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Abstract 

This research aims to study the impact of empowering workers on crisis management in 

Algeria Telecom Corporation, Bechar Agency, a questionnaire was prepared and directed to a 

sample of 30 employees of the establishment, and the relationship between the dimensions of 

the independent variable was studied empowering employees and the dependent variable 

crisis management. 

The data were analyzed and hypotheses tested using spss 21, and the most important result 

was that there was a significant impact of empowering the employees of the Algeria Telecom 

Corporation, the Bechar Agency, to manage the crises they encounter..       

Key words: Employee Empowerment, Crisis Management, Delegation of Authority, Effective 

Communication, Information Sharing. 
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ي المؤسسات االقتصادية الجزائرية تأثير 
ن
ي إدارة األزمات ف

ن
ن ف ن العاملير تمكير  

 وكالة بشار-دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر

 

ي كريمة   حاج 

 الجزائر ،  جامعة طاهري محمد بشار  ،د.  أ. 

 دولي سعاد 

 الجزائر ،  جامعة طاهري محمد بشار ، أ. د. 

ي اليأس
 سليمانن

 الجزائر ،  جامعة طاهري محمد بشار ، أ. د. 

 

 

 الملخص

ي مؤسسة اتصاالت الجزائر وكالة بشار، تم إعداد 
ن عىل إدارة األزمات فن ن العاملير يهدف هذا البحث إىل دراسة تأثير تمكير

ن    30استبيان وجه إىل عينة تتكون من   ن العاملير ن أبعاد المتغير المستقل تمكير فردا من عمال المؤسسة وتم دراسة العالقة بير

 .التابع إدارة األزماتوالمتغير 

ن   spss 21تم تحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام   وكانت أهم نتيجة تم التوصل إليها هي وجود تأثير كبير لتمكير

ضها ي تعير
ن بمؤسسة اتصاالت الجزائر وكالة بشار عىل إدارة األزمات التر  . العاملير

، إدارة : الكلمات المفتاحية ن ن العاملير  . األزمات، تفويض السلطة، اتصال فعال، مشاركة المعلوماتتمكير

 

 

 المقدمة 

ي منتجاتها أو موظفيها 
أن      أو أصحاب المصالح، إال أنها األزمات، البد   قد تتعرض المؤسسات ألزمات تصيبها فن

اتيجيات الفعالة من أجل مجابهتها  ويجب    ،أو حلها، أو التقليل من آثارها السلبية مهما كان شكلها أو مصدرها   ،تمتلك االسير

اتيجيات عىل أسلحة مجربة و أسلحة جديدة متطورة قادرة وفعالة للتغلب عىل هذه األزمات والحد   أن تحتوي هذه االسير

ن  ن العاملير و تجاوز   فعال لمواجهة األزماتو الذي يعتير كسالح  من خطورة نتائجها، ولعل من أبرز هذه األسلحة هو تمكير

ن   ن العاملير ي هذه الدراسة لتوضيح أثر تمكير
ي نجاح عملية إدارة األزمات ومن هذا المنطلق تأتر

المعوقات، حيث بساهم فن

  عىل إدارة األزمات. 

 

I.  :لمعالجة إشكالية البحث وفق المنهج العلمي يمكن صياغتها من خالل التساؤل الرئيسي إشكالية البحث :  التاىلي

ي مؤسسة اتصاالت الجزائر بشار؟  
ن عىل إدارة األزمات فن ن العاملير  إىل أي مدى يؤثر تمكير
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II.  :األسئلة الفرعية  : ي
 لدعم التساؤل الرئيسي تم طرح مجموعة من التساؤالت الفرعية تمثلت فن

ي مؤسسة اتصاالت الجزائر وكالة بشار؟-
   ما مدى تأثير تفويض السلطة عىل إدارة االزمات فن

ي حل االزمة؟  هل-
ي مؤسسة اتصاالت وكالة بشار يساهم فن

 تشكيل فرق العمل فن

ي تواجهها مؤسسة اتصاالت الجزائر وكالة بشار؟  هل يساهم-
ي حل االزمات التر

ن وتكوينهم فن  تدريب العاملير

ي مؤسسة اتصاالت ال -
ن عىل إدارة االزمات فن ن العاملير  جزائر وكالة بشار؟ما مدى تأثير االتصال ومشاركة المعلومات بير

 

III.  :تقوم الدراسة عىل الفرضية الرئيسية التالية: فرضيات البحث 

ي مؤسسة اتصاالت الجزائر بشار. 
ن عىل إدارة االزمات فن ن العاملير  يؤثر تمكير

IV. :وبغية اإللمام بجميع جوانب الموضوع تم تجزئة السؤال الرئيسي إىل األسئلة الفرعية التالية:  الفرضيات الفرعية 

ي مؤسسة اتصاالت -
 وكالة بشار.    يؤثر تفويض السلطة عىل إدارة االزمات فن

ي حل-
ي مؤسسة اتصاالت الجزائر وكالة بشار.    االزمات  ال يساهم تشكيل فرق عمل فن

 فن

ن  - ي تواجهها مؤسسة اتصاالت وكالة بشاريساهم تدريب العاملير
ي حل االزمات التر

ي وتكوينهم فن
ي فن  بشكل ايجاتر

ي مؤسسة اتصاالت الجزائر وكالة بشار.  -
ن فن ن العاملير  ال يوجد تأثير لالتصال ومشاركة المعلومات بير

V.  :للتطرق إليه أهمها تم اختيار موضوع البحث وذلك للعديد من األسباب والدوافع أدت  أسباب اختيار موضوع البحث 

ي تنتمي إىل الدول النامية ومنها الجزائر، و انخفاض مستوى أدائها، 
معاناة كثير من المؤسسات من األزمات، خاصة تلك التر

ية، وتمكينه  ي تعود غالبا إىل إهمال وعدم توفر إدارة فعالة تهتم بمواردها البشر
نظرا للكثير من العوائق و الصعوبات والتر

ي تحقيق أهدافها، وعجزها من وتكوينه كفري
ي تواجه المؤسسات وهذا ما أدى إىل فشلها فن

ق عمل لمجابهة األزمات التر

ية والكفاءات والمعرفة.  ي عىل إنتاجية القوة العقلية والمهارات البشر
ي االقتصاد العالمي المبتن

 االندماج فن

VI. :يسىع البحث إىل تحقيق جملة من األهداف يمكن إيجاز أهمأهداف البحث :  ها فيما يىلي

ن  حول  تقديم مفاهيم نظرية - ن و موضوع إدارة األزمات.  موضوع تمكير  العاملير

ن وإدارة األزمات عىل مستوى المؤسسات االقتصادية الجزائرية.   - ن العاملير  إبراز أهمية موضوع تمكير

ن عىل إدارات االزمات عىل مستوى المؤسسات الجزائرية.  دراسة - ن العاملير ن تأثير تمكير  العالقة بير

احات للمؤسسات االقتصادية بشكل عام والمؤسسة محل الدراسة    - بشكل خاص لمواجهة األزمات تقديم اقير

ي يعيشها العالم و إيجاد سبل  المتتالية والمتكررة
 جديدة لمواجهتها. وطرق التر

 

VII.   :البحث اهتمامأهمية  محط  أصبح  الذي  ية  البشر المورد  أهمية  من  أهميتها  الدراسة  هذه  بداية    تستمد  ونقطة 

ي تنتهجها ال
ي  ووصول لجل األساليب والمداخل اإلدارية الحديثة التر

مؤسسات، فهي تتناول أحد التوجهات المعارصة التر

ن الذي يعد كمنهج متكامل يعيد   ية، فاألمر يتعلق بالتمكير ة عىل صعيد إدارة الموارد البشر ي اآلونة األخير
فرضت نفسها فن

ي، من خالل تفجير طاقته الكامنة ومنحه الفرصة ليجسد   ي الموارد البشر
ي كيفية تحقيق أقىص استثمار فن

أفكاره النظر فن

اإلبداعية عىل أرض الواقع، األمر الذي دفعنا إىل تسليط الضوء عىل مفهوم إداري هام، سعيا منا لتشخيص درجة ممارسة  
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الجزائرية.  المؤسسات االقتصادية  ي 
تنمية اإلبداع اإلداري فن تأثير كل منها عىل  به والوقوف عىل مدى  المتعلقة  - األبعاد 

ن واإلبداع اإل  ن ومواكبتهما للعرص. حيوية موضوع التمكير  داريير

 

VIII.  :عىل إشكالية الدراسة وتساؤالتها، و محاولة إثبات صحة الفرضيات المتبناة من عدمها وكذلك  لإلجابة    منهجية البحث

المعطيات   جميع  ي 
فن التحليىلي  والمنهج  ي 

الوصفن المنهج  عىل  الدراسة  اعتمدت  المتبناة  األهداف  إىل  الوصول  اجل  من 

الكتب والمعلومات   مجموعة  عىل  النظري  جزئه  ي 
فن باالعتماد  ودلك  البحث،  بموضوع  الجامعية  المتعلقة    ،المذكرات 

ونية ي فقد تم االعتماد عىل منهج دراسة   المجالت، ملتقيات دولية، مواقع البحث االلكير
أما فيما يتعلق بالجانب التطبيفر

يانات المتعلقة بموضوع البحث من اجل من اجل تحليل  حالة والدي يعتمد عىل االستبيان للحصول عىل المعلومات والب

.   ومعالجة معطيات االستبيان واختبار ي
نامج اإلحصات   فرضيات الدراسة باالعتماد عىل الير

 

IX.   :ي تضمن الجانب النظري للبحث األدبيات  هيكل البحث
ي تطبيفر

تم تقسيم البحث إىل اطارين األول نظري والثاتن

ن وإدارة األزمات أما اإلطار   النظرية ن العاملير ي إدارة األزمات وشملت     لتمكير
ن فن ي تضمن الدراسة الميدانية لدور التمكير

التطبيفر

 هذه الدراسة عينة من عمال اتصاالت الجزائر وكالة بشار. 

 

 اإلطار النظري الفرع األول: 

ن ومفهوم إدارة ا ن العاملير ي هذا اإلطار إىل مفهوم تمكير
 ألزمات. يتم التطرق فن

ن  :أوال ن العاملير   مفهوم تمكير

ي  الحديث هذا المفهوم جاء
ية الموارد إدارة  فن ي  للتحول نتيجة البشر

إىل   والتحكم األوامر، أطر من اإلداري الفكر فن

، االندماج،  ن ن  والتمكير ة  خالل سياسة تتبع عن عبارة  فالتمكير ي العنرص األساسي  ومحركها متطلبات، يلزمها  زمنية، فير  .البشر

ن -1 ن العاملير  تعريف تمكير

ن  :لغة-1.1 ي  تمكير
ي  العربية، اللغة فن

ء مكن تعتن ي
ن " ومقدرة و  سلطانا له جعل أي السر  مكن للفعل  مصدر التمكير

ي  مزيد  من وهو
نَ " واألصل  الثالت 

َ
، "َمك ن التمكير نة 

َ
ي  إن  :العرب تقول  والمك

لذوو  بتن  تمكن.  أي  السلطان من َمكنه فالن 

 ( 43صفحة ، 2003)عطية، 

ن   :اصطالحا- 2.1 هو زيادة القدرة الروحية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية لألفراد والمجتمعات، وهو  لتمكير

  ... المطلوبة.  الخيارات إىل اإلجراءات والنتائج  تلك  اتخاذ خيارات وتحويل  الجماعات عىل  أو  عملية زيادة قدرة األفراد 

ن  مصطلح   ينبع من علم النفس المجتمىعي األمريكي ويرتبط مع العالم االجتماعي جوليان رابا ورت.  التمكير

ن بأنه دعِم الفاعلّية عند الموظف من خالل تمكيِنِه من الحصول عىل استقاللّيِتِه ضمن بيئة  ن العاملير يعرف تمكير

 عىل تطور أدائه، واالستفادةِ 
َ
ِتِه لتحقيق األهداف المطلوبة منه العمل، مع الحرص عىل أن يحافظ )األحمري،    . من خير

 ( 12، صفحة 2014

ن  دوافع - 2 :  تمكير ن ن  فوائد  إن  العاملير  تكون بحيث  ومهامها، الوظيفة أهمية يستشعر الذي العامل تشمل التمكير

ن  عملية ام   والشعور ذاته، وتحقيق قدراته، لتنمية السبيل بالنسبة له التمكير  المؤسسة تنمية تشمل كما له، اإلدارةباحير
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ات البيئية ومواكبة والتجديد التطوير عىل قادرة ويجعلها وقدرة أكير  أفضل بشكل  القرن ومستجدات المتسارعة التغير

،  الجديد.    (21، صفحة 2012)بوخضير بلخرصن

ن  يعتير  اتيجيات أهم من التمكير ي  الحديثة االسير
ي  األسباب من العديد وهناك العرص، هذا مؤسسات تتبناها التر

 التر

 نذكر:  األسباب هذه ومن إىل تبنيها القائد تدفع

  للسوق.  استجابة أكي   تكون  أن  المؤسسة حاجة- 

ي  اإلدارية  المستويات  عدد تخفيض-
 التنظيمية.  الهياكل فن

ن - ية للحفاظ وخاصة  المتاحة للموارد  األمثل االستغالل  القضايا عىل العليا اإلدارة اهتمام تركير   تطوير.  عىل البشر

 القرارات لمنافسة.  اتخاذ رسعة أهمية-

ورية  غير  اإلدارية المستويات عدد  بتقليل التشغيل تكاليف خفض-  األفراد.  ووظائف الرصن

 

 ثانيا: مفهوم إدارة األزمات

ن لدعم متخذ القرار بنظم المعلومات و الوسائل و اإلجراءات  ي محاولة من المتخصصير
نشأ علم إدارة األزمات فن

ي  
ي أتم االستعداد للمواجهة الفورية للمواقف الطارئة و األزمات, حيث يعد هذا العلم من العلوم الحديثة التر

ي تضعه فن
التر

ي المجال  فرضت نفسها عىل واقع عالمنا المتحرصن و الذي تزا
يدات تعقيداته و تناقضت مصالحه مع االنطالقات الهائلة فن

ن الفعل و ردة الفعل مما وضع متخذ القرار   ي بير
ي و سبل االتصاالت و الذي أدى بدوره اىل تحطيم الفاصل الزمتن التكنولوجر

ا و  األزمات  و  الطارئة  للمواقف  الفورية  للمواجهة  مستعدة  دائما  يكون  أن  وهو  وحيد  خيار  ي 
المناسبة  فن القرارات  تخاذ 

   (77، صفحة 2008)أحمد و محمد،  الموقونة. 

تختص إدارة األزمة بالتعامل مع األزمات عىل ضوء االستعداد والمعرفة والوعي واالمكانات    تعريف إدارة األزمات: -1

المتوفرة والمهارات عن طريق األدوات العلمية واإلدارية المختلفة، ومن هذا المنطلق سنعرض عدة تعريفات إلدارة األزمة  

 :  كالتاىلي

بأنها   األزمات  إدارة  "ويليامز"  ي 
يطاتن الير الباحث  األزمات  يعرف  السيطرة عىل  إىل  الهادفة  اإلجراءات  من  سلسلة 

             (27، صفحة 2009)أبوفارة، والحد من تفاقمها حتر ال ينقلت ومامتها مؤدية بذلك إىل تشوب الحروب: 

ي تحدد كما تعرف إدارة األزمات بأنها عملية اإلعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمشكالت الداخلية   
 والخارجية التر

ي السوق. 
ة رسيعة المنظمة ورغبتها أو بقائها فن                  (C. Person, 1993, p. 22)بدرجة خطير

اتيجيات الحديثة إلدارة األزمات: -2 ي واجهت المنظمات بسبب استخدام األساليب    االسير
ي ضوء اإلخفاقات التر

فن

اك ي ضوء الير
ي إدارة األزمات، وفن

مات السلبية المتعلقة بكل أسلوب من األساليب التقليدية المستخدمة ظهرت التقليدية فن

أخطاء  تصحيح  القائم عىل  العلمي  والبحث  العرصية  التطورات  لطبيعة  األزمات كنتيجة  إلدارة  الحديثة  اتيجيات  االسير

الح األساليب  من  أسلوب  أو  اتيجية  اسير اره وجوهر كل  أرصن من  خلفته  وما  التقليدية  األزمات هو  األساليب  إلدارة  ديثة 

استخدام "فريق ادارة األزمات" لحل أي أزمة تواجه المنظمة أو لمساعدة وارشاد إدارة المنظمة وتقديم المشورات االدارية 

ي تمكن هذه اإلدارة مع التعاطي مع هذه األزمة وإدارتها بكفاءة وفعالية. 
 والفنية التر
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: وأهم األساليب الحديثة المعتمدة إلدارة األ  ي
 زمات ما يأتر

الديمقراطية:    -1.2 النمط  المشاركة  باعتماد  إدارتها  تتصف  ي 
التر المنظمات  ي 

فن ة  بكي  يعتمد  األسلوب  هذا 

بنجاح   ي أطراف األزمة، ويجري استخدامه 
التأثير فن الفاعلة وقوية  القيادة، وهذا األسلوب من األساليب  ي 

الديمقراطي فن

ام   جوهرية باألفراد،عندما تكون األزمة ذات عالقة   ومن عوامل نجاح هذا األسلوب هو أن قيادة المنظمة تحظن باحير

ي المنظمة ولدى أغلب أصحاب المصالح، وهذا يجعلها قادرة عىل توجيه معطيات ومجريات 
وتقدير لدى أغلب األطراف فن

المنظمة إىل استشارة أصحاب المصالح  موقف األزمة باالتجاه الذي يقود إىل معالجتها بصورة مسالمة، كما أن لجوء إدارة 

ي التغلب عىل األزمة، وهي تعتير  
ي هذه اإلدارة وإىل االلتفاف حولها ومساعدة فن

بخصوص هذه األزمة يؤدي إىل تعزيز الثقة فن

ي هذه الطريقة اإلفصاح عن 
ي، وتعتن ا وتستخدم عندما تتعلق األزمة باألفراد أو يكون محورها عنرص بشر  الطرق تأثير

أكي 

 . ن بشكل شفاف وديمقراطي ن الرئيس والمرؤوسير   األزمة وعن خطورتها وكيفية التعامل معها بير

إلدارة   والنصائح  اإلشارات  تقديم  اىل  المصالح  ذات  األطراف  مختلف  بدفع  الديمقراطية  المشاركة  أسلوب  إن 

ي تقديم الحلول وتنفيذها، وتحمل جانب من تكاليف األ
تبة عىل  المنظمة، والمساهمة الفعلية فن زمة والمسؤوليات المير

ي وجه اإلدارة ضمن جهودها الموجهة نحو معالجة األزمة، وتقدير كل ما هو متاح  
وقوع هذه األزمة، وعدم وضع العقبات فن

  وممكن من البيانات والمعلومات والمعرفة المرتبطة باألزمة ومحيطها وظروفها وأسبابها وآثارهاوانعكاساتها۔

ا تطلب  الطريقة  خطورتها  هذه  مداها،  وعن  األزمة  عن  واإلفصاح  الرأي،  ومشاركة  ي  البشر العنرص  عىل  ن  كير
لير

 والخطوات وما هو المطلوب من الجميع اتخاذه من سلوك يسهل القضاء عليها. 

ي ظل األزمات العنيفة والشيعة وذات   الوفرة الوهمية: - 2.2
اتيجية فن تلجأ إدارة المنظمة اىل استخدام هذه االسير

ي يرافقها حالة خوف كبير وذعر متصارعان وكذلك يصاحب هذا النوع من األزمات عوامل نفسية األحدا
ث المتالحقة والتر

ي مستويات السيولة  
اجع الحاد فن ي تتعلق بالير

ي المجتمع المحيط باألزمة، وأهم هذه األزمات هي تلك التر
تؤثر بصورة حادة فن

ي المنظمة. 
  المتوفرة فن

ي ظل هذا النوع من األ 
األسلوب      زمات فإن إدارة المنظمة تلجأ إىل استخدام أسلوب الوفرة الوهمية، وخالصة هذا وفن

ن بأن المنظمة تمتلك وفرة لتفادي الخوف والقلق، وهنا البد من اإلشارة إىل أن ما تقوله   إيهام أصحاب المصالح المختلفير

ظمة من تصاعد هذه األزمة، والسىعي بأسلوب  إدارة المنظمة بخصوص هذه الوفرة هي مجرد شائعات من أجل إنقاذ المن

ي تكفل إعادة المنظمة اىل حالتها الطبيعية، أي أن هذا األسلوب 
موازي لمعالجة هذه األزمة بالوسائل واألدوات المناسبة التر

يعتمد عىل االدعاء بعدم صحة ما يشاع بخصوص هذه األزمة مع السىعي الحثيث لمعالجة هذه األزمة قبل أن تستفحل 

ي 
ة جدا فن ي ذلك فإن آثار األزمة ستكون خطير

                   (68، صفحة  2014)بغدادي،    المنظمة، وإذا لم تنجح المنظمة فن

ي ال يمكن وقف تصاعدها وهنا   تحويل مسار األزمة: -3.2
اتيجية مع األزمات بالغة العنف والتر تستخدم هذه االسير

اف أسبابها ثم  يتم تحويل األزمة إىل مسارات بديلة ويتم ا حتواء األزمة عن طريق استيعاب نتائجها والرضوخ لها واالعير

  التغلب عليها ومعالجة نتائجها، بالشكل الذي يؤدي اىل التقليل من أخطارها. 

والتعاطي مع األزمة بفاعلية )وفقا لهذا األسلوب( يتطلب عدم النظر إىل األزمة عىل أنها ال تتضمن سوى العنارص 

ف تعمل عىل  السلبية،  وأن  عليها  وتركز  اإلدارة  منها  تستفيد  أن  العنارص يجب  إيجابية، وهذه  تتضمن عنارص  قد  األزمة 

ات اإليجابية فيها.     (93، صفحة 2011)ماهر،  استخدامها لتطوير المنظمة وإجراء التغيير
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اتيجية تفري    غ األزمة من أنجح الطرق غير التقليدية للتعامل مع األزمات، حيث إن   تفري    غ االزمة: -4.2
تعتير اسير

ن ومن ثم فواته بدون االتفاق عىل هذا المضمون يكون من الصعب استمرار   ي حقيقتها تدور حول مضمون معير
األزمة فن

ي المنظمة الضغط، ومن هنا تكون مهمة متخذ القرار الحقيقية هي تفري    غ األزمة من مضم
ونها، إذ ال يمكن أن تتغلغل فن

ن قوى األزمة عىل مضمون هذه األزمة.  ، صفحة 2015)عبد هللا، وتؤدي اىل رصاعات جوهرية إذا لم يكن مالك اتفاق بير

29)   

ي منح هذه األزمة القوة  
ي األزمة لمضمونها هو نجاح فن

ي تستقطب   إن النجاح فن
ىلي تجريدها من بصمتها الخاصة التر

ة منها:  بها   ي تفري    غ األزمة من محتواها من خالل أساليب كثير
 ( 93، صفحة  2011)ماهر،  ويمكن أن تنجح إدارة المنظمة فن

ي القوي الفاعلة. -
 عقد تحالفات موفقة مع بعض قوى األزمة فن

ن إلدارة المنظمة بقيادة تيار األزمة. -  تكليف أشخاص موالير

- : ي
ي يجب إتباعها عند حدوث األزمات: تتمثل فن

 ( 94، صفحة 2011)ماهر، الخطوات التر

ات واألدوات. - ن  تكوين فريق عمل لوقت األزمات وإمداده بأفضل الكوادر والتجهير

ي  تخطيط الوقت أثناء األزمات، واالستفادة من كل دقيقة -
 تخفيف أثر األزمات.  فن

ام بالعمل. االرتفاع بالمعنويات وقت  - ن ن حولك فيما يشعل لديهم الحماس والحيوية وااللير   األزمات للعاملير

ي  اإلبداع والتجديد -
ن لتقديم حلول وآراء غير مسبوقة.  فن  المواقف العصيبة، وإشعال نور اإلبداع لدى العاملير

 .من الحلول المتاحةحل المشكالت وقت األزمات بتحديد المشكلة وإجراء المشورة ومن ثم اختيار الحل األنسب    -

ي 
ء ثابت ومتغير فن ي

 نفس الوقت إال التغيير نفسه.  الخطوة السادسة: التغيير وقت األزمات، فال يوجد سر

 حرص األزمات والتهديدات المتوقع حدوثها.  -

 

: منهجية الدراسة الميدانية  ي
 الفرع الثانن

ن و إدارة األزمات داخل المؤسسات  ن العاملير ي تمكير
ات الدراسة المتمثلة فن ي اإلطار النظري لمتغير

بعدما تم التطرق فن

ي الواقع بإحدى المؤسسات وهي مؤسسة  
ي إسقاط ما تم دراسته نظريا عىل ماهو موجود فن

ي الفصل التطبيفر
الجزائرية يتم فن

ي حل  اتصاالت الجزائر ببشار، من أجل الوقوف عىل م 
ه فن ، وما مدى تأثير ن ن العاملير اتيجية تمكير

دى تطبيق المؤسسة إلسير

ن   ،األزمات ن و إدارة  لمعرفة العالقة بير ن العاملير ي هذه المؤسسة يتم إجراء دراسة ميدانية باالعتماد عىل   تمكير
األزمات فن

ي جمع البيانات وتحليل المعلومات،
كما أنه مالئم لمعرفة ودراسة العالقة    االستبيان الذي يعتير من أكي  الطرق المستعملة فن

ن وإدارة األزمات داخل مؤسسة اتصاالت الجزائر ببشار.   ن العاملير ن تمكير  بير

 

 

 أوال: عينة الدراسة وأساليب جمع وتحليل البيانات 
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ع لجم  أجريت الدراسة االستطالعية بمؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية بشار، حيث تم االعتماد عىل االستبيان كأداة

 لتحليلها.   SPSSالبيانات و عىل برنامج ال     

قمنا باستخدام أسلوب المعاينة، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع   مجتمع وعينة الدراسة: -1

ي المؤسسة، حيث تم توزي    ع 
 استبيانة تتضمن أسئلة متنوعة ترتبط بموضوع البحث. 30الدراسة أي عدد من موظفن

 تم اللجوء لمصدرين أساسيان لجمع البيانات:  أساليب جمع وتحليل البيانات: -2

ي الكتب    نوية: المصادر الثا- 1.2
ي تتمثل فن

لمعالجة اإلطار النظري للبحث ثم اللجوء لمصادر البيانات الثانوية والتر

ي تناولت موضوع الدراسة  
 والمقاالت ذات العالقة، واألبحاث والدراسات السابقة التر

الل استبانة لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع البحث تم جمع البيانات األولية من خالمصادر األولية:    -2.2

ي المؤسسة المعينة بالدراسة. 
ن فن  كأداة رئيسية للبحث، صممت خصيصا لهذا العرض، ووزعت عىل الموظفير

ي اإلصدار )
( وسوف يتم استخدام االختبارات 21تم تفري    غ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصات 

 التالية: اإلحصائية، وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية 

تكرار فئات - : يستخدم هذا األمر بشكل أساسي ألغراض معرفة  ي المئوية والتكرارات والمتوسط الحساتر النسب 

ي وصف عينة الدراسة. 
 متغير ما ويفيد الباحث فن

 اختبار ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية لمعرفة ثبات فقرات االستبانة. -

سون لقياس درجة ا-  الرتباط. معامل االرتباط بير

ات و نموذج الدراسة  -3 اته       ا و  متغير : لتحقيق الغرض من هذه الدراسة والوصول إىل أهدافه   ا ت         م اختيار متغير

 تصميم و تطوير نموذج خاص بها اعتمادا عىل األدبيات السابقة.  

ي تابع شمل ال
ن واحد مستقل، و الثاتن ين اثنير ن باألبعاد  لقد تم تقسيم الدراسة إىل متغير ن العاملير متغير المستقل تمكير

، المشاركة بالمعلومات، االتصال الفعال، اما المتغير التابع فهو ادارة االزمات ن كما    التالية: تفويض السلطة، تدريب العاملير

  : ي الشكل المواىلي
 هو موضح فن

 

 

 

 

 

 

 

 

ات الدراسة  : (01الشكل رقم )  متغير
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ن باالعتماد عىل الدراسات السابقة المصدر:   من إعداد الباحثير

 

 ثانيا: إعداد وتصميم أداة البحث

ي مؤسسة اتصاالت الجزائر بوالية بشار عىل ضوء       
ي إدارة االزمات فن

ن فن ن العاملير تم إعداد استبانه حول"اثر تمكير

ي البحث،
ي المؤسسة المعنية بالدراسة لقياس مدى توفر    الفرضيات الموضوعة فن

وري تقديم استبيان لآلراء فن كان من الرصن

ي حل 
ن فن ن العاملير  االزمات داخل المؤسسةبيئة المؤسسة عىل مؤهالت تمكير

:  محاور أسئلة االستبيان: -1 ن  تضمنت قسمير

و ه  و الج  زء المخص ص للمعلوم  ات الشخصي  ة المتضمن  ة المتغي  رات الديمغرافي        ة و الوظيفية الجزء األول:  - 1.1

ن و تم قياسه من خالل أرب  ع ) ي 04للعاملير
ات تمثلت فن ة، ال : ( متغير (. )الجنس، العمر، الخير  مؤهل العلمي

2.1 - : ي
الثانن للمستقل   الجزء  الدراسة وشمل محورين األول  ات  الجزء المخصص لألسئلة والمتضمنة متغير وهو 

ن بأبعاده األربعة ) ن العاملير ن المشاركة بالمعلومات04فقد عير عن تمكير إضافة    ( وه  ي )تفوي  ض السلط       ة، تدريب العاملير

، أما  12إىل  01سؤال من  12( أسئلة وبالتاىلي فقد احتوى هذا المحور عىل 03بعد ثالثة )إىلي االتصال الفعال(، وشمل كل 

ي فقد عب ر ع  ن إدارة األزمات حيث شم     ل عشر )
ت االستبانة عىل 10إىل    01( أسئلة من  10المحور الثاتن وبالتاىلي فقد عير

 فراد العينة. سؤال باإلضافة إىل األسئلة الخاصة بالبيانات الشخصية إل 22مجموع 

ادارة   ي 
ن فن العاملير ن  تمكير بدور  المتعلقة  لألسئلة  العينة  أفراد  لتقييم إجابات  ليكرث الخماسي  تم اعتماد مقياس 

  :  االزمات، وقد كانت إجابة كل فقرة من محاور الدراسة وفق أسلوب ليكرث الخماسي كما يىلي

 (: درجات مقياس ليكرث 01جدول رقم )

 

 

 

ي واالستداللي باستخدام 
ي اإلحصاء الوصفن

ن
، دار خوارزم العلمية للنشر  SPSSالمصدر: عبد الفتاح عز، مقدمة ف

 . 539، جدة، المملكة العربية السعودية، ص2007والتوزي    ع،

 غير موافق بشدة  غير موافق  محايد  موافق موافق بشدة 

5 4 3 2 1 

 املتغري التابع            املتغري املستقل

 تفويض السلطة
 تدريب العاملني

 االتصال الفعال

 املشاركة ابملعلومات

 ادارة االزمات

            املتغري املستقل
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(، تم تقسيمه 4=1-5ولتحدي د ط ول خالي  ا مقي اس ليكرث الخماس ي الحدود الدنيا والعليا، ت  م حساب الم    دى )

ي المقياس وهي الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد  0.8=5/ 4عىل عدد الخاليا)
( ثم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة فن

 األعىل للخلية. 

 يكرث(: طول خاليا مقيا ل02جدول رقم )

 اإلجابة المتوسط المرجح 

موافق   1.79إىل  1من  غير 

 بشدة

 غير موافق  2.59إىل  1.80من 

 محايد  3.39إىل 2.60من 

 موافق 4.19إىل  3.40من 

 موافق بشدة  5إىل  4.20من 

 المصدر: عبد الفتاح عز، نفس المرجع والصفحة. 

الدراسة:   -2 أداة  ألفا    ثبات  نباخ  معامل كرو  حساب  خالل  من  البيانات  جمع  بعد  األداة  ثبات  قياس  تم 

(Cronbach’s Alpha)    ن محتويات األداة، ألنه يتسم بدرجة وهو من أكي  المقاييس شيوًعا لتحديد درجة االتساق بير

 عالية من الدقة، لذلك تم استخدامه لقياس درجة مصداقية االستبيان. 

 (: قياس ثبات أداة الدراسة 03)الجدول رقم 

 

 

 

 

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات تحليل البيانات وفق الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

    

، هذا ما يدل عىل وجود  %90.1أي ما نسبته    0.901يشير هذا الجدول عىل أن معامل الصدق اإلجماىلي قدر ب   

ب من   ي عبارات االستبيان ككل، وبما أن القيمة تقير
ة فن فهذا يدل عىل أن االستبيان صالح للدراسة،    1مصداقية ثبات كبير

 وأنه يعظي نفس النتيجة لو تم إعادة االستبيان أكي  من مرة وتحت نفس الظروف. 

زائر ببشار قمنا بتفري    غ البيانات واستخراج النتائج من برنامج بعد توزي    ع االستبيان عىل عمال مؤسسة اتصاالت الج

 .SPPSالتحليل 

 

 ثالثا: تحليل البيانات الشخصية ألفراد العينة 

عدد  

 العبارات 

Alpha de 

Cronbach 

 النسبة 

22 0,901 90.1% 
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بعدة خصائص كما  ن  تتمير ي 
والتر العينة  ألفراد  الشخصية  البيانات  الحصول عىل  بعد  الدراسة  عينة  تشخيص  تم 

 :توضح النتائج التالية

 الجدول التاىلي توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس: العينة حسب الجنستوزي    ع أفراد -1
ن  : يبير

 (: توزي    ع العينة حسب الجنس 04الجدول رقم )

 

 

 

 

 

ي  
نامج اإلحصات  ن باالعتماد عىل مخرجات الير  SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

ن الجدول توزي    ع عينة الدراسة بالنسبة لمتغير الجنس، حيث أشارت النتائج إىل أن الدراس  ة الت  ي أجري  ت عل  ى   يبير

وعليه فإن نسبة االناث أكير من   لإلناث  %53.33      ور وللذك            % 46.67العين  ة وبحس  ب متغي  ر الجن  س توزع  ت م  ا بي    ن  

ي التوظيف عىل فئة االناث أكي  من فئة الذكور. 
 نسبة الذكور، ومنه نستنتج أن المؤسسة تعتمد فن

 توزي    ع أفراد عينة الدراسة حسب العمر  العمر: –2

 (: توزي    ع العينة حسب العمر 05الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

 

 %33.33سنة بنسبة    40إىل    31( أن النسبة األكير من العينة كانت للفئة العمرية من  05يتضح من خالل الجدول )

، أم ا النسب  ة  %26.67سنة بنسبة متساوية أي بالنسبة  50إىل    41سنة والفئة العمرية من    31إىل    18تليها الفئة العمرية من  

 ، وعليه فإن أغلب أفراد العينة من فئة الشباب. %13.33سن  ة بنسب        ة  50األق ل فكانت للفئة العمرية األكث  ر م   ن 

ة: –3 ة توزي    ع افراد عي الخي   نة الدراسة حسب الخير

 النسبة  التكرارات  الجنس

 %46.67 14 ذكور

 %53.33 16 إناث

 % 100 30 المجموع

 النسبة  التكرارات  العمر

 %26.67 8 سنة  30إىل  18من 

 %33.33 10 سنة  40إىل  31من 

 %26.67 8 سنة  50إىل  41من 

 %13.33 4 سنة  50أكي  من 

 % 100 30 المجموع
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ة 06الجدول رقم )  (: توزي    ع العينة حسب الخير

 

 

 

 

 

 

 

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

 

ن   تهم ما بير اوح خير
من    %43.33سنوات يمثلون نسبة    10إىل    05يالحظ من الجدول اعاله أن األفراد الذين تير

ة أقل من   اوح   %23.34سنوات فيمثلون نسبة    05مجموع أفراد العينة، أما األفراد الذين لديهم خير أما األفراد الذين تير

ن   تهم ما بير ة أكي  من   % 20سنة فيمثلون نسبة    15إىل    11خير ، مما يدل أن  %13.33سنة ب        15اما االفراد الذين ليهم خير

ة طويلة. جزء قليل من أفراد العينة لد  يهم خير

4– :  الجدول التاىلي توزي    ع افراد عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي  المؤهل العلمي
ن  يبير

 (: توزي    ع العينة حسب المؤهل العلمي 07الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

، ووجود نسبة   %53.33( أن ما نسبته  07يشير الجدول رقم ) ن يحة الجامعيير يحة   %  13.33هم من رسر من رسر

ن   ي حير
ي عاىلي وبالتاىلي لديهم الكفاءة والقدرة العالية عىل إنجاز األعمال، فن

أصحاب دراسات العليا يدل عىل وجود رصيد ثقافن

يح   ة الثانويي   ن، اما ما نسبته    %26.67ما نسبته   يحة المتوسط    % 6.67يمثل  ون رسر قل، بالنسبة ضئيلة  أو  أفهم يمثلون رسر

ن ألداء مهامهم عىل أحسن وجه. جدا، ويكن اعتبار  ي يسمح برفع كفاءات ومهارات الموظفير  ذلك أمر ايجاتر

 

 النسبة  التكرارات  العمر

 %23.34 7 سنوات 05أقل من 

 %43.33 13 سنوات  10إىل  05من 

 %20 6 سنة  15إىل  11من 

 %13.33 4 سنة  15أكي  من 

 % 100 30 المجموع

 النسبة  التكرارات  المؤهل العلمي 

 %6.67 2 متوسط أو اقل 

 %26.67 8 ثانوي

 %53.33 16 جامىعي  

 %13.33 4 دراسات عليا 

 % 100 30 المجموع
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 رابعا: تحليل إجابات أفراد العينة. 

مناقشتها   تم  ومن  عليها  المتحصل  النتائج  الجزء عرض  ي هذا 
فن سيتم  الدراسة،  عينة  إىل خصائص  التطرق  بعد 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة حول كل محور،  وتحليلها، وذلك من خالل االعتماد عىل  

 . ي فرضيات الدراسة، ومن تم دراسة االرتباط واالنحدار الخظي
 بغية إثبات أو نفن

 (: تحليل أبعاد محور الدراسة08الجدول رقم )

درجة  

 الموافقة

ي  االنحراف المعياري  األبعاد المتوسط الحساتر

 تفويض السلطة 3.21 0.92 محايد 

ن  4.78 0.96 موافق بشدة    تدريب العاملير

 مشاركة المعلومات  3.25 0.75 موافق

 االتصال الفعال  3.48 0.90 موافق

 إدارة االزمات  3.68 0.75 موافق

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

 

ي لبعد تفويض السلطة يساوي    تفويض السلطة:  -1 واالنحراف   3.21يتضح من خالل الجدول أعاله أن المتوسط الحساتر

ي أداء  0.92المعياري 
ي اتخاذ القرارات مما يدل عىل وجود درجة متوسطة من المرونة لألفراد للترصف فن

مهامهم والرغبة فن

ي تنفيذ العمليات المطلوبة وتحمل المسؤولية. 
  اآلنية فن

2-  : ن ن يساوي    تدريب العاملير ي لبعد تدريب العاملير واالنحراف   4.78يتضح من خالل الجدول أعاله أن المتوسط الحساتر

ي االهتمام ب  0.96المعياري  
ي تنهجها المؤسسة فن

تطبيق برامج تكوينية وتدريبية وذلك الكتساب ويرجع ذلك إىل السياسة التر

ي كفؤو   ي تتسم بالتجديد والتغيير المستمر من أجل خلق مورد بشر
أساليب وإجراءات عمل جديدة بحكم بيئة األعمال التر

ن باختالف مستويتهم الوظيفية اىل مهارات جديدة عن طريق التدريب لتحقيق األهداف.   اكتساب العاملير

المعلومات:  -3 يساوي  مشاركة  المعلومات  لمشاركة  ي  الحساتر المتوسط  أن  أعاله  الجدول  خالل  من    يتضح 

ن األمر الذي يدل    0.75واالنحراف المعياري  3.25 ويعود ذلك إىل وجود مستوى مرتفع من المعلومات بالنسبة للعاملير

ن المستويات اإلدارية من جهة واالبال  ي تداول المعلومات بير
ي  عىل عدم وجود صعوبات نسبية فن

التر غ بكل المستجدات 

 تتعلق بمهام أعمالهم من جهة أخرى. 

ي لبعد االتصال يساوي  االتصال الفعال:  -4 وانحراف معياري    3.48يتضح من خالل الجدول أعاله أن المتوسط الحساتر

ي تساه  0.90
ن مختلف المعلومات المرسلة والمستقبلة والتر م ويعود ذلك إىل وجود مستوى مرتفع من عمليات التنسيق بير

افية عالية.  ي إدارة االزمات بمهارة واحير
 بشكل كبير فن
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إدارة االزمات يساوي    إدارة االزمات:  -5 لبعد  ي  المتوسط الحساتر أن  واالنحراف   3.68يتضح من خالل الجدول أعاله 

  وتعزى هذه النتيجة لوجود بيئة تنظيمية. صارمة فيما يخص البحث وصيانة المشاكل واالزمات من طرف  0.75المعياري  

 فريق العمل المشكل من طرف المؤسسة 

 

 الفرع الثالث: اختبار الفرضيات وحوصلة نتائج االستبيان

 أوال: اختبار فرضيات البحث 

ن تفويض السلطة وإدارة االزمات:   -  1 ين، ومن    يتم دراسة العالقة بير ن المتغير دراسة مدى االرتباط و التأثير بير

 :  أجل ذلك البد من صياغة فرضية العدم و الفرضية البديلة كما يىلي

: H0  ال يؤثر تفويض السلطة عىل إدارة االزمات 

: H1  .يؤثر تفويض السلطة عىل إدارة االزمات 

ن تفويض السلطة وإدار 09الجدول رقم )  ة االزمات (: معامل االنحدار الخظي بير

 المتغير التابع " إدارة االزمات "  

المتغير  

 المستقل

 معامل االنحدار 

A 

 معامل الثبات

B 

 معامل االرتباط

(R) 

 معامل التفسير 

(R²) 
SIG 

 اختبار الفرضية

 

تفويض  

 السلطة 
4900, 954,1 4400, 19360, 0,000 H0 

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

 

 :  من خالل جدول تحليل االنحدار البسيط ما يىلي
ن  يتبير

سون سون بلغ(R)معامل االرتباط بير و هنا  %44أي بنسبة  ,4400:من النتائج أعاله يتضح أن معامل اإلرتباط بير

ن تفويض السلطة وإدارة االزمات وفقا آلراء    نقول أن هناك عالقة ارتباط طردي بير

ي هذه المؤسسة 
الفئة المستجوبة محل الدراسة وهو ارتباط ضعيف بمعتن أنه كلما ارتفع مستوى تفويض السلطة فن

ي وقت أرسع دون االنتظار لعمليات الموفقات
 الرسمية.  سيؤدي ذلك إىل اتخاذ القرار المناسب فن

ي %19.3فيدل ذلك عىل أن تفويض السلطة يؤثر بنسبة   R²=0.193: بلغ معامل التفسير (R²)معامل التفسير  
فن

 المؤسسة محل الدراسة وما تبفر فهو راجع لعوامل أخرى. 

ي قبول الفرضية البديلة  (0,05)هي أقل من مستوى الداللة المعتمد    SIG = 0,000وبما أن قيمة  
 H1  وهذا يعتن

ن تفويض السلطة عىل إدارة االزمات ونرفض فرضية العدم   ي تنص عىل أنه يوجد تأثير بير
ي تنص عىل أنه ال توجد    H0التر

التر

ن تفويض السلطة عىل إدارة االزمات أي يوجد لتفويض السلطة تأثير  بير ي حل االزمات بمؤسسة اتصاالت الجزائر    تأثير
فن

 ببشار. 
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ن ومنه يمكن كتابة معادلة االنحدار ال :  خظي بير  جودة الخدمة كما يىلي
ن  تفويض السلطة وتحسير

 

ن وإدارة االزمات:  - 2 ن تدريب العاملير ين دراسة العالقة بير ن المتغير ومن أجل ذلك   ،يتم دراسة مدى االرتباط و التأثير بير

 :  البد من صياغة فرضية العدم و الفرضية البديلة كما يىلي

: H0 .ن عىل إدارة االزمات  اليوجد تأثير لتدريب العاملير

: H1  ن عىل إدارة االزمات  يوجد تأثير لتدريب العاملير

ن وإدارة االزمات  (:معامل10الجدول رقم ) ن تدريب العاملير  االنحدار الخظي بير

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

 

 :  من خالل جدول تحليل االنحدار البسيط ما يىلي
ن  يتبير

سون  سون    : (R)معامل االرتباط بير و هنا نقول    %78أي بنسبة  R= 0.780من النتائج أعاله نجد معامل االرتباط بير

ن تدريب العامل  عىلي إدارة االزمات و وفقا آلراء الفئة المستجوبة محل الدراسة و هذا يعود إىل  أن هناك ارتباط قويبير
ن ير

تدريبهم خالل  من  ن  العاملير بحيثكلماارتفعمستوى  كبير بشكل  تدريبية  برامج  وضع  عىل  المؤسسة  إدارة    حرص 

إىل   فيهذهالمؤسسةسيؤديذلك اىل اكتساب مهارات جديدة وهذايشير

ن يؤثر بالنسبة    .608R²=0بلغ معامل التفسير   : (R²)معامل التفسير    عىل %60.8فيدل ذلك عىل أن تدريب العاملير

ي فيعود اىلي عوامل اخري. 
 إدارة االزمات، اما البافر

ي قبول الفرضية البديلة (0,05)وهي أقل من مستوى الداللة المعتمد   SIG = 0,001وبما أن قيمة  
 H1  هذا يعتن

ي تنص عىل أنه ال يوجد تأثير  
ن عىل إدارة االزمات ونرفض فرضية العدم التر لتدريب العاملير ي تنص عىل أنه يوجد تأثير

التر

ي حل االزمات بمؤسسة اتصاالت الجزائر ببشار. 
ن له دور فعال فن ن عىل إدارة االزمات أيان تدريب العاملير  لتدريب العاملير

: ومنه يمكن كتابة معادلة االنحدار الخ  وإدارة االزمات كما يىلي
ن  ظي بينتدريب العاملير

 

 المتغير التابع " إدارة االزمات "  

المتغير  

 المستقل

 معامل االنحدار 

A 

 معامل الثبات

B 

 معامل االرتباط

(R) 

 معامل التفسير 

(R²) 
SIG 

اختبار 

 الفرضية

 

تدريب  

ن    العاملير
4270, 160,2 7800, 0.608 0010, H0 

Y10,=490X1+1.954 

Y2+ 2,1602X0,427= 
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ن المشاركة بالمعلومات وإدارة االزمات: -  3 ين  دراسة العالقة بير ن المتغير ومن   يتم دراسة مدى االرتباط والتأثير بير

 :  أجل ذلك البد من صياغة فرضية العدم والفرضية البديلة كما يىلي

: H0 ن المشاركة المعلومات و إدارة االزمات اليوجد  تأثير بير

: H1  يوجد تأثير المشاركة المعلومات و إدارة االزمات 

ن المشاركة بالمعلومات وإدارة االزمات 11الجدول رقم )  (: معامل االنحدار الخظي بير

 المتغير التابع " إدارة االزمات   

المتغير  

 المستقل

معامل  

 االنحدار

A 

معامل  

 الثبات 

B 

معامل  

 االرتباط

(R) 

 معامل التفسير 

(R²) 
SIG 

 اختبار الفرضية

 

 المشاركة

 بالمعلومات 
5730, 482,1 5860, 3430, 0010, H0 

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

 

 :  من خالل جدول تحليل االنحدار البسيط ما يىلي
ن  يتبير

سونمعامل    سون  (R)اإلرتباط بير و هنا %58.6أي بنسبة    R= 0,586: من النتائج أعاله نجد معامل االرتباط بير

ن المشاركة بالمعلومات و إدارة االزمات  محل الدراسة و هو ارتباط   وفقا آلراء العينة نقول أن هناك عالقة ارتباط طردية بير

ي قوي و هذا يعود إىل أن ادارة المؤسسة تعتير عنرص مشا
ن التخاذ القرار    ركة المعلومات مهم فن المكان و الوقت المناسبير

 .  الصحيح و األنسب للوصول اىل حل االزمات

فيدل ذلك عىل أن المشاركة بالمعلومات تؤثر بالنسبة    R² = 0,343بلغ معامل التفسير    : (R²)معامل التفسير   

ي يعود إىل عوامل أخرى.   34.3%
 عىلي إدارة االزمات داخل المؤسسة محل الدراسة و البافر

ي قبول الفرضية البديلة   (0,05)هي أقل من مستوى الداللة المعتمد    SIG = 0,001وبما أن قيمة  
ي H1وهذا يعتن

التر

ن المشاركة بالمعلومات وإدارةاالزمات ونرفض فرضية العدم  ي تنص عىل أنه ال يوجد   H0تنص عىل أنه يوجد عالقة بير
التر

للمشاركة بالمعلومات تأثير عىل إدارة االزمات أي يوجد للمشاركة بالمعلومات تأثير عىل إدارة االزمات بمؤسسة اتصاالت  

 الجزائر ببشار. 

: وبالتاىلي يمكن كتاب  المشاركة بالمعلومات وإدارة االزمات كما يىلي
ن  ة معادلة االنحدار الخظي بير

 

ن االتصال الفعال وإدارة االزمات: -  4 ين، ومن أجل    دراسة العالقة بير يتم دراسة مدى االرتباط والتأثير بينالمتغير

: ذلك البد من صياغة فرضية العدم والفرضية البديلة كما   يىلي

: H0 .ن االتصال الفعال وإدارة االزمات  ال يوجد تأثير بير

Y3+ 1,4823X0,573= 
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: H1 .ن االتصال الفعال وإدارة االزمات  يوجد تأثير بير

ن فرق العمل وجودة الخدمة 12الجدول رقم )  (: معامل االنحدار الخظي بير

 المتغير التابع " إدارة االزمات "  

المتغير  

 المستقل

معامل  

 االنحدار

A 

 الثباتمعامل 

B 

معامل  

 االرتباط

(R) 

معامل  

 التفسير 

(R²) 

SIG 
اختبار 

 الفرضية

االتصال  

 الفعال 
6050, 382,1 5100, 2600, 0000, H0 

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

 

 :  من خالل جدول تحليل االنحدار البسيط ما يىلي
ن  يتبير

سون معامل  س    ون(R)اإلرتباط بير و هنا نقول  %51أي بنسب     ة R=0,510:من النتائج أعاله نجد معامل االرتباط بير

أن هناك عالقة ارتباط طردية بيناالتصال الفعالوإدارة االزمات حسب الفئة المستجوبة محل الدراسة و هو ارتباط قوي و  

 ارص الفعالة من اجل حل االزمات داخل المؤسسةهذا يعود إىل اعتبار االتصال الفعال من اهم العن

عىلي %26فيدل ذلك عىل أناالتصال الفعال يساهم بالنسبة  R² = 0,260: معامل التفسير  (R²)معامل التفسير   

 إدارة االزمات،وما تبفر فهو راجع لعوامل أخرى. 

ي قبول الفرضية البديلة    (0,05)هي أقل من مستوى الداللة المعتمد    SIG = 0,000وبما أن قيمة  
 H1وهذا يعتن

ي تنص عىل أنه يوجد تأثير لالتصال الفعال عىل إدارة االزمات ونرفض فرضية العدم  
ي تنص عىل أنه ال يوجد تأثير    H0التر

التر

ن أي االتصال الفعال عنرص مهم من اجل الفعالية والشعة من اجل حل االزمات    لالتصال الفعال عىل إدارة األزمات بير

 بمؤسسة اتصاالت الجزائر ببشار. 

 :  االتصال الفعال وإدارة االزمات كما يىلي
ن  وبالتاىلي يمكن كتابة معادلة االنحدار الخظي بير

 

 

ن وإدارة االزمات:    -5 ن العاملير ن تمكير ين، ومن أجل  دراسة العالقة بير ن المتغير يتم دراسة مدى االرتباط و التأثير بير

 :  ذلك البد من صياغة فرضية العدم و الفرضية البديلة كما يىلي

: H0 .عىلي إدارة االزمات 
ن ن العاملير  اليوجد اثر لتمكير

: H1 ن عىل إدارة االزمات   يو جداثر ن العاملير  لتمكير

ن وإدارة االزمات 13الجدول رقم ) ن العاملير ن تمكير  (: معامل االنحدار الخظي بير

Y40,= 605X4+1,382 
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 المتغير التابع " إدارة االزمات »  

المتغير  

 المستقل

 معامل االنحدار 

A 

معامل  

 الثبات 

B 

 معامل االرتباط 

(R) 

 معامل التفسير 

(R²) 
SIG 

 اختبار الفرضية

 

ن   تمكير

ن   العاملير
0,792 0,826 0,755 0,570 0000, H0 

ي 
نامج اإلحصان  ن باالعتماد عىل مخرجات الي   SPSSالمصدر: من إعداد الباحثير

 

 :  من خالل جدول تحليل االنحدار البسيط ما يىلي
ن  يتبير

سون بير سون  (R)معامل اإلرتباط  بير نج د معام ل اإلرتب اط  النتائج أعاله  بنسبة    R=0.755:من  و هنا  %75.5أي 

ن و إدارة االزمات حسب الفئة المستجوب   ة مح  ل الدراس  ة و هن  ا    نقول أن هناك عالقة ارتباط طردية ن العاملير ن تمكير بير

ورة ملحة   نق  ول أن هن   اك ارتب  اط إيجاب  ي و ق   وي ن اصبح رصن ن العاملير ن و إدارة االزمات حيث ان تمكير ن العاملير ن تمكير   بير

و هدا ما يسمح لها ان تكون      ؤسسة اتصاالت الجزائر ببشار، من خالل تطبيقه هدا األسلوب الدي يسىع اىل تطويرها لم

 قادرة عىل التصدي لالزمات.  

وحسب ما توصلنا إليه من خالل نتائج الدراسة فقد تم تأكد صحة الفرضية الرئيسية أي أن هناك تأثير إيجابية  

ن  الدراسة، وذلك من خالل تطبيق وذات داللة إحصائية لتمكير أفراد وعينة  إدارة االزمات من وجهة نظر  ن عىل  العاملير  

 . ن ن العاملير  متطلبات تمكير

ن يؤثر بالنسبة    R² = 0,570: معامل التفسير (R²)معامل التفسير   ن العاملير إدارة    عىلي %57فيدل ذلك عىل أنتمكير

ي فهو راجع لعوامل أخرى. 
 االزمات و البافر

ي قبول الفرضية البديلة  (0,05)أقل من مستوى الداللة المعتمد    SIG=0.000وبما أن قيمة  
ي H1، وهذا يعتن

التر

ن عىل إدارة االزمات ونرفض فرضية العدم   ن العاملير ن    H0تنص عىل أنه وجد إثرلتمكير ي تنص عىل أنه ال يوجد تأثير لتمكير
التر

ي إدارة االزمات عىل مستوي مؤسسة اتصاالت الجزائر بشار. 
ن له إثر فن ن العاملير  العاملينعىل إدارة االزمات أي أن تمكير

 :  وإدارة االزمات كما يىلي
ن ن العاملير ن تمكير  وبالتاىلي يمكن كتابة معادلة االنحدار الخظي بير

 

 

 

 

 ثانيا: حوصلة نتائج اإلستبيان

ي ضوء  
 : تحليل إجابات عينة الدارسة تم التوصل إىل نتائج كان أهمها فن

Y=0,792X+0,826 
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ي الجامعات،ألن مناصب  –1 ية من خريجر ي تسيير عملها عىل الكفاءات البشر
تعتمد مؤسسة اتصاالت الجزائر ببشار فن

 .العمل المتوفرة تحتاج إىل مثل هذه اإلطارات

ن -2  عىلي إدارة األزمات و وفقا آلراء الفئة المستجوبة محل الدراسة و هذا يعود   هناك ارتباط قويبير
ن تدريب العاملير

ن من خالل تدريبهم ي      إىل حرص إدارة المؤسسة عىل وضع برامج تدريبية بشكل كبير بحيث كلما ارتفع مستوى العاملير
فن

 هذه المؤسسة سيؤدي ذلك إىل اكتساب مهارات جديدة 

ن المشاركة بالمعلومات و إدارة األزمات   رديةهناك عالقة ارتباط ط محل الدراسة و هو ارتباط    وفقا آلراء العينة  بير

ي 
ن التخاذ القرار    قوي و هذا يعود إىل أن إدارة المؤسسة تعتير عنرص مشاركة المعلومات مهم فن المكان و الوقت المناسبير

 الصحيح و األنسب للوصول إىل حل األزمات. 

ن االتصال الفعال وإدارة األزمات حسب الفئة المستجوبة محل الدراسة و هو ارتباط  هناك عالقة ارتباط طر  دية بير

 قوي و هذا يعود إىل اعتبار االتصال الفعال من أهم العنارص الفعالة من اجل حل األزمات داخل المؤسسة. 

ن و إدارة االزمات حسب الفئة المستجوب   هناك عالقة ارتباط طردية ن العاملير ن تمكير   ة مح  ل الدراس  ة و هن  ا نق  ول  بير

ورة ملحة لمؤسسة   ن اصبح رصن ن العاملير ن و إدارة االزمات حيث أن تمكير ن العاملير ن تمكير أن هن   اك ارتب  اط إيجاب  ي و ق   وي بير

 اتصاالت الجزائر ببشار فتطبيق هذا األسلوب يسمح للمؤسسة ان تكون قادرة عىل التصدي لالزمات. 

 

 الخاتمة

ن  ن العاملير ورة ملّحة للمؤسسات  يتضح من خالل ما تم عرضه حول أثر تمكير  أن هذا األخير أصبح رصن

ي ظل بروز أزمات جديدة يشهدها  
ي مواجهة االزمات فن

فاالهتمام بتطبيقه من شأنه أن يزيد من نجاحها وفعاليتها فن

ياب الحل الشي    ع، وانتشار الذعر أحيانا ولعل  العالم ككل مرة وتصاعد األحداث، ونقص المعلومات، وفقدان السيطرة، وغ 

ي مزال تداعيتها اىل يومنا هذا. 
 اخرها ازمة وباء كورنا التر

حيث ان المؤسسة ال تكون قادرة عىل التصدي ألزمة تحمل هذه الصفات بمفردها، وهذا التصدي يستدعي تكاتف  

ن ليعملوا كفريق واحد وبأدوار محددة   ي هذا الفريق، ويكون هذا التحديد لتلك  الجهود من قبل كافة العاملير
لكل عضو فن

ن  ن العاملير ن أعضاء الفريق من خالل تمكير ي بيئة غير  األدوار قائما عىل درجة عالية من التنسيق والتفاعل ما بير
خصوصا فن

ي هذا العرص. 
ي يعيشها العالم فن

 مستقرة ورسيعة الحركة كالتر

I.  :الدراسة ا   نتائج  ن  تمكير لموضوع  تحليلنا  خالل  خالل هذه  من  من  توصلنا  االزمات،  إدارة  عىل  وأثره  ن  لعاملير

  :  الدراسة إىل مجموعة من النتائج هي كالتاىلي

ية، ويؤدي تطبيقه إىل تحقيق العديد من الفوائد للمؤسسة   - ي إدارة الموارد البشر
ن هو أحد األساليب الحديثة فن إن التمكير

ي(.   )االستغالل األمثل للمورد البشر

اتيجيات وأنماط  إن إدارة األز   - مات ال تقترص عىل فريق العمل فقط، وانما تستدعي االهتمام بجميع مراحل العملية من اسير

 وأسباب تطوير من اجل الوصول إىلي حل لمجمل االزمات. 
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ن لمواجهة االزمات من   - ن العاملير ن إذا طبق بشكله الصحيح، سوف يعمل عىل توفير مناخ تنظيمي مالئم لتمكير ان التمكير

 ل إدارة فريق العمل.  خال

ي اتخاذ القرار بسهولة وفعالية ورسعة  -
 ان مشاركة المعلومات واالتصال الفعال والتدريب يساهمون فن

 :  أما من الناحية التطبيقية قد أظهرت النتائج ما يىلي

ي المؤسسة وتحملهم المسؤولية المتعلقة بعملهم يؤثر عىل إدارة االزمات ب  -
ن فن مستوي متوسط  تفويض السلطة للعاملير

 )الفرضية محققة(. 

تنتهجها   - ي 
التر السياسة  اىلي  دلك  ويرجع   

ن التمكير ي 
فن أثر  وجود  دل عىل  مما  وذلك  ن  العاملير بتدريب  المؤسسة  اهتمام 

امج التكونية الكتساب أساليب جديدة )فرضية محققة(.   المؤسسة باهتمام بتطبيق الير

ن أن مشاركة المعلومات عىل إدارة االزمات يد  - ن المستويات اإلدارية  تبير ي تداول المعلومات بير
ل عىلي عدم وجود صعوبات فن

ي مواجهة االزمات
   )الفرضية محققة(.  فن

ي   -
ي تساهم بشكل كبير فن

ن مختلف المعلومات التر ان االتصال الفعال ظهر بمستوي مرتفع من خالل عمليات التنسيق بير

افية )الفرضية محققة(.   إدارة االزمات بمهارة و احير

ي تحدق بالمؤسسة من  بين
ي مواجهة االزمات وتفادي االخطار التر

ي مؤسسة له أثر كبير فن
ن فن ن العاملير ت الدراسة ان تمكير

 مشاركة المعلومات إضافة اىلي االتصال الفعال.  
ن  خالل المؤثراث من بينها تفويض السلطة وتدريب العاملير

II.  :احات الدراسة حات التالية للمؤسسات االقتصادية الجزائرية عىل غرار  بناء عىل النتائج السابقة، يمكن تقديم ا  اقير لمقير

 مؤسسة اتصاالت الجزائر وكالة بشار: 

ن منهجا واسلوبا إلدارات المؤسسات االقتصادية الجزائرية، وذلك لتعميق الوعي بهذا الجانب.  - ورة اعتماد التمكير  رصن

ز  - ي من شأنها أن تير
 الطاقات اإلبداعية لدى األفراد داخل المؤسسات. العمل عىل إزالة مختلف الحواجز التر

ي مختلف التخصصات   -
ية، وذلك بتدريب وتطوير عمالها فن ورة اهتمام المؤسسات االقتصادية الجزائرية بمواردها البشر رصن

 حسب الحاجة. 

، من خالل عقد دورات تدريبية   - ن عىل العمل الجماعي ي العمل بروح الفريق وتدريب العاملير
ورة تبتن ي العمل  رصن

ن فن للعاملير

 حول تنشيط روح الفريق وتطوير قدراتهم عىل مواجهة أزمات المؤسسة. 

ن اإلدارات واألقسام والجماعات   - ي التعاون والتنسيق بير
، من خالل تبتن ن العمل بالمؤسسة بما يدعم التمكير تهيئة بيئة 

ن االتصاالت، وذلك لتفادي الرصاعات.   واالفراد، وتبادل المعلومات وتحسير
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