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الممخص
ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى االدارة الموقفية ودورىا في مراحؿ إدارة االزمات التي تتعرض ليا
جامعة تكريت ولغرض أجراء ىذا البحث تـ اختيار عينة مف رئاسة وكميات جامعة تكريت وتـ توزيع

عدد مف استمارات االستبياف المعدة ليذا الغرض ،حيث بمغ عدد االستمارات التي تـ توزيعيا ()77

استمارة ،في حيف االستمارات التي تـ استرجاعيا ومعالجتيا إحصائيا ( )55استمارة اي بنسبة

( ) 7886مف عدد االستمارات الكمي الموزعة ،استنتجنا مف خبلؿ تحميميا الى دور األدارة الموقفية في
مراحؿ ادارة االزمات التي تواجو الجامعة مف خبلؿ التخفيؼ مف حدتيا او معالجتيا وبما يصب في

اتجاه تحقيؽ مصالحيا ،وتـ تأكيد ذلؾ مف خبلؿ نتيجة االرتباط بيف القيادة الموقفية ومراحؿ ادارة

االزمة والبالغة ( ) 78587كذلؾ تـ تقديـ عدد مف التوصيات الميمة التي نعتقد أف مف شأنيا اف

تساعد المنظمات بمختمؼ انواعيا خدمية كانت اـ انتاجية في التعامؿ مع األزمات التي قد تمر بيا

في مسيرة عمميا8

 -الكممات المفتاحية :القيادة الموقفية  -االزمة
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Abstract
The research aims at identifying the situational administration and its

role in the stages of crises management faced by the University of Tikrit
management. For the purpose of conducting this research; a sample is
selected from the presidency and the faculties of the University of Tikrit and

a number of the questionnaire forms prepared for this purpose is distributed,
where the number of forms that have been distributed (70) form, While the

forms that have been retrieved and processed statistically (55) form by
(78.6) of the total number of questionnaires distributed, we concluded

through analysis to the situational administration role in the stages of crises

facing the university through mitigation, or treatment, in the direction of
achieving its interests .This is confirmed by the result of the correlation

between situational leadership and stages of crisis management the (0.580)
Anumber of important recommendations that we believe will help

organizations of various kinds of service or productivity in dealing with crises
that may pass out in the process of work.

- Key Words: Situational leadership - Crisis
:المقدمة
 اصبح مف الضروري اف تكوف القيادة التي،في ظؿ التغيرات والتقمبات التي تشيدىا بيئة العمؿ
ٍ
ٍ تتولى شؤوف المنظمات عمى
 حيث تتصؼ البيئة،كاؼ مف االستعداد لمواجية ىذه التغيرات
قدر
 واف ىذا التغيير يصاحبو،المحيطة بالمنظمة بالديناميكية والتي تكوف سمتيا المميزة التغير المستمر
 وقد تط أر عمى المنظمة في بعض،الخ888 التكنولوجية، والبشرية، والمادية،الكثير مف الصعوبات المالية
،االحياف صعوبات تصؿ الى حد االزمات او الكوارث التي تحيط بالمنظمة وبالبيئة التي تعمؿ ضمنيا

كما في حاؿ حدوث ازمة مالية عالمية او انييار اقتصادي لمبمد نتيجة حرب او صراع مسمح بيف قوى

 او حدوث كارثة طبيعية تؤدي الى تدمير البنى الصناعية والخدمية لممنظمة وتؤدي الى ىجرة،متنازعة
) 8; (

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 12 -العدد – 2016 / 34

المجتمع الى مكاف اكث ار امناً واستق ار اًر االمر الذي يضطر القيادة الى االستجابة السريعة لممواقؼ
المختمفة التي تتعرض ليا المنظمة واضعةً الحموؿ الناجعة إلدارة ىذه االزمة او الموقؼ غير
االعتيادي وبالشكؿ الذي يسيـ في الحفاظ عمى مكانتيا السوقية ويمنعيا مف االنييار والتوقؼ8

وقد قاـ الباحث بتسميط الضوء عمى دور القيادة الموقفية في مراحؿ ادارة االزمة مف خبلؿ استعراضيا

نظرياً معتمداً عمى المراجع والمصادر التي مثمت افكار ونتاجات الكتاب والباحثيف وعممياً بتطبيقيا
عمى عينة البحث المتمثمة بمتخذي الق اررات في جامعة تكريت ،كونيـ المسؤوؿ الرئيسي في مراحؿ

ادارة االزمة وقد قسـ البحث الى اربعة محاور تناوؿ المحور االوؿ :منيجية البحث واستعرض
المحور الثاني :االطار النظري لمقيادة الموقفية ومراحؿ ادارة االزمة ،في حيف تناوؿ المحور الثالث:
الجانب الميداني بالتحميؿ والمناقشة لتحديد نتائج البحث ،وجاء المحور الرابع :مستعرضاً اىـ
االستنتاجات والتوصيات التي توصؿ الييا البحث8

المحور االول :منهجية البحث
اوالا :مشكمة البحث
اف االستقرار في بيئة العمؿ يسيـ في زيادة اداء المنظمات ،الذي ينعكس بطبيعة الحاؿ عمى

انتاجيتيا وقد تعترض المنظمة في بعض االحياف ازمات تخفض انتاجيتيا ،مثاؿ ذلؾ جامعة تكريت
حيث معطيات التطور الذي حدثت في جامعة تكريت قبؿ االزمة كانت بنسبة ( )%3في حيف اف ىذه

النسبة انخفضت بعد االزمة ووصمت الى ( )7875مما يتطمب ذلؾ الحاجة الى وجود قيادة موقفية

يمكنيا التعامؿ مع األزمات التي تتعرض ليا الجامعة و تتحدد مشكمة البحث الحالي باإلجابة عف
التساؤالت األتية-:
 81مدى اسياـ القيادة الموقفية في مراحؿ ادارة االزمة التي تتعرض ليا الجامعة8
 82ىؿ تتعامؿ القيادة الموقفية مع االزمة وفؽ اسس عممية مدروسة8
 83مدى تأثير طبيعة االزمة عمى اسموب قيادتيا8

 84ما ىي العوامؿ التي تؤخذىا القيادة الموقفية بنظر االعتبار عند مراحؿ ادارة االزمة8

( ) 97
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ثاني ا :اهمية البحث
تستمد األىمية العممية ليذا البحث مف أىمية الموضوع الذي يتناولو حيث القيادة بشكؿ عاـ

والقيادة الموقفية عمى وجو الخصوص كونيا أحد الموضوعات الميمة التي حظيت وال تزاؿ تحظى
باىتماـ بالغ مف قبؿ الميتميف بيذا المجاؿ ،وتنطوي اىمية ىذا البحث عمى التالي-:
 81ارتباط النمط القيادي الموقفي الذي تناولو ،بجانب ميـ يمكف اف يعترض أي منظمة تمارس
مياـ عمميا في مختمؼ القطاعات  ،أال وىي االزمة بمختمؼ انواعيا التي تتعرض ليا جميع
المنظمات والتي تؤثر بشكؿ كبير عمى انتاجيتيا8

 82اف نتائج الجانب الميداني تـ استحصاليا مف العينة المذكورة اعبله مباشرة بعد عودة الجامعة
الى ممارسة مياـ عمميا في موقعيا الرئيسي في محافظة صبلح الديف وفي خضـ ازمتيا التي

حدثت ليا ولعموـ محافظة صبلح الديف نتيجة االعماؿ االرىابية المسمحة مما اضطرىا لتغيير

موقع عمميا الى محافظة كركوؾ لمزاولة اعماليا في موقع بديؿ ال يتناسب واحتياجاتيا االمر

الذي ترتب عميو ازمة القت بضبلليا عمى الجامعة وتطمب قيادة موقفيو إلدارتيا ومعالجة االثار
السمبية التي نتجت عنيا8
ثالث ا :اهداف البحث
ييدؼ البحث الى تحديد مجموعة مف العوامؿ التي تسيـ بشكؿ فاعؿ في التعرؼ عمى االزمة

وسبؿ ادارتيا وما تقوـ بو القيادة الموقفية لمعالجتيا او الحد مف االثار السمبية الناجمة عنيا وباإلمكاف

تحديد مجموعة مف النقاط التي ييدؼ البحث لمتعرؼ عمييا وكالتالي-:
 81التعرؼ عمى مساىمة القيادة الموقفية في مراحؿ ادارة االزمة8

 82تحديد االسس العممية التي تتبعيا القيادة الموقفية في مراحؿ ادارة االزمة8
 83الحد مف االثار المترتبة مف االزمة عمى الجامعة8

 84تحديد العوامؿ التي تؤخذىا القيادة بنظر االعتبار عند مراحؿ ادارة االزمة8
رابع ا :مخطط البحث
تتطمب المعالجة المنيجية لمشكمة البحث في ضوء اطارىا النظري ومضامينيا الميدانية تصميـ

مخطط افتراضي والشكؿ ( )1يوضح المخطط االفتراضي لمبحث8
( ) 97
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القيادة الموقفية

مهارات القيادة
اساليب القيادة
مراحل ادارة
االزمة

المشاركة في اتخاذ
القرارات
التخطيط الموقفي

الشكؿ ()1

المخطط االفتراضي لمبحث

خامس ا :فرضيات البحث
يستند البحث الى فرضية رئيسية ،يتفرع منيا مجموعة مف الفرضيات الفرعية عمى النحو التالي-:
الفرضية الرئيسية:
ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف القيادة الموقفية ومراحؿ ادارة االزمة
الفرضيات الفرعية-:
أ 8ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف ميارات القيادة الموقفية ومراحؿ ادارة االزمة8

ب 8ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف اساليب القيادة الموقفية ومراحؿ ادارة االزمة8

ت 8ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف المشاركة في اتخاذ الق اررات ومراحؿ ادارة االزمة8
ث 8ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف التخطيط الموقفي ومراحؿ ادارة االزمة8
سادس ا :مجتمع البحث وعينته
أشتمؿ مجتمع البحث عمى المنظمة التعميمية ،والمتمثمة بجامعة تكريت وقد اختارىا الباحث نظ اًر

ألىميتيا ولدورىا الحيوي في محافظة صبلح الديف وما تقدمو مف خدمات تعميمية متنوعة لمجتمعيا8
( ) 97

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 12 -العدد – 2016 / 34

 عينة البحث :قاـ الباحث باختيار عينة عشوائية تتمثؿ بػ (رئيس الجامعة ،مساعدية ،عمداء الكميات ،معاونييـ،

رؤساء االقساـ في رئاسة الجامعة  ،رؤساء االقساـ في الكميات المبحوثة) كونيـ مساىميف بعممية
اتخاذ الق اررات المختمفة في الجامعة ،حيث تـ اخذ سبعة كميات ىي (التربية لمبنات ،اليندسة ،التربية

لمعموـ االنسانية ،التربية لمعموـ الصرفة ،االدارة واالقتصاد ،االداب ،عموـ الحاسبات والرياضيات) مف

كميات الجامعة البالغ عددىا ( )22كمية8
سابع ا :منهج البحث

استخدـ في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يصؼ متغيرات الدراسة والوصوؿ الى
نتائجيا ،وقد اعتمد الباحث في الجانب النظري عمى ما يتوفر مف مصادر ورقية والكترونية تتناوؿ

متغيري الدراسة  ،وتـ تغطية الجانب الميداني مف خبلؿ استمارة االستبياف التي اعدت لجمع البيانات
مف عينة البحث وقد تـ تطوير اسئمتيا باالعتماد عمى إطاريح ورسائؿ وبحوث سابقة وبما يتبلئـ
ومتطمبات البحث ،وقد استخدـ مقياس ليكرت الخماسي في االستبانة

المحور الثاني :االطار النظري لمبحث
اوالا :القيادة الموقفية
أ .مفهوم القيادة الموقفية
تتسـ القيادة الموقفية بالديناميكية ،نتيجة التغير المستمر الذي يط أر عمى بيئة العمؿ في المنظمة

مما يحتـ عمى قادة المنظمة االستجابة لممواقؼ المختمفة التي تعترض عمميا ،وتقسـ ىذه التغيرات الى
نوعيف ىما تغيرات طبيعية ومستمرة في بيئة العمؿ نتيجة التطور السريع الحاصؿ وىذا يتطمب قيادة

مواكبة لمتغيير لغرض المحافظة عمى موقع المنظمة التنافسي ،والنوع الثاني تغيرات مفاجئة وغير
طبيعية تط أر عمى المنظمة وتسبب ازمة ليا وتتطمب وجود قيادة موقفية فاعمة وقادرة عمى اتخاذ

الق اررات لتجاوزىا او التقميؿ مف االثار المترتبة عمييا ،ويعتبر القائد الموقفي مف اىـ عناصر معادلة
القيادة حيث يشير الصيرفي في تعريفيو لمفيوـ القيادة الموقفية ،بأنيا محصمة التفاعؿ بيف سمات

القائد واالتباع وخصائص الميمة او الموقؼ

(الصيرفي :2779 ،ص )32وتعد القيادة الموقفية

مف اىـ انماط القيادة التي يؤدييا مدراء المنظمات لما ليا مف انعكاسات عمى واقع المنظمة ،مف
( ) 97
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خبلؿ االستخداـ االمثؿ لمواردىا المتاحة ،وتقميؿ اليدر في الموارد ومعالجة العقبات التي تعترض

عمميا ومف خبلؿ ذلؾ يمكف تعريؼ المدير او القائد بانو :ذلؾ الفرد الذي تتكوف فعالياتو االساسية مف
التخطيط واتخاذ القرار والتنظيـ ،والقيادة والتحفيز ،والرقابة ،وذلؾ فيما يخص تعاممو مع الموارد

البشرية والمادية والمالية والمعموماتية في المنظمة  ،بكفاءة وفاعمية (الشماع8)3:2777 ،
ويعتبر القائد الموقفي الذي يعمؿ عمى تحقيؽ النتائج المتوقعة منو بحكـ منصبو اذ يتوقع منو اف
يقوـ بتقديـ خدمة تعميمية وتربوية عالية المستوى وتحقيؽ معدالت مف الترابط التنسيقي بيف العامميف

لرفع وتحسيف العممية التعميمية وتطوير االداء العاـ وتحقيؽ االىداؼ التربوية المرسومة لو (شياب،

 ،)172 :2717وىو الذي يجيد تشخيص المواقؼ والتبلئـ معيا استناداً الى مقتضيات الموقؼ فيجمع
ما بيف وظائفو القيادية ووضع المرؤوسيف ومعطيات الموقؼ (حسف8)47 :2774 ،

واف النمط القيادي يتحدد طبقاً لنوعية الموقؼ ،فمثبلً القيادة وقت الحرب او االزمات والطوارئ

تختمؼ عف القيادة وقت السمـ والرخاء ،كما اف القيادة في نفس المنظمة تختمؼ مف وقت ألخر ومف
ادارة ألخرى ،كؿ حسب اليدؼ المطموب تحقيقو ونوعية االفراد المراد قيادتيـ والتأثير فييـ وتوجيييـ
بناء عمى الخطة المعدة مسبقاً لذلؾ8
نحو اليدؼ الذي تصبو المنظمة تحقيقو ً

ب :مهام القائد الموقفي
توكؿ لمقائد الموقفي مجموعة مف المياـ التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ النجاح لممنظمة واف القائد

الفعاؿ ىو الذي يؤدي كؿ االدوار والمياـ المطموبة منو بشكؿ متميز في مختمؼ المواقؼ التي توجدىا
الظروؼ والمتغيرات (العمري )24 :2779 ،والتالي بعض مف ىذه المياـ -:
 81صنع القرار:
ىو ذو صمة مباشرة بسموؾ القائد االداري وعممو ،اذ يعد المرآة التي تنعكس عمييا اعمالو ،وىو يؤثر

تأثي اًر مباش اًر سمبياً او ايجابياً في تماسؾ المنظمة العاممة ونشاط موظفييا8
 82تقييـ االداء:

تحتاج جميع المنظمات لتقييـ ادائيا بيف فترة واخرى لموقوؼ عمى المعوقات التي تحد مف عمؿ

المنظمة والنجاحات التي تحققيا وكؿ ذلؾ يقع عمى عاتؽ المدير او القائد االداري ،وبما يحقؽ

( ) 97
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االنسجاـ بيف االداء واالىداؼ الموضوعة ،بالشكؿ الذي يقمؿ نسبة الضياع او التمؼ في موارد

المنظمة8

 83مواجية االزمة:
حيث ا ف مواجية القائد لمضغوط الداخمية والخارجية تتطمب قدرات وقابميات كبيرة مف اىميا القدرة عمى
الصمود والشجاعة والتثبت مف مواقع االمور ،التعمؽ في بواطف الحوادث ،والتعامؿ مع االزمة بدقة

بناء عمى عامؿ الخبرة والكفاءة في العمؿ8
عالية وسرعة في االستجابة ً
ت :متطمبات القيادة الموقفية

يجب توافر مجموعة مف المتطمبات القيادية لمقائميف عمى قيادة المنظمات وفؽ المواقؼ

المختمفة التي تتعرض ليا منظماتيـ وتسبب في كثير مف االحياف ازمة تتطمب ادارتيا وتبلفي
سمبياتيا8

 81المهارات القيادية :يتمتع كؿ قائد بمجموعة مف الميارات القيادية التي تؤىمو لمتأثير في األخريف
واحداث تغيير ما او ايجاد قناعة ما ،وىو مرتبط بالقدرات الذاتية وليس بالمركز الوظيفي ،ويتطمب

عمؿ القائد الموقفي خمس مجموعات مف القدرات والميارات متمثمة بالتالي-:

 81-1الميارات االنسانية :وتتمثؿ في قدرة القائد عمى فيـ سموؾ االخريف ،وقيادتيـ وتحفيزىـ نحو
اداء االعماؿ بكفاءة وفاعمية (ابو النصر8)16 :2777،

بناء عمى المعمومات
 81-2الميارات المرتبطة باتخاذ الق اررات :ويقوـ القائد بعممية اتخاذ الق اررات ً
المتوفرة بخصوص مشكمة قائمة تحتاج الى اتخاذ قرار بصددىا ،ويجب اف يتمتع القائد بقدرة
عمى اتخاذ الق اررات االنية في الحاالت الطارئة واالزمات التي تتطمب ذلؾ8

 81-3الميارات الفنية :وتتعمؽ بالنواحي التي تساعد القائد عمى فيـ العمؿ وتسيير اموره في

مجاؿ تخصصي او اكثر وىي تختمؼ حسب المستوى االداري فالميارات الفنية تكوف الحاجة ليا

اكبر في المستويات االدارية االدنى حيث تزداد الحاجة لمتخصص الدقيؽ ،بينما المستويات

االدارية االعمى تكوف الحاجة لمميارات الفكرية اكثر (جمدة8)147 :2778،

 81-4الميارات الفكرية :متمثمة بقدرة القائد عمى التصور واإلدراؾ والتحميؿ لممواقؼ المختمفة التي
بناء عمى معطيات يتـ تحديدىا وتشخيصيا
تعترض المنظمة ورسـ صورة مستقبمية لؤلحداثً ،
مف بيئة المنظمة ،وتحديد النتائج المترتبة عمييا وتسخيرىا بما يتوافؽ ومتطمبات العمؿ ،ويسيـ

في ايجاد حموؿ لممشكبلت (قنديؿ :2717 ،ص8)69-68
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 .2االساليب القيادية
تقدـ اساليب القيادة الموقفية مجموعة مف الحموؿ لمواجية ضعؼ استجابة العامميف لمخطط التي

تطرحيا االدارة العميا لمواجية االزمات التي تتعرض ليا المنظمات ويعد ) (Frederic Fiedlerمف

جامعة الينوي االمريكية اوؿ مف قدـ محاولة جادة لتطوير إطار نظري لمقيادة يأخذ في االعتبار تفاعؿ
بعض متغيرات الموقؼ وخصائص القائد ،وطرح اسموبيف في القيادة احدىما ييتـ بالعامميف والعبلقات

االنسانية (اسموب المشارؾ) ،الثاني ييتـ باالنتاج والعمؿ (االسموب الموجو) (حريـ)226 :2717،
واشار الى اف الموقؼ القيادي يتأثر بثبلثة عوامؿ ىي :العبلقة بيف القائد ومرؤسية وتعبر عف مدى

انسجاـ العبلقة بيف الطرفيف في العمؿ وىذا بنظر فيدلر مف اقوى متغيرات الموقؼ ،ثانياً :مدى وضوح

مياـ العمؿ ومدى وضوح الواجبات الممقاة عمى عاتؽ المرؤوسيف ،ثالثاً :قوة مركز القائد حيث تشير

الى اف القائد الميتـ بمياـ العمؿ والذي ينزع الى المركزية والتسمط ،يكوف فعاالً في تحقيؽ انتاجية
عالية لمرؤوسيو في حاالت االزمة او الحاالت ذات االضطراب الشديد سمبياً وايجابياً (خصائص
الموقؼ) بينما القائد الذي ييتـ بالعبلقات االنسانية فانو يحقؽ انتاجية عالية في المواقؼ الطبيعية او

المعتدلة (غبايف )276-275 :2779 ،وقد توصؿ فيدلر في نظريتو بأف النمط القيادي المناسب
لمحصوؿ عم ى اقصى حد مف االداء يرتكز عمى ايجابية الحالة لفريؽ العمؿ ،فعندما يكوف الوضع

محبباً (مبلئـ) اوغير مبلئـ فأف القائد الذي يعتنؽ فمسفة (تحقيؽ اليدؼ) ىو االكثر مناسبة لمقيادة

الموقفية (المغربي8)278 :2717
 .3المشاركة في اتخاذ الق اررات

إف التحديات الكبيرة التي تواجييا المنظمات في العصر الحاضر قد ادت الى تزايد االصوات
الداعية الى مزيد مف المشاركة لمعامميف في عممية اتخاذ الق اررات في المنظمات مف اجؿ التوصؿ الى

ق اررات افضؿ حيث اف المشاركة بصورة عامة تعزز الشعور باالنتماء لممنظمة ،وتؤدي الى انتاجية
اعمى وتقميص الدوراف الوظيفي ومزيد مف الرضا الوظيفي ،ومما يساعد عمى ادراؾ النتائج المتوقعة

مف المشاركة ىو توضيح معناىا حيث يشير )حريـ) الى اف المشاركة تعني انغماس االفراد ذىنياً
وعاطفياً في العمؿ بما يشجعيـ عمى المساىمة في اىداؼ الجماعة ومشاركة المسؤولية

عنيا(حريـ )96-95 :2717،وقدـ بعضيـ في نظرية المشاركة بتحديد األىداؼ عمى أف مبعث إثارة

دافعية االفراد ىي االىداؼ والغايات وماليا مف اىمية لدييـ فسموؾ الفرد في اغمب االحياف محكوـ

باألىداؼ التي يسعى الييا وما يعطييا مف اىمية ،وىناؾ ثبلثة عوامؿ تتصؿ وتؤثر عمى عبلقة األداء
( ) 98

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 12 -العدد – 2016 / 34

بوجود اىداؼ محددة وىي :درجة االلتزاـ باالىداؼ الموضوعة ،درجة الثقة بالقدرة عمى تحقيؽ
االىداؼ ،وطبيعة الثقافة السائدة التي يعيش فييا الفرد داخؿ بيئة المنظمة فاذا كانت ثقافة مشاركة

تعزز مف شعور االنتماء وتخطي االزمات التي تعترض المنظمة (القريوتي :2779 ،ص )67حيث
سمطة اتخاذ القرار يجب اف يتـ تفويضيا لمعامميف في الصفوؼ األمامية لكي تمكنيـ مف االستجابة
بصورة مباشرة لطمبات العمبلء ومشاكميـ ،وىذه تتطمب التخمي عف النموذج التقميدي لمقيادة والتوجو

إلى قيادة تؤمف بالمشاركة والتشاور ،واف القيادات التي تمتمؾ الرؤية االستراتيجية لمواجية االزمة،

يمكف أف تخمؽ مناخ لممشاركة وتييؤ الظروؼ المناسبة لمتمكيف والتي عف طريقيا يستطيع العامميف أف
يأخذوا عمى عاتقيـ السمطة التخاذ الق اررات التي تعمؿ عمى تحقيؽ الرؤية ،وتتميز القيادات التي لدييا

توقعات وطموحات عالية بقدرتيا عمى تعزيز الفاعمية الذاتية لمعامميف وتحفيزىـ لبناء المبادرة الفردية

لتحقيؽ اليدؼ (صبري )118 :2779 ،ويتبيف مف خبلؿ تعريؼ االدارة التشاركية التي تنص عمى "
ادارة تمكف العامميف مف ممارسة رقابة كبيرة عمى بيئة العمؿ وظروفيا" (العامري ،الغالبي:2711،

 )579ومف ذلؾ يتضح اف مشاركة العامميف في عممية اتخاذ الق اررات المختمفة يسيـ بصورة فاعمة في

تخطي االزمات التي تعترض مسيرة عمؿ المنظمة
 .4التخطيط الموقفي (بناء السيناريوهات)

بعد قياـ القيادة الموقفية في المنظمة بإعداد خطة لمواجية األزمة واتباع كافة الخطوات آنفة
الذكر تضع في حسبانيا امكانية حدوث تطورات تسبب في اضعاؼ او فشؿ الخطة المقترحة  ،مما
يضطرىا الى وضع مجموعة مف الخطط البديمة "سيناريوىات" التي تتوافؽ والتطورات الحاصمة في

البيئة المحيطة بيا ،وعمى اساس كؿ سيناريو (مشيد) يجري تطوير او صياغة خطة محددة لممنظمة

وبالتالي ىناؾ مجموعة مف الخطط  ،حسب المواقؼ او الظروؼ المحتممة في المستقبؿ ،ويتطمب

التغيير مف سيناريو الى اخر قياـ المنظمة بتحديد نقاط العمؿ ،فمثبلً لو كانت نسبة التضخـ النقدي

السنوي بحدود ( )%17فإف ذلؾ يعني السيناريو رقـ ( ،)1في حيف اف ارتفاعيا عف ذلؾ وحتى

( )%15يعني بروز السيناريو رقـ ( ،)2وارتفاعيا فوؽ الحد المذكور يعني السيناريو ( )3وىكذا
بالنسبة لؤلزمة يتـ وضع سيناريوىات تتوافؽ وطبيعة االزمة المحتممة (الشماع،2777 ،ص )171وىو

اسموب يأخذ بنظر االعتبار حصوؿ احداث في االمد البعيد تمثؿ خيارات ممكنة ومحتممة الحصوؿ

في ظؿ خطة معينة ،أي ستكوف ىناؾ خطط متعددة تتبلءـ مع كؿ سيناريو ،وىذا ما بينو ك ٌؿ مف
العامري والغالبي مف خبلؿ مفيوـ التخطيط بالسيناريو"تحديد خيارات مستقبمية متعددة وكتابة
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سيناريوىات وخطط لمتعامؿ مع كؿ سيناريو عمى حدة (العامري،الغالبي )219 :2711،وال تخضع

عممية رسـ سيناريو التعامؿ االزموي لقوالب جامدة ،او لنماذج مسبقة جاىزة لمتطبيؽ او لمنقؿ منيا او
لؤلخذ عنيا ،فعمميات االبتكار واالبداع في طرؽ المعالجة ىي سبيؿ النجاح في وقت تصاعد االزمات

وباعتبار اف لكؿ ازمة خصائصيا الخاصة ودرجة المجيوؿ في االزمة تختمؼ مف ازمة الى اخرى

والقوى الكامنة المحيطة بيا مجيولة ،وتحتاج الى التعرؼ عمييا وتحديدىا قبؿ التعامؿ معيا ،ومف ىنا
فإف السيناريو باعتباره المنظـ لحركة فريؽ المياـ يتـ رسمو بدقة وفاعمية بالغة حتى يعطي آثاره

ويحقؽ اىدافو (الخضيري )393-392 :2773،وكذلؾ يسيـ تعدد السيناريوىات في جعؿ المدراء

يفيموف الطبيعة الديناميكية المعقدة لبيئتيـ ويفكروا بمشاكؿ صياغة اإلستراتيجية واف يوجدوا مجاالً
واسعاً

مف

الخبرات

االستراتيجية

(القيسي،الطائي8)73:2714،

التي

يمكف

اف

تتبع

تحت

مختمؼ

الظروؼ

ث :نظريات القيادة الموقفية-:
نظ اًر ألىمية القيادة الموقفية في العممية االدارية ،فقد تـ طرح عدة نظريات تناولت القيادة الموقفية
ومف اىميا-:

 النظرية التفاعمية :في اطار ىذه النظرية فاف القيادة ىي عممية ناتجة عف التفاعؿ المتبادؿ بيف
ثبلثة ابعاد ميمة وىي ،القائد ومرؤوسية وطبيعة الموقؼ ،لذا فقد عبر بعض الباحثيف في اطار

ىذه النظرية عف مفيوـ التبادؿ االجتماعي المشتمؿ عمى العبلقات والتفاعؿ المشترؾ بيف القائد

والمرؤوس وخصائص الموقؼ ،فاذا كاف القائد مؤث اًر عمى المرؤوسيف فاف استجابتيـ تتشكؿ مف
خبلؿ طبيعة التفاعؿ الداخمي فيما بينيـ مف جية وتفاعميـ مع خصائص الموقؼ او البيئة مف

جية اخرى ،ليتشكؿ في اطار ذلؾ عممية تفاعؿ وتبادؿ بيف ىذا النمط او االنماط القيادية السائدة
والمؤثرة في المنظمة (العمري ،)64:2779،وتشير ىذه النظرية الى اف القائد ممـ بعدة صفات
تؤىمو لمتفاعؿ مع الظروؼ المختمفة واالشخاص والمياـ الوظيفية وتشترؾ كميا لتنصب في بوتقة

واحدة وتظير لنا القائد بعد تفاعميا مع بعضيا ،وتمقي ىذه النظرية الضوء عمى اىمية ادراؾ

القائد لذاتو ولآلخريف وادراؾ اآلخريف لو (الحريري8)133 :2717،

( ) 9:
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 النظرية الموقفية Situational Theory :
وفؽ ىذه النظرية اف متغيرات الظروؼ او الموقؼ توثر تأثي اًر مباشر عمى النمط القيادي المستخدـ

وتقوـ عمى افتراض اساسي ميـ بانو التوجد طريقة فضمى لئلدارة ،يمكف استعماليا في كؿ المواقؼ

التي تواجييا االدارة ،وعمى المدراء اف يجدوا الطرؽ المختمفة لكي تتناسب مع المواقؼ المختمفة

(الشماع )43 : 2777،فيما يذكر بعض الباحثيف بأف القائد اليمكف اف يمارس دوره في القيادة اال اذا
خدمتو الظروؼ االجتماعية والبيئية ليحقؽ مف خبلؿ مواقؼ معينة طموحاتو ،ويسخر ليا قدراتو

ومياراتو ،حيث تتحكـ بالقائد بالدرجة االولى الظروؼ المحيطة بو ،فتبرز لديو عناصر القيادة مف

خبلؿ تعاممو وتفاعمو مع اآلخريف ،فالموقؼ ىنا ىو الذي يبرز القائد ال الصفات الشخصية التي تغمب

عميو وتؤىمو ألف يكوف قائداً (الحريري)133:2717،

 نظرية المسار – الهدفThe path-Goal Theory:
طور ىذه النظرية روبرت ىاوس واساسيا إف القائد االفضؿ ىو الذي يستطيع رسـ مسارات واضحة
لممرؤوسيف لغرض الوصوؿ الى اىداؼ المنظمة ،وتشير النظرية الى اف المرؤوسيف يمكف اف يزيموا

العقبات مف ىذه المسارات ( )Robbins,2003:314واف المدراء يتحركوف ضمف اربعة انماط قيادية
ىي-:

 -1قيادة توجييية ( :)Directive leaderحيث يقوـ القائد بتوجيو المرؤوسيف الى كيفية انجاز
االعماؿ ،ووضع معايير محددة وجدولة التوقيتات لمعمؿ8

 -2قيادة مساندة ( :)Supportive leaderحيث تقوـ عمى المساواة بيف اعضاء المنظمة واقامة
عبلقات طيبة بيف العامميف مبنية عمى االحتراـ والمحبة واالىتماـ بالعامميف كافة ببل تمييز8

 -3قيادة متوجية لؤلنجاز ( :)Achievement – Oriental leaderويضع القائد لمعامميف
اىداؼ تثير التحدي مع توقع اداء ٍ
عاؿ وتحسف مستمر لئلداء8
 -4قيادة تشاركية ( :)Participative leadershipوتقوـ عمى اشراؾ العامميف في عممية اتخاذ
الق اررات ،واستشاراتيـ في المشكبلت التي تعترض عمؿ المنظمة (العمري8)66:2779،

 نظرية هيرسي وبالنشارد Hersey and Blanchard Theory

وفؽ ىذه النظرية فأف نموذج القيادة الموقفية يحوي اربعة عناصر ىي (التفويض ،الدعـ،

التدريب ،التوجيو) مف خبلؿ مخطط يبيف التوجو بالتحميؿ لمسموؾ الداعـ والسموؾ الموجو التي يتبناىا

القائد الموقفي تجاه المنظمة ( ،)Blanchard, etal, 1993: 26ويقدـ ( )Lynch, et alتوضيحاً

لمتوجيات التي يقوـ بيا القائد الموقفي وفؽ نموذج ببلنشارد وكالتالي-:
( ;) 9
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 -1توجيو عالي /دعـ منخفض ،ويشار اليو بالتوجيو  ،والتي يبيف مف خبلليا القائد الموقفي
بأدوار العامميف ويعطي قواعد واجراءات العمؿ ،مع الرقابة الشديدة عف ماذا وكيؼ وايف ومتى

يقوموف بمياميـ المتنوعة8

 -2توجيو عالي /دعـ عالي ،ويشار اليو بالتدريب ،حيث يقوـ القائد بتوجيييـ واالستماع الى
مشاكميـ واالىتماـ بأراءىـ في عممية اتخاذ الق اررات مع التاكيد عمى اف صناعة القرار تبقى

بيد قائد المنظمة8

 -3توجيو منخفض /دعـ عالي ،ويشار اليو بالدعـ ،ويكوف دور القائد الموقفي ىو لزيادة ادراؾ
العامميف حوؿ المشكبلت اليومية التي تعترض عممية اتخاذ الق اررات8

 -4توجيو منخفض /دعـ منخفض ،يشار اليو بالتفويض ،ويقوـ بتفويض العامميف بعممية اتخاذ

الق اررات باعتبارىـ عمى مستوى عالي مف االدراؾ وقادريف عمى تحمؿ المسؤولية ( (Lynch,et

al,2011: 1060
ثانيا :مراحل ادارة االزمة
يمكف وصؼ األزمة بانيا موقؼ مضطرب ومتوتر نتج عنو إحساس بالخطر يتطمب مجيوداً كبي اًر
لمتعرؼ عمى متغيراتو وتفسير ظواىره ومحاولة السيطرة عمى أحداثو وتجنب مخاطره ،وىي وجزء مف

نسيج الحياة عرفت منذ العصور القديمة ومتبلزمة لئلنساف وتنشأ في أية لحظة وفي ظروؼ مفاجئة
نتيجة ظروؼ داخمية ا و خارجية تخمؽ نوع مف التيديد لمدولة أو المنشأة أو الفرد ويتحتـ التعامؿ معيا
لمقضاء عمييا أو التقميؿ مف شأنيا والحد مف خسائرىا وتأثيراتيا االجتماعية واالقتصادية والنفسية حتى

أنيا أصبحت سمة مف سمات الحياة المعاصرة لئلنساف والمجتمعات والدوؿ والمنظمات ،األمر الذي

أدى إلى االىتماـ بيا وبإدارتيا كأسموب وقائي ومستقبمي لمتكيؼ مع التغيرات المفاجئة التي قد تحدث

قبؿ حدوث األزمة ،وتكوف عمى عدة انواع أزمة اقتصادية وأزمة سياسية وأزمة اجتماعية وصحية كما
توصؼ مف حيث االمتداد بالبلزمة الدولية او االزمة اإلقميمية ومف ىنا نجد بأف االزمة ظاىرة
مضطربة تسبب االرباؾ لممنظمة يتطمب معالجتيا مف قبؿ قيادة سريعة االستجابة لممواقؼ المختمفة

التي تعترض عمؿ المنظمة8

( ) :7

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 12 -العدد – 2016 / 34

أ :مفهوم مراحل ادارة االزمة
اف وضع تعريفاً دقيقاً وشامبلً لؤلزمة ،يعد مف االمور الصعبة نتيجة كثرة الدراسات التي تناولت ىذا

المفيوـ مف عدة جوانب نتيجة ارتباطو بمجاالت الحياة المختمفة ،وسنسمط الضوء عمى مجموعة مف

المفاىيـ ذات الصمة بموضوع البحث8
فاألزمة بالتعريؼ المغوي :تعرؼ في المعجـ الوسيط الشدة والقحط أما في المنجد فإف أصؿ الكممة
الخضيري )21:2773،مشتؽ مف زأـ ،زؤوما أي مات سريعا
واألزمة حالة توتر ونقطة تحوؿ تتطمب قرار ينتج عنو مواقؼ جديدة – سمبية كانت أو ايجابية– تؤثر
عمى مختمؼ الكيانات ذات العبلقة (الرويمي )2 :2711،و حسب بسيسو "حالة مف اضطراب كبير

في مسار النشاط ونموه في المستوى االقتصادي الكمي أو الجزئي أو عمى نطاؽ المؤسسة ،الذي ينتقؿ
مف المستوى المستقر والمتوازف إلى تمؾ الحالة ،نتيجة توافر مجموعة مف العوامؿ الييكمية الذاتية،

ثـ إلى انييار في
وعوامؿ في البيئة الداخمية والخارجية – تؤدي إلى تراجع ممحوظ في مستوى النموَّ ،
القدرة عمى تحقيؽ األىداؼ المرسومة ،وتيديد المصالح ،وتحقيؽ خسائر في (قيمة األصوؿ والثروة)،

ينعكس في النياية في تيديد بقاء المؤسسة واستم ارريتيا "(بسيسو)115:2717

وباإلمكاف تعريؼ مراحؿ ادارة االزمة ومنيـ مف عرفيا بانيا الممارسات التي يمكف تطبيقيا عندما ينشأ

موقؼ أو وضع يمثؿ تغيي اًر جذرياً في أوضاع مستقرة تقميدية واف ىذه الممارسات يتـ صياغتيا في
ىيئة خطة تعتمد في اعدادىا عمى توافر عدد مف الخبرات وتبدأ بتحميؿ وتشخيص أو تشريح االزمة

وصوالً لمكوناتيا وسماتيا وما يتوقع مف آثارىا واف ىذا التحميؿ البد واف يتسـ بالدقة حتى يكوف كؿ ما

بر :2777 ،ص8)8
بني عميو سميماً ودقيقاً ومنتجاً (ش ّ
وتتصف االزمة بالصفات التالية:

 تقع احياناً بصورة فجائية دوف توقع ،أو يكوف توقعو قد تـ قبؿ وقوعو بفترة قصيرة  ،بما ال يسمح
باتخاذ اإلجراء المناسبة لمواجيتيا8

 يتسبب فى انييار النظاـ أو تيديد أىدافو 8

 يتسبب فى وقوع خسائر مالية أو بشرية أو نفسية 8
 يؤدي إلى خمؽ مشكبلت جديدة ال يمتمؾ الفرد أو الجماعة أو اإلدارة أو المجتمع الخبرة الكافية
لمواجيتيا وربما كانت الخبرة معدودة ((https://faculty.psau.edu.sa
( ) :7
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ب :مراحل نشوء االزمة
بالرغـ مف أف المفاجأة أحد خصائص األزمة إال أف ليا بعض المؤشرات والدالالت التي تدؿ عمى

قرب حدوثيا ،إال في بعض األزمات الطبيعية كالبراكيف والزالزؿ مثبلً وتمر مف خبلؿ سمسمة مف

المراحؿ ىي:

 81مرحمة اإلنذار المبكر :وىي مؤش ار ت ودالالت تنتج عف األزمة تشير إلى قرب وقوعيا8
 82مرحمة النشوء والتبمور :وىي المرحمة التي تظير فييا األزمة وتنضج معالميا8
 .3مرحمة تطور األزمة وانتشارىا  :وىي مرحمة نحو األزمة وتصاعدىا وبداية انتشارىا8
. 4مرحمة االنفجار  :وىي مرحمة الذروة لدى األزمة حيث تبمغ شدتيا.
 .5مرحمة التثبيت :وىي المرحمة التي ترسخ فييا األزمة وتستكمؿ عناصرىا التي تيدد األمف
واالستقرار في المنظمة8
.6مرحمة إيجاد الحموؿ  :وىي المرحمة األخيرة والتي يتـ فييا البحث عف الحموؿ لمخروج مف األزمة
أو التقميؿ مف آثارىا ( الرويمي8)17 :2711،
وقد قاـ بعض الباحثيف بتحديد مراحؿ مراحؿ ادارة االزمة بشكؿ مختمؼ عما سبؽ فقد قسميا (أحمد

عزالديف) إلى ثبلث مراحؿ-:

غالبا ما تكوف مرحمة تتبمور فييا
 مرحمة ما قبؿ األزمة :وىي المرحمة التي تنذر بوقوع األزمة ،وىي ً
مشكمة
ما ،وتتفاقـ حتى تنتج األزمة عنيا ،ألف االزمة عادة ال تنشأ مف فراغ وانما يسبقيا مشكمة ال تعالج

عبلجاً صحيحاً(قطيش8)38 :2779،

 مرحمة التعامؿ مع األزمة :وىذه المرحمة ىي المحور الرئيس لمفيوـ مراحؿ ادارة االزمة حيث يتولى
األزمة استخداـ الصبلحيات المخولة لو ،ويطبؽ الخطط الموضوعة8

 مرحمة ما بعد األزمة :وىي المرحمة التي يتـ فييا احتواء اآلثار الناتجة عند حدوث تمؾ االزمة
وعبلج تمؾ اآلثار يعتبر جزء ىاـ مف عممية مراحؿ ادارة االزمة (متعب8)56- 54:2775،
( ) :7
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وعندما نتحدث عف مراحؿ ادارة االزمة البد مف القوؿ إف ىذه االدارة تتـ عف طريؽ اتخاذ الخطوات
واالجراءات الكفيمة بالتغمب عمى األزمة ،وىذه االجراءات يتـ القياـ بيا بواسطة الق اررات التي تصدر

مف االدارات العميا في المنظمات ،وىنا البد مف التمييز بيف القرار الذي يصدر في الظروؼ االعتيادية
وبيف الق ارر الذي يتـ اتخاذه في مواجية االزمة ،والذي يكوف ذو طبيعة استثنائية يتـ اتخاذه في وقت

قصير نسبياً لمواجية حالة مفاجئة تنطوي عمى الخطر المحيط بالمنظمات

وىناؾ مجموعة مف التوجيات المتعمقة بق اررات االزمة وكالتالي (الربيعي،طاىر ،ب ت:)17-16:
 81إف الق اررات المتعمقة باألزمات يتـ اتخاذىا بواسطة مجموعة تشكؿ خصيصاً لمواجية ازمة معينة8

 82كمما كانت االزمة اكبر كمما زادت الحاجة لمتقارب بيف صانعي القرار ،وزادت استشارة القادة
لمرؤوسييـ8

 83كمما طالت فترة االزمة كمما زادت كمية المعمومات المتوفرة عنيا8

 84كمما زادت تكاليؼ التعامؿ مع االزمة كمما زاد عف التراجع عف القيـ المرتبطة بيا8
 85كمما كانت االزمة اكبر كمما زادت االتصاالت المباشرة مع مدراء المنظمات المتعاونة معيا
ث :دور القيادة الموقفية في مراحل ادارة االزمة
تقوـ القيادة الموقفية بمجموعة مف الخطوات تتبعيا ألداره االزمة بالشكؿ الذي يحقؽ لممنظمة استق اررية

اكثر في بيئة األعماؿ ،وتعد االستجابة السريعة لممتغيرات المفاجئة في البيئة المحيطة بالمنظمة مف
صفات القيادة الفعالة ،التي تستجيب لؤلزمة التي تط أر عمى المنظمة وفؽ االولويات التي تتطمبيا تمؾ

االزمة ،وىناؾ مجموعة مف االستراتيجيات تحددىا القيادة الموقفية لمراحؿ ادارة االزمة وعمى النحو

التالي-:

 -1حدد ماىية االزمة  :لمتعرؼ عمييا8

 -2انشأ االدارة والسيطرة ( القيادة والسيطرة ) لمتحكـ بيا8
-3احشد الطاقات واالمكانات لتمكنؾ مف التعامؿ معيا8

 -4وفر قاعدة المعمومات والبيانات لمعرفة خصائصيا وتاريخيا8
المرد مياجمتيا في إطار األزمة إما وفؽ األضعؼ أو وفؽ األقوى لتسييؿ
ا
-5حدد األىداؼ

مياجمتيا8

 -6حدد المياـ وفوض الصبلحيات لتطبيؽ المرونة في الق اررات.
( ) :7
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 -7أبدأ بمجابية االزمة لمتعامؿ معيا لمقضاء عمييا.

-8استخداـ المخرجات لمتغذية المرتدة لبلستفادة منيا في سياؽ العبلج اآلني والمستقبمي لخنؽ األزمة

وعدـ عودتيا مرة أخرى وعدـ السماح ليا بتغيير شكميا (الرويمي)27- 26:2711،

وتقوم االدارة الموقفية بتحديد مجموعة من الطرق التي تتبعها لمعالجة االزمة والتخفيف من اثارها
عمى المنظمة وكمايمي-:
 81تبسيط اإلجراءات وتسييميا :ال يجوز إخضاع األزمة لمتعامؿ بنفس اإلجراءات التقميدية التي
تتبعيا االدارة العميا لقيادة المنظمة في الحاالت الطبيعية ،فاألزمة عادة ما تكوف حادة وعنيفة

أيضا ال يمكف تجاىؿ عنصر الوقت الذي قد يؤدي تجاىمو إلى دمار كامؿ لمكياف اإلداري
و ً
الذي حدثت فيو األزمة فاألمر يتطمب التدخؿ السريع والحاسـ مف خبلؿ تبسيط اإلجراءات مما
يساعد عمى التعامؿ مع الحدث األزموي ومعالجتو (الخضيري8)74-72 :2773،

 82إخضاع التعامؿ مع األزمة لممنيجية العممية :ال يمكف التعامؿ مع األزمة في إطار مف العشوائية
االرتجالية أو سياسة الفعؿ ورد الفعؿ ،بؿ يجب أف يخضع التعامؿ مع األزمة لممنيج اإلداري
السميـ لتأكيد عوامؿ النجاح ،وحماية الكياف اإلداري مف أي تطورات غير محسوبة قد يصعب

عميو احتماؿ ضغطيا ،ويقوـ المنيج اإلداري عمى أربع وظائؼ أساسية ىي :التخطيط ،التنظيـ،
التوجيو ،المتابعة (أخيارىـ8)45 :2713 ،
 83تقدير الموقؼ األزموي :البد أف يشمؿ تقدير الموقؼ األزموي عمى تحميبلً كامبلً ألسباب األزمة

وتطورىا ،وتحديد دقيؽ وشامؿ لمقوى الصانعة لؤلزمة ،والمساعدة ليا ،والمؤثرة فييا ثـ تقدير

القدرات واإلمكانات المتاحة لدى الجية المسئولة عف مراحؿ ادارة االزمة ،وذلؾ مف خبلؿ جمع
المعمومات الدقيقة عف أبعاد األزمة ،والتنبؤ باحتماالت تطور األحداث وامكانية السيطرة عمييا8

بناء عمى تقدير الموقؼ الحالي والمستقبمي ألحداث األزمنة ،توضع الخطط
 84تحديد األولوياتً :
والبدائؿ التي يتـ ترتيبيا في ضوء األولويات التي تـ تحديدىا وفؽ معايير معينة8
 85فتح قنوات االتصاؿ واإلبقاء عمييا مع الطرؼ اآلخر :تحتاج مراحؿ ادارة االزمة الى كـ مناسب

مف المعمومات والى متابعة فورية لتداعيات أحداث األزمة ،وسموكيات أطرافيا ونتائج ىذه
السموكيات ،ومف ثـ فإف فتح قنوات االتصاؿ مع الطرؼ األخر يساعد عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ

(مينا8)95 :2776،

( ) :7
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 86التواجد المستمر في مواقع األحداث :ال يمكف معالجة أزمة وىناؾ تغييب لممعمومات الخاصة بيا

لدى متخذ القرار ،لذا فإف التواجد في موقع األحداث تأميف تدفؽ كـ مناسب مف البيانات الكافية

لمتخذ القرار في إدارة األزمات ،فضبلً عف اتاحة المعرفة حوؿ ما يحدث اوؿ بأوؿ إضافة الى
االنطباعات النفسية االيجابية التي يتركيا قائد المنظمة لدى العامميف والمجتمع في حاؿ تواجده

في موقع االزمة ومتابعتو إلحداثيا (مينا8 )92 :2776 ،

 87يعد تفويض السمطة " قمب" العممية اإلدارية النابض ،وشرياف الدورة في إدارة األزمات ،ومف ثـ
اء في إدارة األزمات أو في نطاؽ فريؽ
ينظر إلى تفويض السمطة محور العممية اإلدارية سو ً
المياـ األزموية ،ويتطمب تفويض السمطات منح كؿ فرد مف أفراد الفريؽ المناط بو معالجة األزمة
السمطة الضرورية لتحقيؽ عممو المحدود ،وفي الوقت ذاتو عمى الفرد أف يعرؼ المياـ واألنشطة
التي يتوقع منو إنجازىا وحيف يتـ تفويض السمطة لمعامميف يعني منحيـ الثقة لمتفاني في عمميـ
وتحمؿ المسؤولية اذ ال تفويض بدوف ثقة القائد وال تفويض لمف اليتحمؿ المسؤولية وىي مف

االمور الميمة والحاسمة في ادارة االزمات (الجويبر8)51 :2711،

 88الخطة اإلعبلمية :تعد الخطة اإلعبلمية التي تتبعيا القيادة الموقفية مف أىـ مقومات إدارة

ونظر لما لئلعبلـ مف
ًا
األزمات والضرورة تحتـ وجود سياسة إعبلمية قبؿ وأثناء وبعد األزمة
أىمية كبرى في إدارة األزمات وألنو عندما ييمش الدور اإلعبلمي يكوف لذلؾ انعكاس سمبي
عمى عممية مراحؿ ادارة االزمة لذ يقترح إزاء ذلؾ تعييف متحدث رسمي عمى قدر مف الكفاءة

والتأىيؿ والخبرة بحيث يتولى اإلدالء بكافة المعمومات الموثوقة والمبنية عمى بيانات صحيحة

والتي تخدـ عممية مراحؿ ادارة االزمة وتحقيؽ اىداؼ المنظمة8

المحور الثالث  :الجانب الميداني

اوالا :وصف وتحميل متغيرات البحث

قاـ الباحث باختيار عينة عشوائية لمبحث والمتمثمة بػ (رئيس الجامعة ومساعديو ،عمداء الكميات

ومعاونييـ وعدد مف رؤساء االقساـ في رئاسة الجامعة ،ورؤساء االقساـ في الكميات المبحوثة) الذيف
يتسنموف مواقع القيادة في جامعة تكريت وىـ عمى تماس مع االزمات التي تتعرض ليا الجامعة

ومعنيوف باتخاذ الق اررات التي تسيـ في ادارة ىذه االزمات بالشكؿ الذي يجنب او يحد مف سمبيات

وانعكاسات ىذه االزمة عمى الجامعة  ،وقد تـ تحديد جدوؿ يحمؿ مجموعة مف الصفات الشخصية

التي تبيف مدى مبلئمة اصحاب القرار لممياـ القيادة الموكمة الييـ ،وتـ توزيع ( )77استمارة استبياف

لعينة مف القيادات في الجامعة وتـ استحصاؿ ( )55منيا سيتـ تناوليا بالوصؼ والتحميؿ وكالتالي-:
( ) :7
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جدوؿ رقـ ( )1البيانات الشخصية لعينة البحث
عدد

الجنس

العمر

الحالة

االجتماعية

العينة

من العينة ()%

ذكر

53

9684

انثى

2

386

المجموع

55

%100

29-27

1

2

39-37

15

27

57-47

24

44

65-51

15

27

المجموع

55

%100

اعزب

1

2

متزوج

54

98

المجموع

55

%100

استاذ

4

7

32

58

مدرس

15

27

مدرس مساعد

1

2

ـ8مبرمج

1

2

مستشار قانوني

1

2

مدير اقدـ

1

2

المجموع

55

%100

اقؿ مف ()5

1

2

8

1483

15-11

23

42

27-16

3

585

27

3682

المقب العممي استاذ مساعد
لمتدريسيين

العنوان

الوظيفي

لمموظفين

عدد

الخدمة

سنوات 17-5

الجامعية

افراد النسبة المئوية

فوؽ27

( ) :8
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التحصيل

الدراسي

المنصب

االداري

المجموع

55

%100

بكالوريوس

3

585

ماجستير

9

1685

دكتوراه

43

78

المجموع

55

%100

رئيس جامعة

1

2

مساعد عممي

1

2

مساعد اداري

-

-

عميد كمية

7

1287

معاوف عميد عممي 7

1287

معاوف عميد اداري 7

1287

قسـ

رئيس

كمية

مسؤوؿ

قسـ

في

رئاسة

الجامعة

في 22

47

عممي 2

386

اداري 8

1483

55

المجموع

%100

المصدر :مف اعداد الباحث وفؽ البرنامج االحصائي ()SPSS
اوالا :وصف عينة البحث .

اشتمؿ القسـ االوؿ مف االستبانة عف السمات الشخصية وكما يمػي :
 81توزيع عينة البحث حسب الجنس 8

يوضح الجدوؿ اعبله اف غالبية عينة البحث ىـ مف الرجاؿ حيث بمغ عددىـ ( ، )53وشكمت

نسبة ( 8 )%9684فيما بمغ عدد النساء ( )2وشكمت نسبة ( )%386مف عينة البحث  ،حيث تشير
النسبة المرتفعة لمذكور اف غالبية المناصب القيادية ىي مف نصيب الذكور كونيـ االقدر عمى القيادة

لما يتمتعوف بو مف صفات بدنية ونفسية تؤىميـ لذلؾ
( ) :9
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 8 2توزيع عينة البحث حسب العمر

توزيع عينة البحث حسب الفئات العمرية حيث كانت أعمى فئة ىي فئة ( ) 57 – 47حيث

كاف العدد ( )24واحتمت نسبة  %44واف اقؿ فئة كانت فئة ( )29-27فأكثر اذ بمغ عددىا ( )1فرداً
وتشكؿ نسبة ( )%2ويدؿ عمى اف مف يتسمموف القيادات في الجامعة ىـ االكبر سناً واالكثر خبرة في

مجاؿ عمميـ8

 8 3الحالة االجتماعية:

تبيف الحالة االجتماعية اف غالبية عينة البحث ىـ مف المتزوجيف والذيف كاف عددىـ ()54

ونسبتيـ( )%98مما يدؿ عمى االستقرار النفسي والعاطفي االمر الذي يجعؿ الق اررات المتخذة اكثر
اتزانناً

 84المقب العممي لمعينة
حيث تـ ت ناوؿ المقب العممي لمتدريسييف والعنواف الوظيفي لغير التدريسييف كوف بعض المناصب

يصمح لقيادتيا اصحاب الدراسات االولية والعميا وتبيف اف أعمى نسبة في شيادات عينة البحث ىـ

التدريسييف مف حاممي لقب (استاذ مساعد) حيث بمغ عددىـ ( )32شكموا نسبة ( ) %58اما االقؿ

فيـ مف حممة شيادة ال بكالوريوس ،ويدؿ ذلؾ عمى اف النسبة االكبر مف عينة البحث ىـ مف اصحاب
الكفاءة في العمؿ حيث لقب (استاذ مساعد) يشير الى متوسط عمر الشخص ،باإلضافة الى انيا

الشيادة التي تكوف قبؿ اخر شيادة في سمـ الترقيات التي يكوف اصحابيا مف كبار السف ،وىذا يدؿ

عمى اف اغمب قيادة الجامعة يمتمكوف خبرة عممية كبيرة اضافة لتمتعيـ بقوة بدنية وفكرية لمقيادة8

 85عدد سنوات الخدمة

تشير الى اف اعمى نسبة ىـ مف الفئة العمرية ( )15-11وبمغ عددىـ ( )23أي بنسبة ()%42

واقؿ نسبة ىـ مف يمتمكوف ( )5سنوات وبمغ عددىـ ( )1أي بنسبة ( ،)%2وىي ميزة لمجامعة كوف
قيادتيا لدييـ خبرة كبيرة متراكمة نتيجة سنوات الخدمة الطويمة وكانت اقؿ نسبة مف القيادات لذوي

الخدمة االقؿ8

 86التحصيؿ الدراسي لمعينة
وكانت اعمى نسبة لحممة الدكتوراه وىي الشيادة االعمى وكانت نسبتيا مف العينة كبيرة جداً حيث

بمغ العدد ( )43أي بنسبة ( )%78وتدؿ عمى وعي القيادات المساىمة في عممية اتخاذ الق اررات
نتيجة االنفتاح العممي لدييا لدراسة متغيرات الحالة8

( ) ::
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 87المنصب االداري

مف خبلؿ االستعراض لممناصب االدارية تبيف اف اعمى نسبة لمتخذي الق اررات ىـ رؤساء االقساـ

الذيف بمغ عددىـ ( )22مف العينة المختارة وكانت نسبتيـ ( )%47وىي نسبة معقولة جداً كوف رؤساء
االقساـ ىـ اقرب المسؤوليف تأث اًر واحتكاؾ باالزمات كونيـ حمقة الوصؿ بيف القيادات العميا والطمبة

العب االكبر في مراحؿ ادارة االزمة
وعمييـ يقع ْ
ثاني ا :تحميل متغيرات البحث

اليدؼ مف عرض المؤشرات اإلحصائية األولية  ،ىو توضيح الفقرات التي اعتمدت في بناء

نموذج لقياس دور القيادة الموقفية في مراحؿ ادارة االزمة في جامعة تكريت ،إذ تـ احتساب األوساط

الحسابية واالنحرافات المعيارية لكؿ بعد عمى حده بحيث شمؿ كؿ بعد جميع الفقرات فيو وتـ احتساب
الوزف المئوي لكؿ فقرة في االبعاد لتحديد األىمية النسبية ليا ضمف البعد الواحد وكما يمي-:
جدوؿ رقـ ( )2بعد ميارات القائد
العناصر

تكرار االجابات
اتفؽ

الوسط

ال اتفؽ الحسابي

اتفؽ

محايد

ال اتفؽ

X1

15

31

5

3

1

بشدة

تماماً

االنحراؼ
المعياري

الوزف

المئوي

.87116 4.0182

5684

X2

9

28

17

7

1

.96330 3.6727

5789

X3

16

27

16

2

1

.94388 3.8727

3684

X4

15

28

11

1

-

.74445 4.0364

5789

X5

21

28

6

-

-

مجموع
متغير

4.2727

3897

الميارات
المصدر :مف اعداد الباحث وفؽ نتائج برنامج spss

( ;) :

5789 .65134

7883
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ويتبيف مف الجدوؿ السابؽ ما يأتي-:

أ -حقؽ بعد ميارات القائد وسطا حسابيا مرجحا بمغ )  ( 3.97وانحار ؼ معياري ) (0.83لمجموع
عناصر الفقرات وكاف اعمى وزف مئوي لمفقرة االولى (يمتمؾ قائد المنظمة الميارات البلزمة لمتفاعؿ مع
المواقؼ المختمفة التي تتعرض ليا المنظمة) اذ بمغ ( )5684وباالتجاه اتفؽ ،أي ما يفوؽ نصؼ حجـ

عينة البحث حيث يشير ذلؾ إلى اىمية ىذا البعد مف وجية نظر افراد العينة المبحوثة8
جدوؿ رقـ ( )3بعد اساليب القيادة الموقفية
العناصر

تكرار االجابات
اتفؽ

بشدة

الوسط الحسابي االنحراؼ

اتفؽ

محايد

المعياري

ال اتفؽ ال اتفؽ
تماماً

الوزف
المئوي

X6

17

21

15

2

-

X7

24

23

7

1

-

4.2727

X8

13

29

7

6

-

3.8909

.89593

X9

8

31

12

3

1

3.7636

.83807

5684

X10

8

27

14

5

1

.90714

4981

مجموع

اساليب

بعد

3.9636

.85988

3882

.75656

4386
5287

3.6545

3897

7885

القيادة
المصدر :مف اعداد الباحث وفؽ نتائج برنامج spss
بعد تحميؿ اتجاىات البعد الثاني الذي يتناوؿ االساليب القيادية تبيف اف جميعيا متفقة وبأوزاف مئوية

مختمفة تعكس تكرار اجابات كؿ فقرة وكاف اعميا نسبة لمفقرة (( )×9تتبع القيادة اسموب يتسـ بالسرعة

المناسبة في حشد وتحريؾ االمكانات المادية والبشرية إلحتواء االزمة) بوزف مئوي ( )5684وقد بمغ
الوسط الحسابي لمبعد ( ،)3897وىو فوؽ المتوسط وانحراؼ معياري ( )7885وىي نسبة مقبولة وكاف

اتجاه البعد ايجابياً8

( ) ;7
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جدوؿ ( )4بعد مشاركة العامميف
العناصر

تكرار االجابات
اتفؽ

الوسط
ال اتفؽ الحسابي

االنحراؼ

الوزف

المعياري

المئوي

اتفؽ

محايد

ال اتفؽ

X11

8

27

14

5

1

X12

9

25

14

7

-

.90714 3.6545

X13

9

21

17

6

2

3882 1.01570 3.5273

X14

11

25

9

9

1

2585 1.04027 3.6545

X15

9

16

27

7

3

3684 1.07997 3.3818

بشدة

تماماً

4386 1.02560 3.8000
4585

مجموع بعد

مشاركة

3867

العاممين
المصدر :مف اعداد الباحث وفؽ نتائج برنامج spss

18713

تظير نتائج جدوؿ ( )4إلى ارتفاع مستوى األىمية لمبعد مشاركة العامميف إذ بمغ

وسطو الحسابي

(  ) 3867بانحراؼ معياري (  ، ) 18713وقد تبيف بأف جميع الفقرات الخمسة ليا مستوى أىمية مرتفعة

جدوؿ رقـ ( )5بعد التخطيط الموقفي
العناصر

تكرار االجابات
اتفؽ

بشدة

الوسط

اتفؽ

محايد

ال اتفؽ

ال اتفؽ الحسابي

تماماً

االنحراؼ
المعياري

الوزف

المئوي

X16

5

21

19

7

3

3.3273

1.00101

3882

X17

8

17

27

9

1

3.4000

.99256

3684

X18

7

29

7

11

1

3.5455

1.01504

5287

X19

3

18

17

15

2

3.0909

.98644

3287

X20

12

18

8

14

3

3.4000

1.24127

3287

3835

18747

مجموع

بعد

التخطيط الموقفي

المصدر :مف اعداد الباحث وفؽ نتائج برنامج spss
( ) ;7
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جميع فقرات ىذا البعد باالتجاه االيجابي وبأعمى نسبة تكرار لمفقرة ) " )X18ىناؾ مرونة في وضع

الخطط لمتعامؿ مع االزمات المتوقعة " وقد بمغ الوزف المئوي ( )5287وىي نسبة مرتفعة وكاف الوسط
الحسابي لمجموع المتوسطات الحسابية ( )3835ومجموع االنحرافات المعيارية ( )18747مما يدؿ
عمى اىمية ىذا البعد8

ثالثا :تحميل عالقة االرتباط بين متغيرات البحث
لمتأكد مف صحة الفرضيات المطروحة يتـ تحديد عبلقة االرتباط بيف متغيري البحث والمتمثمة بالقيادة
الموقفية كعامؿ مستقؿ ومراحؿ ادارة االزمة كعامؿ تابع مف خبلؿ التحميؿ والمناقشة وفي ادناه جدوؿ
يمثؿ عبلقة االرتباط ومستوى المعنوية بيف كبل المتغيريف وكما يمي-:

جدوؿ ( )6عبلقة االرتباط لمقيادة الموقفية مجتمعة مع مراحؿ ادارة االزمة

المتغير التابع

مراحؿ ادارة االزمة

المتغير المستقؿ
القيادة الموقفية

N=55

78587
)Sig (0.000
P≤0.05

يتبيف مف خبلؿ الجدوؿ ( )6عبلقة االرتباط المعنوية بيف متغيري البحث القيادة الموقفية ومراحؿ

ادارة االزمة بصورة مجتمعة حيث بمغ معامؿ االرتباط ( )78587وبمغت قيمة ) Sig (0.000الدالة
عمى قوة او معنوية معامؿ االرتباط بيف المتغيريف ،ومعنوية ىذه العبلقة تؤكد صدؽ الفرضية الرئيسية

االولى والتي تنص عمى (ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف القيادة الموقفية ومراحؿ ادارة االزمة)
وىذا يؤكد صحة الفرضية الرئيسية لمبحث8

( ) ;7
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جدوؿ ( )7عبلقة االرتباط ألبعاد القيادة الموقفية مع مراحؿ ادارة االزمة
المتغير التابع
المتغير المستقؿ

مراحؿ ادارة االزمة

االبعاد
ميارات القائد

78371
Sig

()0.025

القيادة الموقفية

اساليب القيادة

78365

( 06)0.0Sig
78557

مشاركة العامميف

( 00)0.0Sig
78664

التخطيط الموقفي

( 00)0.0Sig

المصدر :مف اعداد الباحث وفؽ نتائج برنامج spss
يتضح مف نتائج الجدوؿ ) (7عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية معنوية موجبة بيف ابعاد القيادة

الموقفية ومراحؿ ادارة االزمة ضمف مستوى معنوية )  ( 0.05ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف عينة
البحث كمما سعت إلى تطبيؽ القيادة الموقفية مف خبلؿ اساليب واضحة ومفيومة استطاعت ادارة
االزمة بصورة اكثر فاعمية وأف ما يدعـ النتائج أعبله ىو عبلقة االرتباط بيف متغيرات القيادة الموقفية

( ميارات القائد  ,اساليب القيادة  ,مشاركة العامميف  ,التخطيط الموقفي  ,كؿ عمى انفراد مع مراحؿ
ادارة االزمة ) وعمى النحو التالي -:
 -جاء البعد االوؿ (ميارات القائد) بمعامؿ ارتباط بمغ ( )78371وبقوة معنوية لمعامؿ االرتباط بمغت

) Sig(0.025عند مستوى معنوية ( )7875وىذا يعزز صحة الفرضية الفرعية االولى ( ىناؾ

( ) ;7
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عبلقة ذات داللة احصائية بيف بعد ميارات القائد ومراحؿ ادارة االزمة) وتفسر ىذه النتيجة مدى

اىتماـ عينة البحث بالتركيز عمى الميارات القيادية في مراحؿ ادارة االزمة8

 تبيف عبلقة االرتباط لبعد اساليب القيادة البالغة ( )78365عند مستوى معنوية ( )7875وبقوةمعامؿ ارتباط بمغت) Sig (0.006ويؤكد حرص عينة البحث عمى اتباع اساليب قيادية لمراحؿ

ادارة االزمة تتوافؽ وطبيعة االزمة القائمة وىذا يعزز ما نصت عميو الفرضية الفرعية الثانية (ىناؾ
عبلقة ذات داللة احصائية بيف بعد اساليب القيادة ومراحؿ ادارة االزمة)8

 وتشير قيمة معامؿ االرتباط لبعد مشاركة العامميف اىمية ىذا البعد مف وجية نظر عينة البحثومدى اسيامو في مراحؿ ادارة االزمة التي تتعرض ليا المنظمة حيث يكوف العامميف جزء مف

منظومة القيادة الموقفية التي تستجيب لبلزمة وتعالجيا وعززت النتائج مف خبلؿ معامؿ االرتباط

( )78557وبقوة معامؿ عالية بمغت ( Sig )78777مؤكدة صحة الفرضية الفرعية الثالثة
(ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف بعد مشاركة العامميف ومراحؿ ادارة االزمة)8

 ويظير مف خبلؿ نتائج االرتباط القوية لبعد التخطيط الموقفي والبالغة ( )78664عند مستوىمعنوية ( )7875وبقوة معامؿ ارتباط بمغت ( Sig )78777الى قوة وصدؽ الفرضية الفرعية
الرابعة (ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية بيف بعد التخطيط الموقفي ومراحؿ ادارة االزمة) وداعية

الى ضرورة استخداـ القيادة لخطط وسيناريوىات متعددة تتوافؽ وطبيعة االزمة التي تواجو
المنظمة8

رابع ا :تحميل عالقة االنحدار لمتغيرات البحث

جدوؿ ( )8يبيف انحدار القيادة الموقفية مجتمعة عمى مراحؿ ادارة االزمة

المعتمد
المستقؿ

القيادة الموقفية
N=55

مراحل ادارة االزمة
R

R2

F

معامؿ

معامؿ

المحسوبة المجدولة مستوى

F

Sig

القرار

االرتباط

التحديد

الداللة

78587

4 268897 0.337

 78777قبوؿ

P≤0.05
( ) ;7

الفرضية
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يتضح مف النتائج في جدوؿ (  ) 8بأف نموذج االنحدار البسيط لتمثيؿ العبلقة – بيف القيادة الموقفية

مف ناحية ومراحؿ ادارة االزمة مف ناحية أخرى معنوي  ،وتدؿ ( )R2عمى اف ماقيمتو ( )78337مف

التغيرات في مراحؿ ادارة االزمة ناتج عف التغير في مستوى القيادة الموقفية ،وتؤكد قيمة  Fالمحسوبة
التي تساوي

(  ) 268897وىي عالية مقارنة بقيمتيا المجدولة البالغة ( )4وبمستوى داللة بمغ

( Sig )78777ايجابية ىذه الفرضية وتعد ىذه القيمة دالة مف الناحية االحصائية ألف قيمة مستوى
الداللة اقؿ مف ( )7875وبناء عمى ىذه النتائج تقبؿ الفرضية الرئيسية التي تنص عمى وجود عبلقة
ذات داللة احصائية بيف القيادة الموقفية ومراحؿ ادارة االزمة

جدوؿ ( )9يبيف نموذج االنحدار ألبعاد القيادة الموقفية عمى مراحؿ ادارة االزمة وفؽ اختبار ()F
مراحل ادارة االزمة

المعتمد
المستقل

R

R2

F

F

Sig

القرار

المحسوبة المجدولة
بعد مهارات 5.284 0.091 0.301

4

8.144 0.133 0.365

4

0.006

4 23.888 0.311 0.557

78777

4 41.767 0.441 0.664

 0.000الفرضية

القائد

بعد اسموب
القيادة
بعد مشاركة

القيادة الموقفية

العاممين
بعد التخطيط
الموقفي

 0.025قبول

الفرضية
قبول
الفرضية
قبول
الفرضية
قبول
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يتبيف مف نتائج جدوؿ ( )9اف جميع ابعاد القيادة الموقفية تؤثر في مراحؿ ادارة االزمة باالتجاه

االيجابي ويؤكد صدؽ الفرضيات النتائج العالية في الجدوؿ اعبله حيث تتبايف قيـ ) )Fالمحسوبة

لؤلبعاد بيف ( )418767 -58284معنوية عند مستوى داللة يتراوح بيف (Sig )78777 -78725
وىي جميعيا اقؿ مف المعنوية عند مستوى ( )7875وبمغت معامبلت التحديد( )R2مستويات متبيانو

( )78441 -78791وتدؿ عمى اف التغيرات في مراحؿ ادارة االزمة تتغير بصورة متباينة حسب
مستوى تأثير كؿ بعد ،ومف النتائج اعبله نستنتج صحة جميع الفرضيات الفرعية التي تـ طرحيا،

وبالتالي قبوليا جميعاً باإليجاب

جدوؿ ( )17يبيف نموذج االنحدار ألبعاد القيادة الموقفية عمى مراحؿ ادارة االزمة وفؽ اختبار ()T
المعتمد

القيادة الموقفية

T

T

المحسوبة

المجدولة

Sig

القرار

ميارات القائد

78379

2.299

1.68

78725

قبوؿ الفرضية

اسموب القيادة

78355

28854

1.68

78776

قبوؿ الفرضية

مشاركة العامميف

78475

48887

1.68

78777

قبوؿ الفرضية

التخطيط الموقفي

78483

68463

1.68

78777

قبوؿ الفرضية

b

المستقؿ

N=55

مراحؿ ادارة االزمة

P≤0.05

 spssالمصدر :مف اعداد الباحث وفؽ نتائج برنامج
تـ تناوؿ اختبار) (tمف خبلؿ استع ارضيا في الجدوؿ رقـ ( )17الذي بيف اف جميع نتائج اختبار

الفرضيات كانت ايجابية وتراوحت قيـ ( )tالمحسوبة بيف ( )68463-28299لجميع االبعاد مقارنة
بقيمتيا الجدولية البالغة ( )1868عند درجتي حرية (1و )53وىي قيـ عالية  ،وبخطأ بمغت قيمتو

( Sig )78777 -78725وىو اقؿ مف مستوى معنوية ( )7875ويدؿ عمى معنوية معامؿ االرتباط
ألبعاد القيادة الموقفية ومراحؿ ادارة االزمة وىذا يؤكد صدؽ وصحة الفرضيات الرئيسية والفرعية
( ) ;8
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السالفة الذكر التي تنص عمى توجد عبلقة ذات داللة احصائية بيف القيادة الموقفية المتمثمة بػ (ميارات

القائد ،اسموب القيادة ،مشاركة العامميف ،التخطيط الموقفي) ومراحؿ ادارة االزمة
المحور الخامس :االستنتاجات والتوصيات

بناء عمى استعراض الجانب النظري لمتغيرات البحث المستقمة والمعتمدة  ،وما تـ التوصؿ اليو مف
ً
نتائج لعينة البحث في الجانب الميداني أمكف استخبلص أىـ االستنتاجات وصوالً إلى وضع

التوصيات وكالتالي-:

اوالا :االستنتاجات

 -1اليمكف اتباع نموذج واحد لمقيادة يطبؽ في جميع المواقؼ واالزمات التي تمر بيا المنظمات

وانما يتطمب اتباع قيادة موقفية تستجيب مع طبيعة كؿ موقؼ او ظرؼ او ازمة تمر بيا

بالمنظمة8

 -2إف مشاركة العامميف باختبلؼ مستوياتيـ في وضع الخطط واتخاذ الق اررات دو اًر ىاما في

مواجية مراحؿ األزمات قبؿ وأثناء وبعد حدوثيا وذلؾ مف خبلؿ تقديـ معمومات فعالة إلى

إدارة المنظمة التخاذ الق اررات السميمة والصائبة تجاه األزمات التي تتعرض ليا المنظمة8

 -3اظيرت نتائج التحميؿ الميداني لمبحث الى وجود عبلقة ارتباط وتأثير معنوية موجبة بيف
القيادة الموقفية لجامعة تكريت (عمى المستوى الكمي ومستوى االبعاد) في مراحؿ ادارة االزمة8
 -4ىناؾ ضعؼ في بعد االساليب القيادية المتبعة تـ مبلحظتو مف خبلؿ نتائج التحميؿ الميداني
إلختبار ( )tالمحسوبة بمغ ( )28854مقارنة بقيمتيا الجدولية البالغة ( )1.68مما يدؿ عمى
عدـ تنوع االساليب المتبعة في القيادة لمراحؿ ادارة االزمة حسب طبيعة كؿ موقؼ8

 -5حسب البيانات الشخصية لعينة البحث تبيف اف جامعة تكريت تمتمؾ قيادة في متوسط العمر
ذات خبرة عالية ومستوى عممي واداري مميز وىذا يتبيف مف خبلؿ بيانات العمر والخدمة

والمقب العممي تستطيع مف خبلليا ادارة االزمات التي تتعرض ليا الجامعة ،في جميع

مراحميا8

ثاني ا :التوصيات

 -1مشاركة العامميف بعممية اتخاذ الق اررات ووضع الخطط بالشكؿ الذي يحقؽ والئيـ وايمانيـ
بضرورة الخروج

مف االزمة بنتائج ايجابية تتوافؽ واالىداؼ الموضوعة مف قبؿ قيادة

الجامعة8
( ) ;9
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 -2التنوع في اساليب القيادة الموقفية المتبعة في مراحؿ ادارة االزمة وبما يتبلءـ وطبيعة االزمة
القائمة لتحفيز وتوجيو العامميف لتجاوز االزمة بأقؿ الخسائر الممكنة8

 -3ضرورة وضع خطط وسيناريوىات متعددة ألعتمدىا في حاؿ فشمت الخطة المتبعة او احتاجت
الى تعديؿ8

 -4ضرورة اتباع قيادة الجامعة خطة اعبلمية واضحة تتوافؽ وطبيعة االزمة لمحفاظ عمى موقعيا
التنافسي في بيئة العمؿ والتصدي لمشائعات التي ترافؽ االزمة مف خبلؿ معمومات موثوقة
وصحيحة ،يتـ االدالء بيا مف قبؿ جية مسؤولة8

المصادر والمراجع العربية واالجنبية
اوالا :الرسائل واالطاريا الجامعية.

"التخطيط االستراتيجي إلدارة األزمات ،دراسة لنموذج أزمة شركة تويوتا") -1 (2013أخيارىـ ،عبدا

هلل جامعة محمد خيضر بسكرة ،قسـ العموـ السياسية والعبلقات الدولية8

 -2العمري ،قاسـ شاىيف (" )2779انماط القيادة االدارية وتأثيرىا في انجاح المنظمات الحكومية"
اطروحة دكتوراه ،دراسة تحميمية ،كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة سانت كميمنتس8

 -3الياـ خضير ش ّبر(" )2777أدارة المخاطر وأدارة االزمات في المنظمة السياحية (تطبيقات
ومقترحات عمى المستوى العربي)" كمية االدارة واألقتصاد ،الجامعة المستنصرية8

 -4كردـ ،عبد اهلل متعب(")2775المجاف األمنية ودورىا في إدارة األزمات" ،رسالة ماجستير،
(أكاديمية نايؼ العربية لمعموـ االمنية) الرياض8

ثاني ا :المجالت العممية (الدوريات).
 -1غيث سفاح الربيعي ،قحطاف حسيف طاىر  ،ماىية االزمة الدولية -دراسة في االطار النظري،
مجمة العموـ السياسية  /جامعة بغداد ،العدد.42

 -2شياب ،شيرزاد محمد ( " )2717القيادة االدارية ودورىا في تأصير روابط العبلقات العامة"
عدد811

 -3صبري ،ماىر (" )2779القيادة التحويمية ودورىا في ادارة التغيير -دراسة تحميمية الراء عينة
مف متخذي الق اررات في المصارؼ العراقية" مجمة االدارة واالقتصاد ،العدد (.)78

( ) ;:
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ثالث ا :المؤتمرات والندوات
 -1بسيسو ،فؤاد حمدي (" )2717محددات إدارة األزمات االقتصادية والمالية والمصرفية – الدليؿ
العممي التطبيقي إلدارة االزمات" منشورات اتحاد المصارؼ العربية8

 -2الرويمي ،عمي بف ىموؿ (" (2711ادارة االزمات" حمقة عممية ،الرياض /السعودية8
رابعا :الكتب العربية
 -1الغبايف،عمر محمود (" )2779القيادة الفعالة والقائد الفعاؿ" ط ،1دار اثراء لمنشر والتوزيع،
عماف8

 -2الحريري ،رافدة عمر (" )2717القيادة وادارة الجودة في التعميـ العالي" دار الثقافة لمنشر  /عماف
 -3الخضيري ،محسف أحمد(" )2773إدارة األزمات :منيج إقتصادي اداري لحؿ األزمات عمى
المستوى االقتصادي القومي والوحدات االقتصادية" مكتبة مدولي  ،القاىرة/مصر8

 -4القريوتي ،محمد قاسـ (" )2779السموؾ التظيمي  ،دراسة السموؾ االنساني الفردي والجماعي في
منظمات االعماؿ" دار وائؿ لمنشر ،ط ،5عماف /االردف8

-5الصيرفي ،محمد (" )2779الموسوعة العممية لمسموؾ التنظيمي  ،التحميؿ عمى مستوى الجماعات"
الجزء الثالث ،المكتب الجامعي الحديث ،االسكندرية8

-6الجويبر ،عبد الرحمف ( " )2711ادارة االزمات والمفاوضات ،المنظور االسبلمي والمعاصر
والتجربة السعودية" ط ،3الدار العربية لمموسوعات ،بيروت /لبناف8

-7ابو النصر ،مدحت محمد (" )2777ادارة منظمات المجتمع المدني" ايزاؾ لمنشر والتوزيع ،ط،1
القاىرة8

-8العامري صالح ميدي ،الغالبي طاىر محسف(")2711االدارة واالعماؿ" دار وائؿ لمنشر،ط،3عماف8
-9القيسي فاضؿ حمد ،الطائي عمي حسوف (" )2714االدارة االستراتيجية ،نظريات -مداخؿ -امثمة
وقضايا معاصرة" دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عماف8

( ;; )
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-17المغربي ،كامؿ محمد ( " )2717السموؾ التنظيمي ،مفاىيـ واسس سموؾ الفرد والجماعة في
التنظيـ" دار الفكر ناشروف وموزعوف ،ط ،4عماف /االردف8

-11حريـ ،حسيف (" )2717مبادئ االدارة الحديثة" دار الحامد لمنشر والتوزيع ،ط ،2عماف /االردف8
-12حسف ،ماىر محمد صالح (" )2774القيادة اساسيات ونظريات ومفاىيـ"  ،دار الكندي  ،اربد8
-13قنديؿ ،عبلء محمد سيد (" )2717القيادة االدارية وادارة االبتكار" دار الفكر ناشروف وموزعوف،
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