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 :قدمةـــــــم
يعيش اليوم العالم في حالة من التطور السريع والتحول العميق والتغيير المتسارع والمستمر، وال 

احد ان ينكر ان ىذه التغييرات تغمغمت في جميع مجاالت الحياة المختمفة، وىذا يؤدي  يستطيع
إلى فرض العديد من التحديات، التي تؤدي إلى حدوث ازمات ادارية تختمف في اسبابيا 

وتكرارىا، مما يشكل خطورة عمى بقاء ىذه المنظمات والمؤسسات  تأثيرىاومستوياتيا وشدة 
 .قيادتويستطيع  ون الفرد ال يمكن لو إدارة ىذا التغيير بل انواستمرار وجودىا، وا

وتجابو المنظمات صغيرىا وكبيرىا، تغييرات بيئية متعددة ، وسريعة ومفاجئة، وألسباب مختمفة، 
مما قد يسبب حدوث انواع متعددة من االزمات والتي تختمف في اسباب ومستويات حدوثيا، 

 حدوثيا.وشدة تأثيرىا، ودرجة تكرار 
فاألزمة ىي حقيقة من حقائق الحياة والتي ال بد ان نواجييا ونتعمم كيف نتعايش معيا، واما 
تنتيي حياتنا وحياة منظمتنا بسببيا، وىنا يظير دور العنصر البشري صاحب القرار الذي 
يستطيع ان يكتشف ىذه االزمة قبل حدوثيا، وان يقوم بمحاولة تفادي حدوث االزمة،  او من 

وبذلك تكون االدارة  الل التعامل معيا عند حدوثيا لمتخفيف من اثارىا وسمبياتيا ان حدثت.خ
الناجحة التي تتصف بالكفاءة والفعالية ىي من اىم ركائز المنظمات، وىي التي تمكنيا من 

 المؤسساتالسميم، ولكي تحافظ  التوجيواستغالل الموارد البشرية والمادية التي تمتمكيا وتوجيييا 
والمنظمات عمى الموارد وتحافظ عمى سمعتيا وعالمتيا التجارية والثقة من االطراف ذات العالقة 

  المصالح، في ظل التغيرات السريعة.او اصحاب 
العوامل الميمة التي  أحدوقد اظيرت العديد من الدراسات واالبحاث أن القيادة التحويمية ىي 

ت والتحديات التي من حولنا، مثل البطالة والكساد إن المشكالولذلك ف تؤثر في إدارة األزمة.
االقتصادي ، تحتاج لقيادات تستطيع ان تزيل الفجوة في القيادة في مؤسساتنا المختمفة، 
والمطموب توفر قيادة قوية قادرة عمى خمق رؤى اقتصادية امثل، وقادرة عمى شحذ اليمم لتحقيق 

قادة تحويل من يعممون معيم إلى قادة حتى يستكمموا تمك الرؤى المستقبمية المتكاممة، وال بد لم
كما وتعد القيادة التحويمية مدخال يمكن  المسيرة دون وجود فجوة ما بين القيادة والعاممين.

استخدامو لوصف مدى واسع من القيادة من المحاوالت الدقيقة لمتأثير في المرؤوسين بأكمميا، 
دورا محوريا في التعجيل من حدوث التغيير إال ان  وعمى الرغم من ان القائد التحويمي يؤدي

 (13:2010المرؤوسين والقادة يرتبط كل منيم باألخر في العممية التحويمية )الرقب، 
 
قادة، وىي تركز عمى القيم واالخالق  إلىعمى تغيير االفراد وتحويميم  تعمل القيادة التحويميةف

شباع حاجاتيم ومعاممتيم  والمعايير واالىداف طويمة االجل، وتشمل تقديم دوافع االفراد وا 
الصبغة الكارزماتية والرؤية المستقبمية، فالقائد التحويمي يقدر الطاقة  فيي قيادة تمتمك، بإنسانية
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االلتزامات الحالية والمستقبمية المطموبة منيم.  زإلنجاالكامنة داخل المرؤوس بحيث يزيد مقدرتيم 
 (16:2012)ابو النور، 

 

وتعد شركة توزيع الكيرباء من اضخم الشركات القائمة في قطاع غزة وفمسطين، من حيث رأس 
عمى تأمين الخدمة  توزيع الكيرباء محافظات غزة شركة تعمل  .المالي وعدد العاممين فييا
ريتيا لممستيمكين كافة حسب المعايير العالمية والتوظيف المستمر الكيربائية وضمان استمرا

شبكات الضغط العالي إلى و لتكنولوجيا المعمومات في كافة األعمال وتطوير شبكات التوزيع 
واصالح االعطال شبكات أرضية وتأىيل الشبكات القديمة بشكل كامل واستبداليا بشبكات حديثة 

لخسائر واألضرار الناتجة عن اإلجراءات اإلسرائيمية ومعالجة ومجابية ابجودة وفعالية عالية 
 .الالزمة ادة األحمال ووضع الحمولاالختناقات الحاصمة بالشبكة نتيجة زي

 (http://www.gedco.ps/posts/details/1821) )موقع شركة الكيرباء(. 

في تحقيق  رىامما ذكر فان ىذه الدراسة جاءت لتدرس ابعاد القيادة التحويمية، وبيان دو وانطالقا  
محافظات غزة. -االزمات من خالل دراسة تطبيقية عمى شركة توزيع الكيرباء إلدارةاالستعداد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gedco.ps/posts/details/1821
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ًمشكلتًالبحث:ً(أولاً
 

والشركات المختمفة الكثير من يواجو المجتمع الفمسطيني بكاممة ومن ضمنة المؤسسات 
التحديات، وحيث ان شركة توزيع الكيرباء ىي من ضمن مكونات ومؤسسات المجتمع 
الفمسطيني التي تعاني العديد من المشاكل واالزمات بشكل خاص وتواجو العديد من التحديات 

االسرائيمي الداخمية عمى مستوى المجتمع الفمسطيني والخارجية عمى مستوى التماس باالحتالل 
والمحيط العربي، فعمي المستوى الداخمي قمة تحصيالت الجباية اليومية وايضا التعديات المختمفة 
عمى خطوط الشركة الناقمة لمكيرباء، والتالعب بالعدادات مما يحدث ىدرا كبيرا في الكيرباء 

يات الخارجية ويحدث خمال في ادارة توزيع الكيرباء لممواطنين وكذلك ىناك العديد من التحد
تحكم إسرائيل بحجم وكميات المحروقات وأسعارىا، ومتى يسمح بدخوليا، ومتى يمنع  واىميا"

دخوليا، كما ىو الحال في قطاع غزة بالتحديد و الذي يعاني من أزمة مزمنة في استمرار 
 التيار الكيربائي منذ سنوات، وقد أصبحت ىذه األزمة واحدة من اعقد المشكالت العالقة و
التي أثرت عمى مختمف جوانب حياة المواطنين الفمسطينيين في قطاع غزة، وال زالت تداعيات 
ىذه األزمة مستمرة" )حمس محمد " التحديات التي تواجو قطاع الطاقة في فمسطين" دنيا 

  )نسخة الكترونية( 14-02-2017الوطن. 
 (https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/429040.html) 

إضافة إلى الحروب المستمرة التي ادت لدمار العديد من خطوط الضغط العالي والمنخفض 
الممموكة لمشركة وايضا دمار كامل لمخزن الشركة الرئيسي في منطقة الشجاعية في حرب 

الكامل والحصار المفروض عمى شعبنا وتقميل كميات السوالر حيث احرق المخزن ب 2014
لتشغيل محطة التوليد و تخفيض كميات الطاقة لمخطوط االسرائيمية والعطل الدائم لمخطوط 

 المصرية. 
ن مثل ىذه االزمات التي تواجو المؤسسات عامة، وشركة توزيع الكيرباء خاصة، تتطمب وجود  وا 

دارة االزمات الكبيرة التي تواجييا، من خالل عمل التحوالت الالزمة إقيادة واعية ومدركة كيفية 
إلدارة المؤسسات في اوقات االزمات، فكانت القيادة التحويمية التي يمكنيا ان تأثر عمى سموك 
االفراد لتغير نمط عمميم اليومي لما يحقق اىدافيم واىداف المؤسسة، من خالل ادارة حكيمة 

إن شركة  تواجو المؤسسات جميعا من خالل االساليب العممية السميمة.لالزمات التي يمكن ان 
بسبب الكثير من المتغيرات التي ذكرناىا سابقا، ولكي يمكن  تحديات كبيرة تواجويع الكيرباء توز 

تعمل عمى وضع الحمول المناسبة لالزمات  أنان توصل خدمة الكيرباء لكل المواطنين ال بد 
ومن ىنا انطمق الباحث باعتماده عمى مجموعة  تحويمية حكيمة،التي تواجييا من خالل قيادة 
كونو اواًل يعمل بالشركة ويتولد لديو الشعور بيا وكذلك اعتمادًا من مصادر الشعور بالمشكمة 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/429040.html
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تذبذب عام في مستوى ادارة االزمات  لدراسات السابقة حيث اظيرت ان ىناكعمى نتائج بعض ا
 (2017محافظات غزة ، حيث اشارة دراسة )عبد العال  مؤسسات القطاع العام والخاص فيفي 
دراسة )ابو حجير، و ، وىو متوسط %(63نظام إلدارة االزمات كان بنسبة )مستوى توفر ان 

( 2013ابو ركبة، )و إدارة مخاطر االزمات مطبقة بنسب متوسطة،والتي أكدت بان   (2014
، %(61.5) متوسط بمغ عمى ادارة االزمات بوزن نسبيجياز الشرطة قدرة والتي وضحت ان 

ترواح ت وجود ادارة لالزماتوبناء عمى نتائج ىذه المجموعة من الدراسات والتي أشارت إلي 
إذا ما أردنا التحسين ومواجية االزمات المتكررة  متوسطة وال ترتقي إلى المستوي المطموب بنسب

 التي تواجييا مؤسسات ومنظمات قطاع غزة.
 

دراسة  بإجراءكثر دقة فقد قام الباحث ومن اجل الوقوف عمى مشكمة الدراسة وتشخيصيا بشكل أ
( 20األزمات حيث تم توزيع ) بإدارةأبعاد تتعمق  الفقراتتتكون من مجموعة من استكشافية 

، وتم المختمفة انة عمى مجموعة من العاممين بشركة توزيع الكيرباء بالوظائف اإلشرافيةاستب
 :دراسة( نتائج ىذه ال 1وبين الجدول رقم )  ،بالكامل يااسترجاع

 
 ( نتائج الدراسة االستكشافية1جدول رقم )

 الوزن النسبي موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة مرحمة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر 

 لرصد ودعما اىتماما في شركة الكيرباء العميا اإلدارة تولي 1
 64.00 1 10 3 4 2 .األزمات حدوث مؤشرات

2 
 عمى لمتعرف شاممة بصورة شركة الكيرباء عمل بيئة مسح يتم

 67.00 2 6 9 3 0 .األزمة حدوث احتمال مؤشرات

 الوزن النسبي موافق بشدة موافق محايد غير موافق موافق بشدةغير  مراحل االستعداد والوقاية 

3 
 األزمات من العديد لحل ومتعددة مختمفة فرق تشكيل يتم

 70.00 1 12 4 2 1 .الشركة في المحتممة

4 
 كيفية تحدد المناسب الوقت وفي واضحة إدارية تعميمات توجد

جراءات  67.00 1 8 8 3 0 .الكيرباءفي شركة  المحتممة األزمات مع التعامل وا 

5 
 اإلدارات من الفنية المطموبة اإلمكانيات عمى الحصول يسيل

 71.00 3 9 5 2 1 .األزمات مع التعامل أجل من ليا الحاجة عند األخرى واألقسام

 الوزن النسبي موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة تابع مرحمة االستعداد الوقائي م

 مع التعامل في تساعد كافية لمشركة بمرونة التنظيمي الييكل يتسم 6
 76.00 4 9 6 1 0 .وقوعيا حال األزمات

7 
في شركة  األزمات إلدارة وجاىزة كافية وخطط برامج تتوفر

 60.00 1 7 6 3 3 .باستمرار وتطويرىا مراجعتيا عمى العمل ويتم الكيرباء

 59.00 1 7 4 6 2 .األزمات إدارة مجال في الكافية التدريبية البرامج تتوافر 8
 الوزن النسبي موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة مراحل احتواء األضرار 

 واستمرارىا انتشارىا من والحد حدوثيا عند األزمة عمى السيطرة يتم 9
 65.00 0 10 7 1 2 .مناسبة زمنية بفترة
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10 
 مدى من لمتأكد وسريع دقيق بشكل االتصال عمميات تجري

 67.00 1 10 5 3 1 .األزمة تسببيا قد التي أو سببتيا التي األضرار

 والبشرية المادية الموارد تحريك في مناسبة وسرعة قدرة ىناك 11
 62.00 1 8 5 4 2 .األزمة الحتواء الضرورية

 الوزن النسبي بشدةموافق  موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة مرحمة استعادة النشاط 

12 
 مناسبة إعالمية حمالت بعمل شركة الكيرباء إدارة تبادر

 سببتيا التي األضرار حول اإلعالم ووسائل المواطنين لجميور
 .معيا التعامل تم وكيف األزمة

0 3 5 8 4 73.00 

13 
شركة الكيرباء في ظروف االزمات عمى اتخاذ تحافظ إدارة 

ممارسة النشاطات االعتيادية في  االجراءات الالزمة لمواصمة
 .شركة الكيرباء دون تأخير

0 1 6 9 4 76.00 

 الوزن النسبي موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة مرحمة التعميم 

14 
 من والعبر الدروس فعالة بصورة إدارة شركة الكيرباء تستخمص
 منيا لالستفادة محاولة في سابقا واجيتيا التي األزمات
 .مستقبال

1 3 7 7 2 66.00 

15 
 معالجة أساليب من االستفادة عمى إدارة  شركة الكيرباء تعمل

 ذات األخرى الدول في أو البمد في األخرى اإلدارات في األزمات
 .المشابية التجارب

1 4 11 3 1 59.00 

  27 123 91 43 16 المجموع 
 66.80 9.00 41.00 30.33 14.33 5.33 النسبة المئوية 

 
%( من العينة غير موافقين بشدة 19.66وبناء عمى نتائج الدراسة االستكشافية التي أظيرت أن )

عمى توافر إدارة لالزمات لموظائف التي يعممون بيا، وىي نسبة ال يستيان بيا خصوصًا إذا ما 
%( ممن كانت إجاباتيم محايدة، لتصبح النسبة اإلجمالية لدرجة إدارة 30.33أضيف إلييا )

الموافقة %( تقع ما بين )عدم 49.99زمات في شركة توزيع الكيرباء في قطاع غزة )اال
%( أي بمستوى 66.80وبالنظر أيضا لموزن النسبي إلدارة األزمات والذي يساوي ). ( والمحايدة

( Ozen , 2013%( طبقا لمعيار )68-% 52موافقة متوسطة حيث تقع في الفئة ما بين )
يقتضي بشركة توزيع الكيرباء إدارة االزمات  فيمكن استخالص أنواستنادًا لممؤشرات السابقة ، 

العمل عمى معالجتيا وتحسينيا لنضع المبنات األولي في رحمة بناء المؤسسات الفمسطينية 
، يمكن صياغة مشكمة وبناء عمى ما سبق لتصبح منظمات متطورة وحسنة في إدارة االزمات. 

إدارة تحسين ممارسة أساليب القيادة التحويمية في  دور ما  في السؤال الرئيس التالي "الدراسة 
 ؟ "محافظات غزة  -االزمات بشركة توزيع الكيرباء 
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 اسئمة الدراسة:
 -ما مستوى تطبيق أساليب القيادة التحويمية في إدارة االزمات بشركة توزيع الكيرباء 

 محافظات غزة؟
 األسئمة الفرعية التالية :وينبثق منو 

 ؟اساليب القيادة التحويمية في شركة توزيع الكيرباء محافظات غزة درجة ممارسةما  -1
 ؟تطبيق إدارة االزمات في شركة توزيع الكيرباء محافظات غزة ما مستوى -2
دارة االزمات ذات داللة إحصائية بين أبعاد عالقةىل توجد  -3  ؟القيادة التحويمية وا 
 في إدارة االزمات في شركة توزيع الكيرباء؟ تأثيرا جوىريا القيادة التحويمية ىل تؤثر أبعاد -4
تعزي  (إدارة االزمات) ينةاستجابات الع متوسطاتبين  إحصائيةذات داللة  فروق ىل توجد -5

 ؟ سنوات الخدمة( -المؤىل العممي -الوظيفي مسمىال -)الجنسالتالية  لممتغيرات
 

ًأهدافًالدراست:ً(ثانيا
 ما يمي: إليتيدف الدراسة الحالية 

التعرف عمى واقع تطبيق اساليب القيادة التحويمية في شركة توزيع الكيرباء محافظات  -1
 غزة.

 الكشف عمى مستوى تطبيق إدارة االزمات في شركة توزيع الكيرباء محافظات غزة.  -2
دارة االزمة تحديد طبيعة العالقة بين ا -3 توزيع الكيرباء في شركة لقيادة التحويمة وا 

 محافظات غزة.
 أبعاد القيادة التحويمية في إدارة االزمات في شركة توزيع الكيرباء. أثرالتعرف عمى  -4
تعزي  (االزمة إدارة)حول  مبحوثيناستجابات ال متوسطات بينتحديد الفروق  -5

 سنوات الخدمة(. -المؤىل العممي -المسمى الوظيفي -)الجنسالتالية  لممتغيرات
 
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ًثالثا(ًأهميتًالدراست:
 

 ة: )األىمية النظرية(ممياألىمية الع - أ
تتضح أىمية ىذه الدراسة كونيا تطرح موضوع ىام لم يحظى بحقو الكافي من قبل  -1

الباحثين ، حيث تعتبر الدراسة من الدراسات القميمة التي تحاول التعرف عمى أبعاد 
شركة توزيع الكيرباء، كبيئة عمل القيادة التحويمية وقدرتيا عمى ادارة االزمات في 

 بحثية ىامة تيم كل المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة.
ثراء المكتبة العربية بمعمومات خاصة عن موضوع  -2 اإلسيام في إضافة مادة عممية وا 

 .محافظات غزة -بشركة توزيع الكيرباء  التحويمية في إدارة االزمات القيادة أساليب
ومفيدة وتعد مرجع إضافي لممعنيين والباحثين في ىذا تضيف معمومات جديدة  -3

 المجال.
 

 ة: األىمية العممي - ب
دور ممارسة أساليب القيادة التحويمية في إدارة االزمات تشير ىذه الدراسة إلي إبراز  -1

محافظات غزة والتي تعتبر داعمة ومساندة في تحسين  -بشركة توزيع الكيرباء 
 الموظفين والجميور العام.الخدمات المقدمة لممستفيدين من 

الشركات الخاصة تقيد ىذه الدراسة المختصين وصناع القرار والعاممين في  -2
بيدف تطوير  ممارسة القيادة التحويمية عمى دورفي التركيز  والمؤسسات الحكومية 

من خالل تقديم  الشركات والمؤسسات الخدماتيةوتحسين جودة الخدمات التي تقدميا 
 .توصيات ومقترحات

القيادة التحويمية ودورىا في ادارة االزمات في شركة تساىم الدراسة في عممية تعميق  -3
 تجاه المتغيرات المبحوثة لتبني مستويات أداء أفضل.الكيرباء 

 

 األىمية لمباحث: -جـ     
 .تعتبر ىذه الدراسة متطمب الستكمال درجة الماجستير في تخصص اإلدارة والقيادة  -1
دور ممارسة أساليب القيادة التحويمية في إدارة معرفة جديدة في  تكسب الباحث -2

محافظات غزة  -االزمات في الشركات المختمفة وخصوصا بشركة توزيع الكيرباء 
 وتكسبو ميارات البحث العممي.
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ً:متغرياثًالدراستمنىذجًوً(رابعاًا
) التأثير المثالي ، الحفز الفكري ، الدافع :القيادة التحويمية: المتغير المستقل -1

 ارات الفردية (االعتباإلليامي ، 
 .إدارة االزمات: المتغير التابع -2
سنوات  -المؤىل العممي -المسمى الوظيفي -)الجنس :ةغرافيو الديم اتالمتغير  -3

 الخدمة(.
 
 

 (2شكل رقم )
 المتغير التابع         المتغير المستقل                                           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 لمتغيرات الدراسة والعالقة بينيا. ( نموذج توضيحي2شكل رقم )

 

 Person andوتم االعتماد عمى نموذج ) ، القيادة التحويميةيخص فيما (   Bass and Avolio, 1997) تم بناء ىذا النموذج بالرجوع إلى نموذج
Mitrof,1993 )إدارة االزمات فيما يخص. 

 
 
 

 القيادة التحويمية:
.التأثير المثالي 
.الحفز الفكري 
.الدافع اإلليامي 
 .االعتبارات الفردية 

 
 
 

 إدارة االزمات
 

 سنوات الخدمة(. -المؤىل العممي -مسمى الوظيفيال -الجنس) المتغيرات الديمغرافية:
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ً:فرضياثًالدراستً(خامساًا
 فرضيات التالية: تم صياغة فرضيات الدراسة في ضوء مشكمة الدراسة واشتممت عمي 
 
بين ( α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوي) :الفرضية الرئيسية األولى -1

دارة    محافظات غزة. -في شركة توزيع الكيرباء األزماتأبعاد القيادة التحويمية وا 
 التالية: ويتفرع منيا الفرضيات الفرعية

دارة االزمات في شركة توزيع  التأثيرتوجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين  - أ المثالي وا 
 الكيرباء قطاع غزة.

دارة االزمات في شركة توزيع  - ب توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين الحفز الفكري وا 
 الكيرباء قطاع غزة.

دارة االزمات في شركة  اإللياميتوجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين الدافع  - ت وا 
 توزيع الكيرباء قطاع غزة.

دارة االزمات في شركة  - ث توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين االعتبارات الفردية وا 
 توزيع الكيرباء قطاع غزة.

 
 الفرضية الرئيسة الثانية: -2

إدارة )في  (α≤ 0.05)عند مستوي    إحصائيةذو داللة  اتأثير  القيادة التحويمية أبعادتؤثر 
 شركة توزيع الكيرباء. في (االزمات

 
 الفرضية الرئيسة الثالثة: -3

بين متوسطات استجابة المبحوثين  (α≤ 0.05)توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 
 -المؤىل العممي -المسمى الوظيفي -)الجنسلممتغيرات الديمغرافية تبعًا  (إدارة االزمات)حول 

 سنوات الخدمة(.
 

ً:وأدواتهامنهجيتًالدراستًً(سادسا
المنيج الوصفي التحميمي في دراسة متغيري البحث عبر استخدام األسموب التطبيقي  اعتمادسيتم 

والبحث الميداني المتضمن استخدام العديد من الطرق والمعالجات اإلحصائية ذات العالقة 
الواقع وييتم بوصفيا عمي دراسة الظاىرة كما توجد في  ىذا المنيج ، ويعتمدبموضوع البحث 

وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا كميًا ، كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمومات 
التحميل والربط  إليالمتعمقة بالظاىرة من اجل استقصاء مظاىرىا وعالقاتيا المختمفة، بل يتعداه 
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بحيث يزيد رصيد المعرفة عن استنتاجات يبني عمييا التصور المقترح  إليوالتفسير والوصول 
 (.100: 2006)الحمداني،  الموضوع

 
 لممعمومات: أساسيينمصدرين   وسيتم االعتماد عمى

: اتجو الباحث لمكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة ، والدوريات  المصادر الثانوية -1
والمقاالت والتقارير ، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث ، والبحث 

 والمطالعة في مواقع االنترنت المختمفة.
: لمعالجة الجوانب التحميمية لموضوع البحث لجأ الباحث إلي جمع البيانات  المصادر األولية -2

األولية من خالل دراسة استكشافية باستخدام االستبيان كأداة رئيسية لمبحث صممت خصيصًا 
 ليذا الغرض .

 أداة الدراسة:
مكانية ترك لجييد من المزايا منيا التكمفة واتتمثل أداة الدراسة وىي االستبيان والتي تحقق العد د وا 

وتتكون استبانة الدراسة ، لممستجيبين وقت لممبحوثين لمتفكير وتوضيح أي غموض في األسئمة
 : ىي من ثالث أقسام

 :القسم األول - أ
المؤىل  -المسمى الوظيفي -)الجنسوىو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب 

 سنوات الخدمة(. -العممي
 :القسم الثاني - ب

االطالع عمى االطر النظرية، والدراسات السابقة في مجال القيادة بشكل عام والقيادة  بعد
 أكثر وتعد االستبانةلمدراسة،  كأداةاستبانة  بإعدادالتحويمية بشكل خاص قام الباحث 

 وتعرف االستبانة وانتشارا، استخداماً  االفراد من البيانات عمى لمحصول األدوات استخداما
 المفحوص باالستجابة ليا يقوم أو اراء عمى تستخدم لمحصول أبعاد وبنود اتأداة ذ" بأنيا

  (2003)االغا واالستاذ،  ُتحريرية"  ُكتابية نفسة، وىي
المثالي والحفز  التأثيرالقيادة التحويمية ) ن مجموعة من الفقرات لقياس أبعادعبارة عأو ىي 

( 2017)العثماني،  باالستعانة بدراسةواالعتبارات الفردية(  اإللياميالفكري والدافع 
 ( Bass and Avolio, 1994)و

 :  الثالثالقسم  - ج
 إشارات )اكتشاف بمراحمة المختمفة لقياس إدارة االزمات العبارات ويتكون من مجموعة من 

 النشاط ، التعمم ( ، استعادة منيا الحد أو األضرار ، احتواء والوقاية ، االستعداد اإلنذار
 .( ,Person and Mitrof1993)( 2017. )عبد العال، باالستعانة باستبانة
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ً:جمتمعًالدراستً(سابعاًا

، شرافية المختمفة من رئيس شعبة وحتى المدير العامبالوظائف اإل الدراسة من جميع العاممين مجتمع تكوني 
اصحاب القرار والذين يمتمكون المعرفة والمعمومات المطموبة، ويوضح  النيموذلك ، موظفا (371) والبالغ عددىم

 .والعينة الجدول التالي مجتمع الدراسة

 ( مجتمع الدراسة وعينتو3رقم ) أو شكل جدول

رئيس  رئيس شعبة المقر م
 قسم

مدير 
 دائرة

مدير 
 إدارة

مدير 
 عام

 االجمالي

 87 1 8 25 37 16 الرئيسي 1
 50 0 1 5 16 28 الشمال 2
 82 0 3 12 26 41 غزة 3
 49 0 1 3 14 31 الوسطى 4
 60 0 1 4 22 33 خانيونس 5
 43 0 1 6 17 19 رفح 6

 371 1 15 55 132 168 المجموع
 0 1 0.04 0.15 0.36 0.45 النسبة المئوية
 189 1 8 28 67 85 حجم العينة

 محافظات غزة . –بشركة توزيع الكيرباء  االداريةالشؤون باالستعانة بإدارة غير منشورة المصدر: بيانات 

 

مفردة من  ( 189العينة العشوائية الطبقية وىي بواقع ) بطريقةسيتم اختيار عينة الدراسة و 

( حيث تم Moore ،2003بناء عمى معادلة ) والتي تم تحديدىا الدراسة مجتمعمالي عدد جا

 احتساب حجم العينة من المعادلة اآلتية:
2

2

Z
n

m

 
  
 

 (1) 

 حيث:

Z :مثاًل( القيمة المعيارية المقابمة لمستوى داللة معموم :Z  =1.96  لمستوى داللةα≤0.05.) 

m  :(. 0.05)الخطأ اليامشي(: ويعبر عنو بالعالمة العشرية ) مثاًل± 
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 ثم يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النيائية من المعادلة اآلتية:

(2) n الُمَعّدل  =
1 

nN

N n
 

 ( نجد أن حجم العينة يساوي:1، وباستخدام المعادلة )حجم العينة Nحيث تمثل 
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n 

 ( يساوي:2، فإن حجم العينة الُمَعّدل باستخدام المعادلة )N   =371وحيث أن مجتمع الدراسة 
 = 189= 9.188

1384371

371384





 nالُمَعّدل  

 .( موظفًا عمى األقل189وبذلك فإن حجم العينة المناسب في ىذه الحالة يساوي )
 

ً:حدودًالدراستً(ثامناًا
 
 وىي ثر فييا والعوامل التي تؤ  تناولت ىذه الدراسة موضوع إدارة االزمات : الحد الموضوعي

كما  ،عمى ىذا المتغير التابع تأثيرخرى قد يكون ليا أالقيادة التحويمية دون تناول متغيرات 
 تم دراسة نمط القيادة التحويمية دون االنماط القيادية االخرى.سي

 2018-2017: سيتم الدراسة بين عامي الحد زماني 
 محافظات غزة -ستتم الدراسة عمى موظفي شركة توزيع الكيرباء: الحد المكاني 
 بالوظائف  دون باقي العاممين اإلشرافيةتستيدف الدراسة العاممين بالوظائف  :الحد البشري

وألنيم غالبا ىم يديرون االزمات ، اصاحب اختصاص وألنيملخبرتيم  المختمفة، وذلك
 ويمتمكون الممكة والمعمومات لمقدرة عمى ادارتيا.

 
ً:اإلحصائيتًاألساليبً(اًاتاسع

 واألدوات اإلحصائية:األساليب 

 نظرًا لطبيعة الدراسة فإن األساليب واألدوات اإلحصائية ستكون عمى النحو اآلتي:

النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي: يستخدم ىذا األمر بشكل أساسي ألغراض  .1
 معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منيا في وصف عينة الدراسة. 

 (، لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.Cronbach's Alphaكرونباخ)اختبار ألفا  .2
 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.split halfاختبار التجزئة النصفية ) .3
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 K-S) ) : Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف-استخدام اختبار كولمجوروف .4
 يستخدم ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمو.

( لقياس درجة االرتباط: يقوم Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .5
ىذا االختبار عمى دراسة العالقة بين متغيرين. وقد تم استخدامو لحساب االتساق الداخمي 

 لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.والصدق البنائي 
( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االستجابة قد T-Testفي حالة عينة واحدة ) Tاختبار  .6

 وصمت إلي الحياد ، ولقد تم استخدامو لمتأكد من داللة المتوسط لكل فقرة من فقرات االستبانة.
لمعرفة ما إذا كان ىناك  independent sample t. testلعينتين مستقمتين  Tاختبار  .7

 فروقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات.
( لمعرفة One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي  .8

 ما إذا كان ىناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات.

 Multiple Regressionاختبار االنحدار المتعدد
 

ًعاشرا(ًمصطلحاثًالدراست:
 القيادة التحويمية: -1
القيادة التي تتجاوز تقديم الحوافز مقابل االداء المرغوب، إلى تطوير ىي القيادة التحويمية "

بداعيا وتحويل اىتماماتيم الذاتية لتكون جزءا اساسيا من   رسالةوتشجع العاممين فكريا وا 
 (Conger,2002. )"المنظمة

 أجل من مرؤوسيو االرتقاء بمستوى إلى اإلداري القائد سعي مدى" تعني التحويمية القيادة "أن
 1996)  "ككل والمنظمة الجماعات وتطوير تنمية عمى والعمل الذاتي والتطوير اإلنجاز

 اليواري( 
 

 تعريف القيادة التحويمية االجرائي: -2
القادرة عمى التأثير في موظفييا بحيث تصبح مصدر اليام ليم في اعماليم اليومية  القيادة ىي

لتعمل عمى تغيير الواقع لما ىو افضل، وبذلك يقوم الموظف بتقديم كل ما يستطيع من طاقات 
 في عممة اليومي، ويقوم القائد التحويمي بإيصاليم إلى طاقات فكرية ابداعية متقدمة.
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 مة: ادارة االز تعريف  -3
االزمات إلى نوعين:  تأثيرات، وقد صنفت لألحداثانشطة محددة وبشكل مسبق لالستجابة 

سمبية )التشويش، وعدم التنظيم، والصراع واالرباك، واالجياد المفرط الذي يقود إلى  تأثيرات
ايجابية)تعبئة وتماسك، وتعاون، والتكيف مع البيئة، والتعمم  وتأثيراتتصرفات طائشة، 

 ( Lalonde, 2004بالتجربة( )
 األفضل إلى إما تطورىا، مصير عندىا يتحدد التي الحاسمة والمحظة الحرجة النقطة تمك ىي

ما إلى انفجار.  أو ما لمشكمة حل إليجاد السمم، أو الحرب الموت، أو الحياة األسوأ، وا 
 ( 2002,)الشعالن

"فن القضاء عمى جانب كبير من المخاطرة وعدم التأكد بما يسمح لك بتحقيق تحكم أكبر   
 توفيق(  ,2009: التخطيط لما قد ال يحدث. )في مصيرك ومقدراتك" ويقول ايضا بانيا

 
 تعريف ادارة االزمة االجرائي: -4

االزمة وذلك  وىيحدث مفاجئ نشاط ىادف يشير إلى كيفية تجاوز  زمةمفيوم ادارة اال
التحكم في النتائج والحد من اثارىا التدميرية باستخدام االساليب االدارية العممية لممقدرة عمى 

 .واستغالل االيجابيات قدر االمكان
 

 :شـركة توزيـع كيـرباء محـافظات غـزة -5

ىي شركة خصوصية مساىمة محدودة قامت عمى شراكو بين السمطة الوطنية       
ممثمة في سمطة الطاقة الفمسطينية ووزارة المالية وبين مجموع البمديـات في  الفمسطينية

 محافظـات غـزة .

وتعمـل عمـى توزيـع الطاقـة الكيربائيـة في كافـة المناطـق التـي تقـع تـحت سمطـة و إدارة السمطـة 
لتحصيـل واألشـراف الوطنية الفمسطينيـة في محافظـات غـزة ومـا يتبـع ذلك من أعمـال الجبايـة وا

كيمو فولت ( والضغط  22لشبكـات الضغـط العالي )  الفني و أعمال الصيانة والتطويـر
 (http://www.gedco.ps/posts/details/1821المنخفـض. )
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الدراساثًالسابقتً
ًدراساثًمتعلقتًبالقيادةًالتحىيليت

ً:املتعلقتًبالقيادةًالتحىيليتًأول(ًدراساثًحمليت
 
 التنظيمية في الفعالية تحقيق في التحويمية القيادة دور بعنوان" (2017)العثماني، دراسة  (1

 "غزة بقطاع الخاصة المدارس
 و الخاصة المدارس في التحويمية القيادة ممارسة واقع عمى التعرف إلى البحث ىدف         
 الكمية الدرجة بين العالقة وبيان الخاصة المدارس في التنظيمية واقع الفعالية عمى التعرف
 قامو  غزة قطاع بمحافظات الخاصة لممدارس التنظيمية الفعالية وبين القيادة التحويمية لممارسة
 مجتمع من المعمومات لجمع استبانة بتصميم وقام التحميمي، الوصفي المنيج باستخدام الباحث
 عددىم والبالغ غزة قطاع بمحافظات الخاصة المدارس في العاممين جميع من والمكون الدراسة

 الطبقية العينة أسموب عمى الباحث واعتمد مفردة، ( 274 ) العينة عدد وبمغ ،دافر  (964)
 . ستبانةاال توزيع في العشوائية

  :الدراسة نتائج أىم منو 
 بدرجة التحويمية القيادة سموك غزة قطاع بمحافظات الخاصة المدارس مديرو ممارسة -1

 وبمغ،  % 68.76 بمغ التحويمية القيادة محور إلجمالي النسبي الوزن بمغ حيث كبيرة
 . ( 38 .73 ) التنظيمية الفعالية محور إلجمالي النسبي الوزن

 وتوجد التنظيمية والفعالية التحويمية القيادة بين (0.85) بمغ موجبا معنويا ارتباطا يوجد -2
التحويمية  القيادة بين (α≤ 0.05)معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات عالقة

 والفعالية التنظيمية.
 :التوصيات أىم ومن
 العاممين تعرف التي تضراوالمحا والدورات الندوات بعقد المدرسة قائد اىتمام ضرورة  -1

 .التحويمية القيادة بمفاىيم الخاصة المدارس في
 الفعالية تحقيق في بالغ دور من ليا لما ذلك و المفاىيم ىذه تطبيق و تبني أىمية -2

 تحسين إلى تيدف التي التدريبية البرامج بعقد المدرسة قائد اىتمام وضرورة التنظيمية
 عمى ينعكس مما التحويمية القيادة عمى الخاصة المدارس في العاممينقدرات  وتطوير

 .ونجاح بفعالية استخداميا
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اإلبداعي لدى ( بعنوان "دور القيادة التحويمية في تعزيز السموك 2017، أبو ربيعدراسة ) (2
 العاممين في وزارة الداخمية واألمن الوطني"

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور ممارسة أسموب القيادة التحويمية في تحسين          
السموك اإلبداعي لدى العاممين بوزارة الداخمية واألمن الوطني بالمحافظات الجنوبية و قوى األمن 

. ولتحقيق أىداف الدراسة، تم تطوير االستبانة كأداة رئيسة لجمع الفمسطيني بالمحافظات الجنوبية
البيانات الضرورية وكذلك تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي. وتكون مجتمع الدراسة من 

الشق العسكري –الوطني في المحافظات الجنوبية ً  واألمنالعاممين في وزارة الداخمية   جميع
 احث باختيار عينة عشوائية طبقية  ، حيث قام الب(موظفا عسكريا  17654(والبالغ عددىم 

استبانة صالحة لغايات التحميل  ( 356) عسكري، وقد تم استرداد-(موظف 376)بمغت
 االجتماعية لمعموم  %( واستخدم برنامج الرزم االحصائية89)بنسبة استجابة  اإلحصائي
SPSS ) )لتحميل البيانات.  

 :سة إلى عدة نتائج أىمياوتوصمت الدرا
الشق -واألمن الوطنيمستوى ممارسة القيادة التحويمية من قبل العاممين بوزارة الداخمية  -1

وجاء نمط التحفيز %( 76.42)وبوزن نسبي  العسكري كان بشكل عام  بدجة مرتفعة
الدافع  األخيرةوفي المرتبة %(،  77.75األكثر توافرا بين االبعاد بنسبة )الفكري 
 .%(74.42) بنسبة اإلليامي

تأثيرا جوىريا في ممارسة السموك االبداعي، وقد تؤثر القيادة التحويمية بأبعادىا المختمفة  -2
 %( من التباين في المتغير التابع )السموك االبداعي(. 77.3فسرت ما نسبتو )

 التي توصمت الييا الدراسة:أىم التوصيات 
العمل عمى تعزيز استخدام أسموب القيادة التحويمية بجميع عناصره المختمفة بيدف  -1

خاصة  اإلبداعيتحسين العوائد التنظيمية لممنظمة وبشكل خاص لتعزيز مستوى السموك 
 اإلبداعي.أن الدراسة بينت الدور الميم لمقيادة التحويمية في تعزيز السموك 

ن بخصوص البحث في القضايا غير المألوفة عمى المدراء القيام بتحفيز العاممي -2
دون خوف  اإلبداعيةوتشجيعيم عمى محاولة التجريب وأخذ المبادرة في طرح أفكارىم 

 اإلبداع.نشر ثقافة تشجع تدعم التعمم و  خاللمن الموم أو العقاب من 
 

( بعنوان: درجة توافر سمات القيادة التحويمية لدى مديري 2016دراسة )عبد العال،  (3
 .لمدارس الثانوية بمحافظة غزة وعالقتيا بمستوى االنتماء الميني لمعممييما

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة توافر سمات القيادة التحويمية لدى مديري          
المدارس الثانوية بمحافظة غزة وعالقتيا بمستوى االنتماء الميني لمعممييم، ودراسة داللة الفروق 

تبعًا لمتغيرات الدراسة ) الجنس، المؤىل العممي، سنوات  المعممينبين متوسطات درجات تقدير 
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المنطقة التعميمية(، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي  الخدمة،
التحميمي، وقد استخدمت استبانتين لجمع بيانات الدراسة واإلجابة عمى أسئمتيا، واحدة ألبعاد 
القيادة التحويمية األربعة، والثانية لقياس مستوى االنتماء الميني لدى المعممين، وقد وزعت 

 ( معممًا ومعممة.400الستبانة عمى عينة من مجتمع الدراسة بمغ حجميا )الباحثة ا

  الدراسة: نتائج أىم ومن

درجة توافر سمات القيادة التحويمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة من  -1
 %(.75.20وجية نظر المعممين كانت عالية بوزن نسبي )

التحويمية لدى مديري المدارس الثانوية ال توجد فروق حول درجة توافر سمات القيادة  -2
بمحافظة غزة من وجية نظر المعممين ُتعزى لمتغير ) الجنس، المؤىل العممي، 
سنوات الخدمة(، وبأنو ال توجد فروق حول درجة توافر سمات القيادة التحويمية لدى 
مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة من وجية نظر المعممين بمحافظة غزة تعزى 
لمتغير المنطقة التعميمية باستثناء مجال االىتمام بالمشاعر الفردية ، والفروق لصالح 

 منطقة شرق غزة.

 :التوصيات أىم ومن

العمل عمى نشر ثقافة القيادة التحويمية بين مديري المدارس الثانوية وتدريبيم عمييا،  -1
 .وذلك من خالل إعداد وتنفيذ برامج تدريبية

اختيار مدير المدرسة، وتقديم دورات لممرشحين قبل تعيينيم ثم ضرورة تحسين شروط   -2
 يعقد اختبار ليم.

 

( بعنوان: القيادة التحويمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات 2016دراسة )ناجي،   (4
 .غزة في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي وسبل تطويرىا

مديري مدارس الثانوية بمحافظات غزة ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة           
لمقيادة التحويمية في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي، من وجية نظر معممييم في ضوء متغيرات 
)الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخدمة(. واقتراح سبل تطوير القيادة التحويمية في المدارس 

 الثانوية بمحافظة غزة.
االستنباطي، المنيج الوصفي، والمنيج البنائي، وكانت  واستخدمت الباحثة كاًل من المنيج

أدوات الدراسة االستبانة وبطاقة التحميل لقياس درجة ممارسة مديري مدارس الثانوية بمحافظات 
غزة لمقيادة التحويمية في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي، كما اعتمدت عمى المجموعة البؤرية 
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قيادة التحويمية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة، كأداة أساسية القتراح سبل تطوير ال
 مًا ومعممة في المدارس الثانوية.( معم300فيما بمغت عينة الدراسة )

 :الدراسة نتائج أىم ومن

أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بغزة لمقيادة التحويمية في ضوء الفكر التربوي  -1
وبوجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة القيادة اإلسالمي جاءت بدرجة عالية، 

التحويمية لدى مديري المدارس في محافظات غزة في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي ُتعزى 
 .لمتغير الجنس لصالح اإلناث

عدم وجود فروق ذات داللة لدرجة ممارسة القيادة التحويمية لدى مديري المدارس في   -2
ر التربوي اإلسالمي ُتعزى إلى متغير المؤىل العممي وسنوات محافظة غزة في ضوء الفك

 الخدمة.

 اىم التوصيات:ومن 

ضرورة تعزيز مفيوم القيادة التحويمة في مدارس الثانوية بالعودة إلى كتاب اهلل وسنة  -1
 .رسولو واالقتداء بالسيرة النبوية والنماذج القيادية الناجحة في عصرنا ىذا

شراكيم في   -2 وضرورة اكتشاف قيادات تحويمية مبدعة داخل المدارس واختيار األنسب وا 
 صنع القرارات اإلدارية.

 

 
( بعنوان: دور القيادة التحويمية في إدارة التغيير بوزارة 2016دراسة )ابو شريف،   (5

 الصحة الفمسطينية في محافظات غزة.
ة التحويمية في إدارة التغيير في وزارة الصحة ىدفت الدراسة التعرف عمى دور القياد          

الفمسطينية بمحافظات غزة، حيث تكون مجتمع الدراسة من الموظفين ذوي الوظائف اإلشرافية في 
وزارة الصحة الفمسطينية في محافظات غزة )من رئيس شعبة إلى وكيل وزارة( البالغ عدده 

( موظفا، وقد 297بية تكونت من )( موظفا، اختيرت منيم عينة عشوائية طبقية نس1296)
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، وكانت االستبانة ىي االداة المستخدمة لجمع 

 البيانات.
 أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:

إن واقع القيادة التحويمية في وزارة الصحة الفمسطينية في محافظات غزة جاء بوزن نسبي  -1
 رجة موافقة متوسطة من قبل افراد العينة.%( ،أي بد26.952)
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إن واقع إدارة التغيير في وزارة الصحة الفمسطينية في محافظات غزة جاء بوزن نسبي  -2
 %( ، أي بدرجة موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة.64.103)

( بين متوسط تقديرات القيادة α≤ 0.05يوجد اثر ذو داللة احصائية عند مستوى ) -3
وبين متوسط تقديرات إدارة التغيير في وزارة الصحة الفمسطينية في محافظات التحويمية 

 %(.71.9غزة بنسبة )
 اىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة:

ضرورة تبني الوزارة مفيوم القيادة التحويمية، وتوفير سموكيات وعناصر القيادة التحويمية  -1
 قيادة مالئمة لقيادة التغيير.في أفرادىا، وذلك ألنيا تعد من اكثر مفاىيم ال

أىمية تبني التغيير في الوزارة، حتى تتمكن من متابعة ما يستجد في البيئة الخارجية،  -2
 بغرض رسم خطط التغيير المناسبة لتعزيز البيئة الداخمية لموزارة.

 

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة "( بعنوان: 2015دراسة )السمطي،  (6
 "ة التحويمية وعالقتيا بإدارة التميز لدييملمقياد

ىدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمقيادة         
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وقام بتصميم و التحويمية وعالقتيا بإدارة التميز لدييم، 
( 4857سة من )( فقرة، وقد تكون مجتمع الدرا69)استبانتين ليذا الغرض تحتويان عمى 

معممًا/ معممة( لممدارس الثانوية بمحافظات غزة، وقد وزع الباحث عمى عينة الدراسة بمغ )
 (.330حجميا )

 :اىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة
ت أن درجة تقدير ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة لمقيادة التحويمية كان -1

كبيرة، وبوجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات 
غزة لمقيادة التحويمية تعزى لمتغير الجنس، لصالح اإلناث، ولمتغير سنوات الخدمة لصالح 

 .سنوات 10األكثر من 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات  -2

غزة لمقيادة التحويمية تعزى لمتغير المؤىل العممي، وبأن مستوى إدارة التميز لدى مديري 
 %( أي بدرجة كبيرة. 74.00المدارس الثانوية بمحافظات غزة بمغ وزنيا النسبي )
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 :توصمت الييا الدراسةاىم التوصيات التي 
بضرورة وضع آليات ممنيجة لمعمميات اإلدارية يتم العمل وفقيا من قبل مديري المدارس،   -1

ووضع خطة واضحة حول كيفية استخدام نتائج القيادة التحويمية كمدخالت رفع مستوى إدارة 
 .التميز

ة وتقييميا في ووضع دليل رقابة وتقييم يتم العمل بو لضبط تنفيذ الخطة االستراتيجي  -2
 نيايتيا.
 

( بعنوان: دور القيادة التحويمية في تحقيق االىداف االستراتيجية 2015دراسة )القانوع،  (7
 الفمسطينية )دراسة مطبقة عمى القيادات السياسية الفمسطينية بقطاع غزة(.

الكشف عن دور القيادة التحويمية في تحقيق االىداف االستراتيجية  الدراسة ىدفت         
لمشعب الفمسطيني، وتوضيح اىمية القيادة التحويمية لمقيادات في التنظيمات الفمسطينية، ومعرفة 

ىو نفسة مستوى كفاءة القيادات الفمسطينية في ممارسة القيادة التحويمية، وكان مجتمع الدراسة 
تكون من جميع قيادات الصف االول، والثاني، والثالث في التنظيمات  عينة الدراسة والذي

م، وقد استخدم الباحث 2014( قائد لعام 191الفمسطينية في قطاع غزة، والمقدر عددىم )
المنيج الوصفي المسحي، اعتمدت متغيرات الدراسة عمى المتغير المستقل وىو )ابعاد القيادة 

المثالي، االعتبارات الفردية واالستثارة الفكرية، التمكين( بينما  ثيرالتأ، اإللياميالتحويمية الحفز 
 (.المتغير التابع ىو )تحقيق االىداف االستراتيجية الفمسطينية

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

 يميو المثالي، التأثيرثم  ليامي،ز اإل: الحفكان ترتيب ابعاد القيادة التحويمية كالتالي -1
االعتبارات الفردية، ثم االستثارة الفكرية، واخيرا التمكين، وجميعيا جاء بدرجة موافقة 

 كبيرة من قبل افراد العينة.
ال توجد فروق ذات داللة احصائية حول عالقة ابعاد القيادة التحويمية بتحقيق االىداف  -2

ن حماس االستراتيجية لمشعب الفمسطيني تعزي لممتغيرات الشخصية، وجود فروق بي
وفتح لصالح حماس، وبين حماس والجياد االسالمي لصالح حماس، وبين حماس 

 ىداف االستراتيجية الفمسطينية.والجبية الديمقراطية لصالح حماس في تقيق اال
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 :التي خرجت بيا الدراسة اىم التوصيات

 العمل عمى تبني السموك القيادي التحويمي من قبل القيادات الفمسطينية. -1
 القادة ميارات وخصائص القيادة التحويمية. إلكساباعداد وتنفيذ برامج تدريبية  -2
 العمل عمى التوفيق بين اىداف التنظيمات الفمسطينية لمخروج بمشروع وطني متكامل. -3

 
متطمبات القيادة التحويمية وعالقتيا بمخرجات العمل لدى "( بعنوان: 2015دراسة )القدرة،  (8

 في الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة". المدراء العامين
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى توفر متطمبات القيادة التحويمية وعالقتيا         

بمخرجات العمل لدى المدراء العامين في الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة، واستخدم الباحث 
تمع الدراسة والمتمثل في لتحقيق ذلك المنيج الوصفي التحميمي، حيث قام باستطالع آراء مج
( مدير دائرة، ومن 211مدراء الدوائر في جياز الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة والبالغ عددىم )

ذلك خالل توزيع استبانة صممت ليذا الغرض لقياس مدى استجابة المبحوثين لمتغيرات 
 ( استبانة بطريقة العينة العشوائية الطبقية.131الدراسة، وقد تم توزيع )

 :لقد توصل الباحث لنتائج أىمياو 
أن المدراء العامون بالشرطة الفمسطينية بقطاع غزة يمتمكون متطمبات القيادة التحويمية بنسبة  -1

(79.5)%. 
أن مستوى مخرجات العمل لدى المدراء العامين بالشرطة الفمسطينية بقطاع غزة بمغ  -2

العمل لدى المدراء العامين %(، وبارتباط متطمبات القيادة التحويمية بمخرجات 81.8)
 %(.86.6بالشرطة الفمسطينية بقطاع غزة بنسبة )

 :وكانت أىم توصياتو
ضرورة االستمرار في ممارسة نمط القيادة التحويمية لدى المدراء العامين في الشرطة  -1

 .الفمسطينية بقطاع غزة
ة الفمسطينية بغزة، تعزيز ممارسات القيادة التحويمية في جميع المستويات اإلدارية في الشرط -2

 وتدعيم سياسة االىتمام بمخرجات العمل بشكل أفضل إضافة إلى مخرجات األداء.
 

( بعنوان: درجة توفر سمات القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس 2014دراسة )كنعان،  (9
 الحكومية الثانوية وعالقتيا باالنتماء الميني لممعممين في محافظات شمال فمسطين.

التعرف إلى درجة توفر سمات القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس  راسةىدفت الد        
في محافظات شمال فمسطين، ، ولقد تم الحكومية الثانوية، وعالقتيا باالنتماء الميني لممعممين 

استخدام المنيج الوصفي المسحي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع المعممين، والمعممات في 
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( معمم 12575بية والتعميم في محافظات شمال الضفة الغربية والبالغ عددىم )مديريات التر 
( معمم ومعممة، وكانت االستبانة ىي االدارة 565ومعممة واختيرت منيم عينة عشوائية بمغت )

لجمع المعمومات، اشتمل محور القيادة التحويمية عمى ثمانية ابعاد ىي )االعتبارات المستخدمة 
، االثارة الفكرية، االنضباط الوظيفي، اخالقيات الوظيفة، اإللياميالمثالي، الحافز  رالتأثيالفردية، 

 العالقات االنسانية، العالقات االجتماعية(.

 أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

الثانوية جاء بدرجة  المدارس الحكوميةدرجة توفر سمات القيادة التحويمية لدى مدراء  -1
 (.3.9عالية وبمتوسط )

يوجد ارتباط ايجابي دال إحصائيا بين درجة توفر سمات القيادة التحويمية لدى مدراء   -2
 المدارس واالنتماء الميني لممعمم.

 اىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:
ي يجب تطوير وصف وظيفي واضح حتى يتمكن المدراء من معرفة طبيعة الواجبات الت  -1

حسان التعامل مع الطاقم  تناوليا لمحد من تكرار االخطاء، والتميز في العمل، وا 
 التعميمي.

في تطبيق  ألىميتواخذ المؤىل العممي بعين االعتبار عند تعيين مديري المدارس وذلك   -2
 ميارات عالية في حل المشكالت وفق مفاىيم حديثة المجال.

 
عمى حفز  بأبعادىا( بعنوان: اثر استخدام القيادة التحويمية 2014دراسة )البواب،  (10

 البنك االسالمي الفمسطيني. -العاممين دراسة حالة
تطبيق القيادة التحويمية عمى حفز العاممين في البنك  تأثيرالتعرف عمى  دفت الدراسةى          

يم اثر تطبيق القيادة التحويمية ونظام الحوافز االسالمي الفمسطيني، وذلك من خالل دراسة وتقي
المادية والمعنوية عمى حفز العاممين، وقد اعتمدت الدراسة في مقاربتيا المنيجية عمى المنيج 

كأداة لجمع المعمومات، حيث تم استطالع عينة  الوصفي التحميمي، مستندة عمى االستبانة
 170نك االسالمي الفمسطيني والبالغ عددىم الدراسة والمكونة من الموظفين العاممين في الب

موظفا، لقد تم استخدام اسموب الحصر الشامل لجمع البيانات لذلك تم توزيع االستبانة عمى 
جميع افراد مجتمع الدراسة، متغيرات الدراسة تمثمت في المتغير المستقل وىو )القيادة التحويمية 

، الحفز الفكري، االعتبارات الفردية( والمتغير اإللياميالمثالي، الحفز  التأثيربأبعادىا االربعة 
 التابع )حفز العاممين في البنك االسالمي الفمسطيني(.
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 :لنتائج التي توصمت إلييا الدراسةأىم ا
ان القيادة االدارية في البنك االسالمي الفمسطيني تيتم بتوفير الحوافز المعنوية لمعاممين،  -1

بداعيم في العمل.، كفاءتيممن اجل رفع مستوى  نتاجيم، وا   وا 
المثالي، وتيتم ببعد رعاية االفراد داخل البنك،  التأثيراظيرت ان القيادة لدييا قدرة عمى  -2

 وتيتم بالتحفيز العقمي ولدييا سمة الحافز اإلليامي.
 اىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة:

تعزيز دور العاممين في بنوك و تعزيز االعتماد عمى اسموب القيادة التحويمية في إدارة ال  -1
 المشاركة في وضع االىداف والخطط االستراتيجية لمبنك.

توفير دورات تدريبية وتثقيفية لمموظفين الجدد لتوضيح مفيوم القيادة التحويمية  -2
 وخصائصيا.

رفع مستوى الحوافز المادية والمعنوية لممرؤوسين بشكل يمبي كل احتياجاتيم الخاصة  -3
 فعال لمحوافز لمكافاة المبدعين المتميزين من العاممين.وتصميم نظام 

 
( بعنوان: مدى ممارسة القيادات االدارية االكاديمية بالجامعات 2012دراسة )الديب،  (11

 الفمسطينية لمقيادة التحويمية وصعوباتيا وسبل تنميتيا.
ة بالجامعات التعرف إلى مدى ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمي ىدفت الدراسة         

الفمسطينية لمقيادة التحويمية من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، ومعرفة الصعوبات التي 
، وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وكانت االستبانة ىي اداة جمع الممارسةتواجو ىذه 

عبارة عن  المعمومات، مجتمع الدراسة تكون من الجامعات الفمسطينية وكانت عينة الدراسة
 -جامعة القدس المفتوحة -اعضاء الييئة التدريسية من الجامعات الفمسطينية )جامعة االزىر

 ( عضو ىيئة تدريسية.284جامعة االقصى( والتي بمغ قواميا ) -الجامعة االسالمية
 التي خرجت بيا الدراسة: نتائجاىم ال
لمقيادة التحويمية بمغ  الوزن النسبي لدرجة ممارسة القيادة االدارية االكاديمية  -1

(52.8.)% 
%( وأن الوزن النسبي لسبل التطوير بمغ 73.9الوزن النسبي لمصعوبات بمغ )  -2

(73.6 )% 
 التي توصمت إلييا الدراسة : توصياتأىم ال
 ضرورة تعزيز االنظمة، والقوانين المتعمقة بالقيادات االدارية االكاديمية. -1
 عمييا الجامعات في اختيار القادة.العمل عمى بناء معايير واضحة تتفق  -2
زيادة وتفعيل امتالك القيادات  شانوقيام الجيات المسؤولة بالجامعات بكل ما من  -3

 االدارية االكاديمية بالجامعات لسمات وخصائص القيادة التحويمية.
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ط العمل لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات ( بعنوان: ضغو 2012)النجار، دراسة  (12
 وعالقتيا بالقيادة التحويمية.غزة 
الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين ضغوط العمل والقيادة التحويمية ىدفت الدراسة         

لدى مديري المدراس الحكومية بمحافظات غزة من وجية نظرىم، ولتحقيق اىداف الدراسة 
ول عمى المعمومات الالزمة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي مستخدمة االستبانة لمحص

( 2012-2011لمدراسة، مجتمع الدراسة تكون من جميع مديري المدارس الحكومية لمعام )
( مدير ومديرة، ومن متغيرات الدراسة القيادة التحويمية كمتغير مستقل، 397والبالغ عددىم )

 وضغط العمل كمتغير تابع.
 التي خرجت بيا الدراسة: نتائجاىم ال
التحويمية عمى وزن نسبي قدره  لمقيادةالمدارس الحكومية  مديريحصول درجة ممارسة  -1

 %( بدرجة كبيرة.86.93)
حصمت مجاالت استبانة القيادة التحويمية مرتبة حسب الحصول عمى الدرجة االعمى   -2

 .المثالي( التأثير، االستثارة الفكرية، اإللياميكالتالي )االعتبار الفردي، الحفز  لألقل
بين درجة الشعور بضغط العمل وبين درجة توجد عالقة سمبية ذات داللة احصائية   -3

 ممارسة القيادة التحويمية لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة.
 التي توصمت إلييا الدراسة : توصياتأىم ال
لممارسة ان تمنح وزارة التربية والتعميم الثقة ، والصالحيات الالزمة لمديري المدارس  -1

 القيادة التحويمية.
ارسال بعثات من مديري المدارس لمخارج بيدف جمب المعرفة، واالستزادة واالطالع عمى  -2

 خبرات، وتجارب الدول العربية واالجنبية.
 

( بعنوان: القيادة التحويمية وعالقتيا بتفويض السمطة في 2012دراسة )عواد،  (13
 ية نظر المعممين والمعممات.مدارس وكالة الغوث في الضفة الغربية من وج

العرف عمى درجة ممارسة القيادة التحولية وتفويض السمطة في مدارس ىدفت الدراسة           
وكالة الغوث في الضفة الغربية من وجية نظر المعممين فييا والعالقة بينيما، ومن اجل تحقيق 
ىذه الدراسة تم اختيار مجتمع الدراسة من جميع المعممين، والمعممات في مدارس وكالة الغوث 

( معمم ومعممة، تم استخدام المنيج الوصفي المسحي، 1941) في الضفة الغربية وعددىم
 االستبانة كأداة لجمع المعمومات.ولتحقق اىداف الدراسة قام الباحث باستخدام 

 اىم النتائج التي خرجت بيا الدراسة:
ان درجة ممارسة القيادة التحويمية وتفويض السمطة في مدارس وكالة الغوث في الضفة  -1

 نظر المعممين والمعممات كانت بدرجة عالية.الغربية من وجيات 
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وجود ارتباط ايجابي دال إحصائيا بين تقديرات المعممين، والمعممات لمقيادة التحويمية  -2
 وتفويض السمطة.

 أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :
العمل عمى نشر ثقافة القيادة التحويمية في مدارس وكالة الغوث وتدريب المديرين   -1

 عمييا لتمارس عن عمم ومعرفة لما ليا من اثار ايجابية اظيرىا االدب التربوي.
 

( بعنوان: تصور مقترح لتنمية ميارات القيادة التحويمية لدى 2011دراسة )االغا،  (14
 الغوث بمحافظات غزة.مديري المدارس االعدادية بوكالة 

تقديم تصور مقترح لتنمية الميارات التحويمية لدى مديري المدارس من ىدفت الدراسة          
خالل التعرف إلى درجة ممارسة ميارات القيادة التحويمية لدى المديرين المميزين لممدارس 

وصفي التحميمي، وكانت االعدادية بوكالة الغوث بمحافظات غزة، وقام الباحث باستخدام المنيج ال
ادوات الدراسة االستبانة، والمقابمة الشخصية، وتمثل مجتمع الدراسة في معممي المدارس 

 اإلعدادية بوكالة الغوث وتم استخدام اسموب العينة العشوائية الطبقية.
 اىم النتائج التي خرجت بيا الدراسة:

لة الغوث بمحافظات غزة درجة ممارسة المديرين المميزين لممدارس االعدادية بوكا -1
 %( .81لميارات القيادة التحويمية كانت كبيرة )

ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات معممي المدارس اإلعدادية وجود فروق  -2
المميزة بوكالة الغوث لدرجة ممارسة مديرييم لميارات القيادة التحويمية تعزي لمتغير 

 الجنس لصالح االناث.
 ىي اكثر نظريات القيادة وانماطيا انسجاما مع القيادة اإلسالمية. القيادة التحويمية -3

 أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة :
 ضرورة تطوير ميارات القيادة التحويمية مديري المدارس االعدادية بوكالة الغوث. -1
القيادة تعزيز ميارة تعديل السموك بالقيم التي تعتبرا الميارة االكثر تمثيال لمفيوم  -2

 التحويمية.
 

( بعنوان: عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات 2010دراسة )الرقب،  (15
 الفمسطينية بقطاع غزة.

 التأثيراالربعة ) بأبعادىاالتعرف عمى العالقة بين القيادة التحويمية ىدفت الدراسة         
الجامعات ، الحفز الفكري، االعتبارات الفردية( وتمكين العاممين في اإللياميالمثالي، الحفز 

الفمسطينية بقطاع غزة، ومتغيرات الدراسة شممت المتغير التابع )تمكين العاممين في الجامعات 
المثالي، والحفز  التأثيرالفمسطينية بقطاع غزة(، والمتغير المستقل )القيادة التحويمية ويتفرع منيا 
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الحفز الفكري، االعتبارات الفردية(، وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وكانت ، اإلليامي
في الجامعات الفمسطينية البالغ  االستبانة ىي أداة الدراسة ، ومجتمع الدراسة كان من العاممين

(  اكاديمي برتبة إدارية واالداريين 660( تم اختيار عينة عشوائية طبقية بمغت )1122عددىم )
 امعة )االزىر، واالسالمية، واالقصى(.في ج

 أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة:
توفر ابعاد القيادة التحويمية وكذلك توفر عناصر  التمكين في الجامعات الفمسطينية قيد  -1

 الدراسة.
، اإللياميالمثالي، والحفز  التأثير) بأبعادىاوجود عالقة ايجابية بين القيادة التحويمية  -2

لفكري، واالعتبارات الفردية( وتمكين العاممين في الجامعات الفمسطينية بقطاع والحفز ا
 غزة.

 أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
 زيادة االىتمام بحاجات العاممين الشخصية، والعممية. -1
تشجيع المديرين عمى القيام بممارسة عممية التفويض، والتمكين، والعمل عمى خمق مناخ  -2

 يم.تنافسي بين
ضرورة تعزيز ثقافة تشجيع العاممين عمى تقديم االفكار، وزيادة الدورات التدريبية في  -3

الجامعات الفمسطينية الخاصة بالقائد التحويمي، واالىتمام بسموكيات وعناصر القيادة 
 التحويمية لزيادة تمكين العاممين.

 
االداري لدى رؤساء ( بعنوان: عالقة القيادة التحويمية باإلبداع 2010دراسة )خمف،  (16

 األقسام االكاديميين في الجامعة االسالمية بغزة.
التعرف عمى العالقة بين واقع امتالك القيادات االكاديمية بالجامعة  ىدفت الدراسة          

االسالمية لسمات وخصائص القائد التحويمي وتوافر االبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام 
سالمية بغزة، ومتغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير التابع )اإلبداع االكاديميين بالجامعة اال

االداري( ، والمتغير المستقل )سمات وخصائص القيادة التحويمية( ، تم استخدام المنيج الوصفي 
( رئيس اكاديمي حيث 50الدراسة البالغ عددىم ) عينةالتحميمي، ومجتمع الدراسة ىو نفسة 

 من ادوات الدراسة. كأداةصر الشامل، وتم استخدام االستبانة استخدم الباحث اسموب الح
 من اىم نتائج الدراسة:

توجد ممارسة لمقيادة التحولية من قبل القيادات االكاديمية في الجامعة اإلسالمية بغزة  -1
 %(.80.6بنسبة تساوي )

المثالث من عناصر القيادة التحويمية المرتبة االولى، بينما احتل  التأثيرعنصر  احتل -2
 عنصر االستثارة الفكرية المرتبة الرابعة.
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    اىم توصيات الدراسة:
ان تقوم الجامعة بعقد دورات تدريبية وورش  عمل لزيادة وعي القيادات  ضرورة -1

 يد في تطوير المرؤوسين.القيادة التحويمية وفوائدىا عمى المدى البع بأسموباالكاديمية 
ضرورة االىتمام من قبل ادارة الجامعة باإلبداع والمبدعين وتشجيع العمل اإلبداعي من  -2

خالل التحفيز الفكري والعاطفي والمادي لما ليمن اثر كبير في تحسين البيئة التعميمية 
 بالجامعة.

اراتيم حتى يتم بتنمية مي واالىتمامالتركيز عمى تنمية قادة التغيير في الجامعة،  -3
 مساعدىم في تكوين رؤية واضحة عن ماىية التغيير.

 
ً:)القيادةًالتحىيليت(ًثانيا(ًالدراساثًالعربيت

 (2016دراسة )الرواد وآخرون،  (1

أثر القيادة التحويمية عمى األداء التنظيمي من منظور الدور الوسيط لممسؤولية 
 نموذج المعادلة الييكمية -االجتماعية لمشركات 

والمسئولية  ىدفت الدراسة إلى اختبار العالقات بين القيادة التحويمية واألداء التنظيمي          
تم توزيعا عمى الموظفين  217بمغ عددىا  باستبانةوتمثمت عينة الدراسة االجتماعية لمشركات، 

 باستخدام نموذج المعادلة الييكمية. البياناتفي شركات صناعة األدوية باألردن وتم تحميل 
 :وكان من اىم النتائج

ألن القيادة  باإلضافةايجابي عمى األداء التنظيمي،  تأثيرأن القيادة التحويمية ليس ليا  -1
ايجابي عمى المسؤولية االجتماعية لمشركات، وكذلك المسئولية  تأثيرالتحويمية ليس ليا 

 االجتماعية لمشركات ليس ليا تأثير ايجابي عمى االداء التنظيمي. 
 :وقد أوصت الدراسة

باستخدام نتائجيا من قبل الباحثين لزيادة فيم العالقات بين متغيراتيا ، واستخداميا من  -1
 نظيمي.قبل المدراء كأساس لتحسين األداء الت

 
( بعنوان: أبعاد القيادة التحويمية ودورىا في ترشيد 2016دراسة )الربيعي ونجم،  (2

القرارات المصرفية بحث استطالعي آلراء عينة من المسئولين في المصارف الخاصة 
 .العراقية
ىدف البحث  إلى معرفة دور القيادة التحويمية في القرار الرشيد، لمواجية التراجع في           

بعض مؤشرات األداء المصرفي نتيجة لغياب المفيوم الحديث لمقيادة تمك المسماة بالقيادة 
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التحويمة والتي تحول دون االستفادة من مزاياىا المصارف، ولقد اختبر البحث عمى عينة من 
( مدير مفوض ومعاون 77اصة العراقية من خالل تطبيقيا عمى عينة مكونة من )المصارف الخ

( مصارف واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة 7مدير ومستشار ورئيس قسم، موزعين عمى )
 لجمع البيانات والمعمومات.

 من اىم نتائج الدراسة:

عاد القيادة التحويمية وجود عالقات ارتباط معنوية بين المتغيرين، ووجود تأثير معنوي ألب  -1
 في إجمالي أبعاد القرارات الرشيدة في المصارف المبحوثة.

 من اىم توصيات الدراسة:
من الضروري عمى المصارف )عينة البحث( أن تستند إلى المفاىيم العممية في عممية   -1

 .االختيار واالختبار لقياداتيا
 أن تتمتع ىذه القيادات بالقدرة الكبيرة عمى التفكير وبالتالي اتخاذ قرارات رشيدة.  -2
 
( بعنوان: أثر سمات القيادة التحويمية في 2015دراسة )الساعاتي والمساّري،  (3

 ".تطبيق إدارة الجودة الشاممة: بحث تطبيقي في الشركة العامة لمنتوجات األلبان

تأثير سمات القيادة التحويمية في تطبيق إدارة الجودة الشاممة ىدف ىذا البحث معرفة          
في الشركة العامة لمنتوجات األلبان في أبو غريب ببغداد وىي من الشركات الحيوية التي تقدم 
منتجات ميمة لممستيمك العراقي. وقد اعتمد الباحث المنيج الوصف التحميمي في تحميل مشكمة 

رئيسيتين انبثقت عنيما أثني عشر فرضية فرعية أخضعت البحث، وتضمن البحث فرضيتين 
حصائية، وتم اختيار عينة مكونة من ) ( مديرًا موزعين في المستويات العميا 100الختبارات وا 

والوسطى والتنفيذية في الشركة المذكورة، كما واستخدم الباحث وسيمة االستبيان كأداة رئيسة 
زيارات والمقابالت المييكمة التي تمت خالل مدة لجمع البيانات والمعمومات فضاًل عن ال

 التطبيق. 

 من اىم نتائج الدراسة:

وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية بين سمات القيادة التحويمية بمستوى متوسط مع االلتزام  -1
 إدارة الشركة بدعم وتطبيق إدارة الجودة الشاممة.

 :من اىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة
عمى رفع مستوى مشاركة األفراد العاممين في الشركة من خالل إشراكيم في العمل  -1

ظيار االىتمام بأفكارىم. وآرائيم والذي سينعكس عمى أدائيم  .العممية اإلدارية وا 
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ضرورة اىتمام إدارة الشركة بتطبيق التمكين بوصية استراتيجية إدارة حديثة تسعى إلى  -2
فييا بضرورة التخمي عن األساليب والنظم التقميدية  تشجيع القيادات التحويمية والعاممين

لإلدارة لتتمكن من الوصول إلى التحسين المستمر في الخدمات المقدمة وما لذلك من 
 تأثير عمى تحقيق اإلبداع.

 

( بعنوان: دور الذكاء العاطفي في تعزيز سموكيات 2015دراسة )الغالبي وعمي،  (4
الوسيط لمحكمة  ) دراسة ميدانية لعينة من القيادة التحويمية من خالل التأثير 
 قيادات جامعات وسط وجنوب العراق(

ىدف البحث إلى الكشف عن تأثير امتالك القيادات الجامعية لمقدرات الذكاء العاطفي         
وقد أجرى البحث ميدانيًا في عدد من قيادة التحويمية في إطار الحكمة، في ممارسة نمط ال

(  100( جامعة واختيرت عينة مكونة من )11العراق البالغ عددىا )جامعات وسط وجنوب 
مفردة تضم القيادات العميا في ىذه الجامعات والمتمثمة بمجالس الجامعات المتكونة من رئيس 

 الجامعة ومساعديو العممي واإلداري وعمداء الكميات. 
حث عمى فرضية رئيسة وتم االستعانة باستمارة استبانة صممت ليذا الغرض، كما اعتمد الب

مفادىا ) يوجد أثر مباشر وغير مباشر ذو داللة معنوية احصائية لمذكاء العاطفي في القيادة 
 التحويمية.

 من اىم نتائج الدراسة:

أن الذكاء العاطفي من المعايير الميمة التي ينبغي األخذ بيا عند اختيار القيادات  -1
 الجامعية.

 من اىم التوصيات:
 تشجيع القادة الجامعيين عمى القيام باختبار ذاتية لمتعرف عمى مستوى ذكائيم العاطفي.  -1
 
مدى توافر ميارات القيادة التحويمية لدى "( بعنوان: 2015دراسة )عباس وحيدر،  (5

 ".رؤساء أقسام كميات جامعة بغداد من وجية نظر التدريسيين

التحويمية لدى رؤساء األقسام العممية ىدفت الدراسة إلى معرفة خصائص القيادة         
وعالقتيا بالروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية، 
وتضمن البحث ميارات القيادات التحويمية بمجاالتيا الخمسة وىي )الخطاب التحويمي لدى 

م، استخالص ميام الرؤية الرئيس، العمل الجماعي التعاوني، ميارة تعديل السموك بالقي
المشتركة، ميارة التفيم واالعتذار(، حيث تم بناء المقياس وفق ىذه المجاالت الخمسة، فتم 
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عضوًا من أعضاء الييئة  143عبارة وبمغت عينة الدراسة  95تصميم استبانة مشتممة عمى 
االستبانة  عضو ىيئة تدريس، واستخدمت الباحثة 4849التدريسية التي يمثل مجتمعيا بعدد 

 كأداة لمدراسة.

 من اىم نتائج الدراسة:

أن ممارسة رؤساء األقسام لمقيادة التحويمية حصمت عمى موافقة األعضاء بدرجة كبيرة  -1
 .وترتبط بعالقة إيجابية من الروح المعنوية ألعضاء ىيئة التدريس

وجدت الدراسة أن أساتذة جامعة بغداد يتسمون بتوافر ميارات القيادة التحويمية لدييم   -2
 ولصالح اإلناث.

 

بعنوان: أثر القيادة التحويمية في تطبيق إدارة المعرفة  ( 2015دراسة )مرزوق،  (6
 " بسكرة -حالة: " جامعة محمد خضير دراسة 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر القيادة التحويمية بأبعادىا األربعة ) التأثير          
المثالي، التحفيز اإلليامي، الحفز الفكري، االعتبارات الفردية( عمى إدارة المعرفة في جامعة 
محمد خيضر بسكرة، ولتحقيق أىداف الدراسة تم اختيار مجتمع الدراسة من األساتذة اإلداريين 

عة محمد خيضر بسكرة فيما اعتمدت الباحثة عمى االستبانة كأداة رئيسية لجميع في جام
( استبانة. كما 44(  استبانة عمى األساتذة اإلداريين وقد استرد منيا )60البيانات، وتم توزيع )

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي الوصول إلى نتائج الدراسة، وتم االعتماد عمى عدة أساليب 
 . SPSS. 20حميل البيانات، وتم التحميل من خالل برنامج إحصائية لت

 من اىم نتائج الدراسة:

أن ىناك تأثير ذو داللة إحصائية لمقيادة التحويمية في تطبيق إدارة المعرفة بجامعة محمد  -1
خيضر بسكرة، وكذلك بوجود تأثير ذو داللة إحصائية لالعتبارات الفردية في تطبيق إدارة 

 المعرفة.
 توصيات الدراسة:من اىم 

ضرورة توفير مناخ تنظيمي يدعم القيادة بشكل عام والتحويمية بشكل خاص من أجل تسريع  -1
 .الوصول إلدارة المعرفة

 وضرورة تدريب قيادات الجامعة عمى استخدام نمط من أنماط القيادة التحويمية.  -2
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 ( بعنوان: أبعاد القيادة التحويمية وعالقتيا بإدارة التغيير 2014، دراسة )الفريجي (7

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أبعاد القيادة التحويمية لدى مدراء المدارس اإلعدادية،          
لقيادة التحويمية بإدارة والتعرف عمى إدارة التغيير لدى مدراء المدارس اإلعدادية، وعالقة إبعاد ا

وقد اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وكان مجتمع الدراسة يتمثل في مدراء التغيير، 
 211المدارس اإلعدادية الصباحية الذكور واإلناث في مديريات بغداد الست وكان عددىم 

وكانت أداة  مدير ومديرة من المجتمع، 150مدير/ة فيما اختارت الباحثة عينة مكونة من 
 الدراسة ىي االستبانة.

 من اىم نتائج الدراسة:

استعمال مدراء المدارس اإلعدادية بعد التأثير المثالي لمقيادة التحويمية الذي جاء في المرتبة  -1
األولى فيما كان بعد االستثارة الفكرية في المرتبة األخيرة، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين 

دارة التغيير.أبعاد القيادة التحويم  ية وا 
 أىم توصيات الدراسة:

الباحثة بضرورة استعمال أسموب القيادة التحويمية لما لو من دور في تشجيع المدرسين في  -1
 .تحقيق األىداف التربوية

 وضرورة استعمال األساليب العممية والتربوية الحديثة في إدارة التغيير.  -2
 

بعنوان: توظيف أبعاد القيادة التحويمية في تمبية  ( 2014دراسة )حسين وسعيد،  (8
 متطمبات االعتماد األكاديمي 

ىدفت الدراسة التعرف عمى طبيعة العالقة والتأثير بين أبعاد القيادة التحويمية وتمبية           
متطمبات االعتماد األكاديمي، إذ تشكل القيادة التحويمية إحدى االتجاىات المعتمدة في إدارة 

موارد البشرية العاممة لدى المؤسسات، كما يشكل االعتماد األكاديمي أىم المزايا التي تتمتع ال
، وقد اعتمدت االستبانة كأداة رئيسة لجمع ت بالمقارنة مع المؤسسات األخرىبيا المؤسسا

بيانات البحث والتي تم إعدادىا باالستناد إلى عدد من المقاييس الجاىزة بعد إجراءات الصدق 
لثبات عمييا واختيرت متوسطة الغربية لمبنين كميدان لمتطبيق، إذ تم اختيار عدد من العاممين وا

% من حجم العينة المبحوثة وىو من 15( فردًا وىو يشكل 38في الكمية كعينة لمبحث وبواقع )
النسب المقبولة في الدراسات اإلنسانية. وإلدخال وتحميل بيانات البحث استخدم البرنامج 

 (.SPSSصائي الجاىز )اإلح
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 من اىم نتائج الدراسة:

أكدت معظميا عمى صحة الفرضية الرئيسة التي انطمق منيا البحث والتي أشارت إلى "  -1
وجود عالقة ارتباط وتأثير ذات داللة معنوية بين القيادة التحويمية وتمبية متطمبات االعتماد 

 األكاديمي".
 من اىم توصيات الدراسة:

ضرورة إطالع المؤسسة المبحوثة عمى تجارب الدول المتقدمة في مجال القيادة التحويمية  -1
 واالعتماد األكاديمية ومحاولة توظيف أفكارىا لدييا.

 
عمى كل من األداء والرضا  التحويمية( بعنوان: اثر نمط القيادة 2015دراسة )خميل،  (9

 الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية العامة )دراسة ميدانية عمى محافظة القميوبية(.
التعرف عمى العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي، وكذلك  ىدفت الدراسة          

المدارس الثانوية بمحافظة العالقة بين القيادة التحويمية، والرضا الوظيفي، وذلك لدى مديري 
القميوبية، اعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي، واستخدمت االستبانة من اجل الحصول عمى 
المعمومات الالزمة لمدراسة، وكانت القيادة التحويمية ىي المتغير المستقل، وكل من االداء والرضا 

 الوظيفي متغير تابع.
 ة:ومن اىم النتائج التي توصمت ليا الدراس

ىناك مناخ عام ال يشجع عمى اإلبداع واالبتكار بالمؤسسات التعميمية والمدرسية،  -1
باإلضافة إلى ضعف برامج التدريب الموجية لممديرين ، فضال عن الضغوط التي 

 تمارس عمى مدير المدرسة من قيادات عميا.
يات ىناك صراع دائم بين المدير والوكيل في أداء الوظائف، بسبب تكرار المسؤول -2

والواجبات، مما يعيق تطبيق القيادة التحويمية، مما يمنع تحقيق الرضا الوظيفي لدى 
المعممين، والمديرين، وكذلك القيادة التحولية، واالداء الوظيفي، والرضا الوظيفي، 
يرتبطون بشكل ايجابي حيث تؤدي القيادة التحويمية إلى تحصين االداء الوظيفي والرضا 

 الوظيفي.
 صيات التي توصمت إلييا الدراسة:أىم التو 
 ضرورة تنمية الوعي لدى القيادات اإلدارية العميا بوزارة ومديريات التربية والتعميم. -1
تنمية ميارات القيادة التحويمية لدى الرؤساء المباشرين بغرض تعزيز القدرات االبداعية  -2

في لدى مديري لدى مرؤوسييم، وذلك من اجل تحقيق مستوى اعمى لمرضا واالداء الوظي
 المدارس الثانوية.
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( بعنوان: دور القيادة التحويمية في تحسين مستوى االداء لدى 2013دراسة )الشكره،  (10
 العاممين باإلدارة العامة لممرور.

 باإلدارةمعرفة مدى ممارسة السموك القيادي التحويمي لدى القيادات ىدفت الدراسة          
العامة لممرور لمسموك التحويمي   باإلدارةبالرياض، والعالقة بين ممارسة القيادات  لممرورالعامة 

وتحسين االداء لمعاممين باإلدارة العاممة لممرور، متغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير المستقل 
وصفي ، )القيادة التحويمية( ، المتغير التابع )مستوى االداء لدى العاممين( وتم استخدام المنيج ال

ضباط اإلدارة العامة  وكانت االستبانة ىي ادارة الدراسة، وتكون مجتمع وعينة الدراسة من
لممرور بالرياض من رتبة مالزم إلى رتبة عقيد، وتم تطبيق الدراسة في اإلدارة العاممة 

 لممرور)الرياض السعودية(.
 أىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة:

 القيادي التحويمي لدى القيادات باإلدارة العامة لممرور بالرياض.تسود ممارسة السموك  -1
 تتوفر عدة مالمح لتحسين االداء الوظيفي باإلدارة العامة لممرور. -2
وجود عالقة ذات داللة احصائية بين واقع ممارسة القيادات باإلدارة العاممة لممرور  -3

 لممرور. لمسموك التحويمي وتحسين االداء لمعاممين باإلدارة العامة
 اىم التوصيات التي توصمت اليو الدراسة:

 االستمرار في ممارسة اسموب القيادة التحويمية باإلدارة العامة لممرور. -1
إجراء دراسات حول دور القيادة التحويمية في تحسين مستوى األداء لمعاممين في  -2

تحسين أداء  قطاعات اخرى لمعرفة مدى امكانية تعميم ىذه الدراسات واالستفادة منيا في
 العاممين في تمك القطاعات.

 
( بعنوان: عالقة تطبيقات القيادة التحويمية بالتعميم التنظيمي 2013دراسة )ال فطيح،  (11

 في االجيزة االمنية.
التعرف عمى اسيام تطبيقات القيادة التحويمية في تحقيق التعميم إلى  ت الدراسةىدف        

االمنية، متغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير المستقل )القيادة التحويمية( ،  باألجيزةالتنظيمي 
المتغير التابع )التعميم التنظيمي( ، تم استخدام المنيج الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من 

( 521والعام والمديرية العامة لمجوازات والبالغ عددىم ) لألمنالضباط العاممين بالمديرية العامة 
( ضابطا من مختمف الرتب العسكرية، وتم استخدام 221الدراسة تكونت من ) وعينةا، ضابط

 من ادوات جمع المعمومات الالزمة لمدراسة. كأداةاالستبانة 
 الدراسة:التي توصمت اليو نتائج المن اىم 
 توفر السموك القيادي التحويمي في االجيزة االمنية بدرجة كبيرة. -1
 التنظيمي في االجيزة االمنية بدرجة كبيرة.توفر ممارسة التعمم  -2
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 التأثير المثالي عمى المرتبة االولى. بعدحصول  -3
وجود مزايا لمقيادة التحويمية والتعميم التنظيمي في تنمية الميارات والقدرات اإلبداعية  -4

 واالبتكارية.
 اىم التوصيات التي توصمت اليو الدراسة:

ساليب القيادية الحديثة ودعم تطبيقات القيادة ان تعمل اإلدارة العميا عمى تبني اال -1
 التحويمية بما يحقق تفعيل برامج وتقنيات العمم التنظيمي.

التركيز عمى انتقاء القيادات االمنية ذات الميارات ، والقدرات االبداعية واالبتكارية من  -2
دارة التحول، القادة التحويميين لتولي المناصب القيادية اليامة إلحداث التغيير المنشود،  وا 

 والتعمم التنظيمي.
 

( بعنوان: اثر القيادة التحويمية عمى فعالية عممية اتخاذ القرار 2012دراسة )الغزالي،  (12
 في شركات التامين االردنية.

الكشف عن اثر القيادة التحولية عمى فعالية عممية اتخاذ القرار في  ىدفت الدراسة         
التامين األردنية، ومتغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير المستقل وىو )ابعاد القيادة  شركات

المثالي، الحفز اإلليامي، االستثارة الفكرية، االعتبارات الفردية، التمكين( ،  التأثيرالتحويمية: 
كانت والمتغير التابع وىو )فاعمية اتخاذ القرار( ، تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، و 

االستبانة ىي أداة الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من كافة مديري شركات التامين العامة في 
( شركة، وعينة الدراسة ىي نفسيا مجتمع الدراسة حيث بمغ مجتمع 28األردن البالغ عددىا )

 ( فردا في المستويات االدارية العميا، والوسطى في ىذه الشركات.489وعينة الدراسة )
 لنتائج التي توصمت الييا الدراسة:اىم ا
مستوى توافر القيادة التحويمية بأبعادىا الخمسة، ومستوى توافر فاعمية عممية اتخاذ القرار  -1

 في شركات التامين كان مرتفعا.
التأثير المثالي كان لو نسبة التأثير االكبر من بين ابعاد القيادة التحويمية في فاعمية  -2

  اتخاذ القرار.
 يات التي توصمت إلييا الدراسة:اىم التوص

إجراء المزيد من الدراسات فيما يتعمق بالقيادة التحويمية، وتاثيرىا عمى عممية اتخاذ القرار  -1
 في قطاعات اخرى.
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( بعنوان: أثر  القيادة التحويمية في إدارة التغيير التنظمي دراسة 2011دراسة )حماد، (13
 ميدانية عمى مشفى اليالل األحمر بدمشق.

ىدفت ىذه الدراسة دراسة أثر القيادة التحويمية في عممية التغيير التنظيمي، والتعرف           
عمى مدى التفاعل بين عناصر القيادة التحويمية، وعممية التغيير داخل المشفى، متغيرات الدراسة 

، اإللياميفز اشتممت عمى المتغير المستقل )أبعاد القيادة التحويمية وىي البعد الكارزمي، والحا
واالعتبار الفردي، واالثارة الفكرية(، والمتغير التابع )التغيير التنظيمي(، تم استخدام المنيج 

( فردًا من 50الوصفي التحميمي، واالستبانة كأداة لجمع المعمومات، وعينة الدراسة تكونت من )
 العاممين في مستشفى اليالل األحمر بدمشق.

 توصمت إلييا الدراسة:نتائج التي ومن أىم ال
ىناك تأثير لمقيادة التحويمية في عممية إدارة التغيير التنظيمي داخل المشفى المدروس،  -1

ال يوجد بعد محدد من أبعاد القيادة التحويمية لو األثر األكبر في إدارة التغيير التنظيمي، 
نما كانت األثار متقاربة ألبعاد القيادة التحويمية في عممية   .التغيير التنظيميوا 

وجود عالقة ايجابية ترضية قوية بين أبعاد القيادة التحويمية )البعد الكارزمي، الحافز   -2
، اإلثارة الفكرية( والتغيير التنظيمي، ال البعد الرابع وىو بعد االعتبار الفردي اإلليامي

 كانت العالقة ايجابية لكنيا ضيفة وليست قوية.
 مت إلييا الدراسة:ومن أىم التوصيات التي توص

االعتماد عمى أحد ابعاد القيادة التحويمية أكثر من غيرة من أجل التركيز عمى عممية  -1
 .التغيير التنظيمي لتكون عممية ناجحة

تفويض السمطات لتمكين القيادات اإلدارية من تحفيز العاممين، واالىتمام بتكوين اطر   -2
إدارية تتخذ من القيادة التحويمية منيجًا لممارسة العمل، مما يكون لو مردود ايجابي في 

 .تحقيق العدالة التنظيمية في مناخ العمل
ت والخصائص التي تأثر في اختيار القادة االداريين مما تتوافر لدييم الخبر والصفا  -3

 المرؤوسين عند قيام إدارة المشفى لمتغيير التنظيمي.
 

( بعنوان: دور اسموب القيادة التحويمية في تفعيل إدارة المعرفة 2010دراسة )العطوي، (14
وأثرىما عمى أداء المنظمة )دراسة تطبيقية عمى شركات البالستيك لمصناعات اإلنشائية 

 األردنية(.
دارة المعرفة عمى أداء شركات  الكشف عن فت ىذه الدراسةىد           أثر القيادة التحويمية، وا 

البالستيك لمصناعات اإلنشائية األردنية، باإلضافة إلى التعرف عمى االختالف في مفيوم 
دارة المعرفة باختالف شخصياتيم ووظائفيم، مجمع الدراسة تكون  العاممين في القيادة التحويمية، وا 

( شركات، عينة الدراسة شممة 6ت البالستيك لمصناعات اإلنشائية األردنية وعددىا )من شركا
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( فردًا من موظفي المستويات الوسطى والدنيا، وتم 135مجتمع الدراسة كمو حيث لغت العينة )
 استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وكانت أداة الدراسة ىي االستبانة.

 إلييا الدراسة:نتائج التي توصمت ومن أىم ال
أن مستوى توفر سموك القيادة التحويمية لدى المديرين العاممين في شركات البالستيك  -1

 .كان مرتفعًا وأن مستوى توافر عمميات إدارة المعرفة في شركات البالستيك كان متوسطاً 
وجود أثر ذو داللة احصائية لمقيادة التحويمية عمى أداء شركات البالستيك لمصناعات   -2

 نشائية االردنية من خالل إدارة المعرفة.اإل
 ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

ضرورة تعزيز مبدأ مشاركة العاممين في شركات البالستيك في عممية صنع واتخاذ القار،  -1
 .تعزيز اىتمام المديرين إلشباع الحاجات االقتصادية لمعاممين معيم

ىذه الشركات بإثارة روح الحماسة لمعاممين وتحفيزىم تعزيز قدر المديرين العاممين في   -2
في سبيل تحقيق رؤية أىداف الشركة، ضرورة أن توفر الشرك نظامًا إداريًا يسيل توزيع 

 المعرفة عمى العاممين.
 

دراسة تحميمو  –( بعنوان: القيادة التحويمية ودرىا في إدارة التغيير 2009دراسة )صبري، (15
 القرارات في بعض المصارف العراقية.آلراء عينة من متخذي 

دراسة دور القيادة التحويمية في إدارة تغيير بمورة اطار نظري يضم  ىدفت ىذه الدراسة         
دارة التغيير وبمورة مفاىيميا، دراسة وتحميل  المفردات األساسية األكثر أىمية لمقيادة التحويمية، وا 

دارة التغيير في المنظمة المبحوثو، تم استخدام المنيج طبيعة العالقة بين القيادة التحويمية، و  ا 
الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعمومات، مجتمع الدراسة اشتمل عمى 
القطاع المصرفي العراقي الخاص حيث تم اختيار أربعة مصارف بشكل عشوائي، وكانت عينة 

، مدراء اإلدارات، رؤساء أقسام( عمى اعتبارىم الدراسة عينة طبقية تمثمت بــ )مدراء الفروع
مساىمين بعممية اتخاذ القرارات المختمفة، متغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير المستقل لمقيادة 

الرؤية، االتصال الفعال، التمكين، تنفيذ الرؤية(، والمتغير التابع  صياغةالتحويمية ومحاورىا )
 الييكمي، التغيير الفني، التغيير السموكي، التغيير الوظيفي(. إدارة التغيير ومحاورىا )التغيير

 نتائج التي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم ال
اتضح أن نجاح القيادة التحويمية مرتبط بعناصر، ومواصفات سموكية ومعرفية، وأخالقية  -1

 وأن ىذا المفيوم ىو من أكثر المفاىيم المالئمة لقيادة التغيير.
 ات التي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم التوصي

ضرورة استجابة منظمات األعمال بصورة سريعة لمتغييرات إذ ال يمكن أن يشكل  -1
 .االسموب التقميدي نموذجًا قادرًا عمى التغيير
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االىتمام بمكونات القيادة التحويمية في المنظمات؛ ألنيا تعد من أكثر مفاىيم القيادة  -2
تتمثل بأربعة مكونات ىي )الرؤية، االتصال الفعال، مالئمتًا لقيادة التغيير والتي 

 التمكين، تنفيذ الرؤية(.
 

ً:املتعلقتًبالقيادةًالتحىيليتًثالثا(ًالدراساثًاألجنبيت

 (2016وآخرون،  Imranدراسة ) (1

Organizational learning through transformational 
leadership 

 التعمم التنظيمي من خالل القيادة التحويمية

ىدفت الدراسة إلى تطوير نموذج التعمم التنظيمي من خالل القيادة التحويمية مع           
 دراسة األثر غير المباشر لعممية إدارة المعرفة مع الدور الفاعل لثقافة المعرفة المكثفة.

وأجريت ىذه الدراسة في بنوك القطاع الخاص في جنوب البنجاب، باكستان، وتم تحديد حجم 
موظف. لمحصول  392280موظف باستخدام االنترنت من حوالي  386الدراسة وىي عينة 

 عمى استجابة فعالة تم أخذ عينات عشوائية بسيطة الختيار العينة.
استبانة  204أما منيجية الدراسة فقد تم إجراء تحميالت إحصائية الستبانة، وتم استالم  

لدراسة تم الحصول عمييا من الموظفين %. وكانت ردود ا53صحيحة بمعدل االستجابة حوالي 
اإلداريين الذين يعممون في بيئة الفريق الذي يرأسو قائد. ويشارك ىؤالء الموظفين بشكل مباشر 
أو غير مباشر في اتخاذ القرار مثل:) محمل االئتمان، مدير األعمال، مدير فرع، مدير 

( 121( إناث و)83نس إلى )العالقات، مدير التجزئة، ومدير المنطقة(. وتوزعت حسب الج
 ذكور استجابوا لالستبيان .

 من اىم نتائج الدراسة:

أن القيادة التحويمية ليا تأثير ايجابي كبير عمى التعمم التنظيمي، والقدرة العممية عمى إدارة  -1
المعرفة تتوسط العالقة بين القيادة التحويمية والتعمم التنظيمي. باإلضافة إلى تعزيز الثقافة 

دارة المعرفة.المكث  فة لممعرفة لمعالقة بين القيادة التحويمية وا 
 من اىم توصيات الدراسة:

دخال  أن تبد االدارات -1 بخطوات إلحداث القيادة التحويمية، وتطوير ثقافة المعرفة المكثفة وا 
 عمميات إدارة المعرفة لتعزيز بيئة التعمم في المنظمات.
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 (Çekmecelioğlu & Özbağ ،2016دراسة ) (2

Leadership and Creativity: The Impact of Transformational 
Leadership on Individual Creativity 

 القيادة واإلبداع: تأثير القيادة التحويمية عمى اإلبداع الفردي

ىدفت الدراسة إلى تحميل العالقة بين القيادة التحويمية واإلبداع الفردي من خالل         
مشاركا. ففيم العالقة بين  القيادة  275ة أبعاد لمقيادة التحويمية في عينة من التركيز عمى أربع

 التحويمية واإلبداع يساعد القادة عمى تطوير وتنمية قدرات الموظفين عمى اإلبداع. 
وقد تم اختيار العينة والمعمومات السكانية من أجل التحقيق التجريبي في الفرضيات، فتم 

البريد اإللكتروني والمقابالت الشخصية وجيا لوجو لجمع البيانات من كبار استخدام أدوات مثل 
شركة كمجموعة مستيدفة. حيث كان عدد  650شركة من بين  45المديرين. حيث تم تحديد 

 شخص من المديرين األوليين والمتوسطين، ومن كبار المديرين. 275المشاركين 

 من اىم نتائج الدراسة:

يجابية بين التحفيز الفكري واإلبداع الفردي. وتشير النتائج أيضا إلى وجود صمة مباشرة وا    -1
إيجابية الربط بين الدافع المميم، والنفوذ المثالي واإلبداع الفردي. ومع ذلك تنخفض ىذه 

 العالقة اإليجابية عندما يتم تضمين التحفيز الفكري.
ألنشطة االستغاللية التي تنطوي أن القيادة التحويمية قد يكون أسموب القيادة األنسب لبعض ا -2

 عمى افتراضات صعبة، وأخذ المخاطر، وتقترب من المشاكل بطرق جديدة.
 أىم توصيات الدراسة:

أنو يجب عمى القادة تخصيص المزيد من الوقت لمتفكير في كيفية تحفيز الموظفين عمى  -1
 التفكير والتصرف بشكل خاّلق.

 
 (2016وآخرون،  Brewerدراسة ) (3

Impact of transformational leadership on nurse work 
outcomes            تأثير القيادة التحويمية عمى مخرجات عمل الممرضات  

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير القيادة التحويمية عمى نية الممرضات الجديدات في          
 (.العمل البقاء في المينة )الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي
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 -7.5وكانت ىذه الدراسة قد طبقت عمى الممرضين الذين تم مضى عمى رخصة عمميم )
عاما. وتمثمت العينة  10( سنوات والتي كانت جزءًا من تصميم جدول طولي مكون من 8.5

ممرضًا وطنيا مرخصا حديثا من الممرضين المسجمين. ثم تم جمع  1037التحميمية لمدراسة من 
( لدراسة العالقة بين القيادة التحويمية ونية probitالباحثون نموذج )بروبيت البيانات. واستخدم 

 البقاء، وااللتزام التنظيمي والرضا الوظيفي.

 من اىم نتائج الدراسة:

أنو لم يكن لمقيادة التحويمية تأثيرًا كبيرًا عمى نوايا الممرضين بالبقاء والرضا الوظيفي،  -1
االلتزام التنظيمي، وكذلك فإن )االلتزام التنظيمي، والرضا ولكن ترتبط بشكل كبير مع 

الوظيفي، ودعم المدير، والفرص الترويجية، والعمر( ترتبط إيجابيا مع نية البقاء، في 
حين أن )األصل العرقي، وفرص العمل غير المحمية، وظروف العمل( كانت عالقتيا 

ة عالقة مباشرة مع نية البقاء والرضا سمبية مع نية البقاء، كما لم تكن لمقيادة التحويمي
 الوظيفي وكان ليا تأثير إيجابي مباشر صغير عمى االلتزام التنظيمي.

 أىم توصيات الدراسة:
 ضرورة تحسين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي لما لو من دور في زيادة نية البقاء. -1

 
 (2016وآخرون،  Nguyenدراسة ) (4

Effect of transformational-leadership style and 
management control system on managerial performance 

 تأثير أسموب القيادة التحويمية ونظام التحكم اإلداري عمى األداء اإلداري

ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة تأثير أسموب القيادة التحويمية عمى ثالثة خيارات           
وىي )نظام إدارة األداء الشامل، ونظام المكافآت، واالعتماد عمى معمومات ىيئة التصميم مكس 

الرقابة المالية(، ومعرفة كيفية تأثير أسموب القيادة التحويمية عمى اختيار تصميم األداء الشامل 
 ونظام المكافأة. ومعرفة مدى اعتماد المديرين الثانويين عمى المحاسبة واسعة النطاق.

وقد تمثمت عينة الدراسة في مديري األقسام المسؤولة عن المبيعات واإلنتاج والمحاسبة والتسويق 
والعمميات في منظمتيم العاممة في فيتنام. لتحديد المشاركين، حصمنا أوال من قسم التخطيط 

ي عنوان لمبريد اإللكترون 2787واالستثمار في جمعية رجال األعمال في فيتنام عمى قائمة من 
مدير عشوائيا من القائمة لممشاركة في الدراسة. ثم  710لممديرين في أقسام العمل. ثم اخترنا 

دعينا كل من ىؤالء المديرين بشكل فردي لممشاركة من خالل إرسال بريد إلكتروني ليم مرفق 
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منيم  بو االستبيان. وكذلك عرضا لتزويدىم بموجز لمنتائج إذا استكمموا تعبئة االستبانة. استجاب
 ٪( وانيو تعبئة االستبانة كاممة.21.4)أي  152

 من اىم نتائج الدراسة:

أن أسموب القيادة التحويمية لو تأثير إيجابي ومباشر وكبير عمى األداء. وبالنسبة لنظام   -1
الرصد والمراقبة واإلشراف نجد أن لو تأثيرا إيجابيا ومباشرا كبيرا عمى استخدام معمومات 
جيش صرب البوسنة ولكن ليس لو أي تأثير كبير عمى أنظمة المكافآت. وقد قامت الدراسة 

 م كيفية تدخل الوسطاء في العالقة بين أسموب القيادة التحويمية واألداء اإلداري.بتحسين في

 من اىم توصيات الدراسة:

 ايجابي عمى االداء. تأثيربضرورة ممارسة القيادة التحويمية بما لو من  -1
 
 (Rijal  ،2016دراسة ) (5

The influence of transformational leadership and 
organizational culture on learning organization: A 
comparative analysis of the IT sector 

تأثير القيادة التحويمية والثقافة التنظيمية عمى منظمة التعمم: تحميل مقارن لقطاع 
 تكنولوجيا المعمومات

أىم  ىدفت ىذه الدراسة إلى مقارنة تطور المنظمة المتعممة بين اليند ونيبال، وتحديد         
العوامل التي تؤثر في تطوير المنظمة المتعممة وىما:)القيادة التحويمية، والثقافة التنظيمية 

 التوليدية والتكيفية( باعتبارىما عاممين ميمين يؤثران عمى تطوير المنظمة المتعممة.
وقد قامت الدراسة باستخدام البحوث االستكشافية وجمعت البيانات من خالل استبيان استقصائي 

استبانة  400من قطاع تكنولوجيا المعمومات وجرت المقارنة بين نيبال واليند. حيث تم توزيع 
م في کل بمد وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون، ولتحديد العالقة اإلحصائية بين المتغيرات ت

 إجراء تحميل االنحدار المتعدد.
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 من اىم نتائج الدراسة:

ا تأثير إيجابي عمی تطوير ھأن القيادة التحويمية والثقافات التنظيمية التوليدية والتکيفية ل -1
 المنظمة المتعممة، وضرورة التحول إلييا لمحاجة ليا  في ىذا العصر.

  من اىم توصيات الدراسة: 
 وتغيير ثقافتيم لتعزيز التعمم. لدى قادة المنظمات القيادة التحويميةضرورة تطوير سموكيات  -1

 

 The relationship between( بعنوان: Karimi & Morshedi,2015دراسة ) (6
transformational leadership with organizational innovation  العالقات

 بين القيادة التحويمية واإلبداع التنظيمي.
ىذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين القيادة التحويمية، واإلبداع   الدراسةىدفت            

التنظيمي في جامعة أزاد اإلسالمية في إيران، تم استخدام المنيج الوصفي االرتباطي، وكانت 
( كمية في 175االستبانة ىي أداة الدراسة، ومجتمع الدراسة جميع أعضاء الييئة التدريسية في )

 كمية. 120ما عينة الدراسة فتكونت من أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة، أ
 نتائج التي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم ال

أنو يوجد عالقة بين القادة التحويمية بأبعادىا األربعة )التأثير المثالي، الحافز الفكري،  -1
كان لبعد التأثير االستثارة الفكري، االعتبارات الفردية(، واالبتكار التنظيمي، وأيضًا 

 .المثمي األثر الكبير والقوي عمى االبتكار التنظيمي
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويمية والمتغيرات الديمغرافية   -2

 )الجنس، والمؤىل العممي، والعمر( ولكن يوجد فروق ذات داللة احصائية مع )الخبرة(،
 الدراسة: ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا

أنو ينبغي عمى السمطة صاحبت القرار، واإلدارة في الجامعة عدم توجيو االنتقاد  -1
ألعضاء ىيئة التدريس بعنف عند وجود أي خطأ ألن ىذا سيقمع االنتاجية واالبتكار؛ 

 .وذلك بإمداد األعضاء بما يحتاجونو من تعميمات، ومعمومات باستمرار
ممدراء ورؤساء األقسام، وذلك من أجل زيادة وعييم تنفيذ ورشات عمل وبرامج تدريبية ل -2

بمفيوم القيادة التحويمية، وإلكسابيم ميارات القيادة التحويمية، يجب اختيار القادة من 
 بين الذين لدييم القدرة عمى التفاعل والتواصل مع اآلخرين.

 
 Transformational leadership in( بعنوان: Denker,2014دراسة ) (7

nursing: Apilot nurse leader development programme  القيادة التحويمية
 في التمريض: برنامج تطوير قادة التمريض.
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تنفيذ وتقييم برنامج تطوير قادة التمريض في مستشفى )كالرك سيفل في ىدفت الدراسة          
( 1684من جميع العاممين في المستشفى والبالغ عددىم ) جنوب اليند(، مجتمع الدراسة تكون

( موظفًا، وتم اختيار عينة الدراسة من القادة في 724موظفًا حيث كان عدد أفراد التمريض )
( موظفًا، والتي تمثمت )مدير التمريض، ومساعد مدير 30التمريض حيث بمغة العينة )

المنيج الجريبي حيث تم المقاء بمجموعة  التمريض، ومشرفي التمريض(، واعتمدت الدراسة عمى
من قادة التمريض قبل، وبعد تنفيذ البرنامج التدريبي، تم تحديد ىذه المجموعة بعد الحصول عمى 

 Leadership( وىي اختصار لــ )LPIالمعمومات عنيم من خالل استخدام أداة التقييم )
Practice Inventoryد ىذه األداة عمى التغذية الراجعة ( )تقييم لممارسات القيادة( حيث تعتم

( أفراد ومنيم 5درجة( والتي تنص عمى الحصول عمى المعمومات من ) 360بما يسمى بــ )
 (.)اإلدارة العميا، الزمالء، المرؤوسين، من الشخص نفسو، من العمالء

 نتائج التي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم ال
لدى المدراء بعد تنفيذ البرنامج؛ حيث إن ىذا  وجود تحسين في ميارات القيادة التحويمية -1

 التحسن ينسجم مع فمسفة المستشفى.
 ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

االستمرار في اعطاء البرامج التدريبية لتشمل كل القادة، والمدراء في المستشفى، عقد  -1
 مدار األسبوع. الدورات بشكل أخر حيث يتم تنفيذىا بواقع ساعتين يوميًا وعمى

 
 ( بعنوان:Kamali,2014دراسة ) (8

Studing the relationship between transformational leadership style 
and again competivive advantage (cas study: wire and cable 

company at Mohn in Shahrood city)  
)دراسة العالقة بين نمط القيادة التحويمية واكتساب الميزة التنافسية: دراسة حالة لشركة 

 موغان لمكابالت واألسالك في مدينة شاه روود(
لتحميل العالقة ين نمط القيادة التحويمية، واكتساب الميزة التنافسية في  الدراسةىدفت ىذه         

نة شاه روود، تم استخدام المنيج الوصفي التحميل، شركة موغان لمكابالت واألسالك في مدي
( خبيرًا في الشركة، تم اختيار 200واالستبانة كانت ىي أداة الدراسة، مجتمع الدراسة تكون من )

لتحديد حجم  (Cochan formula)( خبيرًا، وتم استخدام 134عينة عشوائية بسيطة بحجم )
 يمية كمتغير مستقل، والميزة التنافسية كمتغير تابع.العينة، متغيرات الدراسة كانت القيادة التحو 

 ائج التي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم النت
وجود عالقة ترضية ايجابية قوية بين القيادة التحويمية بأبعادىا )التأثير المثالي، الحفز  -1

 اإلليامي، االستثارة الفكرية، واالعتبارات الفردية( وما بين الميزة التنافسية.
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التأثير المثالي والحفز اإلليامي ليما تأثير قوي وكبير عمى تحقيق الميزة التنافسية   -2
 لمشركة.

 ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:
أنو يتحتم عمى المدراء والمشرفين تحديد الوظائف والميام في الشركة، والتي تساىم في  -1

 تحقيق الميزة التنافسية بصورة أفضل.
لمدراء تشجيع العاممين لتحقيق أىداف المنظمة بفعالية، يجب تحديد يجب عمى ا -2

األىداف واالتجاه بحرص وبوضوح وذلك من أجل تمكين العاممين لمقيام بعمميم عمى 
 أكمل وجو وذلك من أجل تحقيق الميزة التنافسية لمشركة.

 
 ( بعنوان:Zhou ،2012) دراسة (9

The factors effect of transformational and transactional leadership 
and organizational commitment on employees job satisfaction and 

job performance.  
تأثير عوامل القيادة التحويمية والقيادة التبادلية وااللتزام التنظيمي عمى الرضى الوظيفي واألداء 

 ممين.الوظيفي لمعا
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير عوامل كل من القيادة التحويمية والقيادة التبادلية            

وااللتزام التنظيمي عمى الرضا الوظيفي، واألداء الوظيفي لمعاممين، اشتممت متغيرات الدراسة 
والمتغيرات التابعة عمى  المستقمة عمى )القيادة التحويمية والقيادة التبادلية وااللتزام التنظيمي(

)الرضا الوظيفي، واألداء الوظيفي(، تم استخدام المنيج الوصفي، وكانت االستبانة ىي أداة 
الدراسة، لقد طبقت ىذه الدراسة في مدينة بان كوك، وكان مجتمع الدراسة كل الموظفين الدائمين 

( موظفًا حيث تم 400) ( مميون موظفًا وبمغت عينة الدراسة3,88في بان كوك وبمغ عددىم )
 لتحديد حجم العينة. (Yamane (1993) Formula)استخدام قانون 

 -ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:
القيادة التحويمية والقيادة التبادلية ليا عالقة مباشرة مع الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي   -1

 لمعاممين.
 الدراسة:ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا 

يتعين عمى القادة استخدام السياسات المناسبة، وابتكار طرق جديدة لإلدارة، وذلك من   -1
أجل زيادة الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي لمعاممين وذلك من خالل استخدام الموارد 

 المتاحة.
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 ( بعنوان:Gill ،2012) دراسة (10
Transformational leadership across Hirachial levels in UK 

Manufacturing organization. 
القيادة التحويمية في مستويات التسمسل اليرمي في المنظمات الصناعية في المممكة المتحدة 

UK. 
التحقق من فعالية القيادة التحويمية، القيادة التبادلية، والقيادة ىدفت ىذه الدراسة          

تسمسل اليرمي في المنظمات الصناعية في المممكة التساىمية عبر المستويات الخمسة في ال
المتحدة، وبالتالي تطوير نموذج عمل جديد يعتمد عمى نتائج البحث، تم استخدام المنيج 

( منظمًة في 38الوصفي التحميمي وكانت االستبانة ىي أداة الدراسة، مجتمع الدراسة تكون من )
( مديرًا ومثمت عينة 3000د المديرين فييا )القطاع الصناعي في المممكة المتحدة، حيث بمغ عد

( من مختمف مستويات التسمسل اليرمي، حيث أن مستويات التسمسل 432الدراسة ما عدده )
 اليرمي الخمسة كانت كالتالي:

 نتائج التي توصمت إلييا الدراسة:ومن أىم ال
المستويات أنو يتم استخدام نمط متميز من السموكيات من قبل المدراء عبر مختمف  -1

 اليرمية في المنظمات في المممكة المتحدة.
القيادة التحويمة ليا نفس التأثير والفعالية عبر المستويات اليرمية المختمفة في  -2

المنظمات، بنما القيادة التبادلية ليس ليا فعالية في المستويات العميا من التسمسل اليرمي 
يا، القيادة التساىمية ليست ذات فاعمية لكن فعاليتيا ظيرت في المستويات الوسطة والدن

 في كافة المستويات.
 ومن أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة:

ضرورة تطوير سموك القيادة التحويمية في كل المستويات اليرمية في المنظمات  -1
الصناعية في المممكة المتحدة، توصي لممديرين في المستوى الثالث والرابع بأنيم ما زالوا 

حاجة إلى التطوير والتنمية في محور سموك القيادة التبادلية اإليجابي، وكذلك في ب
 محاور القيادة التحويمية.

توصية بضرورة التغيير الكامل لنطاق برنامج القيادة وذلك لمحاجة إلى التطور في نمط  -2
القيادة التبادلية وخصوصًا اإليجابية، واإلدارة باألىداف، وخصوصًا لدى مديري 

 مستويات الوسطى والدنيا في المنظمات.ال
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ًالدراساثًاملتعلقتًبإدارةًالزماث
 

ً:(الدراساثًاملتعلقتًبإدارةًاألزماثالدراساثًاحملليتً)أول(ً
 اإلدارية القرارات جودة عمى وأثرىا األزمات ( بعنوان "إدارة2017دراسة )عبد العال  .1

 الجنوبية. بالمحافظات االجتماعية والتنمية بوزارتي العمل
 اإلدارية القرارات جودة عمى وأثرىا األزمات، إدارة عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت         
 من والتأكد ، الخمسة حميامرال تبعاً  الجنوبية، بالمحافظات االجتماعية والتنمية العمل، بوزارتي
 .الوزارتين أىداف مع الممارسات ىذه انسجام

 الوزارتين موظفي من الدراسة مجتمع اختيار وتم التحميمي، الوصفي المنيج الباحث استخدم وقد
 حجم لصغر رانظ الشامل؛ المسح أسموب الباحث واستخدم ، ية،رافاإلش الوظائف يشغمون الذين
 توزيع تم حيث والمعمومات؛ البيانات لجمع رئيسة ةكأدا االستبانة استخدمت كما سة،ار  الد مجتمع

 بنسبة أي استبانة (94)استرداد وتم ،)سةار  الد مجتمع(  المبحوثين عمى استبانة (116)
(81.03.)% 

 :أىميا النتائج من مجموعة إلى سةار  الد وتوصمت
 بوزارتي األزمات إلدارة نظام توافر عمى المبحوثين قبل من متوسطة بدرجة موافقة ىناك -1

 الحسابي المتوسط غبم ثحي ؛ ةز غ عقطا محافظات يف االجتماعية والتنمية العمال،
 %(.63.58) مقداره( وبوزن نسبي 3.18العام )

رة االزمات، وجودة القرارات االدارية اتوجد عالقة ارتباطية طردية قوية بين مراحل اد -2
 %(.76.5بوزارتي العمل والتنمية االجتماعية، حيث بمغ معامل االرتباط )

.1 

 :أىميا التوصيات من مجموعة إلى سةرا الد وتوصمت
 األزمات إدارة لنظام ومادية ،مالية موارد من الالزم الدعم وتوفير االىتمام، زياد ضرورة -1

 لما لو من اىمية كبيرة، وتأثير مباشر عمى جودة القرارات االدارية المتخذة بالوزارتين.
 تبني إدارة المبادرة بدال من إدارة رد الفعل في إدارة االزمات. -2
القرارات االدارية بالوزارتين، لما ليا تأثير عمى كافة ضرورة االىتمام بمستوى جودة  -3

 المستويات االدارية، وخاصة في ظل االزمات المتعددة والمتنوعة التي تواجو الوزارتين.
( بعنــوان:  ســبل تطــوير أســاليب اتخــاذ القــرار فــي إدارة األزمــات 2016دراســة )البمبيســي، .2

 األمنية في فمسطين.
ـــك مـــن ىـــدفت الدراســـة إلـــى          توضـــيح أســـاليب تطـــوير اتخـــاذ القـــرار األمنـــي، ومـــا إلـــى ذل

انعكاســات أمنيـــة واضـــحة فـــي عمميـــات إدارة األزمـــات التـــي تواجـــو وزارة الداخميـــة األمـــن الـــوطني، 
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وتحديــد مجموعــة مــن األســاليب الحديثــة فــي اتخــاذ القــرارات األمنيــة، والوقــوف عمــى أىــم المعيقــات 
 ب المتبعة في اتخاذ القرار األمني في الوزارة.التي تعرقل عممية تطوير األسالي

واســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي، وطبــق االســتبانة كــأداة رئيســة لجمــع البيانــات، حجــم 
( 147( موظفـــًا، وأخـــذت عينـــة الدراســـة حجميـــا )1556مجتمـــع الدراســـة الكمـــي التـــي بمـــغ عـــدده )

 موظفًا تم اختيارىم بطريقة عشوائية.
 الدراسة إلى أىم النتائج التالية:وتوصمت 
وجود اعتماد بنسبة عالية عمى األساليب التقميدية التي تم تناوليا فـي الدراسـة)الخبرة،  -1

ـــــغ المتوســـــط  ـــــث بم ـــــة والحكـــــم الشخصـــــي( حي ـــــة، البدييي دراســـــة اآلراء، إجـــــراء التجرب
 (. %71.80) الحسابي

التـي تناولتيـا الدراسـة  أظيرت النتائج أن ىناك ضعف في استخدام األساليب الحديثـة -2
) بحــوث العمميــات، شــجرة القــرارات، نظريــة المباريــات، بنــاء الســناريوىات، نظــم دعــم 

 (.%52.07القرار( حيث بمغ المتوسط الحسابي) 
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

ضــرورة ضـــبط عمميــة إدارة األزمـــة  بتحقيــق التنســـيق بــين فريـــق إدارة األزمــة  وبـــاقي  -1
تمـام ا إلدارات العاممة، وذلك بتوضيح االستراتيجيات المتبعة والسيناريوىات الممكنة وا 

عمميــة التخطــيط المشــترك بيــنيم لدراســة كــل مــا مــن شــأنو تعزيــز العمــل والتــأثير فــي 
 مسار القرار المتخذ إلدارة األزمة .

دار  -2 ة االســــتعانة واالســــتفادة مــــن أصــــحاب الخبــــرات فــــي العمــــل األمنــــي بشــــكل عــــام وا 
األزمات بشكل خـاص بتطـوير أسـاليب اتخـاذ القـرار مـن خـالل تـدريب متخـذي القـرار 

 عمى بعض األساليب الحديثة.
 

( بعنـوان: درجـة ممارسـة مـديري وكالـة الغـوث الدوليـة بمحافظـة 2016دراسة ) أبو حجـر، .3
 غزة إلدارة األزمات وعالقتيا بالثقافة التنظيمية السائدة لدييم.

إلى قياس درجة ممارسـة مـديري وكالـة الغـوث الدوليـة بمحافظـة غـزة  ىدفت الدراسة      
إلدارة األزمــــات وعالقتيــــا بالثقافــــة التنظيميــــة الســــائدة، ولتحقيــــق أىــــداف الدراســــة اتبعــــت 
الباحثـــة المـــنيج الوصـــفي التحميمـــي، وقامـــت الباحثـــة بتصـــميم اســـتبانتين، اســـتبانة إلدارة 

أربعـــة أبعـــاد وىـــي: ) التخطـــيط لمواجيــــة ( فقـــرة موزعـــة عمـــى 39األزمـــات مكونـــة مـــن )
التعامــل مــع األزمــات بعــد  –التعامــل مــع األزمــات أثنــاء حــدوثيا  -األزمــات قبــل حــدوثيا

تجنب حـدوث األزمـات فـي المسـتقبل(، واسـتبانة لمثقافـة التنظيميـة مكونـة  -انتياء األزمة 
ثقافــة  -إلنجــازثقافــة ا -( فقــرة موزعــة عمــى أربعــة مجــاالت وىــي :) ثقافــة القــوة40مــن )

ثقافة التعاطف اإلنساني(. حيث تكون مجتمع الدراسة من جميـع معممـي  -النظم واألدوار
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ومعممــات مــدارس وكالــة الغــوث الدوليــة فــي ثــالث مــديريات وىــي مديريــة جباليــا التعميميــة 
( معمـم 2125ومديرية بيت الىيا التعميمية ومديرية غرب غـزة التعميميـة، والبـالغ عـددىم )

م، وقامـــت الباحثـــة باختيـــار عينـــة طبقيـــة عشـــوائية بنســـبة  2015ة لمعـــام الدراســـي ومعممـــ
( 350( معمم ومعممـة وتـم جمـع )425( من مجتمع الدراسة والبالغ عددىم )%20تمثل )

( مـــن عينـــة الدراســـة، ولمعالجـــة البيانـــات تـــم اســـتخدام برنـــامج %82.3اســـتبانة بمعـــدل )
 (.spssالتحميل اإلحصائي ) 

 
 دراسة إلى أىم النتائج التالية:وتوصمت ال

درجة ممارسة مديري مـدارس وكالـة الغـوث الدوليـة بمحافظـة غـزة إلدارة األزمـات  -1
 (.%73.5كانت بشكل مرتفع وبوزن نسبي) 

وجــــود فــــروق جوىريــــة ذات داللــــة إحصــــائية فــــي الدرجــــة الكميــــة لمممارســــة إدارة  -2
لصـــالح المعممـــات  األزمـــات وفـــي درجـــات األبعـــاد الفرعيـــة تعـــزى لمتغيـــر الجـــنس

وكــــذلك المؤىــــل العممــــي لصــــالح المعممــــين الحاصــــمين عمــــى درجــــة البكــــالوريوس 
 فأدنى.

نمط الثقافة التنظيمية السائد في مدارس وكالة الغوث الدولية فـي ثـالث مـديريات  -3
( %80.20ىو نمط ثقافة اإلنجاز الذي احتل المرتبة األولى وبـوزن نسـبي بمـغ )

 %79.8)نمـط ثقافـة الــنظم واألدوار وبـوزن نسـبي بمــغ ) ويميـو فـي المرتبـة الثانيــة
( %79.8ويميــو فــي المرتبــة الثالثــة نمــط التعــاطف اإلنســاني وبــوزن نســبي بمــغ )
 (.%79.0ويميو في المرتبة الرابعة واألخيرة نمط ثقافة القوة وبوزن نسبي بمغ )

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
ي المـــدارس ونـــوابيم، وخاصـــة المـــديرين الجـــدد لزيـــادة عقـــد دورات تدريبيـــة لمـــدير  -1

معــــرفتيم بآليــــات إدارة األزمــــات المدرســــية المتنوعــــة التــــي قــــد تصــــيب المدرســــة، 
دخال مادة الثقافة التنظيمية ضمن المواد التدريبية.  وا 

ـــة، وقاعـــدة  -2 ـــإدارة األزمـــات فـــي كـــل مديري ـــة خاصـــة ب ـــات مركزي إنشـــاء قاعـــدة بيان
رســة وربطيــا بجميــع مــارس وكالــة الغــوث الدوليــة بغــزة، بيانــات فرعيــة فــي كــل مد

لتوثيق األزمات التي مـرت بيـا المـدارس وآليـات التغمـب عمييـا لتعزيـز ثقافـة القـوة 
 المبنية عمى المعمومات الدقيقة لجميع األنشطة داخل المدرسة ومديريات التعميم.

فـة التنظيميـة عقد ورش عمل لجميع مديري مدارس وكالة الغوث الدلية حول الثقا -3
وأىميتيــا فــي إدارة األزمــات المحتممــة، والتركيــز عمــى كــل نمــط مــن أنمــاط الثقافــة 

 التنظيمية لمدير المدرسة.
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( بعنوان: واقـع إدارة األزمـات فـي وزارة النقـل والمواصـالت فـي قطـاع 2015دراسة ) مناع، .4
 غزة من وجية نظر العاممين.

الدراســة لمتعــرف عمــى واقــع إدارة األزمــات فــي وزارة النقــل والمواصــالت فــي قطــاع  ىــدفت        
غــزة  مــن خــالل معرفــة مــدى تــوفر المتطمبــات األساســية لــدى الــوزارة والمتمثمــة فــي    ) التخطــيط 
ــــى اتخــــاذ القــــرارات، الميــــارات القياديــــة وفــــرق إدارة  الفعــــال، مرونــــة الييكــــل التنظيمــــي، القــــدرة عم

تصــال ونظــم المعمومــات الفعالــة( وتبيــان تــأثير متغيــرات ) الجــنس، المؤىــل العممــي، األزمــات، اال
 الخبرة، المسمى الوظيفي( عمى آراء عينة الدراسة حول مدى توفر ىذه المتطمبات.

واســتخدم الباحــث فــي الدراســة المــنيج الوصــفي التحميمــي وتكونــت عينــة الدراســة مــن جميــع أفــراد 
( اســتبانة عمــى أفــراد 129صــر الشــامل لمجتمــع الدراســة، وتــم توزيــع )مجتمــع الدراســة بأســموب الح

 (.%86( استبانة بنسبة)111العينة واسترد منيا )
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

أن ىناك ضعف في توفر المتطمبات األساسية لدى وزارة النقل والمواصالت فـي قطـاع  -1
باستثناء االتصال ونظم المعمومـات حيـث تتـوفر بدرجـة غزة لتمكينيا من إدارة األزمات 

 متوسطة.
عدم وجود فروق جوىرية بين آراء أفراد عينة الدراسة حول مدى توفر ىـذه المتطمبـات   -2

 تعزى إلى المتغيرات الديمغرافية الواردة في الدراسة.
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 ات وجعمو ضمن التخطيط االستراتيجي لموزارة.ضرورة تبني التخطيط إلدارة األزم -1
ــــوزارة ومنظمــــات   -2 ــــة دائمــــة إلدارة األزمــــات تضــــم عضــــوية تخصصــــات ال تشــــكيل لجن

جــــراء  المجتمــــع المــــدني ذات العالقــــة بعمــــل الــــوزارة لحــــين إنيــــاء االنقســــام السياســــي وا 
 التعديالت الالزمة في الييكل التنظيمي لموزارة بعد إعادة النظر فيو.

عمــى إعــداد بــرامج تدريبيــة موجيــة إلـى قيــادات الــوزارة لتطــوير قــدراتيم فــي إدارة العمـل   -3
 األزمات.

االىتمام بفاعمية اتخاذ قرارات الوزارة وفق المنيج العممي وخاصـة فـي أوقـات األزمـات،  -4
وتعزيـــز فعاليـــة أدوات االتصـــال المتـــوفرة فـــي الـــوزارة بشـــكل مســـتمر وتـــوفير المتطمبـــات 

 دارة األزمات. اإلدارية الالزمة إل
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( بعنوان مدى توفر الصفات القيادية والشخصية لدى القيادات 2014دراسة )المزين،  .5
اإلدارية وقدراتيا عمى إدارة االزمات بوزارة التربية والتعميم العالي في قطاع غزة من وجية 

 نظر مدراء الدوائر ورؤساء االقسام. )جاىز(
مدى توفر الصفات الشخصية القيادية لمقيادة االدارية التعرف عمى  ىدفت الدراسة          

بوزارة التربية والتعميم العالي بقطاع غزة، وقدرتيا عمى إدارة االزمات بمراحميا الخمس من وجية 
نظر مدراء الدوائر ورؤساء األقسام، كذلك عممت الدراسة عمى توضيح عالقة المتغيرات 

الخدمة، المسمى الوظيفي( عمى اراء افراد العينة حول التصنيفية )الجنس، المؤىل العممي، مدة 
الصفات الشخصية والقيادية لمقيادة االدارية، وقدرتيا عمى إدارة األزمات بمراحميا الخمس. ولقد 
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، حيث قام بإعداد استبانة وتوزيعيا عمى مجتمع 

قسام العاممين في وزارة التربية والتعميم العالي في قطاع الدراسة المتكون من: مدراء ورؤساء اال
 استبانة وتم استردادىا جميعا. 120غزة، حيث قام بتوزيع 

 أىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:
%( والصفات القيادية متوفرة بوزن نسبي 84الصفات الشخصية متوفر بوزن نسبي قدرة ) -1

 %(81قدرة )
القيادة االدارية عمى إدارة االزمات متوفر بوزن نسبي قدرة  اظيرت الدراسة ان قدرات -2

(74.)% 
 اىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة:

ضرورة رفع كفاءة وجاىزية القيادة االدارية بوزارة التربية والتعميم العالي لمتعامل مع  -1
متخصصة في االزمات من خالل حث القيادات االدارية بالوزارة عمى االلتحاق بدورات 

 إدارة االزمات.
ضرورة تشجيع الوزارات لمقيادة االدارية عمى االستفادة من خطط االدارات االخرى من  -2

خالل رصد جوائز تشجيعو ألفضل الخطط، وزيادة االىتمام بمرحمة اكتشاف اشارات 
 االنذار المبكر من خالل انشاء وحدة إدارية مستقمة إلدارة االزمات.

 
( بعنـــوان: القيـــادة االســـتراتيجية ودورىـــا فـــي إدارة المخـــاطر 2014دراســـة )أبـــو حجيـــر، .6

 واألزمات: دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية الفمسطينية.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى ممارسات القيادة االستراتيجية ودورىا في إدارة المخاطر          

حيــث تــم تصــميم قائمــة استقصــاء كــأداة واألزمــات، واســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي، 
لجمــع البيانــات، وتمثــل مجتمــع الدراســة فــي القيــادة اإلداريــة فــي المؤسســات الحكوميــة الفمســطينية 

 ( مفردة، وكانت عينة طبقية عشوائية.391التي تعاني من المخاطر واألزمات، وبمغت العينة)
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
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القيــادة االســتراتيجية مطبقــة بنســب متوســطة ومــن قبــل قيــادات المؤسســات أن ممارســات  -1
 الحكومية الفمسطينية.

 أن إدارة المخاطر واألزمات مطبقة في المؤسسات الحكومية الفمسطينية بنسب متوسطة. -2
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

المؤسسـات الحكوميـة الفمسـطينية مـن تعزيز مفيوم القيادة االستراتيجية لدى القيادات فـي  -1
 خالل الدورات التدريبية.

التركيــز عمــى تطبيــق ممارســات القيــادة االســتراتيجية، واتبــاع األســموب العممــي فــي إدارة  -2
 المخاطر واألزمات.

 
( بعنوان: واقع إدارة األزمات وسـبل تطويرىـا فـي وزارة الداخميـة األمـن 2014دراسة )نصر، .7

 الوطني بقطاع غزة.
ىــدفت الدراســة إلــى التعــرف عمــى واقــع إدارة األزمــات وســبل تطويرىــا فــي وزارة الداخميــة           

اســتخدم التــي تتعــرض تقــدم وتطــوير الــوزارة، و  األمــن الــوطني بقطــاع غــزة، والكشــف عــن العقبــات
الباحث المنيج الوصفي التحميمـي، حيـث تـم تصـميم اسـتبانة وتوزيعيـا عمـى مجتمـع الدراسـة البـالغ 

 (.%95.15( فردًا وكانت نسبة االسترداد )206عددىم )
  وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

 أن وزارة الداخمية في قطاع غزة لدييا المقدرة عمى إدارة األزمات بنسبة جيدة. -1
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

نســيق وفــتح قنــوات اتصــال مباشــرة إنشــاء إدارة مســتقمة إلدارة األزمــات، تقــوم بــدورىا بالت -1
مع اإلدارات المعنية بإدارة األزمات في الوزارة، واالىتمـام بـالتخطيط لألزمـات والتـدريب 

 ليا.
 

( بعنوان: معوقـات إدارة األزمـات فـي جيـاز الشـرطة بقطـاع غـزة 2013دراسة ) أبو ركبة،  .8
 من وجية نظر كبار الضباط.

األزمــات فــي جيــاز الشــرطة الفمســطينية بقطــاع  ىــدفت الدراســة إلــى تحديــد معوقــات إدارة
غزة، واقتراح سبل لتحسين مستوى عممية مواجية معوقات إدارة األزمات التي تواجو كبار 

 الضباط في جياز الشرطة.
واســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي التحميمــي لإلجابــة عــن أىــداف وتســاؤالت الدراســة، كمــا 

( 299زيعيــا عمــى مجتمــع الدراســة والبــالغ عــددىم )واســتخدم االســتبانة كــأداة لمدراســة لتو 
 ( استبانة.231واستخدم أسموب الحصر الشامل وتم استرداد )
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 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:        
أن قدرة جياز الشرطة في قطاع غـزة عمـى إدارة األزمـات بدرجـة متوسـطة وبنسـبة  -1

(61.5.)% 
تــؤثر فــي إدارة األزمــات فـــي جيــاز الشــرطة بقطـــاع  وجــود بعــض المعوقــات التـــي -2

 غزة، ومن أىم ىذه المعوقات )التدريب، اإلمكانات المادية والبشرية(.
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:         

 .زيادة االىتمام بوضع خطط مستقبمية إلدارة األزمات -1
يـف التـدريب المتخصـص عمـى زيادة درجة توافر اإلمكانات المادية والبشـرية وتكث -2

 إدارة األزمات.
 وضرورة إنشاء إدارة مستقمة إلدارة األزمات.  -3

 
( بعنــوان: مــدى فاعميــة االتصــال فــي إدارة األزمــات بــوزارة الداخميــة 2012دراســة )األشــقر، .9

 األمن الوطني.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مدى فاعميـة االتصـال فـي إدارة األزمـات بـوزارة الداخميـة          

األمن الوطني، وكذلك التعرف عمى المعوقات التي تقف حائاًل دون إتمام فاعميـة االتصـال خـالل 
إدارة األزمــات بــوزارة الداخميــة األمــن الــوطني د الشــق المــدني. واســتخدم الباحــث المــنيج الوصــفي 

لتحميمــي، واســتخدم أســموب الحصــر الشــامل لضــمان الحصــول عمــى نتــائج تمثــل المجمــوع الكمــي ا
( فردًا، واستخدم االستبانة كـأداة لجمـع البيانـات، حيـث 167ألفراد مجتمع الدراسة والبالغ عددىم )

 (.%97.7( وكانت نسبة االسترداد )%100تم فتوزيعيا عمى مجتمع الدراسة بنسبة   )
 سة إلى أىم النتائج التالية:وتوصمت الدرا

أن ىنـــاك مســـتوى فاعميـــة جيـــد فـــي اتصـــاالت األزمـــة  بـــوزارة الداخميـــة األمـــن الـــوطني،  -1
وكـــذلك أن مـــن أىـــم أنـــواع االتصـــاالت المســـتخدمة فـــي إدارة األزمـــة  ىـــي االتصـــاالت 

 الرسمية. 
لك مـن أىم أنواع اتصاالت إدارة األزمة  في وزارة الداخمية ىـي االتصـال الشـفيي، وكـذ -2

أكثــر وســائل االتصــال المســتخدمة فــي اتصــال األزمــة  فــي وزارة الداخميــة ىــي اليــاتف 
 المحمول.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:  
ضــــرورة ربــــط اإلدارات بــــوزارة الداخميـــــة فــــي الشــــق المـــــدني مــــن وزارة الداخميــــة بغرفـــــة  -1

 العمميات المركزية.
االىتمـــام ببـــرامج بـــوزارة الداخميـــة  و  ف اإلداراتإنشـــاء شـــبكة اتصـــال موحـــدة بـــين مختمـــ -2

 التدريب في مجال االتصال.
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زيــادة الــدعم المــادي والبشــري والمعنــوي لجميــع متطمبــات الخطــة االتصــالية وخصوصــًا  -3
 شراء تقنيات اتصال حديثة.

 
( بعنوان )واقع استخدام اساليب ادارة االزمات في اتحاد 2012دراسة )الديب،  .10

 الفمسطينيين بمحافظات غزة". )جاىز(المقاولين 
التعرف عمى واقع استخدام اساليب إدارة االزمات في اتحاد المقاولين ىدفت الدراسة إلى        

الفمسطينيين بمحافظات غزة، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لمناسبة ىذا المنيج 
سة من اعضاء اتحاد المقاولين الفمسطينيين لمثل ىذا النوع من الدراسات، وقد تكون مجتمع الدرا

 عضوا. وقد قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية. 252وعددىم 
 أىم نتائج الدراسة:

ال يتم مسح بيئة العمل الخارجية لالتحاد بشكل شامل لمتعرف عمى مؤشرات حدوث  -1
 االزمة.

 اثار األزمة.ال يضع االتحاد ميزانية مستقمة لفريق االزمات لمعالجة  -2
 اىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة:

 ضروة عمل دورات متخصصة ألعضاء االتحاد لتوضيح مفاىيم إدارة االزمات ليم. -1
عقد مؤتمرات عممية سنوية حول إدارة االزمات لمناقشة االزمات التي يواجييا  -2

 االتحاد.
 اد خطط التعامل مع االزمات.توفير الكوادر البشرية ذات الكفاءة والخبرة العالية إلعد -3
 
( بعنوان اثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في 2012دراسة )زيادة،  .11

 قطاع غزة عمى إدارة االزمات. )جاىز(
التعرف عمى مدى اىمية تنمية الموارد البشرية )التخطيط لالزمات، ىدفت الدراسة إلى          

االتصاالت الفاعمة، الميارات القيادية إلدارة االزمة، المقدرة عمى القدرة عمى تكون واستخدام نظم 
تكوين فريق عمل عمى قدر الكفاءة( واثر ذلك عمى تحسين مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في 

 قطاع غزة عمى إدارة االزمات.
مع وقد استخدام الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث تم تصميم استبانة وتوزيعيا عمى مجت

 .83.6االسترداد  موظفا وكانت نسبة 110الدراسة البالغ 
 اىم النتائج التي توصمت الييا الدراسة:

ان تنمية ميارات التخطيط واالتصاالت وتنمية وتعزيز ميارات القيادة وتعزيز ميارات  -1
فريق العمل ليا اثر مباشر عمى مقدرة وكفاءة المؤسسات الدولية العاممة في قطاع غزة 

 إدارة االزمات بشكل عام.عمى 
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اثبتت الدراسة ان المؤسسات تيتم بتدريب العاممين وتنمية الميارات الالزمة لدييم لرفع  -2
 قدرتيم عمى إدارة االزمات.

 اىم التوصيات التي توصمت الييا الدراسة:
ضرورة االىتمام بشكل اكبر بوجود وحدة متخصصة في المؤسسة إلعداد الخطط  -1

دارة اال زمات وضرورة توفير برامج تدريبية عمى ميارات العصف الذىني لمواجية وا 
وميارات التفاوض، والتفكير االبداعي ووضع الحمول حل المشكالت بشكل يساعد عمى 

 إدارة االزمات أعمى درجة من الفاعمية.
ضرورة إعادة بناء اليياكل التنظيمية لممؤسسات لمتمتع بالمرونة الكافية وبالشكل الذي  -2

 مؤسسة عمى التعامل مع االزمات حال وقوعيا بكفاءة وفاعمية.يساعد ال
ضرورة ان تقوم إدارة المؤسسات بالعمل باىتمام اكبر عمى تشكيل غرفة عمميات مجيزة  -3

 بالتقنية المطموبة والحديثة الحتواء االزمة والحد من اضرارىا. 
 

والكـوارث دراسـة مسـحية ( بعنوان: مـدى الجاىزيـة إلدارة األزمـات 2011دراسة )الرضيع، .12
 عمى ضباط جياز الدفاع المدني في قطاع غزة.

ــدفاع المــدني فــي قطــاع غــزة لمواجيــة          ىــدفت الدراســة إلــى التعــرف عمــى مــدى جاىزيــة ال
األزمات والكوارث، ولتحقيق ذلك اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي، واألداة البحثيـة االسـتبانة 

( فـردًا ووزعـت االسـتبانة عمـى 149لجميع أفـراد مجتمـع الدراسـة البـالغ )وبأسموب الحصر الشامل 
 (.%100األفراد بنسبة )

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
ـــوافر التخطـــيط -1 ـــدريب -تـــوافر المعمومـــات -وجـــود أثـــر مباشـــر لكـــاًل مـــن) ت  -أىميـــة الت

( عمــــى عمميــــة إدارة  أىميــــة تكــــوين فريــــق العمــــل لــــإلدارة األزمــــة -والميــــارات القياديــــة
 األزمات والكوارث في جياز الدفاع المدني.

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:
بضــــرورة إنشــــاء وحــــدة إداريــــة مســــتقمة لــــإلدارة األزمــــات والكــــوارث مــــع وجــــود غرفــــة   -1

 عمميات مجيزة بما يمزم من تجييزات، مع االىتمام بالتخطيط والتدريب.
لميــارات القياديــة لــدى الضــباط وتــدعيم وتشــجيع فكــرة العمــل ضــرورة تنميــة وتطــوير ا -2

 ضمن فريق عند تشكيل فرق عمل إدارة األزمات والكوارث.
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(: معوقات إدارة األزمـات فـي وزارة الصـحة الفمسـطينية فـي ظـل 2010دراسة )أبو عزيز، .13
 الحصار دراسة حالة قطاع غزة.

المعوقــات والصــعاب التــي واجيــت وزارة الصــحة ىــدفت الدراســة إلــى التعــرف عمــى أىــم          
خالل إدارتيا لألزمات في قطاع غزة فـي ظـل الحصـار ومـدى تـأثير ىـذه المعوقـات عمـى جاىزيـة 
وزارة الصـــحة لمتعامـــل مـــع األزمـــات والكشـــف عـــن الثغـــرات ونقـــاط الضـــعف لـــدى الـــوزارة فـــي ىـــذا 

ي واألداة البحثيــــة االســــتبانة المجــــال، لتحقيــــق ىــــذه األىــــداف، واســــتخدم الباحــــث المــــنيج الوصــــف
( فـــردًا مـــن 320وتطبيقيـــا عمـــى عينـــة تـــم اختيارىـــا بطريقـــة العينـــة العشـــوائية البســـيطة ومقـــدارىا )

 ( فردًا.920مجتمع دراسة مكون من )
 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:

ات فـي يتوفر لدى وزارة الصحة التخطيط ودرجـة مقبولـة مـن المعمومـات لـإلدارة األزمـ -1
ظل الحصار، وكذلك واجيت وزارة الصحة خالل إدارتيا لألزمات في قطاع غـزة فـي 
ظــل الحصــار معوقــات تنظيميــة أىميــا ازدواجيــة الــوالء الــوظيفي، معوقــات ماديــة أي 

 عدم توفر مخصصات مالية خاصة باألزمات.
مطموب الحد ال تتجاوزيتوفر لدى وزارة الصحة ىيكل تنظيمي لإلدارة األزمات بدرجة  -2

 بنسبة قميمة جدًا.
 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:

 بتطبيق المنيج العممي المتكامل لمتعامل مع األزمات. -3
رفع كفاءة وجاىزية العاممين بالوزارة من خالل تزويدىم بالمعرفة الفنية واإلداريـة ومـع  -4

 تدريبيم العممي عمى إدارة األزمات.
 

ـــد العـــال، .14 ـــدى مـــديري المـــدارس ( 2009دراســـة) عب ـــوان: أســـاليب إدارة األزمـــات ل بعن
 الحكومية في محافظات غزة وعالقتيا بالتخطيط االستراتيجي.

ىــدفت الدراســة إلــى التعــرف عمــى أســاليب إدارة األزمــات لــدى مــديري المــدارس           
 الحكومية في محافظات غزة وعالقتيا بالتخطيط االستراتيجي المدرسي.

المنيج الوصفي التحميمي، لتحقيق أىداف الدراسة أعد الباحث استبانتين: استخدم الباحث 
األولــــــى خاصــــــة بأســــــاليب إدارة األزمــــــات، والثانيــــــة خاصــــــة بمــــــدى ممارســــــة التخطــــــيط 
االســتراتيجي المدرســي، ووزعــت االســتبانات عمــى عينــة الدراســة المكونــة مــن جميــع أفــراد 

(  %92.7مديرة، ونسبة االسترداد كانت) ( مديرًا و 383مجتمع الدراسة، والبالغ عددىم )
 من المجتمع األصمي.
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 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية: 
، التعــــاونيوجــــد عالقــــة ارتبــــاط موجبــــة بــــين أســــاليب إدارة األزمــــات المدرســــية )  -1

 المواجية، االحتواء( والتخطيط االستراتيجي المدرسي.
 اليروب والتخطيط االستراتيجي المدرسي.توجد عالقة ارتباط سالبة بين أسموب  -2

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية: 
ــــالتخطيط االســــتراتيجي  -1 ــــد دورات تدريبيــــة لمــــديري المــــدارس تتعمــــق ب ضــــرورة عق

 المدرسي.
  العمل عمى جعل التخطيط لألزمات جزءًا ىامًا ومكماًل لمتخطيط االستراتيجي. -2

 
 :(اساثًاملتعلقتًبإدارةًاألزماثالدرثانيا(ًالدراساثًالعربيتً)

(  بعنـوان: نجـاح نظـم المعمومـات المحاسـبية وأثـره فـي مراحـل إدارة 2015دراسة )زويمـف، .1
 األزمات.

ـــى اثـــر نجـــاح نظـــم المعمومـــات المحاســـبية فـــي إدارة          ـــى التعـــرف إل ىـــدفت ىـــذه الدراســـة إل
( 10وشـممت الدراسـة عينـة مكونـة مـن )األزمات التي تواجو البنوك التجارية العاممة فـي األردن.  

الالزمـة تـم تصـميم اسـتبانة وزعـت عمـى أفـراد عينـة الدراسـة فـي اإلدارات  البيانـات بنـوك، ولجمـع
( 108( اسـتبانة، اعتمـد منيـا لغايـات البحـث والتحميـل )120العامة  ليذه البنوك. وقد تـم توزيـع )

 .  ( من االستبانات الموزعة%90استبانات؛ أي ما نسبتو )
 توصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية: 

وجود اثر دال إحصائيا لنجاح نظم المعمومات المحاسبية )مجمـل مؤشـراتو( فـي كـل بعـد  -1
 من أبعاد إدارة األزمات )مراحل إدارة األزمات(.

ىناك اثر ذي داللة إحصائية لكل مؤشر من المؤشرات التالية في كل مرحمة من مراحل  -2
إدارة األزمــات: جــودة المعمومــات، وجــودة النظــام، واســتخدام النظــام، بينمــا لــم يكــن ىنــاك 

 اثر دال إحصائيا لمؤشر رضا المستخدم في ىذه المراحل. 
 توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية: 

الىتمــام بمؤشــرات نجــاح نظــم المعمومــات المحاســبية وتحســين درجــة وجودىــا فــي زيــادة ا -1
البنوك قيد الدراسة لالرتقاء بمستوى نجاح ىذه النظم، باعتبارىـا مـن األنظمـة التـي تـدعم 

 المنظمات في مواجية األزمات التي تيدد بقاءىا واستمرارىا.
رة األزمــات وتــوفيره بدرجــة أكبــر، قيــام البنــوك التجاريــة فــي األردن بتعزيــز وجــود نظــام إدا -2

حيـــث يكتســـب ىــــذا النظـــام أىميــــة خاصـــة فــــي البنـــوك المــــذكورة نظـــرًا لعمميــــا فـــي بيئــــة 
 ديناميكية سريعة التطور وحادة المنافسة مما يزيد احتمالية تعرضيا لألزمات.
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( بعنــوان: تقيــيم مســتوى االســتعداد إلدارة األزمــات بــالتطبيق عمــى 2014دراســة ) العمــري، .2
 جياز شرطة عمان السمطانية.

ــالتطبيق عمــى جيــاز شــرطة         ىــدفت الدراســة إلــى تقيــيم مســتوى االســتعداد إلدارة األزمــات ب
 عمان السمطانية وفقًا التجاىات الضباط العاممين بو.

استخدم الباحث المقابمة الشخصية القصيرة، حيث استخدم قائمة استقصاء عمى عينة تـم اختيارىـا 
 ( ضابط. 400ن الضباط العاممين في الجياز وعددىم )عشوائيًا م

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية: 
 وجــــود عالقــــة ارتبــــاط قويــــة بــــين تــــأثير مســــتوى االســــتعداد لألزمــــات مــــع عوامــــل تــــوفر: -1

المعمومــات، بــرامج التــدريب، فريــق لألزمــات، والخبــرة( عمــى عكــس مشــاركة العــاممين فــي )
 بة التي ليس ليا تأثير عمى االستعداد لألزمات.اتخاذ القرار والرت

 وتوصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية: 
زيــادة مســتوى االســتعداد لألزمــات مــن خــالل االرتقــاء ببــرامج التــدريب لمواجيــة األزمــات،  -1

 واالستفادة من الخبرات السابقة، واالىتمام بالتخطيط لألزمات.
 

ــوان: 2013دراســة )الحجــار، .3 ــى أســموب مواجيــة ( بعن ــر نمــط شخصــية متخــذ القــرار عم أث
األزمــات: دراســة تطبيقيــة عمــى الشــركة القابضــة لميــاه الشــرب والصــرف الصــحي بمحافظــة 

 الغربية.
ىــدفت الدراســة إلــى قيــاس نمــط شخصــية متخــذ القــرار عمــى أســموب مواجيــة األزمــات:            

 صرف الصحي بمحافظة الغربية.دراسة تطبيقية عمى الشركة القابضة لمياه الشرب وال
( مفـــردة مـــن 265واســـتخدمت الباحثـــة المـــنيج االســـتنباطي، وطبقـــت الدراســـة عمـــى عينـــة قواميـــا )

( 254متخـــذي القـــرار بـــاإلدارة العميـــا والوســـطى فـــي الشـــركة، وبمـــغ عـــدد االســـتمارات المســـتوفاة )
 استمارة.

 توصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
وجود تأثير معنوي إيجابي بين نمط شخصية متخذ القرار وبين أسموب مواجية األزمات )  -1

 واالحتواء(. والتعاونأسموب المواجية 
أن الشخصــية ذات الضــمير الحــي ىــي األكثــر تــأثيرًا عمــى أســموب مواجيــة األزمــات تمييــا  -2

 الخبرات.العصابية ثم الشخصية ذات القبول ثم االنبساطية وأخيرًا المنفتحة عمى 
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( بعنـوان: تفعيــل دور إدارة األزمـات فــي دعـم االســتراتيجية التســويقية 2012دراسـة )عمــي، .4
 بالقطاع السياحي.

ىدفت الدراسة إلى توضيح الدور اليام الذي تمعبو إدارة األزمات في دعم االستراتيجية          
التحميمي وتم استقصاء عينة من التسويقية بالقطاع السياحي، واستخدم الباحث المنيج الوصفي 

مسؤولي إدارات مختمفة بالييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحي، وتكون مجتمع الدراسة من 
رؤساء القطاع ومديرين العموم والمديرين بالييئة المصرية العامة لمتنشيط السياحي بإداراتيا 

 المختمفة.
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 

غياب المفيوم الحقيقي لدور إدارة األزمات في التصدي لألزمات التي تواجو القطاع  -1
 .السياحي، وأىمية ىذا الدور في دعم االستراتيجية التسويقية 

غياب دور البحوث التسويقية في التنبؤ باألزمة  قبل وقوعيا، وبالتالي غياب دورىا   -2
لدروس المستفادة منيا لمواجية في تسييل إمكانية التعمم من األزمة  من خالل ا

 األزمات المشابية.

 وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا: 
بضرورة أن تأخذ إدارة األزمات موقعيا ضمن التكوين اإلداري لمقطاع السياحي  -1

باعتبارىا إدارة مستقمة دائمة شأنيا شأن باقي اإلدارات التي ليا دورىا الفعال في 
 يقية بالقطاع السياحي.دعم االستراتيجية التسو 

ضـرورة تخصـيص ميزانيـة مناســبة تسـمح بـإجراء األبحـاث والدراســات التـي مـن شــأنيا  -2
دعم وتحسين اداء إدارة األزمات في جميع مراحل إدارة األزمـة ، بالشـكل الـذي يحقـق 
تفعيل دور إدارة األزمات في دعم االستراتيجية التسويقية بالقطاع السياحي، حيث أن 

لتي تنفق من أجل اإلدارة الفعالة لألزمة ىي في الحقيقـة اسـتثمار لموقايـة مـن التكمفة ا
 أزمات المستقبل.

 

ــة لواقــع إدارة األزمــات فــي وزارتــي الصــحة 2011دراســة )جاســم، .5 ــوان: دراســة تحميمي ( بعن
 دراسة مقارنة. -والداخمية في العراق

ي المؤسسات الحكومية في العراق ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة واقع إدارة األزمات ف         
من خالل دراسة ىذا الواقع وتحميمو في وزارتي الصحة والداخمية. وتم استخدام المنيج الوصفي 
التحميمي، وتكون مجتمع الدراسة من المديرين والمديرات) وكيل وزارة، مدير عام، مدير ونائب 

لمقار الفرعية، وبمغ عددىم في وزارة مدير أو ما يعادليا( الذين يعممون في المقار الرئيسية وا
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( من وزارة 161( وجرى اختيار عينة عشوائية قواميا )197( وفي وزارة الداخمية )224الصحة)
 ( من وزارة الداخمية.139الصحة و)

 وتوصمت الدراسة إلى أىم النتائج التالية:
متا الوزارتين، أن االستعدادات لمواجية األزمات قبل وقوعيا غير كافية وغير مناسبة لك -1

أما االستعدادات حال وقوع األزمات فكانت أفضل ولكن بنسب متوسطة، مما يعني أن 
الجيود كانت عالجية أكثر منيا وقائية، بينما في مرحمة ما بعد األزمة  فاالستعدادات 
كانت سمبية في وزارة الصحة بينما أشارت الدراسة إلى أنيا كانت متوسطة في وزارة 

 الداخمية.

 توصمت الدراسة إلى أىم التوصيات التالية:و 
ضرورة االىتمام في التعامل مع األزمات بمراحميا الثالث وطرحت مجموعة من  -1

 اإلجراءات واآلليات التي تساعد عمى ذلك.
دارة األزمات وكيفية التصرف  -2 تشجيع القيادات النقابية لعقد دورات تخصص في القيادة وا 

وقوعيا، باإلضافًة إلى فتح قنوات مع العاممين الذين  حيال األزمة  قبل وأثناء وبعد
تمثميم القيادات النقابية من خالل لقاءات واجتماعات دورية لالستماع لمطالبيم 

 واالستئناس ببعض آراءىم.
 

( بعنوان: دور نظـم المعمومـات اإلداريـة فـي اتخـاذ القـرارات فـي أثنـاء 2010دراسة)العماج، .6
 لحرس الحدود.األزمات بالمديرية العامة 

ىدفت الدراسة في التعرف عمى دور نظم المعمومات اإلدارية في اتخاذ القرارات في أثناء         
األزمات بالمديرية العامة لحرس الحدود، ويتكون مجتمع الدراسة من جميع الضباط العاممين في 

وصفي، واعتمد عمى المديرية العامة لحرس الحدود، واستخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج ال
 االستبيان كأداة لجمع بيانات الدراسة. 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 
 أن أفراد الدراسة موافقين عمى أن ىناك أزمات تواجو المديرية العامة لحرس الحدود. -1
أن أفراد الدراسة موافقين بشدة عمى االحتياجات المعموماتية إلدارة أزمة قد تواجو حرس  -2

 ود.الحد
أن أفراد الدراسة موافقين عمى أىمية نظم المعمومات اإلدارية لترشيد عممية اتخاذ  -3

 القرارات أثناء األزمات.
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أن أفراد الدراسة موافقين عمى أن ىناك معوقات تحد من دور نظم المعمومات اإلدارية  -4
 في اتخاذ القرار أثناء األزمات.

 وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا: 
ل عمى تفعيل وتحسين مستوى التخطيط والتنسيق والرقابة عمى األنشطة المتعمقة العم -1

 باستخدام التقنية بالمديرية العامة لحرس الحدود.
أن تقوم وزارة الداخمية بوضع سياسة لتقنية المعمومات موحدة لمجيات األمنية لتمكين  -2

مات أثناء األزمات جميع القطاعات األمنية المرتبطة بالوزارة من الحصول عمى معمو 
 ضمن ضوابط ومعايير محدده.

إيجاد سياسة موحدة بين اإلدارات لتنفيذ تبادل المعمومات بالمديرية العامة لحرس  -3
 الحدود مع احتفاظ كل جية بخصوصية معموماتيا.

 
( بعنوان "جيود إدارات العالقات العامة في مواجية األزمات" 2010دراسة الجار اهلل ) .7

 عمى عينة من شركات القطاع الخاص في المممكة العربية السعودي.دراسة ميدانية 
ىدفت الدراسة التعرف عمى جيود العالقات العامة في مواجية األزمات، وقد تم اختيار          

( 442( شركة تمثل أكبر )66عينة عشوائية وفق أسموب العينة العشوائية البسيطة مكونة من )
بمدينة الرياض، وقد قام الباحث في جمع البيانات باالعتماد شركة من شركات القطاع الخاص 

عمى )االستبانة( التي تم توجيييا إلى مسئولي العالقات العامة في ىذه الشركات، وكان من أىم 
نتائجيا أنيا كشفت عن انخفاض االعتماد عمى العالقات العامة ومشاركتيا في إدارة األزمات 

 مرت بأزمة.  لدى شركات العينة التي سبق وأن
 كما أظيرت النتائج:

تدني ممارسة العالقات العامة ألنشطتيا ومياميا في كل من مرحمتي أثناء وبعد األزمة.  -1
وأشارت كذلك إلى ندرة البحوث والدراسات التي تجرييا العالقات العامة في مرحمة ما 

 قبل األزمة.
سائل اإلعالم عند حدوث أن غالبية الموظفين يتبنون أساليب خاطئة في التعامل مع و  -2

 األزمات.
 وجود معوقات تحد من قدرة العالقات العامة في التعامل مع األزمات.  -3
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( بعنوان: فاعمية االتصـال فـي إدارة األزمـات األمنيـة بـأجيزة وزارة 2010دراسة )الحميدي، .8
 الداخمية بالرياض.

إدارة األزمات األمنية بأجيزة وزارة ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية االتصال في         
الداخمية بالرياض، واستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، واستخدم استبانة لجمع البيانات 
ووزعت عمى جميع العاممين من ضباط وصف الضباط في غرف العمميات بأجيزة وزارة الداخمية 

 ( مفردة.270بمغ حجميا ) ( مفردة، وكانت عينة الدراسة عشوائية850والبالغ عددىم )
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 

أن أىم وسائل االتصال التي تستخدم في إدارة األزمات ىو االتصال الشفوي عبر  -1
 أجيزة االتصال المختمفة.

أن أىم معوقات إتمام فاعمية االتصال في إدارة األزمات ىو عدم تدريب العاممين  -2
 عمى مجال االتصال األمني.

 وتوصمت الدراسة إلى عدة توصيات أىميا: 
ضرورة تجييز غرف العمميات في أجيزة وزارة الداخمية بأحدث وسائل االتصال  -1

 الفعال، مع تبني أنظمة تشفير تضمن عدم التداخل أو االختراق. 

 
ً:(الدراساثًاملتعلقتًبإدارةًاألزماثثانيا(ًالدراساثًاألجنبيتً)

لتأثير االستراتيجي إلدارة األزمات عمى بعنوان: ا (Mwaiwa & Odiyo, 2015)دراسة  .1
 .الشركاتإدارة استمرارية األعمال في 

The Strategic Effect of Crisis Management on Business 
Continuity Management in Corporate Organizations. 

التجارية، ىدفت الدراسة التعرف عمى استراتيجيات إدارة األزمات في المنظمات   
، والكشف عن أثر استراتيجية إدارة األزمات عمى إدارة استمرارية العمل واالداء في المنظمة

 واستخدمت الدراسة المنيج التحميمي، واالستبانة أداة لمدراسة.
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 

العمل واالداء  يوجد تأثير ذو داللة الستراتيجية إدارة األزمات عمى إدارة استمرارية -1
 لممنظمة.

يتم وضع استراتيجيات مالئمة التخاذ قرارات وحمول مناسبة في مكان حدوث األزمة ،  -2
ألن المنظمة تدرك أىمية إدارة األزمات والتعمم من األزمات السابقة ومدى تأثير كل ذلك 

 عمى عمالئيا.
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األزمات  يكون أدائيا أن المنظمات التي يوجد لدييا خطط متقنة ومعدة مسبقًا إلدارة  -3
 أفضل في التعال مع استمرارية العمل لدييا.

يوجد معرفة سابقة لدى الموظفين بخطط استمرارية العمل وىياكل وبرامج االتصاالت  -4
 .المناسبة عند حدوث األزمة 

 
دارة األزمات. (Taneja.2014دراسة .2  ( بعنوان: االستراتيجيات التنظيمية لمنع األزمات وا 

Strategic Crisis Management: A Basis for Renewal and Crisis 
Prevention.  

دارة األزمــات ىــدفت الدراســة إلــى  التعــرف إلــى االســتراتيجيات التنظيميــة لمنــع األزمــات وا 
التي تحدث بكفاءة وفاعمية، إضافًة إلى التعرف إلى الطرق واألسـاليب التـي يمكـن اتباعيـا  لتوقـع 

ذه المنظمات، واستخدمت الدراسة المنيج التحميمي، واالسـتبانة والمقابمـة األزمات التي قد تواجيا ى
 أدوات لمدراسة.

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 
أن االســتعداد لألزمــة أصــبح ضــرورة كبيــرة جــدًا لمنــع ومواكبــة األزمــات المتوقعــة بصــورة  -1

 فاعمة ومتميزة.
األزمــات ومنعيــا مــن الحــدوث ســوف يــؤدي أن تــوافر اســتراتيجيات وخطــط تنفيذيــة إلدارة  -2

 إلى حماية المنظمة من األزمات أو عمى األقل التخفيف من حدتيا حال وقوعيا .
 

( بعنوان: إدارة االستقرار واألزمات في العالقات Anna Bengtson.2013دراسة)   .3
 التجارية: دراسة حالة شركة اريكسون في االسواق الثابتة.

Managing stability and crises in business relationships: The 
case of Ericsson in an emerging market. 

ىدفت الدراسة إلى تطوير نظرية التغيرات عمى نحو سمس في تنمية العالقات التجارية         
ليا الشركات والمؤسسات لالستفادة منيا في حاالت االستقرار واألزمات التي قد تتعرض 

دم الباحث منيج دراسة الحالة عمى الشركة السويدية، وجمع بيانات الدراسة عن استخ، التجارية
( من أرشيف 1998/2004عالقة الشركة في األسواق الناشئة في األرجنتين خالل الفترة )

 الشركة والصحف واإلنترنت.
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 

وجود ضعف حقيقي في العالقات التجارية لمشركة بسبب سموكيا القائم مع العمالء  -1
والشركات األخرى المحمية في حاالت االستقرار وعدم االستقرار، رغم ان واقع 
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االضطراب واألزمات اصبح اكثر شيوعًا في العالقات التجارية بسبب دخول الشركات 
 الكبرى إلى األسواق غير مستقرة.

 الدراسة إلى عدة توصيات أىميا: وتوصمت 
أن إعادة تنشيط العالقات التجارية يتطمب بشكل متزايد دراسة السموك المتبادل بين  -1

 الشركات والعمالء والشركات األخرى في األسواق.
ضرورة إيجاد نموذج موحد لمشركة يضمن تحديد أساليب تتبعيا الشركة في حاالت   -2

 ات( في العالقات التجارية.االستقرار وعدم االستقرار) األزم
 

 .بعنوان: دور البمدية في إدارة األزمات (Rahim, 2012) دراسة  .4
, "The Role of Municipality in Crisis Management". 

ىــدفت الدراســة إلــى التعــرف عمــى دور البمديــة فــي إدارة األزمــات )قبــل وأثنــاء وبعــد( مــن          
عــادة النظــر فــي  أجــل التخطــيط لتحســين اســتغالل التكنولوجيــا الجديــدة والخبــرة الدوليــة والمحميــة، وا 
قواعد لتحسين أساليب حل المشكالت األزموية بالبمـديات، وأيضـًا وضـع ضـوابط مـن أجـل تسـييل 

دارة ومراقبـة األزمـات مـن قبـل المـديرين والخبـراء، واسـتخدمت  الخدمات واقتـراح الحمـول لتخطـيط وا 
 الدراسة المنيج التحميمي، واالستبانة والمقابمة أدوات لمدراسة.

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا: 
أن بمديـــة مشـــيد محـــل الدراســـة تقـــوم بـــبعض األنشـــطة قبـــل حـــدوث األزمـــات لمحـــد مـــن  -1

وتقوم ببعض األنشطة لتحسين إدارتيا لألزمات، وكذلك تقوم ببعض األنشطة حدوثيا، 
أثناء األزمات، وتقـوم بـبعض األنشـطة بعـد انتيـاء األزمـة  مثـل التعـأون بـين القـادة فـي 

 مختمف البمديات. 
ضــرورة وجـــود خطــة إلدارة األزمـــات، وتحديـــد اســتراتيجية خاصـــة فــي تجنـــب األضـــرار  -2

فــراد والقــوى العاممــة والحــد منيــا وزيــادة ســرعة الوصــول عمــى التــي لحقــت بالمعــدات واأل
 . المعمومات وتحميميا في حالة األزمة 

 
ــي 2010دراســة ) رضــوان، .5 ــع االلكترون ــوان: إدارة اتصــاالت األزمــة  مــن خــالل الموق ( بعن

 .2010لممنظمة: دراسة عمى أزمة استدعاء السيارات لشركة " تيوتا" خالل عام 
Managing crisis communications through the organization's 
website: A study on Toyota's car recall crisis during 2010. 

ـــع اإللكترونـــي         ـــتم مـــن خالليـــا توظيـــف الموق ـــي ي ـــى الكيفيـــة الت ىـــدفت الدراســـة التعـــرف عم
لممنظمــة والوســائل االتصــالية المتاحــة عمــى شــبكة األنترنــت فــي إدارة المنظمــة لالتصــاالت أثنــاء 
األزمـــات التـــي تواجييـــا، وقـــد اعتمـــدت الدراســـة عمـــى أســـموب دراســـة الحالـــة لألزمـــة التـــي واجيـــت 
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اليابانية لصناعة السيارات والخاصة بظيور عيوب فنيـة فـي بعـض أنـواع السـيارات  شركة" تويوتا"
مما تطمب معو القيام بعممية استدعاء لمسيارات المعيبة إلصالحيا  2010التي تنتجيا خالل عام 

 في مراكز الخدمة الموجودة في عدد من الدول.
 وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

توظيف شركة تويوتا لإلمكانات التفاعمية لألنترنت بصورة واضحة عبر موقعيا  -1
اإللكتروني لمتواصل مع العمالء، كما وظفت الشركة الوسائط المتعددة لنقل رسائميا 

 إلى العمالء بأكثر من وسيمة تحقيقًا لمتكامل والتأثير المشترك. 
ستراتيجيات االعتذار واتخاذ استراتيجيات االتصال أثناء األزمة  وظفت الشركة ا -2

اإلجراءات التصحيحية بأشكاليا المتنوعة بيدف حماية سمعتيا وصورتيا لدى 
العمالء. وفيما يتعمق بمركزىا اإلعالمي عمى الموقع وظفت الشركة العديد من 
األدوات التقميدية والتفاعمية لنقل الرسالة االتصالية المدعمة لالستراتيجيات المستخدمة 

 بيانات الصحفية والممفات المرئية والتقارير والحوار المباشر والروابط الفعالة.مثل ال
 

 ( بعنوان:" إدارة الكوارث واألزمات في تركيا".Ali unlu.2010دراسة)   .6
Disaster and crisis Management  in Turkey: a need for a 
unified crisis Management system.  

لى التعرف عمى كيفية تطوير نظام إدارة الكوارث واألزمات التي ىدفت الدراسة إ         
جراء تقييم نوعي لنظام إدارة الكوارث واألزمات في تركيا لمحاالت  تتعرض ليا الحكومة التركية، وا 

التي ليا البالد، وقام الباحث بجمع بيانات الدراسة من خالل الوثائق الحكومية وبينات  المأساوية
 عن الحاالت المأسوية التي تعرضت ليا تركيا. األرشيف الحكومي

 وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:
الذي يعتمد عمى  1993ان تركيا عدت نظاميا إلدارة الكوارث واألزمات عام  -1

الخبرات ويقع عمى عاتق الوزارات الحكومية المختمفة بينما مشاركة المنظمات 
الخاصة غير الربحية محدودة المشاركة في إدارة الكوارث واألزمات وان ىذا النظام 

 ضعيف جدًا.
 وتوصمت الدراسة إلى عدد من توصيات أىميا:

ت والكوارث ويحتاج إلى تطوير إعادة النظر في النظام الحالي إلدارة األزما -1
ليصبح مميز في تنسيق إدارة العمميات وتصميم ىيكل إلدارة الكوارث واألزمات 

 اكثر توحدًا ومرونة مع إشراك المنظمات الخاصة غير الربحية فيو.
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 بعنوان: اعتماد إدارة المعرفة قي أوقات األزمات. :(Wang،2009دراسة) .7
"Knowledge management adoption in time of crisis. 

ىدفت الدراسة إلى تحسين الفيم لمدور الذي تمعبو إدارة المعرفة في رفع االداء التنظيمي        
خالل األزمات ، ولقد تم جمع البيانات الثانوية من الوثائق التنظيمية، وبيانات األرشيف، وتم 
إجراء مقابمة شبو مقننة مع أربعة عشر من المختصين، واستخدمت الدراسة المنيج التاريخي 

 كتبي. الم
 وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:

 إدارة المعرفة تؤدي دورًا ميمًا في إدارة األزمات. -1
المؤسسات ليا احتياجات معرفية مختمفة تتطمب استراتيجيات إدارة معرفة مختمفة  -2

 في كل مرحمة من مراحل إدارة األزمات .
تقود  وبالتاليضعفيا الخدمة في مواجية األزمات تجعل المؤسسات تعرف نقاط  -3

 إلى مبادرات تعمم المؤسسة مما يسيل امتالك ومشاركة ومؤسسية المعرفة.
 ومن أىم توصيات الدراسة ما يمي:

ضرورة التعامل مع األزمات بشكل فوري وسريع فور وقوع األزمة  من خالل المواد  -1
 والوسائل الممكنة.

 

 بعنوان: إدارة األزمات في المنظمات. :(Baltown & Flin،2009دراسة) .8
Crisis Management in Organization"." 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى مصادر العوائق التي تعيق مديري األزمات من        
االستجابة لو، سواء كانت العوائق بيئية مثل: ضغط الوقت، ودرجة الخطر، أو كانت العوائق 

البيروقراطية، تأييد القرارات، واالتصال والمعمومات باإلضافًة إلى العوائق العممية تنظيمية مثل: 
دارة فريق األزمة ، وبالتالي فان األمر يتطمب من  مثل: السيطرة عمى األحداث واتخاذ القرارات وا 

 مديري األزمات ضرورة األخذ بعين االعتبار ليذه العوائق في حالة التعامل مع األزمات.
 ت الدراسة إلى عدد من النتائج أىميا:وتوصم
ــــة مثــــل: التعــــب والراحــــة  -1 ــــدور الوســــيط لمشخصــــية والعوامــــل الفيزيقي أثبتــــت الدراســــة أن ال

يجابًا عمـى ىـذه العوائـق  والعوامل النفسية مثل: ضغوط العمل، ليا دور في التأثير سمبًا وا 
 التي تواجو مديري األزمات في المنظمات.

بـاإلدارة  تجاوزىـايدىا ىي البيئة منيا والتنظيمية والعمميـة، ويمكـن ان العوائق التي تم تحد -2
الجيـــدة والحكيمـــة لألزمـــات، والقـــدرة عمـــى اتخـــاذ القـــرار، ممـــا يـــؤدي إلـــى تحســـين فاعميـــة 
اســتجابة اإلدارة لممســتجدات ميمــا صــغر أو كبــر حجميــا، وتقميــل العوائــق التــي تواجييــا 

 المنظمات عند التعامل مع األزمات. 
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( بعنوان: كيف تتعامل الشركات 2010) Hongxin Li & Chunfeng Yangة دراس .9
 المالية مع أزمة العالقات العامة؟

تقديم ووظائف أساسية لممؤسسات المالية، ونظريات األزمة العامة  ىدفت ىذه الدراسة         
 العالقة وضرورة المؤسسات المالية في إدارة أزمة العالقات العامة.

 التي توصمت الييا الدراسة: أىم النتائج
بينت الدراسة أن ىناك مجموعة من المشاكل الرئيسية إلدارة العالقات العامة في  -1

المؤسسات المالية، أزمة تشمل النظام الداخمي لممؤسسات المالية، ونقص في نظام 
 :الوقاية من األزمات

ضعف وعي االحتياطات الالزمة، ونقص الخبرة في أزمة العالقات العامة ونقص  -2
 في التقييم السميم لجوانب األزمة.

 :توصمت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومنيا

معالجة المشاكل القائمة في إدارة األزمات في المؤسسات المالية يمكن أن تجرى من  -1
 انبيا الثالثة )قبل وأثناء وبعد( خالل إتباع أسموب إدارة األزمة بجو 

نشاء نظام لإلنذار المبكر لألزمة وتقديم خدمة ودية، والتخمص  -2 تحسين النظام المالي، وا 
بعد حدوث األزمة، بما في ذلك االستجابة السريعة واالتصاالت الصادقة، والكشف 

 العمني عن الحقيقة، والتركيز عمى الرأي العام.
( بعنوان: العالقة بين الصحفيين وممارسي العالقات 2007) cassieدراسة كاسي   .10

 العامة أثناء األزمات.
الضوء عمى القضايا المحيطة باتصاالت األزمة. ومن خالل  إلقاء الدراسة ىدفت ىذه          

 التطبيق عمى حادثة انفجار موقع لمناجم الفحم غرب فرجينيا.
 :النتائجأىم أظيرت 

المركزية بين كال من الصحفيين وممارسي العالقات العامة أثناء اتفاق كبير عمى النزعة  -1
األزمات، وزيادة تقدير الطرفين خالل األزمة في األيام العادية واتفاق بينيم عمى أىمية 

 السرعة في تقييم المعمومات حول األزمة.
أوضحت المقابالت مع الصحفيين أنيم خالل األزمات يسعون إلى جمع المعمومات من  -2

ن النقطة مصد رين )رجال اإلطفاء، الشرطة( في مكان الحدث حسب طبيعة األزمة وا 
 الثانية يكون المتحدث باسم الشركة أو ممثل العالقات العامة.  
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 (الفجوة البحثية لمدراسات المتعمقة بتحسين جودة الخدمات المقدمة)

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ما ركزت عميو الدراسة  الفجوة البحثية ما ركزت عميو دراسات سابقة
 الحديثة

تناولت معظم الدراسات السابقة موضوع القيادة التحويمية 
)مثل ( 2017)ابو ربيع، مثلوربطة مع متغيرات اخرى 

( 2015(، )القدرة: 2016( )أبو عودة:2017الشنطي: 
 (2015)القانوع: 

 
كمتغير دارة االزمات إبينما كانت ىناك دراسات تناولت 

القتيا بمتغيرات اخرى مختمفة مثل دراسة كل وعمستقل 
) أبو ( 2016)البمبيسي، (2017)عبدالعالمن 
 (2014)المزين،  (2015) مناع، (2016حجر،

 
  

 
وعمى حد عمم  السابقة الدراسات تتناول لم

القيادة الربط بين متغيري الباحث 
دارة االزمات و  التحويمية دراسة )  استثناءبا 

في والتي تمت ( 2016أبو رمان، 
 االردن.

 
 

 بين الحالية ستتناول الدراسة
 التحويمية وادارة االزمات القيادة

من الدراسات ، وىي مجتمعين
 عمم حد عمى محمياً القالئل 
 بين تربط التي الباحث

 .معاً  المحورين

 عمى دراسة مجتمعات مختمفة السابقةالدراسات  بعضركزت 
 الفمسطينية، الجامعات المدارس، البنوك، وزارة الداخمية، )مثل
 .)الفمسطينية الوزارات والتعميم، التربية وزارة

ركزت عمى مجموعة من العاممين من االكاديمين والعاممين 
 بالوظائف العادية وغيره

شركة  لتناول السابقةلدراسات ا تتطرق لم
توزيع الكيرباء بمحافظات عزة عمى 

 أىميتيا في إدارة أزماتيا. 
 

العاممين بالوظائف عمى  لم تركز
اإلشرافية في شركة توزيع الكيرباء في 

والىميتيم وكونيم ىم عمى  قطاع غزة
رأس منطومة إدارة األزمات لدرايتيم 

 وخبراتيم ومستواىم الوظيفي.

 مجتمع الدراسة من  تمثلسي
بشركة توزيع الكيرباء  العاممين

 الوظائف بغزة والذين يشغمون
من ، عمى العكس اإلشراقية

الدراسات السابقة حيث كانت 
بكل  تأخذ جميع العاممين

 .الوظائف
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ًهيكليتًالدراست:(ًالثانيًعشر
سيتم تقسيم فصول الدراسة وما تحتويو من عناوين فرعية  حسب التقسيمات الموضحة الشكل 

 ( .3رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( يوضح ىيكمية الدراسة4شكل رقم )                              

 

 

 

 عنوان الرسالة
 محافظات غزة -بشركة توزيع الكيرباء  دور ممارسة أساليب القيادة التحويمية في إدارة االزمات

 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

  الفصل الخامس
 الدراسة الميدانية وتحميل البيانات

 الفصل الرابع
جراءاتيا    منيجية الدراسة وا 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة والتعميق عمييا  

 الفصل الثاني
محافظات  -بشركة توزيع الكيرباء  أساليب القيادة التحويمية في إدارة االزمات 

 غزة

 الفصل السادس
 النتائج والتوصيات 
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 رجاء وضع إشارة خطأ في المكان المناسب:
غير موافق  اإلنذار المبكرمرحمة اكتشاف إشارات  الرقم

 بشدة
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

 لرصد ودعما اىتماما في شركة الكيرباء العميا اإلدارة تولي 1
 .األزمات حدوث مؤشرات

     

 عمى لمتعرف شاممة بصورة شركة الكيرباء عمل بيئة مسح يتم 2
 .األزمة حدوث احتمال مؤشرات

     

غير موافق  والوقايةمراحل االستعداد  

 بشدة

غير 

 موافق

موافق  موافق محايد

 بشدة

 المحتممة األزمات من العديد لحل ومتعددة مختمفة فرق تشكيل يتم 3
 .شركةال في

     

 كيفية تحدد المناسب الوقت وفي واضحة إدارية تعميمات توجد 4
جراءات  .في شركة الكيرباء المحتممة األزمات مع التعامل وا 

     

 اإلدارات من المطموبةالفنية  اإلمكانيات عمى الحصول يسيل 5
 .األزمات مع التعامل أجل من ليا الحاجة عند األخرى واألقسام

     

غير موافق  تابع مرحمة االستعداد الوقائي م
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 مع التعامل في تساعد كافية بمرونةلمشركة  التنظيمي الييكل يتسم 6
      .وقوعيا حال األزمات

 في شركة الكيرباء األزمات إلدارة وجاىزة كافية وخطط برامج تتوفر 7
 .باستمرار وتطويرىا مراجعتيا عمى العمل ويتم

     

      .األزمات إدارة مجال في الكافية التدريبية البرامج تتوافر 8
غير موافق  مراحل احتواء األضرار 

 بشدة
 موافق بشدة موافق محايد موافقغير 

 بفترة واستمرارىا انتشارىا من والحد حدوثيا عند األزمة عمى السيطرة يتم 9
      .مناسبة زمنية

 مدى من لمتأكد وسريع دقيق بشكل االتصال عمميات تجري 10
 .األزمة تسببيا قد التي أو سببتيا التي األضرار

     

 الضرورية والبشرية المادية الموارد تحريك في مناسبة وسرعة قدرة ىناك 11
      .األزمة الحتواء

غير موافق  مرحمة استعادة النشاط 
 بشدة

 موافق بشدة موافق محايد غير موافق

12 
 لجميور مناسبة إعالمية حمالت بعمل شركة الكيرباء إدارة تبادر

 األزمة سببتيا التي األضرار حول اإلعالم ووسائل المواطنين
 .معيا التعامل تم وكيف

     

13 
شركة الكيرباء في ظروف االزمات عمى اتخاذ تحافظ إدارة 

االجراءات الالزمة لمواصمة ممارسة النشاطات االعتيادية في 
 .شركة الكيرباء دون تأخير

     

غير موافق  مرحمة التعميم 
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق بشدة

 من والعبر الدروس فعالة بصورة الكيرباءإدارة شركة  تستخمص 14
 .مستقبال منيا لالستفادة محاولة في سابقا واجيتيا التي األزمات

     

15 
 معالجة أساليب من االستفادة عمى إدارة  شركة الكيرباء تعمل

 ذات األخرى الدول في أو البمد في األخرى اإلدارات في األزمات
 .المشابية التجارب
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