ،ب نم اوشق اوث ني فتمثل او راسة املم انمة او ت قت يؤسسة يط ءن الظضنة ،وق
ايصلت او راسة إلى يجميعة ين اونت ئه امثلت فمم يء .

264

جملـة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية

اجمللد 41 :العدد 14:الرقم التسلسلي ،) 7174( 72 :ص 722 - 754

 2.7النتائج املتويل إليها:
أش را نت ئه او راسة إلى و يد وأثر يعني بيي اوقم دة اوتحييلمة و إدارة األزي ا ءمث ق ر يع يل االرا ()2.7.1
وه تشي إلى و يد ارا قي بيي اوقم دة اوتحييلمة بمختلف أشع ده وإدارة األزي ا ،كم أي قممة يع يل اوتح ي ق را
ب( 2.117 =R²وه ا يعنت أي اوقم دة اوتحييلمة ق فسرا  %11.7ين اوت ين الظ صل إدارة األزي ا.
 أظهرا نت ئه او راسة أيض أي او فم اإلوه يي أو اوتحئيز اإلوه يي ن ي أكث أشع د اوقم دة اوتحييلمة اأثي ا إدارة األزي ا
بمع يل اح ي ق ر ب( )1.601وه ا نتمجة اةسمق الجهيد بيي اوع يليي ،وغرت روح اوعمل كئريق ،ب إلض فة إلى اق يم إدارة
املؤسسة ءيافز ين س ة ويصجعة ولع يليي وتخطي األزي ا ،وه ا نل ين أ ل رفم يعنيي ا اوع يليي أثن األزي ا،
 ب نم اءتل شع اوتم يي املرا ة اوث نمة ين ءمث اوتأثي إدارة األزي ا بمع يل اح ي ق ر( )1.632و ه ا ي ل عءى إعط
اوق دة يس ءة ين الظرية ولع يليي الاخ شعض اوقراراا مليا هة األزي ا صة إ ا ن نت يج ل اخصصهم و و ر ح
وليقت.
 ن ي اأثي شع االعت ر اوئرد إدارة األزي ا بمع يل اح ي ق ر ب ( )1.023ءمث يعمل اوق ئ عءى تش مل فرق عمل
ق درة عءى إدارة األزي ا ،و و بتنةمم دوراا ا ييةمة ،يتعلميي ين الوه كمئمة اوتع يل يم األزي ا وييا هته .
 والستث رة اوئ رية أو اوتصجمم اإلب اع اأثي ك ي إدارة األزي ا ،ءمث ق ر يع يل اح ي ب( )1.042ه ا ي يي أي اوق ئ
يمن فرصة ولع يليي إلظه ر ق راإهم اإلب اعمة و و بطرح أف ر ي ة وإب اعمة و ،ق ا يي ين س ة إليج د ءليل والزي ا.
إدارة األزي ا بمع يل اح ي ق ر( )1.042ويع يل
 اءتل املرا ة األ ي شع اوتأثي املث ل آو او ريزي ين ءمث اأثي
االرا قي بيي املتغي ين واو ق ر ( )1.632ه ا يعنت أي األسليب او يتع يل ب اوق ئ يم اوع يليي يؤثر ب ر ة ك ي ة
وم يي سة يش ركة اوع يليي ييا هة األزي ا.
.8االقت احات:
 االهتم ب وع يليي ين الل اوت ثمف ين انةمم او وراا اوت ييةمة يؤسسة يط ءن الظضنة ب ملسملة ،صة ألوول
او ين وهم عالقة ي شرة يم األزي ا .
 إعط أهممة ك ي ة ولج ن اوتحئيز ولع يليي(رفم اوروح املعنيية) ين رع اوق دة يؤسسة يط ءن الظضنة ب ملسملة،
إ ييا اوع يليي فت ة األزي ا ء وة ضغط وقلق ك ي ين .
 إ را اوق ئ ال تم ع ا دورية يم اوع يليي يؤسسة يط ءن الظضنة ب ملسملة وت دل األف ر ،واالقت اء ا ،واآلرا او ت
يم ن أي انبئ بح وه أزي ا ،أو إيج د ءليل وه أثن وقيعه .
 اركيز اوق ئ عءى االاص ل املئتيح يم اوع يليي يؤسسة يط ءن الظضنة ب ملسملة ،و و ألهممت نقل املعليي ا ق ل
وأثن وبع األزي ا ،وشرح اويضعمة اوراهنة ولمؤسسة وتيضم اورؤية وهم ،وام منهم ين املش ركة الظليل املقت ءة.
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