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 وتم،اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة في دولة قطر
ّ هدفت الدراسة إلى بيان أثر القيادة اإلبداعّية في إستر
 ممثلة بالمراكز، وتكون مجتمع الدراسة من القيادات في المؤسسات العامة في دولة قطر،اعتماد المنهج الوصفي التحليلي

327  وتم سحب عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة بلغت،) ورؤساء األقسام، ونوابهم ومساعديهم،الوظيفية (المديرون
 وتم تطوير.) من االستبانات الصالحة للتحليل اإلحصائي%86.05(  وزعت عليهم استبانة الدراسة واسترجع ما نسبته،عنص ار
 واالنحدار، األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية: واستخدم عدد من األساليب اإلحصائية منها،استبانة لجمع البيانات

 أن تصورات المبحوثين: وأظهرت الدراسة،المتعدد ومعامل التضخم ومعامل التباين والتحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي

 وأن تصورات المبحوثين لمستوى األبعاد التي تقيس متغير.لمستوى األبعاد التي تقيس القيادة اإلبداعّية قد جاء بدرجة متوسطة
اتيجيات
ّ  ووجود أثر ذي داللة إحصائية للقيادة اإلبداعّية في تطوير إستر.اتيجيات إدارة األزمات قد جاء بدرجة متوسطة
ّ إستر
.إدارة األزمات

. دولة قطر، المؤسسات العامة، الذكاء اإلستراتيجي،اتيجيات إدارة األزمات
ّ  إستر، القيادة اإلبداعّية:الكلمات المفتاحية
ّ

Abstract
The Impact of Innovative Leadership on Strategies of Crisis Management
in Public Institutions in the State of Qatar
The study aims to demonstrate the impact of innovative leadership on the strategies of crisis
management in public institutions in the State of Qatar. The descriptive analytical approach is
adopted. The study population consists of leaders in public institutions in the State of Qatar
represented by functional centers (managers, their deputies and their assistants, and department
heads). A simple random sample of 327 members was drawn from the study population. A
questionnaire was distributed to the members of the sample. About (86.05%) of the
questionnaires were retrieved for statistical analysis. A number of statistical methods were used,
including means, standard deviations, multiple regression, inflation coefficient, coefficient of
variation, and factor exploratory and confirmatory analysis. The study shows that the
respondents' perceptions of the level of dimensions that measure innovative leadership came to a
moderate degree. The respondents' perceptions of the level of the dimensions that measure the
variable of strategies for the stages of crisis management also had a moderate degree. The study
also indicates the presence of a statistically significant impact of innovative leadership in
developing strategies of crisis management.
Key words: Innovative Leadership, Strategies of Crisis Management, Public Institutions, the
State of Qatar.
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مقدمة:

ساهمت ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات فيما يحدث من تطورات علمية وثقافية وتكنولوجية بشكل لم يسبق له مثيل

في تاريخ البشرية ،األمر الذي جعل المؤسسـات على اختالف أشكالها وتوجهاتها تسعى لمواكبة هذه التطورات ،ومراجعة

سياساتها وأهدافها وتقنياتها وأنشطتها المرتبطة باإلبداع والتغيير والتحسين المستمر لخدماتها ومنتجاتها ،ولتحقيق ذلك فإنه
يستوجب على المنظمات إعداد القادة وإكسابهم المهارات التي تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه ،وبما يحقق
أهداف المنظمة وغاياتها .يتضح من خالل رصد التطورات التي حدثت في الدول المتقدمة أن المنظمات استطاعت تجاوز كافة
المعيقات التي كانت تواجهها من خالل تشجيع الممارسات اإلبداعّية وتطبيقها على أرض الواقع وتحديث أساليب وطرق العمل
المختلفة ،ويشار إلى أنه ليس من الصعب أن تعمل الدول العربية استنساخ التقنيات واألدوات وطرق العمل التي كانت سببا في

تفوق الدول وتقدمها ،على أن يتم تكييف هذه الطرق واألدوات بما يناسب البيئات العربية.

اتيجية أن اإلدارة الناجحة هي التي تسعى بشكل دائم إلى ابتكار
ويرى المتخصصون في مجال اإلدارة واإلدارة اإلستر ّ
األدوات اإلدارية الحديثة والتقنيات المختلفة التي من شأنها أن تساهم في تحقيق الريادة واإلبداع والتميز المؤسسي ،وذلك من

خالل العمل على إدارة كافة موارد المنظمة ،وفي مختلف الظروف واألزمات ،وبما يحقق للمنظمات البقاء واالستمرار وتحقيق
النمو ،وقد أشار بيتر داركر على ضرورة تعلم المديرين لكي يقوموا بإدارة المنظمة بطريقة إبداعية .وبما أن األزمات ذات سمة

اتيجية
متجددة ومتطورة فهي بحاجة إلى وجود قيادات إبداعية للتعامل معها ،وذلك من خالل صياغة رؤية ورسالة وأهداف إستر ّ
للتعامل مع األزمات حال حدوثها ،إذ تعد األكثر من األزمات أحداث طارئة ومفاجئة ليس لها في كثير من األحيان مقدمات،

وبالتالي فإن األمر يتطلب وجود قيادات إبداعية قادرة على اتخاذ الق اررات الحاسمة في األوقات المناسبة ،واإلمساك بزمام
المبادرة في قيادة األحداث والتأثير فيها وتوجيهها على وفق مقتضى الحال .وتكمن براعة القيادة في تصور إمكانية تحويل

األزمة وما تحمله من مخاطر إلى فرص إلطالق القدرات اإلبداعّية التي تستثمر األزمة كفرصة إلعادة صياغة الظروف وإيجاد
الحلول المناسبة .ومن هنا فقد جاءت فكرة إجراء هذه الدراسة ،وخصوصا فيما تشهده األوضاع في المنطقة العربية عامة وفي
اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات
منطقة الخليج العربي خاصة ،وذلك للتعرف على أثر القيادة اإلبداعّية في تطوير إستر ّ
العامة في دولة قطر.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها

تتعاظم التحديات في ظل وجود األزمات التي تواجهها المؤسسات في العصر الحالي نتيجة التغيرات والتطورات المتسارعة

التي تحدث في بيئات أعمالها ،وأصبحت تشكل عائقا وتحديا أمامها ،وتحد من قدرتها لالستجابة للمتغيرات ،لذا فالمؤسسات
اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة في
بحاجة إلى تفعيل ،ونظ ار ألهمية القيادة اإلبداعّية في الوصول إلى تطوير إستر ّ
دولة قطر ،وخصوصا في الوقت الذي شهدت فيه المؤسسات في دولة قطر عامة والمؤسسات الحكومية خاصة وقوعها تحت
اتيجيات التعامل مع األزمات التي واجهت المؤسسات العامة بدولة
أزمة الحصار .لذا فإن مشكلة الدراسة تتمثل في ضعف إستر ّ
اتيجيات إدارة األزمات التي تواجه القطاع العام في دولة
قطر ،وعليه فقد برزت الحاجة بضرورة زيادة االهتمام في تطوير إستر ّ
قطر .وتحاول الدراسة الحالية أن تبرز مشكلة الدراسة من خالل إجابتها عن السؤال الرئيس :هل يوجد أثر للقيادة اإلبداعّية

اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة في دولة قطر؟
بأبعادها في إستر ّ
وينبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
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 .1ما مستوى ممارسة القيادة اإلبداعّية لدى المبحوثين في المؤسسات العامة في دولة قطر؟
اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة في دولة قطر؟
 .2ما مستوى تطبيق إستر ّ

أهداف الدراسة

اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيس إلى تحديد أثر القيادة اإلبداعّية على تطوير إستر ّ
في دولة قطر ،ويتفرع منه األهداف الفرعية التالية:

 .1التعرف مستوى القيادة اإلبداعّية لدى المبحوثين في المؤسسات العامة في دولة قطر.
اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة في دولة قطر.
 .2بيان مدى فاعلية إستر ّ

اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة في دولة قطر.
 .3تحديد أثر القيادة اإلبداعّية في إستر ّ
اتيجيات إدارة األزمــات فـي المؤسســات العامـة فــي دولـة قطــر باالعتمــاد
 .4تقـديم توصــيات مـن شــأنها تعزيـز إمكانيــة تطـوير إســتر ّ
على نتائج الدراسة.

أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في مساهمتها بزيادة المعرفة حول القيادة اإلبداعّية وإدارة األزمات ،وقوة العالقة بينهما ،إضافة إلى
أنها تسهم في توسيع دائرة المعرفة وتزويد المكتبة العربية بمعرفة جديدة في مجال القيادة اإلبداعّية وأثرها في تطوير

اتيجيات إدارة األزمات ،من هنا تنبع أهمية الدراسة بالتعرف على واقع القيادة اإلبداعّية في المؤسسات العامة في دولة قطر
إستر ّ
اتيجيات إدارة األزمات ،وتقسم أهمية الدراسة إلى :أهمية علمية (نظرية) تتمثل في مناقشتها لموضوعين
وأثرها على تطوير إستر ّ
هامين هما :إدارة األزمات والقيادة اإلبداعّية ،وتزداد أهمية الدراسة كونها تثري البحوث العلمية في المكتبة العربية ،وقواعـد

البحـوث المحلية .وأهمية عملية (تطبيقية) تكمن في :إمكانية تقديم المساعدة للقادة في المؤسسات العامة في دولة قطر للتعرف

اتيجيات إدارة
على فاعلية القيادة اإلبداعّية في فن إدارة األزمات ،وتعريف القادة في المؤسسات العامة في دولة قطر على إستر ّ
األزمات وتطويرها واإللمـام بالجوانب اإليجابية في التعامل مع األزمات بكفاءة وفعالية لتقليل الضرر الناجم ،وتطوير
اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة في دولة قطر.
إستر ّ

أنموذج الدراسة

القيادة االبداعية

HO1

استراتيجيات مراحل ادارة االزمات

حاللمشكالتواتخاذالقرارات
HO1-1

االنذار المبكر

HO1-2

االستعداد والوقاية

القدرة على االتصال

HO1-3

احتواء االضرار

تحفيز االبداع

HO1-4

استعادة النشاط

المعرفةاالبتكارية

HO1-5

التعلم والنمو

القابليةللتغيير
المبادأة

312

العلمي وادلّ راسات العليا العدد ( )2اجملدل (2021 )7م
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
شكل رقم ( )1-1انموذج الدراسة االفتراضي

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على دراسات

المتغير المستقل)(Agodu,2019; Akiyoshi,2018; Dysart,2018; Zhang, Siribanpitak & Charoenkul, 2018
المتغير التابع)(Eliadis, 2019; Harcek, 2018

فرضيات الدراسة

سعت الدراسة إلى اختبار صحة الفرضيات البحثية التالية:

الفرضية الرئيسة" :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤لتصورات المبحوثين للقيادة اإلبداعّية

اتيجية االستعداد والوقاية،
اتيجية اإلنذار المبكر ،إستر ّ
اتيجيات إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة ( إستر ّ
بأبعادها ،في إستر ّ
اتيجية التعلم والنمو) في المؤسسات العامة في دولة قطر.
اتيجية استعادة النشاط ،إستر ّ
اتيجية احتواء األضرار ،إستر ّ
إستر ّ
ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

الفرضية الفرعية األولى" :Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين حول

اتيجية اإلنذار المبكر في المؤسسات العامة في دولة قطر.
القيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
الفرضية الفرعية الثانية" :Ho1-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05≤للقيادة اإلبداعّية ممثلة في
اتيجية االستعداد والوقاية في المؤسسات العامة في دولة قطر.
إستر ّ

الفرضية الفرعية الثالثة":Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين حول
اتيجية احتواء األضرار في المؤسسات العامة في دولة قطر.
القيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
الفرضية الفرعية الرابعة" :Ho1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين حول

اتيجية استعادة النشاط في المؤسسات العامة في دولة قطر.
القيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
الفرضية الفرعية الخامسة" :Ho1-5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين

اتيجية التعلم والنمو في المؤسسات العامة في دولة قطر.
حول القيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ

اإلطار النظري

القيادة اإلبداعّية وماهيتها:
تتمثل القيادة بمفهومها العام بأنها تعبر عن التأثير في اآلخرين ،ودفعهم لتحقيق أهداف المنظمة ،ومن أجل أن يصبح

هذا التأثير فعاال وذا قيمة ،يجب أن تكون القيادة مبنية على اإلبداع في كافة جوانبها ،وذلك لتتم ترجمة المعرفة التي تم
اكتسابها وقد أشار (الصغير )2017،إلى القيادة اإلبداعّية بأنها القدرة على تغيير ،أو تجديد أو استحداث نهج أو أسلوب جديد،
واستعماله بتقنيات حديثة تتالءم مع متطلبات البيئة وتطلعات العصر الحديث وتلبي حاجات المنظمة ،من جهة أخرى هي قدرة
أفكار وحلوال مبتكرة للمشكالت والقضايا التي يتناولها،
ا
القائد على أن يستخدم األشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة ،وأن يطرح
تتصف بالجدة والجودة والجدوى.وقد وتعرفها الباز( )2020بأنها المبتكر الذي يترجم المعرفة إلى اختيارات جديدة ،والذي يملك
أفكا ار تتسم بأنها جديدة ومفيدة ومتصلة بحل مشكالت معينة أو إعادة تركيب األنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فريدة ،أما

عيد( )2020فتشير إليها بأنها "القيادة التي تنتهج نهجا غير تقليدي في تطوير المؤسسة ،بما يحقق لها التكيف المستمر مع
التغيرات المصاحبة لمجال العمل على المستويين المحلي والدولي ،ويمتلك من يمارسها سمات ومهارات خاصة متميزة تتالءم
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مع متطلبات تطبيق االتجاهات الحديثة في اإلدارة".ويضيف كعواش( )2016في تعريفه للقيادة اإلبداعّية بأنها القيادة التي تركز
على التأثير في اآلخرين من خالل اإلبداع ،فهي اإلدارة التي تعمل وتمارس باستمرار تحفيز العاملين واكتشاف مواهبهم ،وتحتاج
إلى استجابتهم بشفافية ووضوح واهتمام وحسن خلق في سبيل إرضاء العمالء ،وتطور وتميز المنظمة.

أهمية القيادة اإلبداعّية:

تعلب القيادة اإلبداعّية أدوا ار ذات أهمية بالغة في المنظمات العامة والخاصة على حد سـواء ،وللقيـادة اإلبداعّيـة وظيفـة
اتيجية تتمثل حسـب مـا يـراه الزه ارنـي( )2013بـالخط التـي وضـعت واألهـداف التـي صـممت تحتـاج إلـى تنفيـذ ،وهـذا التنفيـذ
إستر ّ

يقوم به أفراد مختلفون في العـرق والسـن والجـنس ،مـع تبـاين خلفيـاتهم العلميـة والمهنيـة وقـيمهم وشخصـياتهم وتوقعـاتهم المسـتقبلية
وأنماط سلوكهم ،كما تواجههم مواقف مختلفة مشجعة ومحبطة ،والقيادة اإلبداعّية هي التي تسـتطيع تجـاوز هـذه األمـور مجتمعـة.
وتضـ ـيف(القحطاني )2012 ،إن للقي ــادة اإلبداعّي ــة أهمي ــة تتجل ــى ف ــي ق ــدرتها عل ــى تنمي ــة الق ــدرات اإلبداعّي ــة ومه ــارات التفكي ــر
اإلبــداعي ،لمواكبــة التطــورات المتتابعــة والمتالحقــة فــي المنظمــات المعاصـرة ،باإلضــافة إلــى قــدرتها علــى استشـراف المســتقبل مــن

خالل ما تمتلك من مهارات وقدرات إبداعية.
أبعاد القيادة اإلبداعّية

تناولــت العديــد مــن الد ارســات القيــادة اإلبداعّيــة ،فقــد أشــارت د ارســة (حمــدي )2018 ،إلــى وجــود أثــر للقيــادة اإلبداعّيــة علــى إدارة
األزمات في قطاع االتصاالت األردنية ،كما تناولـت د ارسـة النشـار ( )2018أثـر القيـادة اإلبداعّيـة فـي تعزيـز الصـحة التنظيميـة،

والتــي توصــلت فيهــا إلــى أن درجــة تطبيــق القيــادة اإلبداعّيــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي المحافظــات الجنوبيــة كانــت
مرتفعــة ،وأن القيــادة اإلبداعّيــة لهــا تــأثير ذو داللــة إحصــائية فــي تعزيــز الصــحة التنظيميــة فــي و ازرة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي
اتيجيات فــي إدارة األزمــات
المحافظــات الجنوبيــة .أمــا د ارســة (الســلطاني وعل ـوان وعلــي ،)2017 ،التــي توصــلت إلــى أن اإلســتر ّ

تتوقــف علــى نــوع األزمــات وشــدتها وخصــائا القيــادة المؤهلــة لتجــاوز األزمــات ،وتمتلــك القيــادة اإلبداعّيــة مجموعــة مــن األبعــاد
األساسية يظهر تأثيرها في سلوك القادة من هذه األبعاد:
حل المشكالت واتخاذ الق اررات :تع ّد الحساسية للمشكالت واتخاذ الق اررات مـن أهـم أبعـاد القيـادة اإلبداعّيـة ،حيـث إن القائـد المبـدع
لديــه القــدرة علــى مواجهــة موقــف ينطــوي علــى مشــكلة أو مشــكالت ع ـدة تحتــاج إلــى حــل أو إحــداث تغييــر ،حيــث أشــار القرشــي
( )2015إلــى أن:الحساســية ،تمثــل القــدرة علــى فهــم مــا يــدور فعــال فــي موقــف معــين وإد ارك ـه ،والقــدرة علــى التشــخيا ،وتمثــل
الفعال وفقا للمواقف
المهارات في تقدير ما يدور في المواقف اليومية ،ومرونة التصرف ،وهي القدرة على السلوك ّ

القابليةةة للتغيةةر :إن ظهــور العديــد مــن التغي ـرات والتحــديات الكثي ـرة التــي تواجــه المنظمــة ،والتــي تحتــاج إلــى قائــد مبــدع يســتطيع

مواجهة تلـك التحـديات ،ويتوصـل إلـى حلـول ومقترحـات مبتكـرة إزاءهـا ،وخاصـة بعـد تطبيـق المنظمـة بعـج االتجاهـات اإلداريـة،
الت ــي أعط ــت المنظم ــة المزي ــد م ــن التمك ــين واالس ــتقاللية لتحقي ــق التجدي ــد ال ــذاتي لتمك ــين المنظم ــة م ــن تحقي ــق الميـ ـزة التنافس ــية

(الجعافرة2013،؛ النشار.)2018 ،
المبادرة :وتشير إلى القدرة على اإلبداع والتصرف الواعي والسريع في مختلف المواقف ،وتظهر المبادرة في المناخ الصحي الذي

يحفــز العــاملين ويشــجعهم علــى المبــادرات ،وهــي ســمة القائــد المبــدع الــذي يشــجع علــي روح المبــادرة ،والشــخا المبــادر يشــكل

المواقـ ـ ــف ويطوعه ـ ـ ـا ويحـ ـ ــدد الفـ ـ ــرص المتاحـ ـ ــة ويبـ ـ ــادر بالتصـ ـ ــرف وتظهـ ـ ــر مبادرت ـ ـ ـه فـ ـ ــي اتخـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـ اررات إلحـ ـ ــداث التغيـ ـ ــرات
الهامة(الكعبي.)Khan, Ismail, Hussain and Alghazali, 2020; 2014،
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
القةدرة علةى االتصةا  :يهـدف االتصـال إلـى تحديـد األفكـ ــار والمعلومـ ــات والتوجهـات مـ ــن خـ ــالل نظـ ــام اجتمـ ــاعي ،والطـرق التــي

تتكون بها اآلراء واالتجاهات والمعارف.

تحفية اإلبةةداع :وهــي خاصــية ذهنيــة تمكــن الفــرد مــن التفكيــر بطــرق غيــر تقليديــة ،أو كمــا هــو معــروف ومتــداول " التفكيــر خــارج

الصندوق ،مما يسهم بشكل أو بآخر إلى اإلبداع بكافة أنواعه أو اسـتخدام أسـاليب مغـايرة غيـر عاديـة أثنـاء التعامـل مـع مهمـة أو
قضــية معينــة .وهــذا يتطلــب اإلعــداد الجيــد مــن قبــل اإلدارة العليــا فــي المنظمــة (الزبيــدي والمعمــوري .)2015،وقــد أكــدت د ارســة

(مســلم ،)2015 ،علــى أهميــة الــذكاء اإلســتراتيجي وأثــره فــي ممارســات القيــادة ،والتــي توصــلت فيهــا إلــى وجــود أثــر ألبعــاد الــذكاء
ّ
اإلستراتيجي وممارسات القيادة من وجهة نظر القيادات اإلدارية العليا في الجامعات الفلسطينية بقطاع غـزة .أمـا د ارسـة (الزبيـدي
ّ
والمعمــوري )2015 ،فقــد بينــت أثــر التركيــز علــى محركــات اإلبــداع فــي معالجــة األزمــات" ،وتوصــلت إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط

معنــوي بــين محركــات اإلبــداع ومعالجــة األزمــات .فــي حــين أشــارت د ارســة (عم ـران )2015،إل ــى وجــود أثــر لممارســات ال ــذكاء
اإلستراتيجي على اإلبداع التنظيمي في قطاع االتصاالت ،وخصوصا في تحقيق القدرة والمعرفة اإلبداعّية.
ّ
المعرفةة اإلبداعّيةة :يمكـن النظــر إلـى المعرفـة مـن وجهـة نظــر ) )2015(Ode &Ayavoo, (2020علـى أنهـا المعرفـة التــي

تعطي المنظمة القدرة على قيادة القطاع ،وفي الحالة يكون تمـايز المنظمـة واضـحا مقارنـة مـع المنافسـين ،ممـا يمكنهـا مـن تغييـر
قواعد اللعبة باألسلوب والتوقيت التي تحدده (واضح .)2019 ،ومن خالل هرم المعرفة يمكن القـول :إنهـا تسـاهم بشـكل جيـد فـي
توضيح كيفية تشكيل منظومة المعرفة وبنائها ،التي من المفترض أن تؤدي التخاذ قـ اررات رشـيدة ،خصوصـا فيمـا يخـا اإلبـداع
أي أن المعــارف يمكــن أن تــؤدي إل ــى خصــوبة ذهنيــة ،ممــا يجعلهــا قــادرة علــى توليــد المعرفــة الجديــدة ،وه ــذا مــا يمثلــه األفــراد
المبتكرون في المؤسسة الذين يتم التعويل عليهم في عملية استدامة اإلبـداع وتوليـد المعرفـة .وقـد أكـدت د ارسـة ( Kapucu and

 ،)Ustun, 2018على تأثير الكفاءات القيادية في الفعالية المدركة في إدارة األزمات ،وأظهرت الدراسة أهمية الكفاءات القيادية
األساســية فــي فعاليــة قيــادة األزمــات ،فــي حــين أشــارت د ارســة (( Svejenova& Christiansen, 2018علــى دور القيــادة
اإلبداعّية في التأثير االجتماعي ،وتوصلت إلى وجود أثر لتطبيق مفهوم القيادة اإلبداعّية فـي التغييـر االجتمـاعي ،وأنهـا تزيـد مـن
فهــم القيــادة اإلبداعّيــة فــي التغييــر االجتمــاعي باعتبارهـا محركــا مميـ از ومفتوحــا لالبتكــار .كمــا عــززت النتــائج التــي توصــلت إليهــا
د ارسـة )(Akram, Chauhan, Ghosh & Singh, 2019علـى أهميـة القيـادة اإلبداعّيـة فـي االبتكـار فـي مكـان العمـل ،وأن
اإلبداع لدى القادة يخضع لمؤثرات عدة من أهمها الدعم التقني في العمل ومستوى اإلبـداع لـديهم ،كمـا أن الـنم القيـادي لـه ثثـار
إيجابية على اإلبداع.
اتيجيات إدارة األزمات
إستر ّ
اتيجيات التي يمكن للباحثين تناولها على النحو التالي:
هناك عدد من اإلستر ّ

اتيجية اإلنةةذار المبكةةر :عــادة مــا تحصــل إشــارات معينــة لحصــول أزمــة مــا بوقــت مبكــر ،وهــي إعـراض تنبـ باحتمــال وقــوع
إسةةتر ّ
األزمة ،وما لــم يوجــه االهتمــام الكــافي لهــذه اإلشــارات يكــون احتمــال حــصول األزمـة .والخــتالف األزمـات ف ـإن كــل أزمــة ترس ــل
إشــارات خاصــة بهــا ويــذكر (حمدي )2018 ،أن المــدراء فــي المنظمــات المــستهدفة لالزمــات علـى درجـة عاليـة مـن المهـارة فـي
حجب إشـارات اإلنـذار التـي تتنبـأ بقـرب حصـول األزمـة ،بينمــا تتـوفر مهـارات عاليـة فـي الشـعور بهـذه اإلشـارات لـدى المـدراء فـي

المنظمات المستعدة لمواجهـة األزمة (محمدين ونور الهدى .)2015 ،وفي هذا الصـدد أكـدت د ارسـة (محمـد  )2017،علـى دور
التخطي اإلستراتيجي في إدارة األزمات" من حيث وضـوح مفهـوم التخطـي اإلسـتراتيجي ،وأهميتـه المرتفعـة وأن هنـاك عالقـة بـين
ّ
ّ
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
التخطي اإلستراتيجي واإلنذار باألزمة قبل حدوثها.
ّ
اتيجية االسةةتعداد والوقا ةةة :إ ن الهــدف مــن الوقايــة يــتلخا فــي اكتشــاف نق ــاط ال ــضعف ف ــي نظ ــام الوقاي ــة ل ــدى المنظم ــة
إسةةتر ّ
ومعالجتهـا لوجــود عالقــة بــين التنبــؤ باألزمة واالســتعداد لهــا ومــن الضروري تـصميم سـيناريوهات مختلفـة وتتـابع لإلحـداث الزمــة

نعتقــد حــصولها ،واختبــار ذلــك كلــه حتــى يــصبح دور كـل فــرد معروفـا تمامـا ،حيــث تتطلـب هـذه المرحلــة الكثيـر مـن اإلجـراءات

المهمـة مثـل تـدريب العــاملين ،تــوفر األجهـزة لالزمـة لمواجهـة األزمـة وصـيانة األجهـزة المسـتخدمة وتهيئـة وسـائل اتصـاالت فعالـة

أثر للذكاء اإلستراتيجي في م ارحـل إدارة األزمـات
(الالمي والعيساوي .)2015 ،وقد أشار ( )Mahmood, 2019إلى أن هناك ا
ّ
من حيث االستعداد والوقاية كون الذكاء اإلستراتيجي يمثل أحد أركان القيادة اإلبداعّية.
ّ

اتيجية مع األزمـة المجهولـة والتـي ال يتـوفر عنهـا معلومـات كافيـة،
إستر ّ
اتيجية العنف في التعامل مع األزمة :تستعمل هذه اإلستر ّ
وكذلك تستخدم مع األزمات المتعلقة بالمبادئ والقيم ومع األزمات التي تنتشـر فـي عـدة اتجاهـات ،والتـي يفيـد العنـف فـي التعامـل
معهــا ،وذلــك مــن خــالل تحطــيم جــذورها والمصــادر التــي تنشــأ منهــا تلــك األزمــة ووقــف التغذيــة وحصــار العناصــر المســببة لهــا

(البغدادي.)2014 ،
اتيجية علـى التركيــز فــي قبــول الوضــع الـراهن لازمــة ،وبــذل الجهــد فــي عــدم تطورهــا
إسةةتر ّ
اتيجية وقةةا النمةةو :تهــدف هــذه اإلســتر ّ
اتيجية فــي قضــايا ال ـرأي العــام ،يجــب هنــا
والتقليــل مــن الـ ـأثر فيهــا ،وعــدم الوصــول إلــى درجــة االنفجــار ،وتســتخدم هــذه اإلســتر ّ
االستماع لازمة وتقديم بعج التنازالت والتفاوض المباشر لحل األزمة (الزبيدي والمعموري.)2015 ،

تعد الدراسة الحالية دراسة سببية تقوم على المنهج الوصفي التحليلي.
منهجية الدراسةّ :

مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من المؤسسات العامة في دولة قطر ممثلة بالمركز الوظيفية (المـديرون ورؤسـاء األقسـام)

في المؤسسات العامة في دولة قطر.

عينة الدراسة :اعتمد الباحثان عينة عشوائية بسيطة بلغت( )380عنص ار ،باالعتماد على تحليل عينة استطالعية عشوائية

من( )30مبحوثا ،وتم تحديد متوس االنحراف المعياري لمستوى تأهيلهم العلمي البالغ ،وذلك حسب معادلة احتساب العينة على
النحو اآلتي:

حيث تشير  :eالخطأ المسموح به :S،االنحراف المعياري للعينة :N ،حجم العينة المطلوب
حجم العينة المطلوب= N

()0.592( × 2 )1.645
()0.05

2

2

= 380مبحوثا.
وتم توزيع ( )380استبانة على عينة الدراسة من خالل وحدة التحليل والمعاينة ،استرد منها ( )327استبانة بنسبة بلغت
( )%86.05من الموزع .وتبين وجود ( )53استبانة غير صالحة للتحليل من إجمالي االستبانات الموزعة نتيجة عدم اكتمال
التعبئة أو خطأ ونقا في التعبئة ،حيث بلغت نسبة االستبانات غير الصالحة للتحليل( )%13.95من إجمالي الموزع.
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أداة الحصو على البيانات

لتحقيق أهداف الدراسة تم اللجوء إلى مصدرين أساسيين لجمع المعلومات:

المصادر الثانوية  :والمتمثلة في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ،والدوريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث
والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.

المصادر األولية :قام الباحثان بتطوير أداة رئيسة للدراسة (االستبانة) ،شملت عددا من الفقرات ،واستخدم مقياس ليكرت
الخماسي ،حيث أخذت كل إجابة أهمية نسبية .وتم استخدام البرنامج اإلحصائي  SPSS V.25وتضمنت االستبانة جزأين:

الج ء األو  :القيادة اإلبداعّية وشملت :حل المشكالت واتخاذ الق اررات ،والقابلية للتغيير ،والمبادأة ،والقدرة على االتصال،
وتحفيز اإلبداع ،والمعرفة االبتكارية .وتضمنت ( )32فقرة.
أبعاد القيادة اإلبداعّية

حل المشكالت

القابلية للتغيير

المبادأة

القدرة على االتصال

تحفيز اإلبداع

المعرفة االبتكارية

6

5

6

5

5

5

6–1

11 - 7

17 - 12

22-18

27 - 23

32 – 28

عدد الفقرات

ترتيب الفقرات

جدو ()1أبعاد القيادة اإلبداعّية

اتيجية احتواء األضرار،
اتيجية االستعداد والوقاية ،إستر ّ
اتيجية اإلنذار المبكر ،إستر ّ
اتيجيات إدارة األزمات :إستر ّ
الج ء الثاني :إستر ّ
اتيجية التعلم والنمو وبعدد فقرات بلغ(.)27
اتيجية استعادة النشاط ،إستر ّ
إستر ّ
اتيجيات إدارة األزمات
إستر ّ
عدد الفقرات
ترتيب الفقرات

اتيجيات إدارة األزمات
جدو ( )2إستر ّ
اإلنذار المبكر االستعداد والوقاية احتواء األضرار

استعادة النشاط

التعلم والنمو

7

5

5

5

5

39-33

44-40

49-45

54-50

59-55

ثبات استبانة الدراسة وصدقها

تم التأكد من صالحية االستبانة لقياس ما أعدت له ،وأن فقراتها واضحة ومفهومة لجميع المبحوثين وذلك من خالل قياس":
ثبات االستبانة

"تم إجراء اختبار معامل الثبات باستخدام معامل  ،Alpha Cronbachحيث يجب أال تقل قيمة االختبار األدنى عن

( .)%60ويوضح الجدول ( )5-3نتائج تحليل اختبار معامل  Alpha Cronbachلكل متغير بأبعاد في االستبانة".
الجدو ()3معامل ثبات االستبانة (مقياس كرونباخ ألفا)
ت
1
2
3
4
5
6
1
2
3

عدد الفقرات
20
6
5
6
5
5
5
27
7
5
5

المتغير
القيادة اإلبداعيّة
حل المشكالت واتخاذ القرارات
القابلية للتغيير
المبادأة
القدرة على االتصال
تحفيز اإلبداع
المعرفة االبتكارية
إستراتيجيّات إدارة األزمات
إستراتيجيّة اإلنذار المبكر
إستراتيجيّة االستعداد والوقاية
إستراتيجيّة احتواء األضرار
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قيمة ( )αألفا
0.860
0.827
0.798
0.843
0.877
0.819
0.887
0.895
0.778
0.759
0.749
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4
5

5
5

إستراتيجيّة استعادة النشاط
إستراتيجيّة التعلم والنمو

0.738
0.833

يوضح الجدول( )3قيم الثبات للمتغيرات الرئيسة وأبعادها ،حيث تراوحت بين ( )0.860للقيادة اإلبداعّية كحد أدنى ،و()0.895
اتيجيات إدارة األزماتبأبعادها كحد أعلى .وتدل معامالت اختبار كرونباخ ألفا  Alpha Cronbachعلى ثبات استبانة
إلستر ّ
الدراسة وقدرتها على تحقيق ما صممت من أجله ،حيث كانت جميع قيم االختبار أعلى من (Sekaran and ( )0.70

.")Bougie,2016
صدق االستبانة

تم استخدام اختبارات صالحية المحتوى والبناء وعلى النحو التالي:

صدق المحتوى(البنائي)

تم استخدام تحليل  Principal Component Factor Analysisو) Kaiser Meyer Olkin (KMOلتأكيد صالحية

الصدق البنائي ،حيث تم استخدام تحليل Principal Component Factor Analysisلفحا التفسير والتوافق .ويعتبر
عامل التحميل الذي يتجاوز  0.50جيدا ،ومقبوال إذا تجاوز  .)Hair et al., 2014; Hair et al., 2012( 0.40بينما
يستخدم ) Kaiser Meyer Olkin (KMOلقياس مدى كفاية أخذ العينات واالرتباطات المتبادلة واالنسجام ،وتتراوح قيم
اختبار KMOبين ( )1 -0.8إلى أن أخذ العينات المرتفع بأنه مناسب ومقبول إذا تجاوز ( .)0.6يتم استخدام
اختبار Bartlett's of Sphericityلتحديد المالءمة ،حيث تعتبر  0.05فأقل عند  ٪95قيمة ذات ثقة كبيرة ،والتي يشار إليها

بمالءمتها لتحليل العوامل المفيدة ،أما قوة تفسير فيعبر عنها بنسبة التباين ) .(Sekaran,2016كما يجب أن يكون تشبع
العوامل معنويا وداال إحصائيا ،وذلك باالستناد إلى حجم العينة ،وبما أن حجم العينة ( )327فإن التشبع يكون معنويا وداال

إحصائيا ،إذا بلغت القيمة المطلقة للتشبع أكبر أو تساوي( .)0.40وكانت نتائج التحليل لمتغيرات الدراسة حسب التحليل
العاملي االستكشافي على النحو التالي" :أشار الجدول رقم ( )4إلى نتائج التحليل العاملي االستكشافي ألبعاد متغير القيادة
اإلبداعّية ،وكانت على النحو التالي:
جدو ( )4التحليل العاملي لمقياس أبعاد القيادة اإلبداعّية
األبعاد

الفقرة

حل المشكالت
واتخاذ القرارات
القابلية للتغيير
المبادأة

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17

تشبعات
العوامل
0.601
0.520
0.833
0.816
0.759
0.716
0.880
0.788
0.803
0.820
0.614
0.802
0.684
0.685
0.750
0.750
0.713

الجذر الكامن
بعد التدوير

النسبة المئوية
للتباين المفسر

KOM

2

Chi

Sig. Bartlett
)(BTS

1.647

57.755

0.608

98.036

0.00

1.604

54.308

0.610

82.078

0.00

1.447

54.951

0.655

63.219

0.00
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القدرة على
االتصال
تحفيز اإلبداع
المعرفة
االبتكارية

Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29
Q30
Q31
Q32

0.657
0.597
0.508
0.677
0.721
0.694
0.772
0.700
0.666
0.712
0.662
0.625
0.608
0.692
0.730

1.790

57.758

0.649

129.411

0.00

1.540

57.438

0.621

57.488

0.00

1.816

36.326

0.682

119.694

0.00

التباين المفسر) (AVEلكل بعد من متغير الدراسة والمتعلق بالقيادة

يتضح من الجدول رقم ( )4حساب وس

اإلبداعّية ،حيث تبين أن معامالت التشبع للفقرات على أبعادها كانت أعلى من القيمة( )40.0لجميع فقرات أبعاد القيادة
اإلبداعّية ،كما أن وس التباين كان أعلى من( )50.0لجميع األبعاد ،ويبين الشكل رقم ( )1شكل التمثيل البياني المتعلق
بالعامل المستخلا لمتغير القيادة اإلبداعّية ،كما أن درجة معنوية اختبار  Bartlettتساوي ( )0.000وهي أقل من (.)0.05

شكل رقم ( )1العامل المستخلص لبعد القيادة اإلبداعّية

اتيجيات إدارة األزمات على النحو التالي:
أشار الجدول رقم ( )5إلى نتائج التحليل العاملي االستكشافي ألبعاد إستر ّ
اتيجيات إدارة األزمات
جدو ()5التحليل العاملي لمقياس إلستر ّ
األبعاد

الفقرة

تشبعات
العوامل

اتيجية اإلنذار
إستر ّ
المبكر

وا

د

ا

د

ع

ت

س

ال

ا

Q40

0.530

ّ
ة

Q39

0.597
ج

Q38

0.657
1.696

ت

Q37

0.713

ار

Q36

0.750

1.647

ت

Q35

0.750
56.956

س

Q34

0.685

بعد التدوير

المفسر

71.546

إ

Q33

0.742

الجذر الكامن

النسبة المئوية للتباين
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KOM

0.809

0.632

Chi2

137.741

120.61

Sig. Bartlett
)(BTS

0.00

0.00
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اتيجية احتواء
إستر ّ
األضرار
اتيجية استعادة
إستر ّ
النشاط
اتيجية التعلم
إستر ّ
والنمو

Q41

0.508

Q42

0.677

Q43

0.694

Q44

0.772

Q45

0.700

Q46

0.666

Q47

0.712

Q48

0.660

Q49

0.625

Q50

0.608

Q51

0.692

Q52

0.730

Q53

0.742

Q54

0.601

Q55

0.520

Q56

0.655

Q57

0.707

Q58

0.759

Q59

0.716

58.809

1.425

53.124

1.656

52.687

1.581

0.693

0.640

0.621

38.071

82.498

59.592

0.00

0.00

0.00

اتيجية إدارة
يتضح من الجدول رقم ( )5حساب وس التباين المفسر) (AVEلكل بعد من متغير الدراسة المتعلق بإستر ّ
اتيجيات إدارة األزمات بأبعادها كانت أعلى من
األزمات باستخدام برمجية ( ،)SPSSحيث تبين أن معامالت التشبع لفقرات إستر ّ
القيمة( )40.0لجميع فقرات أبعاد المتغير ،كما أن وس التباين كان أعلى من( )50.0لجميع األبعاد ويبين الشكل رقم ()2-3

شكل التمثيل البياني المتعلق بالعامل المستخلا لمتغير القيادة اإلبداعّية ،كما أن درجة معنوية اختبار  Bartlettتساوي
( )0.000وهي أقل من (.)0.05

اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

اتيجيات إدارة األزمات
شكل رقم ( )2العامل المستخلص لمتغير إستر ّ

لجأ الباحثان إلى تحليل األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واختبار " ، "tكما هو موضح بالجداول(.)6
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اإلجابة عن السؤا األو  :ما مستوى تصورات المبحوثين حول القيادة اإلبداعّية في المؤسسات العامة في دولة قطر ؟
جدو ()6األ وساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم  tللقيادة اإلبداعّية وأبعادها
القيادة اإلبداعيّة

ت

حل المشكالت واتخاذ القرارات
6–1
القابلية للتغيير
11 -7
المبادأة
16-12
القدرة على االتصال
22-17
تحفيز اإلبداع
27-23
المعرفة االبتكارية
32-28
الوسط الحسابي العام ألبعاد القيادة اإلبداع ّية

الوسط
الحسابي
3.62
3.64
3.55
3.49
3.32
3.53
3.53

االنحراف
المعياري
0.87
0.69
0.96
0.84
0.77
0.63

قيمة ""t
المحسوبة
17.05
14.77
14.14
15.11
13.98
19.26

ترتيب أهمية
الفقرة
2
1
3
5
6
4
متوسطة

مستوى األهمية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

يظهر الجدول رقم ( )6أن الوس الحسابي العام للقيادة اإلبداعّية بلغ( ،)3.53وهذا يعني أن القيادة اإلبداعّية قد حازت على
وس حسابي عام بتقدير متوس  .وبتحليل أبعاد القيادة اإلبداعّية بشكل عام فقد جاء بعد القابلية للتغيير على المرتبة األولى
بوس حسابي بلغ ( ،)3.64تاله ُبعد حل المشكالت واتخاذ الق اررات بوس
تحفيز اإلبداع بوس حسابي (.)3.32

حسابي ( ،)3.62وجاء في المرتبة األخيرة بعد

اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة في دولة قطر ؟
إجابة السؤا الثاني :ما مستوى تطبيق إستر ّ
الجدو رقم ()7األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية إلستراتيجياات إدارة األزمات
إستراتيجيّات إدارة
األزمات

ت

اإلنذار المبكر
39 – 33
االستعداد والوقاية
44 -40
احتواء األضرار
49-45
استعادة النشاط
54-50
التعلم والنمو
59-55
الوسط الحسابي العام إلستراتيجيّات إدارة األزمات

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة ""t
المحسوبة

3.25
3.47
3.79
3.67
3.54

0.93
0.84
0.46
0.82
0.43

14.76
15.92
15.58
13.31
14.68

3.54

ترتيب أهمية
الفقرة
5
4
1
2
3
متوسطة

مستوى األهمية
متوسطة
متوسطة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

الحسابي بلغ

اتيجيات إدارة األزمات ،حيث يالحظ أن الوس
بالنظر إلى الجدول رقم ( )7المتعلق باألوساط الحسابية إلستر ّ
اتيجية احتواء األضرار في المرتبة األولى بوس حسابي ( )3.79وبأهمية
( ،)3.54وبأهمية نسبية متوسطة ،وقد جاءت إستر ّ
اتيجية استعادة اإلنذار المبكر في المرتبة األخيرة من حيث أهميتها ،وبلغ الوس الحسابي (،)3.25
مرتفعة ،في حين حلت إستر ّ
وبأهمية نسبية متوسطة.

اختبار الفرضيات:
بعد التحقق من الصدق والموثوقية ،تم استخدام التوزيع الطبيعي ،Normalityواختبار الخطية Linearity
Testواستقاللية األخطاء ،independence of errorsواختبار Multicollinearityوذلك لتطبيق اختبار االنحدار المتعدد
الختبار فرضيات الدراسة(.)Sekaran,2016

.1

اختبار التوزيع الطبيعيNormality
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.2

شكل ( )3اختبار التوزيع الطبيعي Normality
اختبار الخطية:Linearity Testيوضح الشكل ( )3العالقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة .تم استخدام

خطية العالقة كافتراض في االنحدارات المتعددة لإلشارة إلى الدرجة التي يرتب بها التغيير في المتغير التابع نتيجة

نظر ألن نماذج االنحدار
ا
أثر المتغير المستقل).(Hair et al., 2010; Tabachnick and Fidell, 2014
المتعددة تستند للعالقات الخطية متعددة المتغيرات ،لذا فإن افتراض الخطية ضروري حسب رأي المستقل (Hair et

) al., 2010; Tabachnick and Fidell, 2014لذا تم إجراء اختبار الخطية من خالل الرسوم البيانية scatter
 plots or linearity residual plotفي برمجية.SPSS 25

(Hair et al., 2010; Pallant,

).2013أظهر إلى شكل ( )4والذي يشير إلى وجود خ مستقيم تقريبا وليس منحنى .هذا يعني أن القيم المتبقية لها
عالقة خ مستقيم مع القيم المتوقعة للمتغير التابع (إدارة األزمات) .ومن ثم كان هناك عالقة خطية للعالقة بين

اتيجيات إدارة األزمات والمتغير المستقل القيادة اإلبداعّية من كل من المخططات المبعثرة .وبهذا
المتغير التابع إلستر ّ
استوفت البيانات بهذه الوسيلة االفتراض الخطي لالنحدارات المتعددة .انظر شكل (3؛ .)4

.3

شكل ( )3اختبار الخطية بين المتغير المستقل والتابع
استقاللية األخطاء :Independence of Errorsيوضح الشكل ( )3-4مخط

من خالل استخدم  Durbin-Watsonلضمان استقاللية األخطاء.
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شكل ( )4اختبار استقاللية األخطاء Independence of Errors

.4

اختبارMulticollinearity

تم استخدام طريق اختبار العالقة الخطية المتعددة في هذه الدراسة) .(Hair et al., 2016وتم فحا عامل تضخم

التباين المسموح به ( )VIFلتحديد مشكلة العالقة الخطية المتعددة .تم إجراء اختبارات معامل تضخم التباين ،والتباين المسموح
به ومعامل االلتواء واختبار Durbin-Watsonمن أجل ضمان مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار ،حيث تم التأكد
من عدم وجود ارتباط ٍ
عال ( )Multicollinearityبين المتغيرات المستقلة باستخدام اختبار معامل تضخم التباين ()VIF
( )Variance Inflation Factorواختبار التباين المسموح ( )Toleranceلكل بعد من أبعاد المتغير المستقل مع مراعاة عدم

تجاوز معامل تضخم التباين ( )VIFللقيمة ( )10وقيمة اختبار التباين المسموح ( )Toleranceأكبر من ( )0.05وتم التأكد
من اتباع البيانات للتوزيع الطبيعي باحتساب معامل االلتواء ( )Skewnessمراعين في ذلك أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي
إذا كانت قيمة معامل االلتواء تقع بين ( ،)Sekaran,2016( )±1واختبار التفلطح من خالل اختبار  Kurtosisوالجدول رقم
( )19-4يبين نتائج هذه االختبارات:
جدو ()8اختبارات معامل تضخم التباين والتباين المسموح ومعامل االلتواء والتفلطح وDurbin-Watson
أبعاد المتغيرات

إحصائيات العالقة الخطية المتداخلة
التباين المسموح
معامل التباين
Tolerance
VIF

االلتواء
Skewness

Kurtosis

حل المشكالت واتخاذ القرارات

2.580

0.388

-0.468

-0.390

القابلية للتغيير

2.384

0.420

-0.446

-0.544

المبادأة

1.777

0.563

-0.429

-0.435

القدرة على االتصال

1.460

0.685

-0.438

-0.499

تحفيز اإلبداع

1.670

0.599

0.989

-0.733

المعرفة االبتكارية

1.884

0.531

0.020

-0.430

اإلنذار المبكر

-0.798

-0.017

االستعداد والوقاية

-0.245

-0.460

احتواء األضرار

-0.346

-0.503

استعادة النشاط

-0.208

-0.432

التعلم والنمو

-0.727

-0.049

DurbinWatson

2.012

االختبــار المهــم قبــل تطبيــق االنحــدار الخطــي المتعــدد هــو التحقــق مــن العالقــة الخطيــة المتعــددة باســتخدام اختبــار .VIF
وبفحا القيم المـذكورة فـي الجـدول( )8مـن الواضـح أن جميـع القـيم كانـت أقـل مـن ( )5والتـي تمثـل كقيمـة مرجعيـة للتعبيـر عـن
اتيجيات إدارة األزمـات ،وبالتـالي فـإن جميـع
عالقة خطية منخفضة بين المتغيرات المستقلة التي تم استخدامها للتنبؤ بتطوير إسـتر ّ
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
القــيم المــذكورة خلصــت إلــى عــدم وجــود مشــكلة عالقــة خطيــة متعــددة .وبــالرجوع إلــى معطيــات الجــدول رقــم ( )8يالحــظ أن قــيم
اختب ــار معام ــل تض ــخم التب ــاين ( )VIFلجمي ــع أبعـ ــاد المتغي ــر المس ــتقل والوس ــي تق ــل ع ــن ( )10وتتـ ـراوح م ــا ب ــين (-2.386

 ،)3.195وأن قيم اختبار التباين المسموح به ( )Toleranceتراوحت ما بين ( )0.419-0.313وهي أعلى مـن ( ،)0.10ويعـد
هذا مؤش ار على عدم وجود ارتباط عال ( )Multicollinearityبين أبعاد المتغير المسـتقل .وقـد تـم التأكـد مـن أن البيانـات تتبـع
التوزيع الطبيعـي باحتسـاب معامـل االلتـواء ( )Skewnessومعامـل الـتفلطح ( )Kurtosisحيـث كانـت القـيم محصـورة بـين ()1±

وكانت قيمة  )2.012( Durbin-Watsonوهو قريب من ( )2وبمستوى داللة أعلى من ((Hair et al., 2010; Hair)0.05
).et al., 2016

الفرضية الرئيسة األولى" :Ho1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05≤لتصورات المبحوثين للقيادة

اتيجية االستعداد والوقاية،
اتيجية اإلنذار المبكر ،إستر ّ
اتيجيات إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة( إستر ّ
اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
اتيجية التعلم والنمو) في المؤسسات العامة في دولة قطر.
اتيجية استعادة النشاط ،إستر ّ
اتيجية احتواء األضرار ،إستر ّ
إستر ّ
جدو ( )9نتائج تحليل التباين لالنحدار ( )AnalysisofVarianceللتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الرئيسة
المصدر

معامل
r

معامل
2
R

االنحدار
الخطأ

0.79

الكلي

0.62

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

79.554

6

13.259

98.425

321

0.306

177.979

327

المربعات

قيمة F

مستوى

المحسوبة

داللة F

*34.902

0.000

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

ـر ذا داللــة إحصــائية عنــد
يتضــح مــن نتــائج الجــدول ( )9صــالحية النمــوذج الختبــار الفرضــية الرئيســة ،حيــث تبــين أن هنــاك أثـ ا

اتيجيات إدارة األزمات بأبعادهـا مجتمعـة فـي المؤسسـات العامـة فـي
مستوى داللة ) (0.05 ≥αللقيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
دولـة قطـر ،اعتمـادا علـى قيمـة ( )Fالمحسـوبة البالغـة ( )34.902عنـد مسـتوى داللـة ( )0.000وهـي معنويـة عنـد مسـتوى داللـة
) ،(0.05 ≥αكما أظهرت النتائج اإلحصائية أن أبعاد القيادة اإلبداعّية كمتغير مستقل فسر ما مقداره ( )%62.0من التباين في
اتيجيات إدارة األزمات ،وهي قوة تفسيرية تعكس درجة عالية نسبيا من قوة نموذج الدراسة واستقراره .مما تقدم تـرفج فرضـية
إستر ّ
الد ارس ــة بص ــورتها العدمي ــة الرئيس ــة وتقب ــل الفرضـ ــية البديل ــة الت ــي ت ــنا علـــى :وج ـ ـود أثـــر ذي داللـــة إحصـــائية عنـــد مسـ ــتوى

اتيجيات إدارة األزمات بأبعادها مجتمعـة فـي المؤسسـات
الداللة( )0.05≤لتصورات المبحوثين للقيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
العامة في دولة قطر.
اتيجيات إدارة األزمات في المؤسسات العامة في دولة قطر
جدو ( )10تحليل االنحدار المتعدد أثر القيادة اإلبداعّية في إستر ّ
المعامالت غير المعيارية
أبعاد المتغير المستقل

الخطأ المعياري
S. E
0.259
0.012
0.011
0.011
0.017
0.019

B
الثابت
حل المشكالت واتخاذ القرارات
القابلية للتغيير
المبادأة
القدرة على االتصال
تحفيز اإلبداع

0.878
0.107
0.109
0.153
0.241
0.254
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المعامالت
المعيارية

قيمة t

Sig. α

Beta β
0.106
0.109
0.148
0.250
0.247

3.389
8.916
9.909
13.910
14.176
13.368

0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

العلمي وادلّ راسات العليا العدد ( )2اجملدل (2021 )7م
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
المعرفة االبتكارية

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

0.020

0.238

0.246

11.900

0.000

يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم ( )10ومن متابعة معامالت ( ،)Betaواختبـار ( )tأن القيـادة اإلبداعّيـة بأبعادهـا،
اتيجيات إدارة األزمــات بداللــة وارتفـاع قــيم ( )tالمحسـوبة عنــد مسـتوى داللــة )(0.05 ≥αوالقــوة
ذات تـأثير دال إحصـائيا فــي إسـتر ّ
التأثيريــة الدالــة إحصــائيا لقــيم ( )Betaحســب مــا أشــارت إليــه القــيم فــي الجــدول رقــم ( ،)22-4وعليــه تــرفج الفرضــية العدميــة
الرئيســة وتقبــل الفرضــية البديلــة لهــا التــي تــنا علــى "يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة( )0.05≤لتصــورات

اتيجيات إدارة األزمات بأبعادها مجتمعة في المؤسسات العامة في دولة قطر.
المبحوثين للقيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
الفرضية الفرعية األولى" :Ho1-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين حول
اتيجية اإلنذار المبكر في المؤسسات العامة في دولة قطر.
القيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
جدو ( )11تحليل التباين لالنحدار ( )AnalysisofVarianceللتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية األولى
المصدر

معامل
R

معامل
2
R

االنحدار
الخطأ

0.66

الكلي

0.44

مجموع

درجات

متوسط

قيمة F

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

داللة F

118.894

6

19.816

19.697

321

0.061

37.667

0.000

138.591

327

ـر ذا داللـة
يتضح من نتائج الجدول ( )11صالحية النمـوذج الختبـار الفرضـية الفرعيـة األولـى ،حيـث تبـين أن هنـاك أث ا

اتيجية اإلنـذار المبكـر ،اعتمـادا
إحصائية عند مسـتوى داللـة ) (0.05 ≥αلتصـورات المبحـوثين للقيـادة اإلبداعّيـة بأبعادهـا فـي إسـتر ّ
علـى قيمـة ( )Fالمحسـوبة البالغـة ( )37.667عنـد مسـتوى داللـة ( )0.000وهـي معنويـة عنـد مسـتوى داللـة ) ،(0.05 ≥αكمــا
اتيجية اإلنذار المبكر ،وهي قـوة تفسـيرية
أظهرت النتائج أن أبعاد القيادة اإلبداعّية تفسر ما مقداره ( )%44.0من التباين في إستر ّ
تعكــس درجــة عاليــة نســبيا مــن قــوة نمــوذج الد ارســة واســتقراره .ممــا تقــدم ن ـرفج فرضــية الد ارســة بصــورتها الفرعيــة األولــى ونقبــل
الفرضــية البديلــة التــي تــنا علــى :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة( )0.05≤للقيــادة اإلبداعّيــة بأبعادهــا فــي
اتيجية اإلنذار المبكر في المؤسسات العامة في دولة قطر.
إستر ّ
اتيجية اإلنذار المبكر
جدو ( )12نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر القيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
المعامالت غير المعيارية
أبعاد المتغير المستقل

الخطأ المعياري
S. E
0.259
0.036
0.038
0.036
0.039
0.038
0.034

B
0.878
الثابت
0.209
حل المشكالت واتخاذ القرارات
0.231
القابلية للتغيير
0.311
المبادأة
0.155
القدرة على االتصال
0.260
تحفيز اإلبداع
0.163
المعرفة االبتكارية
* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

المعامالت
المعيارية

قيمة t

Sig. α

Beta β
0.211
0.232
0.313
0.157
0.261
0.165

3.467
5.741
6.011
8.669
3.941
6.859
4.852

0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يتضح من النتائج الواردة في الجدول رقم ( )12ومن متابعة معامالت ( ،)Betaواختبار ( )tأن القيادة اإلبداعّيـة بأبعادهـا،
اتيجية اإلنــذار المبكــر فــي المؤسســات العامــة فــي دولــة قطــر بداللــة وارتفــاع قــيم ( )tالمحســوبة
ذات تــأثير دال إحصــائيا فــي إســتر ّ
عند مستوى داللة ) (0.05 ≥αوالقوة التأثيرية الدالة إحصائيا لقيم (.)Beta
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
الفرضية الفرعية الثانية" :Ho1-2ال يوجد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( ) 0.05≤لتصـورات المبحـوثين

اتيجية االستعداد والوقاية في المؤسسات العامة في دولة قطر.
للقيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ

جدو ( )13تحليل التباين لالنحدار ( )AnalysisofVarianceللتأكد من صالحية النموذج للفرضية الفرعية الثانية
المصدر

معامل
R

معامل
2
R

االنحدار
الخطأ
الكلي

0.70

0.490

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

مجموع
المربعات
64.130
66.645
130.775

درجات
الحرية
6
321
327

متوسط
المربعات
10.688
0.208

قيمة F
المحسوبة

مستوى
داللة F

60.956

0.000

ـر ذا داللــة
يتضــح مــن النتــائج اإلحصــائية فــي الجــدول ( )13صــالحية األنمــوذج الختبــار الفرضــية الفرعيــة الثانيــة ،وأن هنــاك أثـ ا

اتيجية االسـتعداد والوقايـة فـي المؤسسـات العامـة فـي
إحصائية عند مسـتوى داللـة ) (0.05 ≥αللقيـادة اإلبداعّيـة بأبعادهـا فـي إسـتر ّ
دولــة قطــر ،واعتمــادا علــى قيمــة ( )Fالمحســوبة البالغــة ( )60.956عنــد مســتوى داللــة (== )0.000وهــي معنويــة عنــد مســتوى
اتيجية
داللة ) ،(0.05 ≥αكما تبين النتائج اإلحصائية أن أبعاد القيادة اإلبداعّية تفسر ما مقداره ( )%49.0من التباين في إستر ّ
االستعداد والوقاية ،وهـي قـوة تفسـيرية تعكـس درجـة متوسـطة مـن قـوة واسـتقرار أنمـوذج الد ارسـة .ممـا تقـدم نـرفج فرضـية الد ارسـة
بصــورتها الفرعيــة الثانيــة ونقبــل الفرضــية البديلــة التــي تــنا علــى :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة()0.05≤

اتيجية االستعداد والوقاية في المؤسسات العامة في دولة قطر.
لتصورات المبحوثين للقيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
اتيجية االستعداد والوقا ة
جدو ( )14نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر القيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
المعامالت غير المعيارية
أبعاد المتغير المستقل

الخطأ المعياري
S. E
0.259
0.040
0.051
0.050
0.052
0.038
0.045

B
الثابت
حل المشكالت واتخاذ القرارات
القابلية للتغيير
المبادأة
القدرة على االتصال
تحفيز اإلبداع
المعرفة االبتكارية

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

0.878
0.125
0.207
0.199
0.196
0.239
0.154

المعامالت
المعيارية

قيمة t

Sig. α

Beta β
0.128
0.237
0.222
0.205
0.256
0.165

3.467
3.125
4.058
3.980
3.769
6.289
3.422

0.005
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

يتضــح م ــن النت ــائج اإلحص ــائية ف ــي ج ــدول رق ــم ( )14وم ــن متابع ــة مع ــامالت ( ،)Betaواختب ــار ( )tأن القي ــادة اإلبداعّي ــة

اتيجية االســتعداد والوقايــة فــي المؤسســات العامــة فــي دولــة قطــر بداللــة وارتفــاع قــيم ( )tالمحســوبة عنــد مســتوى
بأبعادهــا فــي إســتر ّ
داللــة )(0.05 ≥αوالقــوة التأثيريــة الدالــة إحصــائيا لقــيم ( ،)Betaوبنــاء علــى ذلــك فإنــه يقتضــي رفــج الفرضــية الفرعيــة الثانيــة
بصورتها العدمية ،وقبول الفرضية البديلة الثانية التي تنا على :يوجد أثر ذو داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة () 0.05≤

اتيجية االستعداد والوقاية في المؤسسات العامة في دولة قطر.
للقيادة اإلبداعّية ممثلة في في إستر ّ
الفرضية الفرعية الثالثة" :Ho1-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين حول
اتيجية احتواء األضرار في المؤسسات العامة في دولة قطر.
القيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ

جدو ( )15تحليل التباين لالنحدار ( )AnalysisofVarianceللتأكد من صالحية النموذج للفرضية الفرعية الثالثة
المصدر

معامل
R

معامل
2
R

مجموع
المربعات

326

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة F
المحسوبة

مستوى
داللة F

العلمي وادلّ راسات العليا العدد ( )2اجملدل (2021 )7م
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
االنحدار
الخطأ
الكلي

0.59

0.348

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

63.805
122.315
186.120

6
321
327

10.634
0.580

45.157

0.000

ـر ذا داللــة
يتضــح مــن النتــائج اإلحصــائية فــي الجــدول ( )15صــالحية األنمــوذج الختبــار الفرضــية الفرعيــة الثالثــة ،وأن هنــاك أثـ ا

اتيجية احتـواء األضـرار فـي المؤسسـات العامـة فـي
إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥αللقيادة اإلبداعّية بأبعادهـا علـى إسـتر ّ
دولــة قطــر ،واعتمــادا علــى قيمــة ( )Fالمحســوبة البالغــة ( )28.119عنــد مســتوى داللــة (== )0.000وهــي معنويــة عنــد مســتوى
اتيجية
داللة ) ،(0.05 ≥αكما تبين النتائج اإلحصائية أن أبعاد القيادة اإلبداعّية تفسر ما مقداره ( )%34.8من التباين في إستر ّ
احتواء األضرار ،وهي قوة تفسيرية تعكس درجة متوسطة من قوة أنمـوذج الد ارسـة واسـتقراره .وبنـاء علـى ذلـك فإنـه يقتضـي رفـج
الفرضــية الفرعيــة الثالثــة بصــورتها العدميــة ،وقبــول الفرضــية البديلــة الثالثــة التــي تــنا علــى :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد

اتيجية احتواء األضرار في المؤسسات العامة في دولة قطر.
مستوى الداللة ( ) 0.05≤للقيادة اإلبداعّية ممثلة في إستر ّ
اتيجية احتواء األضرار
جدو ()16نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر القيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
المعامالت غير المعيارية
أبعاد المتغير المستقل

الخطأ المعياري
S. E
0.269
0.039
0.049
0.048
0.050
0.042
0.045

B
الثابت
حل المشكالت واتخاذ القرارات
القابلية للتغيير
المبادأة
القدرة على االتصال
تحفيز اإلبداع
المعرفة االبتكارية

0.866
0.145
0.227
0.219
0.215
0.259
0.174

المعامالت
المعيارية

قيمة t

Sig. α

Beta β
0.148
0.257
0.242
0.225
0.276
0.185

3.219
3.718
4.632
4.563
4.300
6.166
3.866

0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

يتضــح م ــن النت ــائج اإلحص ــائية ف ــي ج ــدول رق ــم ( )16وم ــن متابع ــة مع ــامالت ( ،)Betaواختب ــار ( )tأن القي ــادة اإلبداعّي ــة

اتيجية احتـواء
اتيجية احتـواء األض ـرار فــي المؤسســات العامــة فــي دولــة قطــر ذات تــأثير دال إحصــائيا فــي إســتر ّ
بأبعادهــا فــي إســتر ّ
األضـرار بداللــة وارتفــاع قــيم ( )tالمحســوبة عنــد مسـتوى داللــة ) (0.05 ≥αوالقــوة التأثيريــة الدالــة إحصــائيا لقــيم ( ،)Betaوبنــاء
على ذلك فإنه يقتضي رفج الفرضية الفرعية الثالثة بصورتها العدمية ،وقبول الفرضية البديلة الثانية التي تنا على :يوجد أثر
اتيجية احتـواء
ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين حـول القيـادة اإلبداعّيـة بأبعادهـا ،فـي إسـتر ّ
األضرار في المؤسسات العامة في دولة قطر.
الفرضية الفرعية الرابعة" :Ho1-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين حول
اتيجية استعادة النشاط في المؤسسات العامة في دولة قطر.
القيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
جدو ()17
المصدر
االنحدار
الخطأ
الكلي

نتائج تحليل التباين لالنحدار ( )AnalysisOfVarianceللتأكد من صالحية النموذج الختبار الفرضية الفرعية الرابعة
مستوى
قيمة F
متوسط
درجات
مجموع
معامل
معامل
2
داللة F
المحسوبة
المربعات
الحرية
المربعات
R
R
17.776
6
88.881
0.000
53.779
0.331
321
106.434
0.457
0.676
327
195.316

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α
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العلمي وادلّ راسات العليا العدد ( )2اجملدل (2021 )7م
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
ـر ذا داللــة
يتضــح مــن النتــائج اإلحصــائية فــي الجــدول ( )17صــالحية األنمــوذج الختبــار الفرضــية الفرعيــة الرابعــة ،وأن هنــاك أثـ ا

اتيجية استعادة النشاط في المؤسسات العامة في دولـة
إحصائية عند مستوى داللة ) (0.05 ≥αللقيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
قطــر ،واعتمــادا علــى قيمــة ( )Fالمحســوبة البالغــة ( )53.779عنــد مســتوى داللــة (== )0.000وهــي معنويــة عنــد مســتوى داللــة
اتيجية
) ،(0.05 ≥αكمــا تبــين النتــائج اإلحصــائية أن أبعــاد القيــادة اإلبداعّيــة تفســر مــا مقــداره ( )%45.7مــن التبــاين فــي إســتر ّ
استعادة النشاط ،وهي قوة تفسيرية تعكس درجة متوسـطة مـن قـوة أنمـوذج الد ارسـة واسـتقراره .وبنـاء علـى ذلـك فإنـه يقتضـي رفـج
الفرضــية الفرعيــة الرابعــة بصــورتها العدميــة ،وقبــول الفرضــية البديلــة الرابعــة التــي تــنا علــى :يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد
اتيجية اسـتعادة النشـاط فـي المؤسسـات العامـة
مستوى الداللة ( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين للقيادة اإلبداعّية بأبعادها في إسـتر ّ
في دولة قطر.

اتيجية استعادة النشاط
جدو ( )18تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر القيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
المعامالت غير المعيارية
أبعاد المتغير المستقل

الخطأ المعياري
S. E
0.126
0.037
0.037
0.039
0.044
0.043
0.035

B
الثابت
حل المشكالت واتخاذ القرارات
القابلية للتغيير
المبادأة
القدرة على االتصال
تحفيز اإلبداع
المعرفة االبتكارية

0.781
0.246
0.095
0.097
0.197
0.194
0.141

المعامالت
المعيارية

قيمة t

Sig. α

Beta β
0.368
0.141
0.133
0.206
0.208
0.096

3.183
6.648
2.568
2.487
4.477
4.512
2.066

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

* ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

يتضــح م ــن النت ــائج اإلحص ــائية ف ــي ج ــدول رق ــم ( )18وم ــن متابع ــة مع ــامالت ( ،)Betaواختب ــار ( )tأن القي ــادة اإلبداعّي ــة

اتيجية اســتعادة
اتيجية اسـتعادة النشـاط فــي المؤسسـات العامـة فـي دولـة قطــر ذات تـأثير دال إحصـائيا فـي إسـتر ّ
بأبعادهـا ،فـي إسـتر ّ
النشاط بداللـة وارتفاع قيم ( )tالمحسوبة عند مستوى داللة ) (0.05 ≥αوالقوة التأثيرية الدالة إحصائيا لقـيم ( ،)Betaوبنـاء علـى
ذلك فإ نه يقتضي رفج الفرضية الفرعية الرابعة بصورتها العدمية ،وقبول الفرضية البديلة الرابعة التي تنا على :يوجـد أثـر ذو
اتيجية استعادة النشـاط فـي المؤسسـات العامـة
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ) 0.05≤للقيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
في دولة قطر.
الفرضية الفرعية الخامسة" :Ho1-5ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة( ) 0.05≤لتصورات المبحوثين حول
اتيجية التعلم والنمو في المؤسسات العامة في دولة قطر.
القيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
جدو ( )18تحليل التباين لالنحدار ( )AnalysisOfVarianceللتأكد من صالحية النموذج للفرضية الفرعية الخامسة
المصدر

معامل
R

معامل
2
R

االنحدار
الخطأ
الكلي

0.728

0.530

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

مجموع
المربعات
82.841
73.350
156.191
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درجات
الحرية
6
321
327

متوسط
المربعات
16.568
0.228

قيمة F
المحسوبة

مستوى
داللة F

72.734

0.000

العلمي وادلّ راسات العليا العدد ( )2اجملدل (2021 )7م
جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
ـر ذا داللـة
يتضح من النتائج اإلحصائية في الجـدول ( )18صـالحية األنمـوذج الختبـار الفرضـية الفرعيـة الخامسـة ،وأن هنـاك أث ا

اتيجية التعلم والنمو في المؤسسات العامة في دولـة
إحصائية عند مستوى داللة )(0.05 ≥αللقيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ
قطر ،واعتمادا على قيمة ( )Fالمحسوبة البالغـة ( )72.734عنـد مسـتوى داللـة (= =  )0.000وهـي معنويـة عنـد مسـتوى داللـة
اتيجية التعلم
) ،(0.05 ≥αكما تبين النتائج اإلحصائية أن أبعاد القيادة اإلبداعّية تفسر ما مقداره ( )%53.0من التباين في إستر ّ
والنمو ،وهي قوة تفسيرية تعكس درجة متوسطة مـن قـوة أنمـوذج الد ارسـة واسـتقراره .وبنـاء علـى ذلـك فإنـه يقتضـي رفـج الفرضـية
الفرعية الخامسة بصورتها العدمية ،وقبول الفرضية البديلة الخامسة التي تـنا علـى :يوجـد أثـر ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى

اتيجية التعلم والنمو في المؤسسات العامة في دولة قطر.
الداللة ( ) 0.05≤للقيادة اإلبداعّية بأبعادها ،في إستر ّ

اتيجية استعادة النشاط
جدو ()19تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر القيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
أبعاد المتغير المستقل

المعامالت غير المعيارية
B

الخطأ المعياري
S. E

الثابت

0.755

0.121

المعامالت
المعيارية
Beta β

قيمة t

Sig. α

6.239

0.480

حل المشكالت واتخاذ الق اررات

0.128

0.041

0.164

3.122

0.000

القابلية للتغيير

0.199

0.057

0.208

3.518

0.000

المبادأة

0.254

0.058

0.256

4.406

0.000

القدرة على االتصال

0.182

0.055

0.197

3.306

0.000

تحفيز اإلبداع

0.155

0.051

0.132

3.034

0.000

المعرفة االبتكارية

0.162

0.052

0.136

3.120

0.000

*ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (.) 0.05 ≤ α

يتضــح م ــن النت ــائج اإلحص ــائية ف ــي ج ــدول رق ــم ( )19وم ــن متابع ــة مع ــامالت ( ،)Betaواختب ــار ( )tأن القي ــادة اإلبداعّي ــة

اتيجية الـتعلم والنمـو
اتيجية التعلم والنمو في المؤسسات العامة في دولة قطر ذات تأثير دال إحصائيا في إسـتر ّ
بأبعادها ،في إستر ّ
بداللــة وارتفـاع قـيم ( )tالمحسـوبة عنـد مسـتوى داللـة )(0.05 ≥αوالقـوة التأثيريـة الدالـة إحصـائيا لقـيم ( ،)Betaوبنـاء علـى ذلـك
فإ نه يقتضي رفج الفرضية الفرعية الخامسة بصورتها العدمية ،وقبول الفرضية البديلة الخامسـة التـي تـنا علـى :يوجـد أثـر ذو
اتيجية الـتعلم والنمـو فـي المؤسسـات العامـة
داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة ( ) 0.05≤للقيـادة اإلبداعّيـة بأبعادهـا ،فـي إسـتر ّ
في دولة قطر.

نتائج التحليل الوصفي للقيادة اإلبداعّية بأبعادها
أشارت النتائج إلى أن مستوى أبعاد القيادة اإلبداعّية في المؤسسات العامة في دولة قطر جاءت متوسطة ،وتباينت األوساط
الحسابية بين( ،)3.64-3.32وجاء بعد القابلية للتغيير بالمرتبة األولى ،تاله بعد حل المشكالت واتخاذ الق اررات ،ثم جاء بعد

المبادأة ( )3.55ثم جاء بعد المعرفة االبتكارية ،ثم بعد القدرة على االتصال وفي المرتبة األخيرة جاء بعد تحفيز اإلبداع ،ومن
خالل النتائج أعاله:
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
تبين أن مستوى ممارسة حل المشكالت واتخاذ الق اررات من وجهة نظر أفراد وحدة التحليل كان متوسطا .وهذا يشير إلى أن
ّ .1
هناك اهتماما من قبل القيادات في المؤسسات المبحوثة بتوُقع المشكالت التي قد تتعرض لها مؤسساتهم في العمل قبل

حدوثها ،وبالرغم من كثرة معوقات العمل في هذه المؤسسات إال أنها قادرة على التركيز في أعمالها وإنجاز مهامها ،وقد

اتيجية األمنية،
انسجمت هذه النتيجة ودراسة الصغير ( )2017والمتعلقة بتحديد دور القيادة اإلبداعّية في تعزيز اإلستر ّ
ودراسة حمدي( )2018والمتعلقة بتحديد أثر القيادة اإلبداعّية في إدارة األزمات مع اختالف مجتمع الدراسة كونه ليس من
المؤسسات العامة وإنما مؤسسة قطاع خاص.

 .2أظهرت النتائج أن مستوى ممارسة القابلية للتغيير كان متوسطا .ويرى الباحثان أن القادة في المؤسسات المبحوثة تهتم
اهتماما مرتفعا بتشجيع العاملين على وضع الخط المستقبلية ،انطالقا من المقولة التي تنا :إنه من لم يخط لنفسه فقد

خط للفشل ،والسعي من قبل العاملين وحثهم من قبل القادة على تجريب األفكار الجديدة .وقد انسجمت هذه النتيجة مع

دراسة ساعد( )2016التي هدفت إلى تحديد دور القيادة اإلبداعّية في تحسين مستوى الثقافة التنظيمية ،ودراسة النشار
( )2018التي اهتمت بتحديد دور القيادة اإلبداعّية في تعزيز الصحة التنظيمية.

تبين أن مستوى ممارسة المبادأة كان متوسطا .ويعزو الباحثان ذلك إلى أن القادة يهتمون ويحرصون على تطوير معايير
ّ .3
األداء في العمل لضمان أداء أفضل ،إال أن الجوانب األخرى المتعلقة ببعد المبادأة جاءت بدرجة متوسطة ،من حيث تركيز
القادة في هذه المؤسسات على اتباع األنظمة والقواعد إلنجاز العمل ،وأن مستوى قيام القادة في هذه المؤسسات بتعريف
العاملين بما هو متوقع منهم ذو اهتمام متوس  .وانسجم ذلك مع نتائج دراسة الطويرقي ( )2013وكعواش( ،)2016حيث
كانت المتوسطات الحسابية في هاتين الدراستين مقاربة مع نتائج الدراسة الحالية .

أن هناك اهتماما تراوح بين المرتفع والمتوس
 .4أظهرت النتائج أن مستوى القدرة على االتصال متوسطا .ويستنتج الباحثان ّ
ويرى الباحثان أن القادة يقع اهتمامهم بوسائل االتصال المباشر بين الرؤساء والمرؤوسين ،إال أن هناك اهتماما متوسطا من
قبل القادة ،تمثل في :اتسام لغة االتصال بين العاملين بالسهولة ،وهذا ما اتفق ونتيجة دراسة الرفاعي ( )2013التي هدفت

إلى تحديد مستوى القيادة اإلبداعّية لدى مديري المدارس؛ ودراسة القحطاني ()2012؛ والقرشي ( )2015التي هدفت إلى
اختبار أثر القيادة اإلبداعّية والمناخ التنظيمي في الجامعات السعودية.

 .5أظهرت النتائج أن مستوى تحفيز اإلبداع كان متوسطا .ويستنتج الباحثان أن االهتمام تراوح بين المتوس والمرتفع كون القادة
تكرس الجزء األكبر من اهتمامها لتعزيز الثقة وبنائها بين العاملين ،ويالحظ الباحثان أن القادة لديها اهتمامات متوسطة

بجميع الجوانب المتعلقة بالنواحي اإلبداعّية في مؤسساتهم ،خصوصا اهتمامهم بطرح األفكار الجديدة ،والتشجيع على
تطبيقها ،والعمل على حل المشكالت بأساليب إبداعية من خالل العمل الجماعي ،ولكن هذا االهتمام كان متوسطا.هذا وقد
اتفقت الدراسة الحالية ونتيجة دراسة الصغير ()2017؛ ودراسة ساعد (.)2016

 .6أظهرت النتائج أن مستوى المعرفة االبتكارية كان متوسطا .ويستنتج الباحثان أن القادة يهتمون اهتماما متوسطا بالمعرفة
االبتكارية ،حيث نبين أن أهم هذه الجوانب تمثلت في اعتماد خبرات وكفاءات العاملين في ابتكار المعرفة وأن امتالك هذه

المؤسسات متوسطا من الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على ابتكار المعرفة ،وأن تطبيق المعرفة لغايات ابتكارية جاء بأهمية

متوسطة .واتفقت نتيجة الدراسة ودراسة كعواش ()2016؛ ودراسة الصغير ()2017؛ التي هدفت جميعها إلى اختبار أبعاد
القيادة اإلبداعّية في المجتمع التي طبقت فيه الدراسات ،مع مالحظة أن األوساط الحسابية جاءت بمستوى أقل من أوساط
الدراسة الحالية.
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
اتيجيات إدارة األزمات
نتائج التحليل الوصفي إلستر ّ
اتيجية احتواء األضرار في المرتبة
اتيجيات إدارة األزمات جاءت متوسطة ،وجاءت إستر ّ
أشارت النتائج إلى أن مستوى إستر ّ

اتيجية التعلم والنمو بأهمية متوسطة ،أما
اتيجية استعادة النشاط وبأهمية مرتفعة ،ثم إستر ّ
األولى وبأهمية مرتفعة ،تبعها إستر ّ
اتيجية كل من االستعداد والوقاية واإلنذار المبكر فقد حازتا على أوساط حسابية متوسطة على التوالي ،ومن هذه النتائج
إستر ّ

يالحظ أن:

اتيجية اإلنذار المبكر جاءت متوسطة األهمية .ويرى الباحثان أن ذلك يشير إلى أن القادة في
 .1مستوى أهمية إستر ّ
اتيجية اإلنذار المبكر بدرجة متوسطة ،من حيث تركيزهم على دعم تحديد مؤشرات حدوث
المؤسسات المبحوثة يهتمون بإستر ّ
األزمات ،مع التأكيد على أهمية التعامل مع مؤشرات حدوث األزمات وسرعته .وقد اتفقت هذه النتيجة ودراسة الباز

()2012؛ والبغدادي (.)2014

اتيجية االستعداد والوقاية حاز على أهمية متوسطة ،حيث تبين للباحثين أن اإلدارة تقوم بالممارسات
 .2مستوى أهمية إستر ّ
اتيجية االستعداد والوقاية من حيث عمل القادة على تعزيز مواطن القوة ومعالجة نقاط الضعف وحرصها
التي تتعلق بإستر ّ
اتيجية االستعداد والوقاية
على تقديم دورات متخصصة للعاملين فيها عن إدارة األزمات ،وإجراء تمكين للعاملين لممارسة إستر ّ
من حدوث األزمات كنوع من المحاكاة .وقد اتفقت هذه النتيجة ودراسة حمدي ()2018؛ ودراسة محمد (.)2017

اتيجية احتواء األضرار كان مرتفعا ،حيث تبين أن هناك اهتماما بدرجة مرتفعة باحتواء األزمات حال
تبين أن مستوى إستر ّ
ّ .3
حدوثها ومنع انتشارها ،وحرصها على توثيق اإلجراءات المعتمدة لمواجهة األزمة .وانسجمت نتائج الدراسة الحالية مع النتائج
التي توصلت إليها دراسات الباز ()2012؛ ومحمد (.)2017

اتيجية استعادة النشاط كان مرتفعا .ويرى الباحثان أن هناك اهتماما بعقد برامج تدريبية
تبين أن مستوى أهمية إستر ّ
ّ .4
للموظفين للعودة إلى ممارسة األعمال بشكل طبيعي بعد انتهاء األزمات .وقد اتفقت نتيجة الدراسة ودراسة الباز()2012؛
والزبيدي والمعموري (.)2015

اتيجية التعلم والنمو كان مرتفعا ،ويرى الباحثان أن القادة اهتمت بتقييم كفاية الخط والبرامج
تبين أن مستوى أهمية إستر ّ
ّ .5
المستخدمة في إدارة األزمات وفاعليتها ،من أجل استخالص الدروس والعبر من األزمات السابقة ،كما يتم تحليل الخط التي
اعتمدت في إدارة األزمات في المؤسسة ويتم مقارنتها مع المؤسسات األخرى .وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية والنتائج التي

توصلت إليها؛ والزبيدي والمعموري ()2015؛ ومحمد (.)2017
النتائج المتعلقة باختبار فرضيات الدراسة

يتناول هذا الجزء مناقشة النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات التي تناولتها الدراسة وعلى النحو التالي:

الفرضية الرئيسة:Ho1
اتيجيات إدارة األزمات بأبعادها بداللة معامل التحديد وارتفاع قيمة F
أظهرت أن القيادة اإلبداعّية بأبعادها ،لها أثر في إستر ّ
المحسوبة ،مما يعني أن القادة تتبع طرق سليمة في حرصها على ممارسة األبعاد المتعلقة بالقيادة اإلبداعّية بأبعادها
المختلفة .وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية ودراسة حمدي ( )2018التي تناولت أثر القيادة اإلبداعّية في إدارة األزمات في
قطاع االتصاالت األردنية .ودراسة القحطاني ( )2012التي تناولت واقع ممارسة القيادة اإلبداعّية لدى مديرات المدارس
الثانوية بمدينة الرياض ،ونتائج دراسة ساعد( )2016التي تناولت دور القيادة اإلبداعّية في تحسين مستوى الثقافة التنظيمية.
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
وفيما يلي مناقشة للنتائج المتعلقة باختبار كل فرضية من الفرضيات الفرعية وعلى النحو اآلتي:
الفرضية الفرعية األولى:Ho1-1

أثبتت نتائج الفرضية الفرعية األولى أن اهتمام المؤسسات العامة في دولة قطر بالقيادة اإلبداعّية بأبعادها ينعكس أثره في
اتيجية اإلنذار المبكر ،من حيث االهتمام بتحديد مؤشرات حدوث األزمات ،والتأكيد على
العديد من الممارسات المتعلقة بإستر ّ
أهمية وسرعة التعامل مع مؤشرات حدوث األزمات كجزء من حل المشكالت واتخاذ الق اررات ،ومحاولة تشخيا األزمات،
والوقوف على بوادرها من خالل وسائل اكتشاف عالمات الخلل المؤشرة لحدوث األزمة .وقد اتفقت هذه النتيجة ودراسة الباز
()2012؛ ودراسة البغدادي (.)2014

الفرضية الفرعية الثانية HO1-2

اتيجية االستعداد والوقاية من خالل اهتمام القادة في المؤسسات
أشارت نتائج التحليل المتعلقة بالقيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
العامة في دولة قطر ويالحظ الباحثان أن أهم هذه الممارسات تمثلت في :تحري أسباب الظواهر والحاالت غير الطبيعية التي
تحدث في البيئة الداخلية والخارجية ،ومحاولة وضع خط مسبقة لمواجهة األزمات المحتملة في عمل المؤسسات العامة في
دولة قطر على تعزيز مواطن القوة ومعالجة نقاط الضعف ،وحرصها على تقديم دورات متخصصة للعاملين فيها عن إدارة

األزمات في المؤسسات العامة في دولة قطر .وقد اتفقت هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة حمدي ()2018؛
ودراسة محمد (.)2017
الفرضية الفرعية الثالثةHo1-3

اتيجية احتواء األزمات .ويرى الباحثان أن أثر القيادة اإلبداعّية
أشارت نتائج التحليل المتعلقة بالقيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
تمثلت في القيام باحتواء األزمات حال حدوثها ومنع انتشارها ،وحرصها على توثيق اإلجراءات المعتمدة لمواجهة األزمة ،مع
استخدامها وسائل فعالة للتعرف على نتائج األزمة أو ثثارها ،وقيام المؤسسات العامة بتوزيع المهام وتحدد الصالحيات عند

حدوث األزمة ،وقدرتها على التجاوب بسرعة مع المواقف والمتغيرات في ظل األزمة .واتفقت هذه النتيجة والنتائج التي

توصلت إليها دراسات الباز ()2012؛ والزبيدي والمعموري (.)2015
الفرضية الفرعية الرابعة Ho1-4

اتيجية ما بعد األزمة .ويرى الباحثان أن تأثير أبعاد القيادة
أشارت نتائج التحليل المتعلقة بالقيادة اإلبداعّية بأبعادها في إستر ّ
اإلبداعّية تمثلت في عقد برامج تدريبية للموظفين للعودة إلى ممارسة األعمال بشكل طبيعي بعد انتهاء األزمات ،وتتخذ
اإلجراءات الالزمة للعودة إلى ممارسة النشاطات االعتيادية أثناء األزمة ،مع توظيف كافة اإلمكانات المتاحة لديها من أجل

إعادة األوضاع إلى طبيعتها ،واستخدام أسلوب المقارنات المرجعية لالستفادة من تجارب اآلخرين فيما يتعلق بإدارة األزمات،
مع توفر المهارات الالزمة المتصاص األزمات وإعادة األمور إلى طبيعتها قبل األزمة .وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية
والنتائج التي توصلت إليها دراسة الطويرقي()2013؛ والصغير ()2017؛ والقرشي ()2015

الفرضية الفرعية الخامسة Ho1-5

اتيجية التعلم والنمو فقد اهتم القادة بممارسات من أهمها :يتم تقييم
ويرى الباحثان أنه وبالنظر إلى الممارسات التي تتعلق بإستر ّ
كفاية الخط والبرامج المستخدمة في إدارة األزمات وفاعليتها ،من أجل استخالص الدروس والعبر من األزمات السابقة ،كما
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جمةل جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جمةل علمية حممكّة تصدر عن عامدة البحث ّ
يتم تحليل الخط التي اعتمدت في إدارة األزمات في المؤسسة ويتم مقارنتها مع المؤسسات األخرى ،من أجل تطوير برامج
تدريبية مستوحاة من األزمات السابقة ،وتوظيف نتائج األزمات من أجل ابتكار أساليب جديدة للتعامل مع األزمات مستقبال.

وقد اتفقت نتيجة الد ارسة الحالية والنتائج التي توصلت إليها دراسة الرفاعي()2013؛ وساعد (.)2016
التوصيات

تبعا للنتائج إلى توصل إليها التحليل فإن الباحثين يعمدان إلى تقديم عدد من التوصيات ألصحاب القرار لاخذ بها لتعزيز
اتيجيات إدارة األزمات من خالل الذكاء اإلستراتيجي في المؤسسات
النتائج المرجوة من تطبيق أبعاد القيادة اإلبداعّية إستر ّ
ّ
العامة في دولة قطر على النحو التالي:

اتيجيين
اتيجية قوية ووطيدة مع الشركاء اإلستر ّ
 .1تعزيز اهتمام المؤسسات العامة في دولة قطر بإيجاد عالقات شراكة إستر ّ
في بيئة دولة قطر الداخلية وكذلك البيئة الخارجية على مستوى الدول والمؤسسات اإلقليمية والعالمية.
 .2العمل على تنمية قدرات قيادات المؤسسات العامة في دولة قطر من خالل التدريب على مهارات وأساليب حل المشكالت
بطرق علمية من خالل تفكير علمي والتركيز على التنبؤ بالمشكالت قبل حدوثها والعمل على تالفي مسبباتها.

 .3ضرورة اهتمام المؤسسات العامة في دولة قطر بمؤشرات النمو والريادة من التدريب على جلسات العصف الذهني وطـرق

وأساليب العمل الجديدة وتوليد األفكار اإلبداعّية وتعزيز المعرفة االبتكارية ،ومحاولة اطالعهم على ما يستحدث من أساليب
إبداعية والتفكير خارج الصندوق.

اتيجية والقدرات
 .4إجراء دراسات تهدف إلى تبيان تأثير أبعاد القيادة اإلبداعّية في تطوير أنظمة الجودة والمخاطر اإلستر ّ
اتيجية على األداء اإلستراتيجي في مجال المؤسسات العامة في دولة قطر.
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