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 داءـــــــــــاإلى
 زطىل هللا صلى هللا علُه وطلممحمد إلى معلم الىاض الخير، 

 وإخىجي أجلي مً حُاثه أفنى الري الغالي أبي إلى

 الغالُة أمي قلبي ومهجة يزوح الدافئ الحىان هبع إلى

 حُاِجي مً لحظة كل في طاهدثني التي الحبِبة شوجتي إلى

سة )طازةوطلمى و  ةجمعة ومحمد وعبُد(أبىائي إلى
ُ
 عُني ق

 ومىدة احبً  وأخىاجي إخىاوي إلى

 هللا ه( زحممحمدأبى مؤمً و أبى و  الحظً)أبى خلُفة أحمد  الغاليإلى أخي الشهُد 

 ألاحبة وألاصدقاِء  ألاَل جمُع إلى

 الكسام أطاثرجي والىىز، والهدي العلم مىازات إلى

 الشٍسف القدض املقدطة املدًىة إلى

 وألاطسي  والجسحى الشهداء الحضحُاِت  أصحاب إلى

 فلظطين التي عشقتها زضألا  إلى

 املحىاطع الجهد َرا أَديجمًُعا  إليهم

 الباحث

 عالء جمعة طلُم الشاعس

 



 د

 

 

 رـــــــوتقدي رـــــشك
 

َهي ﴿عاليج قال َِ يَْشُكزُ فَإًََِوا َشَكزَ َّ َهي لٌَِْفِس  ﴾ َكِزين َغٌِي  َربي فَإِىَ َكفَزَ َّ

 (40:الىمل (

 زواة الترمري (هللا ٌشكس ل الىاض ٌشكس ل ً  م  )  قال 

 هصيحةإلى  أسذيأو  سةاس ذال هزه إهجاص في ساعذأو  أسهم،َمْن  كلإلى  الجضيل بالشكش أثقذم

 .سةساالذ هزه على املششف أستاري بالزكش وأخص ،اثىجيه  أو 

 .الكثير ووقته جهذه من منحني الزي ،الشىطي السحمً عبد محمىد /الذكتىس 

 
 
 .الجصاء خير  عني أجٍص همالل

  املناقشة لجنة ألعضاء والتقذًش بالشكش أثىجه كما
 

 :من كل

              محمد إبساَُم املدَىن     /الدكحىز 
ً

ًُ  امىاقش  .اداخل

                    مىصىز محمد ألاًىبي /والدكحىز 
ً

ًُ  امىاقش  ا.خازج

 .والسياسة داس لا  أكادًمية سئيس املذهىن  محمذ/ للذكتىس  مىصىل  والشكش

 العاملين جميعالصشح العلمي الشامخ و هزا ول ألاكادًمي، النائب سحمة أبى عماد /ذكتىس ـوال

 .املتىاضع الجهذ هزا إهجاص في هماسَمْن  ولكل ،فيه

 

 ،،، الحىفُق ولي وهللا

 الباحث

 عالء جمعة طلُم الشاعس
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 ةــــــــــخالص


لدل  زماتاأل إدارةالقيادة التحكيمية في تحسيف  أسمكبدكر ممارسة إلى  التعرؼهدفت الدراسة 
رئيسة  أداةة كستبا الدراسة، تـ تطكير اال أهداؼلتحقيؽ ، ك العامميف بشركة تكزيع الكهرباء بغزة

ف مجتمع الدراسة تككٌ ، ك ككذلؾ تـ استخداـ الم هج الكصفي التحميمي ،لجمع البيا ات الضركرية
حيث قاـ الباحث  مكظفنا،( 295مف جميع العامميف بالكظائؼ اإلشرافية كالبالغ عددهـ )

ة صالحة لغايات التحميؿ استبا ( 281كقد تـ استرداد ) ،المسح الشامؿ أسمكبباستخداـ 
ئية لمعمـك االجتماعية حصااستيخدـ بر امج الرـز اإل، ك %(95.25استجابة ) ئي ب سبةحصااإل
(SPSS.لتحميؿ البيا ات ) 

 أىميا:نتائج عدة إلى  وتوصمت الدراسة
مستكل ممارسة القيادة التحكيمية مف قبؿ العامميف بشركة تكزيع الكهرباء بغزة كاف بشكؿ عاـ 

بالشركة بدرجة متكسطة  زماتاأل إدارة%(، ككاف مستكل 69.12بدرجة مرتفعة، كبكزف  سبي )
ئية ع د مستكل إحصاكجكد عبلقة طردية قكية ذات داللة تبيف كما  .%(62.55بكزف  سبي )

(α ≤ 0.05 بيف )دارةالقيادة التحكيمية ك  أساليب ، كبمغ معامؿ ارتباط العبلقة زماتاأل ا 
 إدارةت ال تائج كجكد تأثير جكهرم لمقيادة التحكيمية بأبعادها المختمفة في أظهر ، ك (0.559)
هك التحفيز الفكرم  زماتاأل إدارةفي تأثيرنا  العكامؿأهـ   تائج الدراسة أف   بٌي تما . كزماتاأل

 تائج الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  أكضحتكما  .اتأثيرها ضعيفن  كافبعاد كباقي األ
)الج س، س كات إلى  تيعزل ئية بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيميةإحصا

 يشغمكف مدير دائرة. فٍ في كلصالح مى الكظي ميسمىلم ابي ما كجدت فركؽ تبعن ، الخدمة، المحافظة(
 التوصيات عمى النحو اآلتي:أىم  وكانت

 القيادة التحكيمية مف أسمكبفي العمؿ بممارسة  المديريفضركرة تكفير ثقافة ت ظيمية تشجع 
التي تتعرض لها الشركة، كضركرة بياف الفكائد التي يمكف  زماتاأل إدارةتحسيف القدرة عمى أجؿ 

يتسـ  فٍ أضركرة العمؿ عمى  .الحديثاإلدارم  القيادم سمكبتحقيقها مف خبلؿ تب ي هذا األ
مصالحهـ الشخصية كالتكجه  حك   جازكالقادة بالشركة بالشفافية كالترفع عف السعي إل المديريف

 .الشركة أهداؼتحقيؽ المصمحة العامة ك 
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Abstract 
 

This study aimed at identifying the effect of Transformational leadership style in 

improving the crisis management among the employees in Electricity Distribution 

Company، Gaza Strip.To achieve the objectives of the study ، the questionnaire was 

developed as a major tool to collect the necessary data as well as the descriptive 

analytical approach was used.The study population consisted of all the employees in 

the supervisory positions totaling (295) employee. The researcher used the 

comprehensive survey method، total of (281) valid questionnaires were returnedwith 

response rate (95.25%).The statistical packages for Social Sciences analysis (SPSS) 

was used for the data analysis. 

The study reached the following findings: 

The level of practicing the transformational leadership style، by employees of 

Electricity Transmission Company، Gaza Strip.، was generally high with a relative 

weight (69.12%).Also The Company's crisis management level was medium with a 

relative weight of (62.55%)،It was found that transformational leadership style has 

significant correlation  (r=0.559 **، α ≤ 0.05) with crisis management ،The results 

revealed that transformational leadership style with its various dimensions have 

significant positive effect of the crisis management، as they have explained (30.5 %)  

of the variance in the dependent variable ،The results of the study showed that the 

most important factor in the crisis management is intellectual stimulation unlike the 

other dimensions which have a weak impact ،There were no statistical significant 

differences between the averages of the views of respondents about transformational 

leadership style attributed to (gender، years of service، work place) ،While 

differences were found depending on the job title and for people who work as 

director. 

The main recommendations are as follows: 

The necessity of providing an organizational culture encourages managers in practice 

the transformational leadership style to improve the ability of crisis management 

which faces the company ،The need to indicate the benefits that can be achieved 

through the adoption of this method of modern administrative leadership ،The need 

to ensure that the managers and leaders of the company are transparent and avoid 

seeking to achieve their personal interests and move towards achieving the public 

interest and objectives of the company ،The senior management should create a 

consensus and harmony between the objectives of the employees and the company. 
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 قدمة:ـم .1.1
في حالة مف التطكر السريع كالتحكؿ العميؽ كالتغيير المتسارع  اليكـ يعيش العالـ

ف هذه التغييرات تغمغمت في جميع مجاالت الحياة أي كر  فٍ أحد أ يستطيعكالمستمر، كال 
 إدارية أزماتحدكث إلى  فرض العديد مف التحديات، التي تؤدمإلى  المختمفة، كهذا يؤدم

كتكرارها، مما يشكؿ خطكرة عمى بقاء هذه  تأثيرهاسبابها كمستكياتها كشدة أتختمؼ في 
يستطيع  ه   إهذا التغيير بؿ  إدارةالفرد ال يمكف له  ف  ا  كجكدها، ك  كاستمرارالم ظمات كالمؤسسات 

كسريعة كمفاجئة، كألسباب ، تجابه الم ظمات صغيرها ككبيرها، تغييرات بيئية متعددة، ك قيادته
سباب كمستكيات أكالتي تختمؼ في  ،زمات كاع متعددة مف األأمختمفة، مما قد يسبب حدكث 

 كدرجة تكرار حدكثها.حدكثها، كشدة تأثيرها، 
 كاجهها ك تعمـ كيؼ  تعايش معها،  فٍ أال بيد   هي حقيقة مف حقائؽ الحياة كالتي زمةفاأل

ما ت تهي حيات ا كحياة م ظمت ا بسببها، كه ا يظهر دكر الع صر البشرم صاحب القرار الذم ا  ك 
مف أك  ، زمةث األيقكـ بمحاكلة تفادم حدك  أفٍ قبؿ حدكثها، ك  زمةيكتشؼ هذه األ أفٍ يستطيع 

 دارةبذلؾ تككف اإل، ك حدثت فٍ إها كسمبياتها آثار خبلؿ التعامؿ معها ع د حدكثها لمتخفيؼ مف 
ركائز الم ظمات، كهي التي تمك ها مف أهـ  ال اجحة التي تتصؼ بالكفاءة كالفعالية هي مف

 المؤسساتالسميـ، كلكي تحافظ  التكجيهالمكارد البشرية كالمادية التي تمتمكها كتكجيهها  استغبلؿ
طراؼ ذات كعبلمتها التجارية كالثقة مف األ كالم ظمات عمى المكارد كتحافظ عمى سمعتها

 .المصالح، في ظؿ التغيرات السريعة أصحابأك  العبلقة
العكامؿ المهمة  أحدالقيادة التحكيمية هي  بحاث أف  ت العديد مف الدراسات كاألأظهر كقد 

البطالة : ف حكل ا، مثؿالمشكبلت كالتحديات التي م إف  كلذلؾ ف ؛زمةاأل إدارةالتي تؤثر في 
تزيؿ الفجكة في القيادة في مؤسسات ا المختمفة،  فٍ أتحتاج لقيادات تستطيع ، كالكساد االقتصادم

مثؿ، كقادرة عمى شحذ الهمـ لتحقيؽ أ اقتصاديةكالمطمكب تكفر قيادة قكية قادرة عمى خمؽ رؤل 
قادة حتى يستكممكا إلى  يعممكف معهـ لمقادة تحكيؿ مفٍ  د  ل المستقبمية المتكاممة، كال بي تمؾ الرؤ 

 يمكف ما كتعد القيادة التحكيمية مدخبلن . كالمسيرة دكف كجكد فجكة ما بيف القيادة كالعامميف
استخدامه لكصؼ مدل كاسع مف القيادة مف المحاكالت الدقيقة لمتأثير في المرؤكسيف بأكممها، 

 ف  أا في التعجيؿ مف حدكث التغيير إال محكرين  اف القائد التحكيمي يؤدم دكرن أكعمى الرغـ مف 
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القيادة . ف(13:2010خر في العممية التحكيمية )الرقب، المرؤكسيف كالقادة يرتبط كؿ م هـ باآل
كالمعايير  خبلؽمى القيـ كاألقادة، كهي تركز عإلى  كتحكيمهـفراد عمى تغيير األ تعمؿ التحكيمية

شباعفراد طكيمة األجؿ، كتشمؿ تقديـ دكافع األ هداؼكاأل فهي ، يةإ سا بحاجاتهـ كمعاممتهـ  كا 
كالرؤية المستقبمية، فالقائد التحكيمي يقدر الطاقة الكام ة داخؿ   ،الصبغة الكارزماتية قيادة تمتمؾ
ال كر، )أبك  حالية كالمستقبمية المطمكبة م هـااللتزامات ال  جازإلبحيث يزيد مقدرتهـ  ،المرؤكس

16:2012). 
ع غزة كفمسطيف، مف ضخـ الشركات القائمة في قطاأكتعد شركة تكزيع الكهرباء مف 

عمى تأميف  كهرباء محافظات غزةتكزيع  شركة تعمؿك   ،كعدد العامميف فيها حيث رأس الماؿ
كالتكظيؼ  ،كضماف استمراريتها لممستهمكيف كافة حسب المعايير العالمية ،الخدمة الكهربائية

شبكات الضغط ك كتطكير شبكات التكزيع  ،األعماؿالمستمر لتك كلكجيا المعمكمات في كافة 
 ،كامؿ كاستبدالها بشبكات حديثة كتأهيؿ الشبكات القديمة بشكؿو  ،يةأرضشبكات إلى  العالي

ات جراءال اتجة عف اإلضرار كمجابهة الخسائر كاأل ،عطاؿ بجكدة كفعالية عاليةصبلح األا  ك 
 البلزمة ككضع الحمكؿ ،ادة األحماؿكمعالجة االخت اقات الحاصمة بالشبكة  تيجة زي ،يةسرائيماإل
هذه الدراسة جاءت  ف  إمما ذكر ف اكا طبلقن  .(2018شركة تكزيع الكهرباء محافظات غزة  مكقع)

مف خبلؿ دراسة  زماتاأل دارةإلفي تحقيؽ االستعداد  رهاالقيادة التحكيمية، كبياف دك أبعاد لتدرس 
 محافظات غزة. -تطبيقية عمى شركة تكزيع الكهرباء

 

 مشكمة البحث: . 2.1
المؤسسات كالشركات المختمفة الكثير مف  هكمف ضم  هيكاجه المجتمع الفمسطي ي بكامم

شركة تكزيع الكهرباء هي مف ضمف مكك ات كمؤسسات المجتمع  ف  إ، حيث التحديات
كتكاجه العديد مف التحديات  ،بشكؿ خاص زماتالفمسطي ي التي تعا ي العديد مف المشاكؿ كاأل

ي سرائيمكالخارجية عمى مستكل التماس باالحتبلؿ اإل ،الداخمية عمى مستكل المجتمع الفمسطي ي
 .كالمحيط العربي

كيتكلد  ،باحث باعتماده عمى مجمكعة مف مصادر الشعكر بالمشكمةكمف ه ا ا طمؽ ال
كمف  ،دارةكالتي تحتاج م ها لتحسيف اإل ،لديه الشعكر بحجـ المشكبلت التي تكاجهها الشركة

http://www.gedco.ps/posts/details/1821
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 ىعمفمثبل  ،المتفاقمةيمحظ هذه المشكبلت  خبلؿ عمؿ الباحث بشركة الكهرباء يستطيع أفٍ 
ا ك  ،تحصيبلت الجباية اليكمية قمةالمستكل الداخمي  التعديات المختمفة عمى خطكط الشركة أيضن

 إدارة في كيحدث خمبلن  ،ا في الكهرباءا كبيرن ال اقمة لمكهرباء، كالتبلعب بالعدادات مما يحدث هدرن 
 إسرائيؿتحكـ ": همهاأككذلؾ ه اؾ العديد مف التحديات الخارجية ك  ،تكزيع الكهرباء لممكاط يف

كما هك  ،بحجـ ككميات المحركقات كأسعارها، كمتى يسمح بدخكلها، كمتى يم ع دخكلها
التيار  ا قطاع مزم ة في استمرار أزمةكالذم يعا ي مف  ،الحاؿ في قطاع غزة بالتحديد
كالتي  ،عقد المشكبلت العالقةأكاحدة مف  زمةهذه األ أصبحتالكهربائي م ذ س كات، كقد 
الت تداعيات هذه حياة المكاط يف الفمسطي ييف في قطاع غزة، كال ز  أثرت عمى مختمؼ جكا ب

 .(2018د يا الكطف  مكقع)مستمرة"  زمةاأل
كالم خفض  العاليلدمار العديد مف خطكط الضغط أدت  الحركب المستمرة التيإلى  إضافةن  

ا ك  ،المممككة لمشركة دمار كامؿ لمخزف الشركة الرئيسي في م طقة الشجاعية في حرب أيضن
كتقميؿ كميات السكالر  ،كالحصار المفركض عمى شعب ا ،حرؽ المخزف بالكامؿأي حيث  ،2014

كالعطؿ الدائـ لمخطكط  ،يةسرائيمتخفيض كميات الطاقة لمخطكط اإلك  ،لتشغيؿ محطة التكليد
سرائيؿكثبات كمية الطاقة مف مصر ك  ،المصرية عمى  تائج  اكذلؾ اعتمادن ، ك ـ2006م ذ عاـ  ا 
في  زماتاأل إدارةه اؾ تذبذب عاـ في مستكل  ف  أت أظهر لدراسات السابقة حيث بعض ا

 ف  أ (2017 ،دراسة )عبد العاؿ أشاتحيث ، محافظات غزة مؤسسات القطاع العاـ كالخاص في
حجير، )أبك دراسة ك ، كهك متكسط %(63كاف ب سبة ) زماتاأل دارة ظاـ إلمستكل تكفر 

كب اء عمى  تائج هذه  مطبقة ب سب متكسطة، زماتمخاطر األ إدارة ف  أكالتي أكدت ب  (2014
كال  ،متكسطة ب سبتركاح ت زماتلؤل إدارةكجكد إلى  أشارتكالتي  ،المجمكعة مف الدراسات

المتكررة التي تكاجهها  زماتالتحسيف كمكاجهة األ اأرد إذا ما  المستكم المطمكبإلى  ترتقي
 مؤسسات كم ظمات قطاع غزة.

فقد قاـ الباحث  ؛دقةأكثر  الكقكؼ عمى مشكمة الدراسة كتشخيصها بشكؿأجؿ  كمف
حيث تـ  ،زماتاأل إدارةأبعاد بتتعمؽ  الفقراتتتككف مف مجمكعة مف دراسة استكشافية  إجراءب

 ة عمى مجمكعة مف العامميف بشركة تكزيع الكهرباء بالكظائؼ اإلشرافيةاستبا ( 20تكزيع )
 :دراسة تائج هذه ال (1.1)كبيف الجدكؿ رقـ  ،بالكامؿ ها، كتـ استرجاعالمختمفة

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/429040.html
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 الوسط الحسابي أساسلمتغيرات الدراسة عمى  الدراسة االستكشافية (1-1جدول رقم )

موافق غير  مرحمة اكتشاف إشارات اإلنذار المبكر 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

الوزن 
 النسبي

1. 
 حدكث مؤشرات لرصدكدعمنا  تمامنااه في شركة الكهرباء العميا دارةاإل تكلي
 24311164.00 .زماتاأل

2. 
 احتماؿ مؤشراتإلى  لمتعرؼ شاممة بصكرة شركة الكهرباء عمؿ بيئة مسح يتـ

 1396267.00 .زمةاأل حدكث

 12412170.00 .الشركة في المحتممة األزمات مف ديالعد لحؿ كمتعددة مختمفة فرؽ ؿيتشك تـي .3

4. 
جراءات كيفية تحدد الم اسب الكقت كفي كاضحة إدارية تعميمات تكجد  كا 

 1388167.00 .في شركة الكهرباء المحتممة مع األزمات التعامؿ

5. 
 األخرل األقساـك  اإلدارات مف المطمكبةالف ية  اإلمكا يات عمى الحصكؿ يسهؿ
 1259371.00 .األزمات مع التعامؿأجؿ  مف الحاجة لها ع د

6. 
 األزمات مع التعامؿ في تساعد كافية لمشركة بمرك ة الت ظيمي الهيكؿ يتسـ
 1169476.00 .كقكعها حاؿ

7. 
 العمؿ كيتـ الكهرباءفي شركة  األزمات إلدارة كجاهزة كافية كخطط برامج تتكفر

 3367160.00 .باستمرار كتطكيرها عمى مراجعتها

 2647159.00 .األزمات إدارة مجاؿ في الكافية التدريبية البرامج تتكافر .8

9. 
 زم ية بفترة كاستمرارها ا تشارها مف كالحد حدكثها ع د األزمة عمى السيطرة يتـ

 21711165.00 .م اسبة

11. 
 التيضرار األ مدل مف لمتأكد كسريع دقيؽ بشكؿ االتصاؿ عمميات تجرم
 13511167.00 .األزمة تسببها التي قدأك  سببتها

11. 
 الضركرية كالبشرية المادية المكارد تحريؾ في م اسبة كسرعة قدرة ه اؾ

 2458162.00 .األزمة الحتكاء

12. 
 المكاط يف لجمهكر م اسبة إعبلمية حمبلت بعمؿ شركة الكهرباء إدارة تبادر

 1358473.00 .معها التعامؿ تـ ككيؼ األزمة سببتها التيضرار األ اإلعبلـ حكؿ ككسائؿ

13. 
تحافظ إدارة شركة الكهرباء في ظركؼ األزمات عمى اتخاذ اإلجراءات البلزمة 

 1169476.00 لمكاصمة ممارسة ال شاطات االعتيادية في شركة الكهرباء دكف تأخير.

14. 
 التي األزمات مف كالعبر الدركس فعالة بصكرة إدارة شركة الكهرباء تستخمص
. م ها لبلستفادة محاكلة في سابقنا كاجهتها  1377266.00 مستقببلن

15. 
 في األزمات معالجة أساليب مف االستفادة عمى إدارة  شركة الكهرباء تعمؿ

 14113159.00 .المشابهة التجارب ذات األخرل الدكؿ فيأك  في البمد األخرل اإلدارات

  27 123 91 43 16 المجموع

 66.8 9.0 41.0 30.3 14.3 5.3 النسبة المئوية
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%( مف العي ة غير 19.66ت أف )أظهر كب اء عمى  تائج الدراسة االستكشافية التي 
ستهاف بها لمكظائؼ التي يعممكف بها، كهي  سبة ال يي  زماتلؤل إدارةمكافقيف عمى تكافر 

هـ محايدة، لتصبح ال سبة إجابات%( ممف كا ت 30.33إذا ما أضيؼ إليها ) اخصكصن 
ا كبال ظر  .(المكافقة كالمحايدة%( تقع ما بيف )عدـ 49.99اإلجمالية في قطاع غزة ) أيضن

 ،أم بمستكل مكافقة متكسطة ؛%(66.80كالذم يساكم ) ،زماتاأل إدارةتكافر لمكزف ال سبي ل
مما يع ي ضركرة ( Ozen،  2013ا لمعيار )%( طبقن 68-% 52حيث تقع في الفئة ما بيف )

حيث كقكعها بؿ  ،زماتاأل إدارةضماف حسف أجؿ  تبذؿ الشركة الكثير مف العمؿ مف أفٍ 
ف   الكشؼ ع ها كالت بؤ بها كالعمؿ عمى حمها، التي تكاجهها شركة تكزيع  زماتمثؿ هذه األ كا 

الكبيرة التي تكاجهها، مف خبلؿ  زماتاأل إدارةتتطمب كجكد قيادة كاعية كمدركة كيفية  الكهرباء
، فكا ت القيادة التحكيمية التي زماتاأل أكقاتالمؤسسات في  دارةإل البلزمةعمؿ التحكالت 

 أهداؼهـ ك أهدافلتغير  مط عممهـ اليكمي لما يحقؽ فراد تأثر عمى سمكؾ األ فٍ أيمك ها 
مف خبلؿ جميعنا تكاجه المؤسسات  فٍ أالتي يمكف  زماتحكيمة لؤل إدارةخبلؿ المؤسسة، مف 

شركة تكزيع الكهرباء تكاجه تحديات كبيرة بسبب الكثير مف  إف   .العممية السميمة ساليباأل
 أفٍ ال بيد   تكصؿ خدمة الكهرباء لكؿ المكاط يف فٍ أ، كلكي يمكف سابقناالمتغيرات التي ذكر اها 

 التي تكاجهها مف خبلؿ قيادة تحكيمية حكيمة، زماتتعمؿ عمى كضع الحمكؿ الم اسبة لؤل
 دكر ما  ": التالي، يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس لممؤشرات السابقة اكاست ادن 

محافظات  -بشركة تكزيع الكهرباء  زماتاأل إدارةتحسيف القيادة التحكيمية في  أساليبممارسة 
 "؟غزة 
 الدراسة: أسئمة. 3.1
 ؟القيادة التحكيمية في شركة تكزيع الكهرباء محافظات غزة أساليب ممارسة مستكلما  -1
 ؟في شركة تكزيع الكهرباء محافظات غزة زماتاأل إدارةتطبيؽ  ما مستكل -2
دارةالتحكيمية ك القيادة أبعاد ئية بيف إحصاذات داللة  عبلقةهؿ تكجد  -3  ؟زماتاأل ا 
 في شركة تكزيع الكهرباء؟ زماتاأل إدارةفي  اجكهرين تأثيرنا  القيادة التحكيميةأبعاد هؿ تؤثر  -4
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 القيادة التحكيمية،) ي ةاستجابات الع متكسطاتبيف  ئيةإحصاذات داللة  فركؽ هؿ تكجد -5
 -المؤهؿ العممي -الكظيفي ميسمىال -)الج سالتالية  لممتغيراتتيعزل  (زماتاأل إدارة

 ؟ س كات الخدمة(
 
 الدراسة: أىداف .4.1

 ما يمي:إلى  تيدف الدراسة الحالية
القيادة التحكيمية في شركة تكزيع الكهرباء محافظات  أساليب ممارسةكاقع إلى  التعرؼ -1

 غزة.
 في شركة تكزيع الكهرباء محافظات غزة. زماتاأل إدارةمستكل تطبيؽ  فالكشؼ ع  -2
دارةلقيادة التحكيمة ك العبلقة بيف اتحديد طبيعة  -3 في شركة تكزيع الكهرباء  زماتاأل ا 

 محافظات غزة.
 في شركة تكزيع الكهرباء. زماتاأل إدارةالقيادة التحكيمية في أبعاد أثر  إلى التعرؼ -4
 إدارةالقيادة التحكيمية، )حكؿ  مبحكثيفاستجابات ال متكسطات بيفتحديد الفركؽ  -5

س كات  -المؤهؿ العممي -الكظيفي ميسمىال -)الج س: التالية لممتغيراتتيعزل  (زماتاأل
 الخدمة(.

التي  زماتاأل إدارةتقديـ تكصيات يمكف الب اء عميها كاالستفادة م ها في مجاؿ تعزيز  -6
 تكاجه الشركة كخاصة مف خبلؿ االستفادة مف مهارات القيادة التحكيمية.

 
 الدراسة:أىمية  .5.1
 النظرية:الىمية   - أ

بحقه الكافي مف قبؿ  لـ يحظى  مهمنا اهذه الدراسة كك ها تطرح مكضكعن أهمية  تتضح -1
أبعاد إلى  التعرؼحيث تعتبر الدراسة مف الدراسات القميمة التي تحاكؿ  ،الباحثيف

في شركة تكزيع الكهرباء، كبيئة عمؿ  زماتاأل إدارةالقيادة التحكيمية كقدرتها عمى 
 تهـ كؿ المجتمع الفمسطي ي في قطاع غزة. مهمةبحثية 
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ثراء المكتبة العربية بمعمكمات خاصة عف مكضكع  ،اإلسهاـ في إضافة مادة عممية -2 كا 
 .محافظات غزة -بشركة تكزيع الكهرباء  زماتاأل إدارةالتحكيمية في  القيادة أساليب

لممع ييف كالباحثيف في هذا  اإضافين  اكتعد مرجعن  ،تضيؼ معمكمات جديدة كمفيدة -3
 المجاؿ.

 : ةيالىمية العمم - ب
 زماتاأل إدارةالقيادة التحكيمية في  أساليبدكر ممارسة إبراز إلى  تشير هذه الدراسة -1

كالتي تعتبر داعمة كمسا دة في تحسيف  ،محافظات غزة -بشركة تكزيع الكهرباء 
 الخدمات المقدمة لممستفيديف مف المكظفيف كالجمهكر العاـ.

الشركات الخاصة هذه الدراسة المختصيف كص اع القرار كالعامميف في تقيد  -2
بهدؼ تطكير  ؛ممارسة القيادة التحكيمية عمى دكرفي التركيز  كالمؤسسات الحككمية 

 .ال تائجأفضؿ داراتها لمخركج بإالت بؤ بحدكثها كحسف ك  زماتاأل إدارةكتحسيف 
المزيد مف الدراسات كالبحكث في مثؿ هذه  جراءالباحثيف إلأماـ  تفتح الباب -3

 .المكضكعات المدركسة
 الىمية لمباحث: -جـ     

 .كالقيادة دارةدرجة الماجستير في تخصص اإل الستكماؿ اتعتبر هذه الدراسة متطمبن   -1
، زماتاأل إدارةهذه المكضكعات المهمة كمكاضيع معرفة جديدة في  كسب الباحثتي  -2

 كتكسبه مهارات البحث العممي كأدكاته.
 

 القيادة لمتحويمةأبعاد ( يبين استخالص 1-2جدول رقم )
 (الدراسات السابقةإلى  بواسطة الباحث باالستنادالجدول )جرد 

 اسم الدراسة م
تأثير 
 المثالي

الدافع 
 اإلليامي

الحفز 
 الفكري

االعتبارات 
 الفردية

 التمكين

  \ \ \ \ (2018)حجك،   .1

  \ \ \ \ (2017)الش طي،  .2

  \ \ \ \ (2017)العثما ي،  .3

  \ \ \ \ (2017)أبرربيع،  .4



9 

 

 

 \ \ \ \ \ (2016)أبك رماف،   .5

  \ \ \ \ (2016)أبك شريؼ،  .6

  \ \ \ \ (2015)السمطي،   .7

 \ \ \ \ \ (2015)القا كع،  .8

  \ \ \ \ (2014)ك عاف،  .9

  \ \ \ \ (2014)البكاب،  .10

  \ \ \ \ (2012)الديب،  .11

  \ \ \ \ (2012)عكاد،  .12

  \ \ \ \ (2012)ال جار،   .13

  \ \ \ \ (2011)األغا،  .14

  \ \ \ \ (2010)الرقب،  .15

  \ \ \ \ (2010)خمؼ،  .16

 \ \ \ \ \ (2016)الربيعي،  .17

 \ \ \ \ \ (2015 كالمسارم، )الساعاتي  .18

 \ \ \ \ \ (2015 ،)الغالبي كعمي  .19

  \ \ \ \ (2015)مرزكؽ،   .20

  \ \ \ \ 2014الفريحي،  .21

  \ \ \ \ 2014حسيف كسعيد   .22

  \ \ \ \ 2013الشكرة،   .23

  \ \ \ \ 2013آؿ فطيح   .24

 \ \ \ \ \ 2012الغزالي،   .25

 \ \ \ \ \ 2011حماد،   .26

  \ \ \ \ 2011الغامدم   .27

 \ \ \ \ \ 2009صبرم   .28
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 :متغيرات الدراسةنموذج و . 6.1
الدافع ، الحفز الفكرم، التأثير المثالي): القيادة التحويمية: المتغير المستقل -1

 (ارات الفرديةاالعتب، اإللهامي
 .زماتال  إدارة: المتغير التابع -2
س كات  -المؤهؿ العممي -الكظيفي ميسمىال -)الج س: ةغرافيو الديم اتالمتغير  -3

 الخدمة(.
 المتغير التابع                         المتغير المستقل           

 
 
 
 
 

 
 

 
 .تحديد عناصر المتغير المستقل والمتغير التابع( 1-1شكل رقم )

كتـ االعتماد عمى  مكذج ، القيادة التحكيميةيخص فيما  (Bass and Avolio، 1997)  مكذجإلى  تـ ب اء هذا ال مكذج بالرجكع
(Person and Mitrof،1993 )زماتاأل إدارة فيما يخص. 
 

 :الدراسةفرضيات  .7.1
 فرضيات التالية:العمى  واشتممت ،تم صياغة فرضيات الدراسة في ضوء مشكمة الدراسة 
بيف ( α≤0.05)لئية ع د مستك إحصاتكجد عبلقة ذات داللة : ىالولالفرضية الرئيسية  -1

دارةالقيادة التحكيمية ك أبعاد   .محافظات غزة -في شركة تكزيع الكهرباء زماتاأل ا 
 
 

 القيادة التحويمية:
.التأثير المثالي 
.الحفز الفكرم 
.الدافع اإللهامي 
االعتبارات الفردية. 

 
 

 إدارة الزمات
 
 

  -الجيع): املحغيرات الدًمغسافُة
ُ
ل العلمي -الىظُفي ظمىامل  طىىات الخدمة( -املَؤ
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 الفرضيات الفرعية التالية:ويتفرع منيا 
دارةك  المثالي التأثيربيف  ئيةإحصاتكجد عبلقة ذات داللة  - أ في شركة تكزيع  زماتاأل ا 

 الكهرباء قطاع غزة.
دارةبيف الحفز الفكرم ك  ئيةإحصاتكجد عبلقة ذات داللة  - ب في شركة تكزيع  زماتاأل ا 

 الكهرباء قطاع غزة.
دارةك  اإللهاميبيف الدافع  ئيةإحصاتكجد عبلقة ذات داللة  - ت في شركة  زماتاأل ا 

 تكزيع الكهرباء قطاع غزة.
دارةيف االعتبارات الفردية ك ب ئيةإحصاتكجد عبلقة ذات داللة  - ث في شركة  زماتاأل ا 

 تكزيع الكهرباء قطاع غزة.
 الفرضية الرئيسة الثانية: -2

( بيف متكسطات استجابة المبحكثيف α≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ع د مستكل )
 -المؤهؿ العممي -الميسمى الكظيفي -)الج س: حكؿ )إدارة األزمات( تبعنا لممتغيرات الديمغرافية

 س كات الخدمة(.
 الفرضية الثالثة: -3

 إدارة)في  (α≤ 0.05)  ع د مستكل  ئيةإحصاذك داللة تأثيرنا  القيادة التحكيميةأبعاد تؤثر 
 شركة تكزيع الكهرباء. في (زماتاأل
 :الفرضية الرابعة -4

( بيف متكسطات استجابة المبحكثيف α≤ 0.05) ئية ع د مستكلإحصافركؽ ذات داللة تكجد 
المؤهؿ  -الكظيفي ميسمىال -لممتغيرات الديمغرافية )الج س احكؿ )القيادة التحكيمية( تبعن 

 س كات الخدمة(. -العممي
 

 :حدود الدراسة .8.1
  كهيثر فيها كالعكامؿ التي تؤ  زماتاأل إدارةت اكلت هذه الدراسة مكضكع : الموضوعيالحد، 

كما  ،عمى هذا المتغير التابع تأثيرخرل قد يككف لها أالقيادة التحكيمية دكف ت اكؿ متغيرات 
 خرل.القيادية األ  ماطتـ دراسة  مط القيادة التحكيمية دكف األ
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 ـ(.2018) العاـخبلؿ الدراسة  أجريت: الحد زماني 
 بالكظائؼ  دكف باقي العامميف اإلشرافيةالدراسة العامميف بالكظائؼ  استهدفت: الحد البشري

 ،زماتيديركف األ ما غالبناكأل هـ ، اختصاص أصحاب كأل هـلخبرتهـ  كذلؾ ؛المختمفة
 دارتها.إكيمتمككف الممكة كالمعمكمات لمقدرة عمى 

 
 مصطمحات الدراسة: .9.1

 التحويمية:القيادة  -1
تطكير إلى  المرغكب،داء القيادة التي تتجاكز تقديـ الحكافز مقابؿ األهي القيادة التحكيمية "

بداعين كتشجع العامميف فكرين   رسالةا مف ين أساسا تهـ الذاتية لتككف جزءن تمامناكتحكيؿ اه ،اا كا 
 .(Conger, 2002: 47) "الم ظمة

 تعريف القيادة التحويمية االجرائي: -2
هـ أعمال لهـ فيإلهاـ  بحيث تصبح مصدر ،القادرة عمى التأثير في مكظفيها القيادة هي

كبذلؾ يقـك المكظؼ بتقديـ كؿ ما يستطيع أفضؿ، اليكمية لتعمؿ عمى تغيير الكاقع لما هك 
إبداعية  طاقات فكريةإلى  اليكمي، كيقكـ القائد التحكيمي بإيصالهـ همف طاقات في عمم

 متقدمة.
 : زماتال  رةإداتعريف  -3
  تيجة مفاجئ كبشكؿ حدث سمبي فيها حدث م ظمة لمساعدة المصممة االستراتيجيات تطبيؽ"

 اخطرن  تشكؿ كا ت األحداث التي بعض مف متكقعة غير ك تيجةأك  به الت بؤ يمكف ال لحدث
 مع ،بالم ظمة التي لحقتضرار األ مف لمحد بسرعة القرارات تؤخذ أفٍ  يستدعي مما ،محتمبلن 
 Margaret,2013:3).) احدكثه حاؿ في زمةلؤل امديرن  ليككف شخص تحديد

 جرائي:اال زماتال  إدارةتعريف  -4
 ؛زماتاأل حدث مفاجئ كهيكيفية تجاكز إلى   شاط هادؼ يشير: هك زماتاأل إدارةمفهكـ 

 هاآثار التحكـ في ال تائج كالحد مف العممية لممقدرة عمى  داريةاإل ساليبكذلؾ باستخداـ األ
 .مكافقدر اإليجابيات التدميرية كاستغبلؿ اإل
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 :شـركة توزيـع كيـرباء محـافظات غـزة -5
بيف السمطة الكط ية الفمسطي ية ممثمة  ةهي شركة خصكصية مساهمة محدكدة قامت عمى شراك

 .في سمطة الطاقة الفمسطي ية ككزارة المالية كبيف مجمكع البمديػات في محافظػات غػزة
دارةك  تكزيػع الطاقػة الكهربائيػة في كافػة الم اطػؽ التػي تقػع تػحت سمطػةكتعمػؿ عمػى  السمطػة  ا 

شػراؼ الجبايػة كالتحصيػؿ كاإل أعماؿ كمػا يتبػع ذلؾ مف ،الكط ية الفمسطي يػة في محافظػات غػزة
كيمك فكلت( كالضغط  22) العاليلشبكػات الضغػط   أعماؿ الصيا ة كالتطكيػرك  ،الف ي

 .(2118شزكتتْسيعالكِزباءقطاعغشةهْقع)الم خفػض
 

 :ممخصال. 10.1
كالتي  ،كمف ثـ مشكمة الدراسة ،بالمقدمة بدأالعاـ لمدراسة حيث طار اإل الباحث استعرض

بشركة تكزيع  زماتاأل إدارةالقيادة التحكيمية في تحسيف  أساليبممارسة أثر  تتمحكر حكؿ
كأجرل  ،كجكد هذه المشكمة مف خبلؿ الدراسات السابقة كأكد الباحثمحافظات غزة،  -الكهرباء 
، ها كفرضياتهاأهدافالدراسة ك  أسئمةتـ استعراض ، ك دراسة استكشافية بهذا الخصكص الباحث

تـ ب اء  مكذج كمتغيرات ، ك ال احية العممية كالتطبيقيةكتطرؽ الباحث ألهمية هذه الدراسة مف 
الدراسة كالعبلقة بيف المتغيرات، كتحديد حدكد الدراسة المكا ية كالزما ية كالبشرية، كتـ شرح 

 .جرائي لكؿ مصطمحإبعض مفاهيـ الدراسة مع تعريؼ 
 

http://www.gedco.ps/posts/details/1821
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 :. تمييد1.1.2
الدراسة ذات العبلقة  أدبياتبعض إلى  التطرؽيهدؼ الباحث مف خبلؿ هذا المبحث 

يتمثؿ في القيادة  األكؿمباحث، فالمبحث  ثبلثةلال ظرم طار اإل قيٌسـبمكضكع البحث، حيث 
يتمثؿ في شركة تكزيع  الثالثبحث م، كالزماتاأل إدارة التحكيمية، كالمبحث الثا ي يتمثؿ في

 الكهرباء قطاع غزة.
المؤسسات ألف   ؛القيادة التحكيمية عف مكضكع األكؿفي المبحث  الحديثكلذلؾ تـ 

قيادة تحكيمية تقكدها كتحفزها لتحقيؽ إلى  كالم ظمات العامة كالخاصة بكؿ مستكياتها تحتاج
فراد فالقيادة هي المسؤكلة عف ت ظيـ الجهكد لمرؤكسيه عف طريؽ دفع األ ها كغاياتها،أهداف

الم ظمات مف خبلؿ تكجيهاته  كحفزهـ، كبث ركح الحماس كال شاط في  فكس العامميف داخؿ
حيث بدأ الباحث بالحديث عف القيادة ك شأتها كتعريفاتها المختمفة ثـ  كتعميماته لممرؤكسيف،

القيادة التحكيمية كتعريفها ك شأتها إلى  القيادة ك ظريات القيادة، ل صؿ أ ماطإلى  ا تقؿ
 د التحكيمي.كع اصرها كالفرؽ بي ها كبيف القيادة التبادلية، كخصائص القائ

 

 :القيادة تعريف .2.1.2
 أفٍ  اطبيعين  ككاف ،الزمف مف طكيمة فترة م ذ البشرم الج س القيادة ظاهرة شغمت لقد

 كأبعادها طبيعتها عمى لمكقكؼ عديدة بحكث حكلها قدـتي  كأفٍ  بصددها آراء كثيرة، يصدر
 .(26: 2008  العجمي،) كمقكماتها

 تعريف القيادة لغة:
 أمامها مف الدابة يقكد قكد، يقكد، قاد،) مف فالقيادة م ظكر، البف العرب لساف حسب

 إياها أعطاه بمع ى ؛خياؿ أقاده كيقاؿ خمؼ، مف كالسكؽأماـ  مف فالقكد ،(مف خمفها كيسكقها
 .(315: 2000م ظكر، ابف) قائد جمع كهك قادة كم ها الخضكع، بمع ى كم ها اال قياد يقكدها،

 :اصطالًحاتعريف القيادة 
ف كاختمفكا في تعريفهـ لمفهكـ القيادة الختبلؼ رؤيتهـ لمقيادة يتعددت تعريفات الباحث

 كفيما يمي عرض لبعض مفاهيـ القيادة: ،حسب المجاؿ كالمكاف الذم يعممكف فيه
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القيادة، لكجد ا أف  ىالفكر اليك ا ي كالبلتي ي ك قطة ا طبلؽ لتحديد مع إلى  إذا رجع ا
 ر دت"أبمهمة ما" كذلؾ كما ذكر " يقـكأك  ( مشتقة مف الفعؿ "يفعؿLeadership)كممة قيادة 

يحكـ، يتفؽ مع الفعؿ البلتي ي أك  يقكـأك  يبدأبمع ى  (Archenالفعؿ اليك ا ي )ألف  
(Agereكمع اه يحرؾ )  كؿ فعؿ مف  ف  أككاف االعتقاد السائد في الفكريف يقكـ عمى  ،يقكـأك
 ،خركفآعمؿ ي جزه أك  كاحد، كمهمةبداية يقـك بها شخص : جزأيفإلى  ي قسـالسابقة فعاؿ األ

كظيفة إعطاء : متباي تيفكظيفتيف إلى  تباع ت قسـالعبلقة بيف القائد كاأل أف  إلى  ر دت"أكذهب "
: 2004)حسف،  تباعهأبة عمى كهي كاجكامر كهي مف حؽ القائد، ككظيفة ت فيذ األكامر األ
 القيادة تتضمفك  محددة أهداؼ لتحقيؽ اآلخريففي  التأثير عممية أ ها القيادةفت رٌ عي ، ك (18

 مرسي( ما مكقؼ في ما هدؼ تحقيؽ  حكفراد مف األ مجمكعةأك  فرد أ شطة في التأثير محاكلة
دريسك   (.551: 2003 ،ا 

مجمكعة ها العممية التي مف خبللها يؤثر الفرد في    أ( فقد رأم "بNorthouse ،2012: 3أما )
 (Smith) كسميث (Rost) أف ركست كما، المشتركة" هداؼتحقيؽ األأجؿ  مففراد مف األ

 تغييرات إحداثإلى  العبلقة كتهدؼ هذه كأتباعه القائد بيف تأثير عبلقة ": هابأ    القيادة فاعر  
: 2009ال صر،  أبك)  القائد كاألتباع مف كؿ تحقيقها يريد التي هداؼاأل تعكس حقيقية
 مف مرؤكسيه االرتقاء بمستكلإلى اإلدارم  القائد سعي مدل": تع ي التحكيمية القيادة "أف  .(44

، الهكارم) "ككؿ كالم ظمة الجماعات كتطكير ت مية عمى كالعمؿ ،الذاتي كالتطكير  جازاإلأجؿ 
مصطمح القيادة يتضمف ثبلثة  "إف   ه( بقكل295: 2012)دكديف، عر فها ، ك (33: 1996

فهي القدرة الكام ة عمى التأثير عمى سمكؾ  ؛مجاالت تتعمؽ بالقكة كالتأثير كالسمطة، أما القكة
فيظهر  ؛ما التأثيرأال ادرة،  أكالسيطرة عمى المكارد القيمة إلى  ، كهي بشكؿ عاـ تشيراآلخريف

عمى سمكؾ كاتجاهات شخص غير كعي في التأثير أك  ع دما يمارس شخص ما قكته بكعي
ا ، ك القكة المم كحة مف قبؿ الم ظمة"فهي  ؛خر، كأما السمطةآ ( Yukl،2006:8عرفها )أيضن

، البلزمةات حتياطالتفاهـ كاالتفاؽ حكؿ ما هي االأجؿ  مف اآلخريفعممية التأثير في ": هي
، المشتركة" هداؼتحقيؽ األأجؿ  مفكذلؾ مف خبلؿ عممية تسهيؿ الجهكد الفردية كالجماعية 

 ،اآلخريف في لمتأثير شخص يمارسه الذم ال شاط" ها هي   ا( ب9: 2004يرل )العمرم، ك 
تأثير شخص عمى قدرة : هيآخر  كعر فها، "تحقيقه في يرغبكف هدؼ لتحقيؽ يتعاك كف كجعمهـ
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لزاـ قا ك ي، كذلؾ العترافهـ التمقائي بقيمة إ، بحيث يجعمهـ يقبمكف قيادته طكاعية دك ما اآلخريف
مالهـ كطمكحاتهـ، مما يتيح له القدرة عمى قيادة آا عف هـ، ككك ه معبرن أهدافالقائد في تحقيؽ 

تحقيقهـ  ف  أالجماعة، ككسب تعاكف العامميف معه كتحقيؽ التجا س فيما بي هـ، كاقت اعهـ ب
(، 12: 1998خركف، آهـ )الخطيب ك هدافكتحقيقا ألا لهـ ا شخصين الت ظيـ يعد  جاحن  هداؼأل

بالتأثير أك  بالتكجيه القائد الفرد بها يقـك التي العممية: هاأ    عمى (40: 1994فها)مصطفى،كعر  
 تحقيقه، في القائد يرغب معيف هدؼ تحقيؽأجؿ  مف سمككهـأك  آخريف كمشاعر أفكار في

 فهايعر  ، ك هاأهداف تحقيؽ في يقكدها التي المجمكعةأفراد   شاطات ت سيؽ عف كيككف مسؤكالن 
خبلؿ  مف معي ة حاالت في بكضكح يظهر متبادؿ شخصي تأثير هي القيادة": هابأ    (ماكريجر)

،  "الم شكدة هداؼاأل تحقيؽ غايته كالمرؤكسيف القائد بيف االتصاؿ  أما.(1991:25 )جمجـك
 عالية، ككفاءة حس ة، بطريقة كمسؤكليات أدكار تأدية": هاأ    فذكر ( 40: 1984لياس، إ)

 تصكرات إليصاؿ كتحفيز كتكجيه اتصاؿ عممية": بأ ها القيادة فترٌ عي  ما. كذاتية كبطريقة تمقائية
 (Bratton, et.al, 2005: 9) الم ظمة في التغيير عمميات حداثإ بهدؼ لمتابعيف مستقبمية

 خطط كبيف العامميف بيف الكصؿ حمقة أ ها في تكمف القيادةأهمية  ف  أكيرل الباحث 
 كتكظيفها المحيطة المتغيرات كمكاكبة المرسكمة هداؼاأل تحقيؽ لتسهيؿ ،الم ظمة كتصكراتها

 .لخدمة الم ظمة
ها عممية    أال إخاصة بالقيادة التحكيمية اله كرغـ اختبلؼ التعريفات    أ كيرل الباحث

عمى المجمكعة أك آخر  تأثير  طرؼ عمىتشمؿ  إ  هابحيث ، شاممة كتبادلية تحدث بيف طرفيف
السياسة  البيئة سكاء لتكجيههـ لتحقيؽ هدؼ محدد مشترؾ، ككذلؾ فالقيادة ال تتـ في معزؿ مف

 التي تحيط بها. أك االجتماعية يةاالقتصاد كأ

 نظريات القيادة:.3.1.2
 القيادة: نظريات

ت ت اكل التي ال ظريات مف العديد ظهرت جكا به كتعدد القيادة مكضكع ا لثراء ظرن 
 التي القيادة  ظريات تطكر فياإلدارم  الفكر تطكر ساهـ فقد كالتحميؿ، القيادة بالدراسة كضكعم

 لقد، ك بها القياـ يجب التي األعماؿال اجح، ك  القائد كخصائص القيادة،  أهداؼتحديد  حاكلت
 مف آف ال ظرة القيادة، كتغير حكؿ ال ظر كجهات تعددإلى  الزمف عبراإلدارم  الفكر تطكر أدل
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 ت اكلت القيادة التي ال ظريات مف عدد بمكرةإلى  المفكريفأك  الباحثيف مساهماتأدت  فقد آلخر،
هذه  كاستخدمت غيره، عف القائد تميز التي كالفركؽ الخصائص، كالسمات، بشرح تقـك كالتي

العمؿ،  عف ية كالرضا تاجكاإلداء األ كأهمها القيادة فاعمية لقياس مختمفة معايير ال ظريات
شباع  ال ظريات:أهـ  عرض يمي كفيما ،المع كية ركحهـ كرفع ،كمشاعرهـفراد األ حاجات كا 
 الجكهرية التغيرات بأف   القائؿ االفتراض عمى ال ظرية هذه تقـك: العظيم الرجل نظرية  1 -
 بمكاهب كلدكاأفراد  طريؽ  عف تحققت ماإ ٌ  ية، سا اإل حياة المجتمعات عمى طرأت التي العميقة
 في تتكرر كالقدرات ال المكاهب هذه كأف   السحر، قكة في مفعكلها تشبه عادية غير فذة كقدرات
 .التاريخ مر عمى كثيريف أ اس

 تتمثؿ فسيكلكجية جسمية سمات بيف ما المكركثة القيادية السمات هذه كتتراكح
 بال فس، كالثقة الحماسة، (مثؿ  فسية سمات إلى) كالكسامة كالحجـ، الصكت، في)الهيئة، ك برة

 الجيد، كالشجاعة ، كالخمؽ جازلئل الحاجة كتكفر، اال فعالي عمى المبادرة، كال ضج كالقدرة
 ال كر، أبك)سمات(  مف ذلؾإلى  كما التفكير، كالتحميؿ عمى كالقدرة عقمية )كالذكاء، كسمات)

2012 :13) 
التي  االعتراضات مف العديد ه اؾ أف   إال ال ظرية لهذه الجذاب المظهر مف الرغـ كعمى

 يكلد القائدألف   ،القيادية المهارة ت مية برامج جدكل بعدـ ال ظرية هذه تؤمف ها   إ حيث ،كاجهتها
 العادات بعض العادييففراد األ إكساب باإلمكاف أ ه تدلٌ  الدراسات  تائج كلكف، كال يص ع
  اجحيف قادة يصبحكا أفٍ  المستمرة الرعاية هذه بفضؿ بعد فيما يمك هـ بحيث، كالقيـكالتقاليد 

 (44: 2009)المغارم، 
 الفاعمية أف مؤداه أساس مفهـك عمى لمقيادة تفسيرها في ال ظرية هذه تقـك: السمات نظرية 2- 
 أف كما ،غيره عف القائد شخصية بها تتسـ معي ة كخصائص سمات تتكقؼ عمى القيادة في

 جهكد تركزت المفهـك هذا ضكء كفي، فاعبلن  اقائدن  م ه يجعؿ ما في شخص السمات هذه تكافر
 القادة تميز التي المشتركة السمات مف مجمكعة عف حكؿ الكشؼ ال ظرية هذه أ صار

 ،احجمن  كأضخـ غيرهـ، مف قامة أطكؿ بأ هـ عادة القادة يتميزكف أف كجدت كقد ال اجحيف،
أكثر  كا غماس بال فسأكبر  بثقة يتميزكف أ هـ كما، كأذكي عقبلن  ا،مظهرن  كأحسف، اجسمن  كأصح
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 ، كأحسفاكمرحن  اطمكحن  ، كأكثركالمبادأة المثابرة أقدر عمى أ هـ كما ،االجتماعي ال شاط في
 (43: 2010 ق ديؿ،) غيرهـ مف اتكافقن 

 ال ظرية لهذه المؤيديف أف   م ها، اال تقادات مف لكثير السمات  ظرية تعرضت كلقد
 الدراسات أثبتت حيث ،كالت ظيـ كالمرؤكسيف لمقيادة األخرل الجكا ب إهماؿ مع عمى القائد ركزكا
 الكاقع عف السمات  ظرية بعدإلى  باإلضافة القائد، عمؿ  جاح في اكبيرن  الممرؤكسيف دكرن  أف
 القيادة سمات حصر يمكف كال ،خارقة سمات بأم يتصفكا لـ برزكا قادة كاف ه اؾ فقد ،ما ا كعن 
 سمات مف كاحدة سمة فيه تتكفر قائد ه اؾ يككف قد  ماا  ك  معيف شخص معي ة يمتمكها سمة في

 هذه دعاة يحدد لـ كذلؾ، القادة بيف مشتركة سمات تكافر عمى مؤشرات ال تكجد كما القيادة،
 الدراسات أثبتت حيث، القائد فاعمية عمى التأثير في المختمفة لمسمات األهمية ال سبية ال ظرية
 .(26: 2012 العجارمة،) قائديف أم بيف تاـ تشابه يكجد أف اجدن  مف ال ادر بأ ه ال فسية

 أكضحت فقد المزايا بعض لها أف   إال ال ظرية لهذه السابقة اال تقادات مف كبالرغـ
 بشكؿ تحدد أفٍ  في فشمت هاأ    إال ل جاحها البلزمة السمات عمى الضكء كألقت متطمبات القيادة
المكقفية  ال ظرية هي لأخر   ظرية كضع عف أسفر القادة، مما تميز التي قاطع السمات

 .(264: 2010 العمياف،)
 قسـ بدأ فقد السابقة، ال ظريات شابت التي العديدة الضعؼ لمكاطف ا ظرن : الموقفية النظرية -3
 االعتبار بعيف تأخذ جديدة قيادية ك ظريات  ماذج عف البحث القيادة كالباحثيف عمماء مف

 . فسه القيادم المكقؼ
 شخصية بسمات ترتبط ال القيادية الخصائص أف   تفترض التي المكقؼ  ظرية فظهرت

 تحركها ال القيادية المهارات كأف   معيف، قيادم مكقؼ مع تتفاعؿ  سبية بسمات ترتبط عامة، بؿ
 (.15: 2012  ال كر، أبك) المشكبلت كجكد عمى يعتمد القيادة بركز كأف إال المكاقؼ،

 يتعمؽ ما م ها متعددة، متغيرات تفاعؿ  تيجة هي القيادة فاعمية بأف ال ظرية كتقكؿ
 ما كم ها الخارجية، كالبيئة الت ظيمية بالبيئة يتعمؽ ما بالمرؤكسيف، كم ها يتعمؽ ما بالقائد، كم ها

 الفاعؿ القيادم ال مط اختيار في المتغيرات تمؾ بيف المستمر التفاعؿ كيؤثر يتعمؽ بالمكقؼ،
 .(158: 2012 السعكد،)
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 مف يعمؿ الذماإلدارم  كالمكقؼ القائد كصفات سمات بيف تجمع إذف المكقؼ ف ظرية
 الذم بالظرؼ تربطهما كلكف كخصائص، سمات مف القائد يحتاجه ما ت كر ال خبلله، فهي

 كالمتغيرات المكقؼ عكامؿ أف أساس عمى له يتعرض الذماإلدارم  القائد كبالمكقؼ يعيشه
 كردم،) القيادة فاعمية تحقيؽ عمى كتعمؿ القائد، تبرز التي السمات تحدد هي التي به المرتبطة
2010 :6.) 

 بها القياـ الجماعة عمى يتعيف التي األعماؿك  المهاـ دراسة عمى ركزت: الوظيفية النظرية -4
 في الت ظيمية ال احية مف القائد كدكر ،األعماؿ هذه في عضك كؿ كدراسة دكر ،هاأهداف لتحقيؽ
 .هاأهدافبمكغ  عمى الجماعة مساعدة

أفراد  بيف القيادية كالمهاـ المسؤكليات تكزيع بكيفية ال ظرية هذه أصحاب كيهتـ
 يسعى كالت ظيـ كالمرؤكسيف القائد مف كؿ أفإلى  لمقيادة الكظيفية ال ظرية كما تشير ،الجماعة
 .(633: 2007 المصرم،) ي شده الهدؼ الذم لتحقيؽ
 ومنيا: ،متعددة الوظيفية ىدافال أن الباحثين بعض ويرى
 سمكؾ في كالتأثير العامة السياسات بكضع القائد قياـ في كتتمثؿ: التنظيم أىداف - أ

 األدكار كتكزيع ،االتصاؿ كق كات كالمسؤكليات الكاجبات ، كتحديداآلخريف
 جهكد بيف كالت سيؽ ،الت ظيـ أجزاء في الكفاءات المطمكبة حسب كاالختصاصات

 .الت ظيـ أهداؼ باتجاه تحقيؽ كاحد كفريؽ لمعمؿ تعاك هـ كتشجيع ،العامميف
 مطالب كتحقيؽ الفردية، المشكبلت بحؿ القائد قياـ في كتتمثؿ: العاممين أىداف  - ب

شباعالجماعة   تحقيؽ في كاستثمارها ،مكا ياتهـا  ك فراد األ قدرات حاجاتهـ، كمعرفة كا 
 .العامميف أهداؼك  الت ظيـ أهداؼ

 كت فيذ القيادة، في ال جاح عمى قدرته إثبات في كتتمثؿ: الشخصية القائد أىداف  - ت
 كالكظيفي، كاالقتصادم االجتماعي كضعه كتحسيف مكا ته لتعزيز المهاـ المطمكبة

 أهداؼك  الت ظيـ أهداؼ مع القائد أهداؼ تبلفي مف خبلؿ ذلؾ تحقيؽ كيسهؿ
 (.67: 2004 الشريؼ،)كالجماعية  الفردية المرؤكسيف

 خبلؿ مف كالمكقؼ السمات  ظريتي بيف الجمع عمى ال ظرية هذه تقـك: التفاعمية النظرية -5
 أساس عمى اجتماعي، تفاعؿ عممية ال ظرية هذه  ظر كجهة مف التكفيقي، كتعد القيادة المدخؿ
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 التفاعؿ ثمرة هي ما   ا  ك  كحده المكقؼ  تاج ليسك  فرد يمتمكها سماتأك  سمة ليست القيادة أف
 بيف التفاعؿ يتـ حيف ال جاح كيتحقؽ ،كخصائص الجماعة المكقؼ كع اصر القائد سمات بيف

 .(94 :2012 ، جـ) الثبلثة الع اصر
 مكقؼ في القائد بها يتمتع التي السمات عمى تعتمد ال ال ظرية هذه في ال اجحة فالقيادة

 قائد يممكها التي فالسمات الجماعة،أفراد  مع التعامؿ في القائد قدرة عمى تعتمد كلكف معيف
 لظهكر تكفي ال اكتسبها التي كالف ية داريةاإل كالمهارة ،كالحـز ،البديهة كسرعة ،كالذكاء معيف
 أفٍ  يستطيع الذم هك ال اجح فالقائد؛ كالقدرات السمات بهذه الجماعة اقت اع مفال بيد   بؿ القائد،
 مشكبلت عمى القائد بتعرؼ إال يتـ لف كهذا الجماعة،أفراد  مع التكامؿ التفاعؿ كيخمؽ يحدث

 لهذه اككفقن  المتطمبات، هذه كتحقيؽ المشكبلت تمؾ حؿ عمى العمؿ كمتطمباتها ثـ الجماعة
: يػه ،بلثةػثأبعاد  أساس عمى خصائصها تتحدد اجتماعي عممية تفاعؿ القيادة تعتبر ال ظرية
: 2012 ردم،ػك (ةػػاعالجم صػكخصائ اتػكمتطمب المكقؼ، د، كع اصرػلمقائ ةػالشخصي اتػالسم
7.) 

 اكظيفين  اتسربن  بال تيجة أفرزت المرؤكسأك  كالتابع القائد بيف التفاعؿ أف   الباحثكف كجد
 تقدـ عف  اهيؾ ،ت ظيمي التزاـجا ب إلى  العمؿ ترؾ كعدـ ،بالكظيفة االحتفاظ ىبمع  ؛أقؿ

 تباعاأل لدلأفضؿ  اشعكرن  كلد   قديجابي اإل التفاعؿ هذا أفبمع ى  ؛التفاعؿ مرتفع  تيجة كظيفي
الم يؼ، (أعمى لكظائؼ كالترقي المسؤكليات مف لممزيد كا دفاعهـ مف المهاـ بالمزيد لمقياـ

 تحديد فييجابي اإل كدكرها التفاعمية لم ظرية السابقة المزايا مف كبالرغـ أ ه إال .(74: 2011
 ،دارةاإل مجاؿ في تمت التي لمتطكرات الحديثة  تيجة لم قد تعرضت أ ها إال خصائص القيادة،

 الفاعمية كتحقيؽ ،الحديثة دارةاإل متطمبات مكاجهة في الثبلثة ال ظريات كفاية أثبتت عدـ كالتي
 (.326: 2006 ال مر،) القيادية

 بيف تميز فٍ أ يمكف التي السمات تحديد عمى السمات  ظرية قدرة عدـ: السموكية النظرية. 6
 سمكؾإلى  كالدراسات األبحاث في التركيز ا تقاؿإلى  أدل غير الفعاؿ كالقائد ،اؿالفعٌ  القائد
 هذهأهـ  كمف ،بكاجباته قيامه خبلؿ القائد سمكؾ تحميؿ عمى ال ظريات هذه ركزت كقد ،القائد

 :ال ظريات
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 :القيادة نماطل  الثابتة النماذج .أ
مف  عميها ترتب كما ،ية سا اإل العبلقات لركح كامتداد القيادة  ماطأل المبكرة الدراسات بدأ لقد
 هداؼأل العمؿ جماعة تحقيؽ في المشرؼ يمعبه الذم كالدكر ،شرافياإل الم اخأهمية  برازإ

 بأبحاث عرفت التي الدراسة هي القيادة أ ماط دراسة في السمككي االتجاه بداية كا ت الت ظيـ
 الكاليات في يكاأ جامعة في kurt lewin لكيف كيرت عميها أشرؼ كالتي ،الجماعة دي اميات
 r.lippitt & R كايت كرالؼ ليبيت رك الد بإجرائها كقاـ (،م1939) عاـ األمريكية المتحدة

White فرؽ في تشكيمهـ تـ العاشرة سف في الشباب مف مجمكعة عمى الدراسة هذه أجريت كقد 
 ؽيفر  كؿ تعريض أساس عمى الدراسة فرضيات كضعت كقد ،لمهكاة ا ادين  يمثؿ م ها كؿ صغيرة
 (.89: 2010 كردم، (كهي ،القيادة مف مختمفة أ ماط لثبلثة

 المتسمط.أك  الدكتاتكرم القائد  مط  -
 الديمقراطي. القائد  مط  -
 التدخؿ. عدـ سياسة صاحب القائد  مط  -

 مجمكعات في القادة أ ماط تأثير تت اكؿ ميدا ية دراسة أكؿ بم زلة الدراسة هذه كتعد
 فعؿ ردكد تسبب أفٍ  يمكف التي المختمفة القيادية  ماطاأل عمى الضكء ألقت كما أ ها ،العمؿ
 (.322: 1995 العديمي،) الجماعات لدل مختمفة

 Likert Theory القيادة في ليكرت نظرية .ب
 عاـ األمريكية المتحدة الكاليات في ميتشجف لجامعة التابع المسح أبحاث مركز بدأ لقد

 قاـ التي لؤلبحاث ك تيجة ،القائد كسمكؾ الفاعمية القيادة حكؿ كأبحاث دراسات بسمسمة ـ(1974)
 اتبع فمقد ،الفاعمية القيادة مكاصفات تحديدإلى  تكصمكا داريةاإل القيادة حكؿ ليكرت كزمبلئه بها

 العالية ية تاجاإل ذات العمالية المجمكعات في المشرفيف سمكؾ مقار ة في دراسته ليكرت
 العالية ية تاجاإل ذات المشرفيف أف ليكرت كجد كقد ،الم خفضة ية تاجذات اإل كالمجمكعات

 تعاممهـ كطريقة ،أكثر بالعمؿ اهتمامهـ ككاف لمعمؿ الفعمي الت فيذ محدكدة في بمشاركة يحظكف
 فٍ أك  العممية، القرارات بعض في بالمشاركة لمعماؿ يسمحكف ككا كا ،رسمية غير كا ت معهـ

 كجدت فقد الم خفضة ية تاجاإل ذكم لممشرفيف بال سبة أما ،ي اسبهـ الذم العمؿ أسمكب يختاركا
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 أث اء في العمالية الجماعات شئكف في كتدخمهـ ،عالية كا ت لمعمؿ الفعمي الت فيذ في مشاركتهـ
 (.322: 1995 العديمي،) العمؿ
 :(200: 1998كآخركف،  سالـ( كهي ،لمقيادة أ ظمة ثبلثة بيف التمييز ليكرت استطاع كما
كثقتهـ  ،عالية بدرجة مركزيكف بأ هـ ه ا القادة كيتصؼ: االستغبللي التسمطي ال ظاـ  -

 .كاإلكراه الخكؼ طريؽ عف كيحفزك هـ ،قميمة بمرؤكسيهـ
بعض  في كيسمح ،مركزية أقؿ أ ه إال السابؽ ال ظاـ يشبه كهك: يال فع المركزم ال ظاـ - 

 الرقابة. تحت كلكف ،القرارات اتخاذ في المرؤكسيف بمشاركة لمقائد األحياف
أفكارهـ  مف يستفيد ،بمرؤكسيه مطمقة ثقة ه ا لمقائد يتكافر: المشارؾ الجماعي ال ظاـ  -

 كمرؤكسيه. القائد بيف المعمكمات في مستمر تبادؿ كه اؾ ،باستمرار
 البعدين: نظرية .ت

 سمكؾ دراساتأهـ  مف كتعتبر ،أكهايك جامعة دراسات اسـ ال ظرية هذه عمى كيطمؽ
 حيث ـ(،1950) عاـ األمريكية المتحدة الكاليات في أكهايك كالية جامعة بها قامت حيث ،القائد
 حيث مف العمؿ جماعات مف القيادة أ ماط فعاليات كتحديد القائد سمكؾ خبللها محددات درست

 كستكلديف ،1959-1953فمشيماف) عدة س كات الدراستاف استغرقت كقد ،ات كالرضا جاز اإل
 (.336: 1995 العديمي،(( 1984

 مف كتمك ا ،القيادة مكضكع في مكثفة أبحاث إجراءب الفترة هذه خبلؿ الباحثاف قاـ حيث
 :هما القيادة لسمكؾ بعديف تحديد مف خبلؿ ذلؾ

  كت ظيمه. العمؿ لتحديد المبادرة - 
 (.198: 1998 كآخركف، سالـ) اآلخريف مشاعر كاعتبار تفهـ  -

 العمؿ كتحديد المبادرة (عدبي  مف عالية درجة يممؾ الذم القائد بأف   األبحاث كجدت
 إ جاز في ادكرن  يحدد كما، لمرؤكسيه المختمفة األ شطة تخطيط في يتدخؿ ألفٍ  يميؿ( كت ظيمه

 بالرقابة العمؿ بتكزيع يقـك كما ،مرؤكسيه كبيف بي ه كاضحة اتصاؿ ق كات كيؤسس ،هداؼاأل
 ألفٍ  يميؿ (اآلخريف مشاعر كاعتبار تفهـ) عدبي  مف عالية درجة ع ده الذم بي ما القائد ،عميهـ
 الطكيؿ،) كمشاعرهـ أفكارهـ يحتـر أفٍ  كما ،مرؤكسيه كبيف بي ه كالثقة مف الصداقة اجكن  ي مي

2006 :258). 
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 تحقيؽإلى  يهدؼ اآلخريف مشاعر كاعتبار بتفهـ المتعمؽ عدالبي  بأف   الدراسات أكضحت
 بالمبادرة المتعمؽ عدالبي  أف   حيف في ،المرؤكسيف جماعةفراد أل كالجماعية الشخصية هداؼاأل

إلى  القيادة في كهايكأ دراسة ا تهت فقد ،لمت ظيـ الرسمية هداؼاأل تحقيؽإلى  يسعى كالت ظيـ
 المبادرة: هما ،تكفرهما يجب يفأساس ببعديف يتميز الذم ال مط هك اؿالقيادم الفعٌ  بأف   القكؿ

 (.338: 1995 العديمي،) اآلخريف اعتبار مشاعر كتفهـ كالت ظيـ
 The Managerial Grid Theory داريةاإل الشبكة نظرية .ث

 Robert Blake and James Mouton مف كؿ ال ظرية هذه بتطكير قاـ
 كاالهتماـ ، تاجباإل االهتماـ: هما ،القائد لسمكؾ يفأسمكب تحديد ( كاستطاعا1964،1978)

 .(166: 2004 ،عباس) الشبكة عمى لمقيادة رئيسية أساليب بيف يزيالتم كتـ ،فرادباأل
 ضعيؼ كاهتماـ ، تاجباإل ضعيؼ باهتماـ فيه القيادة أسمكب يتميز الضعيفة القيادة

 يبذؿ القائدألف   ؛الجماعةأك  المؤسسة أهداؼ تحقيؽ في يساهمكف ال ه ا كالقادة ،شخاصباأل
 (.201: 2000 ،الصرف)  الم شأة في اعضكن  لبقائه فقط يكفي الذم مف الجهد األد ى الحد

 يهتـ ال أ ه بمع ى فيها يتدخؿ أف دكف تجرم األمكر يترؾ القائد أف الباحث رليك 
 أ ه كما اجتماعية تفاعبلت في يشارؾ أف يحب ال أ ه كما المرؤكسيف يكجه كال  تاجبمستكل اإل

 .العمؿ كاتماـأداء  يهمه كال ال اس يهتـ بمشاعر ال

 نشأة القيادة التحويمية: .4.1.2
 الحثيثة لمجهكد محصمة جاءت ،داريةاإل القيادة في  ظرية التحكيمية القيادة تعد
 كأحدثأهـ  مف فهي كالقيادة، دارةاإل تطكير مجاؿ في المفكريف كالعمماء قبؿ مف كالمستمرة
 كيعتقد قصكر، مف فيها كاف ما يكتبلف  ظريات القيادة مميزات بيف لتجمع ككذا القيادة،  ظريات

 عمى قدرة أكفأها العصر، كمف هذا لمعطيات استجابة القيادية الممارسات أ سب مف هاأ   
 (.30: 2010تحدياته )صالح،  مكاجهة

 كاف فيما، ـ1973  عاـ كذلؾ  (downton)هك  التحكيمية القيادة فكرة طرح مف أكؿ
 بير ز األمريكي السياسي العالـ يد عمى ـ1971 عاـ في القيادة التحكيمية لمفهـك ظهكر أكؿ

 التحكيمية القيادة في كال صكص تكالت المفاهيـ (، ثـBurns Macgregorماجريجكر )
 الباحثيف كالعمماء. مف عدد قبؿ ( مفBurns) أعماؿإلى  إسهاماتأك  كإضافات
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 التشجيع هي )الكاريزما، التحكيمية القيادة في ع اصر ثبلثة( Bassباس ) ـقد   ـ1915 عاـ كفي
 ، االهتماـ الفردم(.اإلبداعي

 Inspirational) المستكحاة الدافعية عميه أطمؽ ابعن ار  امكك ن  أضاؼ ـ1991 عاـ كفي
Motivationباس مف كؿ قدـ ـ1993 (، كفي عاـ ( كأفيمكBass & Avilio مكذجن  )أكثر  ا

 ،االجرائية  القيادة تحدد م ها ثبلثة: ع اصر يتضمف سبعة ،كاالجرائية التحكيمية لمقيادة حداثة
 شكؿ عمى ال ظرية قدمت ما. ك(19: 2011التحكيمية )شركؽ،  القيادة تحدد األخرل ربعةكاأل

 ص اعية كصحية مختمفة كمؤسسات قطاعات مف القادة مف اآلالؼ لمئات تدريبية برامج
 .خاصة أـ كا ت عامة كتربكية،

 العديد ال ظريات هذه أ تجت كقد القيادة، ظاهرة تفسر التي كالمداخؿ ال ظريات تعددت
عف  )فضبلن  القائد صفات عمى اتقريبن  ركزت أجريت التي المبكرة فالدراسات .القيادية مف ال ماذج

هذه  كمف لمقادة، الفعمي السمكؾ لدراسة ا سبين  الحديثة الدراسات كالمكقؼ(، كتحكلت التابعيف
 (، ففي عاـ1: 2008، التحكيمية )العمرم القيادة  ظرية القائد سمكؾ عمى ركزت التي المداخؿ
، Leadershipالقيادة  أسماه امهمن  اكتابن  (James Burns)بير ز  جمس الباحث كتب ـ،1978
 عمى التأثيرأك  لتحفيز القادة يستخدمه الذم السمكؾ تحديدإلى  الكتاب هذا خبلؿ مف كسعى

 فئتيف كسمسمة تتضمف القيادم السمكؾ بير ز ككصؼ لذلؾ، المستخدمة اتجراءاإلأك  مرؤكسيهـ
 Transformational)التحكيمية  القيادة عميها يطمؽ ىاألكل الفئة التأثير، مف كاسعتيف

Leadership)  بعضهـ رفع كالمرؤكسيف يستطيعكف القادة بأف   االعتقاد عمى السمكؾ هذا  يكبي 
 األخرل (، كالفئة27: 2004ية )العمر، خبلقاأل ثؿكالمي  التحفيز مف أعمى مستكياتإلى  ابعضن 

 الخدمات تبادؿ عمى قاعدة كتقـك (Transformational Leadership)التبادلية  القيادة دعىتي 
 كالراتب " مف الم افع عدد عمى حصكله مقابؿ م ه المطمكب إ جازب يقـك فالعامؿ كالم افع،
 عمى كقدرته رغبة القائد حكؿ يتركز التحكيمية القيادة جكهر إف   القكؿ يمكف لذلؾ ،..كاإلجازات

 .(32:ـ2008)العمر، ية خبلقاأل كالقيـ األفكار تقكية طريؽ عف اآلخريف كمدارؾ كعي رفع
 ت اكلت أخرل ك ظريات دراسات لظهكر البداية التحكيمية القيادة عف )بير ز( فكرة كا ت
ة ر فكإلى  ليضيؼ (Bernard Bass)باس  بير ارد أتى حيث، مختمفة أكجه مف هذا المكضكع

عمى  لمقادة التحفيزم األثر أف   يرل فهك التحكيمية، القيادة حكؿ الخاصة  ظريته كيقدـ )بير ز(،
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لكي  التابعيف يحفز فهك القائد،  حك كاالحتراـ كاإلعجاب كالثقة بالكالء شعكرهـ يتضمف التابعيف
المهاـ  إ جاز عمى األتباع حث كيتـ ،أصبلن  عممه م هـ متكقع هك مماأكثر  اكي جزك  ايخدمك 

االستث ائية )العمر،  كمهاراتهـ تهـالقدر   ا ظرن  الم ظمة، باحتياجات األكثر كاالهتماـ ،الضركرية
2008 :33.) 

 كضع ع دما (باس) إسهامات خبلؿ مف اممحكظن  اتطكرن  التحكيمية القيادة شهدت كقد
 كهك ،القيادم السمكؾ عكامؿ لقياس كمقاييس  ماذج لها ككضع التحكيمية، م هجية لمقيادة  ظرية

 ،الكاريزما: هي ،التحكيمية لمقيادة ع اصر ثبلثة تضمف الذم (MLQ)بمقياس  يعرؼ ما
 كاالهتماـ بالفرد. ،اإلبداعي كالتشجيع
 المستكحاة الدافعية عميه أطمؽ رابعنا مكك نا (م1991) عاـ في باس أضاؼ ثـ

(Inspirational Motivation) كأفكليك باس مف كؿ قدـ (م1993) عاـ كفي (Bass and 
Avolio )ا  م ها ثبلثة ع اصر سبعة يتضمف كاإلجرائية، التحكيمية لمقيادة حداثةأكثر   مكذجن

 ذلؾ تبل.(19: 2001 )الهبللي، التحكيمية القيادة تحدد األخرل ربعةكاأل القيادة اإلجرائية، تحدد
 مف زمبلئهـ مف كعدد (Bass and Avolio)كأفيميك  باس قبؿ مف كأدكاتها تطكير لم ظرية

 ككذلؾ القيادة، لتطكير الكامؿ بالمدل المعركؼ المطكر ال مكذجك  ،البحكث التقكيمية خبلؿ
 كما، اكالدراسات تباعن  األبحاث تكالت كقد ة،التحكيمي القيادة  ظرية كتقكيـ في تدريب بر امج
 مختمفة كمؤسسات قطاعات مف القادة مف اآلالؼ لمئات شكؿ برامج عمى ال ظرية قدمت

 (.286: 2007خاصة )المخبلفي،  أـ حككمية كا ت كتربكية، كصحية ص اعية
 عمى اعتمدت قد لمقيادة الجيد المدخؿأك  باس  ظرية فإف   (Hartog)لهارتكج  اكطبقن 
: مثؿ ال فس عمماء أفكار بعض عمى كب ت ،كالمكقؼ كالسمكؾ السمات  ظريات مف دمج أفكار
 أدبيات ت امت الميبلدية التسعي يات كخبلؿ .بير ز مثؿ السياسة عمماء كبعض ،ماكس فيبر

 لبحكث مراجعته كفي ،دارةاإل أدبيات حديث في قيادم أسمكبك مكا تها كأخذت التحكيمية القيادة
 عمى تركز البحكث هذه غالبية أفإلى  باس تكصؿ ـ1990إلى  ـ1981 عاـ مف لمفترة القيادة
: 2009، الت فيذية )العمرم دارةاإلأك  العميا القيادية المستكيات في التحكيمية القيادة  ظريات دكر
 مدار عمى كاختبار دراسة محؿ "بير ز "مهاقد   التي التحكيمية القيادة  ظرية ظمت قد، ك (26

 مؤسسات في ال ظرية م ها تتشكؿ التي كالتراكيب المفاهيـ دارسة كتـ، العقديف الماضييف
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 & Tichy) كديفا ا تيكي: م هـ  ذكر، كالباحثيف العمماء مف كثير قبؿ مف كم ظمات مختمفة
Devana،1986) ، كيككؿ(Yukl، 1994 ،)القيادة  ظريتي بدراسة كغيرهـ هؤالء قاـ حيث 
: 2001 عميها )الهبللي، التعديبلت مف الكثير كأجركا" بير ز "ع د رائيةكالقيادة اإلج التحكيمية

لتحكيؿ  شهرة القيادية ال ظرياتأكثر  مف اليـك تعد التحكيمية القيادة أف   العامرم فكيبيٌ  .(19
 تقـك فهي المتسارع، التغير ذات اليـك م ظمات تحتاجه الذم القيادة مف ال كع كهي الم ظمات،
 مصالحهـ مف أبعد هك ماإلى  لم ظر المرؤكسيف إق اع طريؽ عف جذريةرات تغيي عمى إحداث

 كقبكلهـ ،إدراكهـ مستكل كتعميؽ ،تهـتمامنااه كتكسيع لمم ظمة، العاـ الصالحأجؿ  مف الذاتية
 الفردم، كاالهتماـ اإللهامي، الكارزماتيكي، كالحفز التأثير طريؽ عف الم ظمة أهداؼك  لرؤية

 (.22 -21: 2002 )العامرم، اإلبداعي كالتشجيع
 تعريف القيادة التحويمية: .5.1.2
 الختبلؼ في ذلؾ السبب يعكدك  ،التحكيمية لمقيادة محدد تعريؼ عمى الباحثكف يتفؽ لـ
 دارةاإل الحديثة في المفاهيـ مف تعتبر حيث ،التحكيمية القيادة حكؿ ال ظر ككجهات الفمسفات
 : أهمها مف ،التعريفات تعدد ع ه  تج الذم األمر، التربكية

 العمؿ أساس عمى التبادؿ عبلقة فيها تب ي التي القيادة: هاأ    فها عياصرةعرٌ 
(Cardona)  مع التكحدك  االتساؽ عمى مرؤكسيه يشجع القائد ف  إف العبلقة هذه أما كفي 

 ،(78: 2006، عياصرة (لممرؤكسيف الحقيقة الدافعية عمى امعتمدن  بإعطاء المكافآت الم ظمة
داء األ مقابؿ الحكافز تقديـ تتجاكز التي القيادة تمؾ " هاأ   : (Conger, 2002: 47كتعريؼ )
بداعين  افكرين  المرؤكسيف تشجيعك  تطكيرإلى  المرغكب  اجزءن  الذاتية لتككف تهـتمامنااه تحكيؿك  اكا 

 القيادة جكهر يركز: يأتي بما 72): 2001)الغامدم،كعر فها لمم ظمة،  العميا الرسالة مف اين أساس
عادةك  الغايات مع الكسائؿ مكاءمة عمى القدرة عمى التحكيمية أغراض  لتحقيؽ المؤسسات تشكيؿ ا 

 الحاجات الظاهرة إدراؾ عمى القيادم ال مط هذا كيقـك ،يةأخبلق كتطمعات عظيمة يةإ سا 
 طاقات المرؤكسيف أقصى استثمارك  ،الحاجات تمؾ إشباع عمى كالعمؿ لممرؤكسيف كالكام ة
 في ي مي الذم ال مط ذلؾ: هابأ    ( 1996:372، السممي) فهاكعرٌ  .مقصكد تغيير تحقيؽ بهدؼ
، أ فسهـ يقكدكا لكيفراد األ يقكد اؿالفعٌ  القائد أف  : مأ قادة أ فسهـ لكي يصبحكا القدرةفراد األ
ت تمامنااه تعاظـك  تكسيع عمى تعمؿ التي القيادة أ ها عمى (Bass،1994 ظر إليها)ك 
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 أما.الم ظمة مصمحةأجؿ  مف الشخصية تهـتمامنااه مف أبعد هك ماإلى  كحاجاتهـ المرؤكسيف
 قيادة، قيادة التغيير تتضمف: هاأ    عمى التحكيمية القيادةإلى   ظرت فقد (45: 1995، )مؤتمف
 التكظيؼ مف خبلؿ لمتغيير الم شكدة هداؼاأل تحقيؽإلى  لمكصكؿ كالم ظـ المخطط الجهد
تعريؼ ، ك " التعميمية لممؤسسة المتاحة كالف ية كالمادية البشرية لممكارد السميـ العممي

(Roberts ،1985 :1124كالذم ) في ال ظر إعادة عمى تساعد التي القيادة": اهأ    عمى ي ص 
 هيكمية إلعادة كتسعى، التزامهـ تجديد عمى كتعمؿ، كأدكارهـ كمهماتهـفراد باأل المتصمة الرؤية
 ".غاياتهـ تحقيؽ في تسهـ التي العامة القكاعد كب اء ال ظـ

 هذا تحكيؿك  ،باحتياجاتهـ مرؤكسيه كعي زيادةإلى  يسعى الذم هك التحكيمي القائد" ف  إ
 فيما حاجاتهـ إلشباع الدافعية لديهـ ثـ تتكلد مفك  تكقعات،ك  آماؿإلى  باالحتياجات الكعي
 (.Tichy & Devanna،1990:77) العممية" حياتهـ في الذات كتحقيؽ دراؾإب يتعمؽ

 مدل تع ي: هاأ    عمى التحكيمية القيادة أفإلى   ظر ( فقد31: 1996، أما )الهكارم
كالعمؿ  الذاتي كالتطكير  جازاإلأجؿ  مف مرؤكسيه بمستكل االرتقاءإلى اإلدارم  القائد سعي
 أف  إلى ( Fairholm, 1995: 65) كأشار ..ككؿ كالم ظمة الجماعات كتطكير ت مية عمى

 أعمىإلى  كالمرؤكسيف القائد لرفع، كالقيـ، المشتركة كالرؤل، اإللهاـ تستخدـ التحكيمية القيادة"
 مضاعفةإلى  فراداأل تدفع ه ا فالقيادة، المع كية الركح كرفع، كالتحفيز، التفكير مستكيات
 ة".المشترك هداؼلتحقيؽ األ المبلئمة جهكدهـ

 كتطكير، المشتركة القيـ عمى تركز ها   "أ: التحكيمية لمقيادة اآلتي التعريؼ كيخمص
 ,Colvin) التغيير لخدمة تعمؿ هي التي القيادة أف   كيرل، الكبيرة الغايات تحقيؽك  المرؤكسيف
1991: 1.) 
 خبلؿ مف هداؼاأل تحقيؽ كت شيطهـ  حك التابعيف دفع عممية هي: التحكيمية القيادة ف  إ

 (.Burns،1978: 19)القادة  مرتبةإلى  بهـ كالكصكؿ، يةخبلقاأل القيـك  العميا القيـ تعزيز
 التي النقاطأىم  أن الباحث رأى فقد، التحويمية لمقيادة المختمفة لآلراء العرض ىذا خالل ومن

 : التالي النحو عمى التحويمية بالقيادة التي ليا ارتباطو  ،السابقة التعريفات استعرضتيا
 ،كالتطكير الشخصي لؤلفراد  جازاإل في التابعيف مستكل رفع التحكيمية تعمؿ عمى القيادة 1-

 .كتطكيرها كالمؤسسات الفرؽ المختمفة ت مية عممية الكقت  فسه في كيركج
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عمى رسـ خطة  رقاد لمؤسسته، فهك اخطة استراتيجية كيممؾ هدفن  هالتحكيمي لدي القائد 2- 
 .تباعهـأاستراتيجية مستقبمية يسير عميها 

 كالتقدـ ال مك كيشجعكف ي صحكف فهـ، التطكر الذاتي لمتابعيف يشجعكا التحكيمييف القادة 3- 
 .فراداأل مستكل عمى ما يككف كعادة لمتابعيف
 الحرية في إعطاء مع المسؤكليات كتحمؿ القرار اتخاذ في التابعيف التحكيمي القائد يشرؾ 4- 
 .ت فيذها
المراد  هداؼاأل لتحقيؽ مرؤكسيه مع مبدعةك  خبلقة استراتيجية التحكيمي القائد يستخدـ  5-

، ككسائؿ جديدة ،جديدة أهداؼ بتقديـ كذلؾ هـأهداف دراسة إعادة عمى يشجعهـ فهك، تحقيقها
 .جديدة كرؤية ،جديدة كبدائؿ ، ظر ككجهات
 : التحويمي القائد ظائفو  .6.1.2
 يمي: فيما التحويمي القائد ( وظائف1993:71) حدد ستب

كت مية  ،المعمكمات كتجميع ،الم ظمة بأ شطة المتعمقة العمميات إدارة أم: التنافس يدير -1
 الت افسية. الميزة لزيادة المعمكمات تمؾ استخداـ عمى القدرة

 كاحدة بغض دفعة المتغيرات كثرة مع بالتعامؿ القائد قياـ كتع ي: التعقيد إدارة عمى يشرف -2
 .هداؼاأل كاختبلؼ كالغمكض التغيير درجة عف ال ظر

كضع : يمي بما يقـك أفٍ  القائد عمى ذلؾ كلتحقيؽ: العالمي التوجو مع المنظمة يكيف -3
تعكس  بحيث الم ظمة رسالة كتحديد، مستكياته بكؿ عالمي تكجه ذات مستقبمية رؤية
 .العالمي التكجه مع لتتبلءـ كالسمككيات كالق اعات القيـ  سؽ كتغيير العالمي، التكجه

 التكاصؿ العالمي تحقيؽ عمى قادرة افرقن  يشكؿ أفٍ  القائد عمى يجب: العالمية الفرق يدير -4
 تكفر ضركرةإلى  باإلضافة كافة، داريةاإل المستكياتك  التخصصات تمثؿ بحيث المطمكب
 .العالمية الم ظمات مع الم ظمة تعامؿ إل جاح البلزمة المغكية المهارات

 مهاراتها لمتعامؿك  قدراتها ت مي أف التحكيمية القيادات عمى: المفاجآت إدارة عمى يشرف -5
 .المستقرة غير األكضاع في خاصة القرارات التخاذ المتكررة المفاجآت مع

 ،تكاجه الم ظمات التي كالتغييرات المفاجآت لكثرة كذلؾ: المستمر التدريبو  التعميم يدير -6
 .معها لمتعامؿ عالية كمهارة قدرة تتطمب كالتي
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 :وظائف القائد التحويمي تتركز فيما يمي أن (92: 2012)نجارويرى ال
حيث يقكـ بإق اع األتباع بحاجتهـ لمتغيير مف خبلؿ ب اء شبكة : لمتغيير الحاجة إدراؾ -1

 فاعميف لدعـ التغيير. أشخاصفكرية مع 
يجب عميه صياغة طمكحة كرسالته التي مف خبللها سيحقؽ ال قمة : مستقبمية رؤية تقديـ -2

 الحضارية لمجميع.
ال ماذج المتاحة يختار  مكذج التغيير المبلئـ لم ظمته، مف بيف : التغيير  مكذج اختيار -3

 تثبت فاعميتها تحت ظركؼ معي ة، كبحيث تككف مبلئمة لمكاقع. التي يتكقع أفٍ 
 ،كالعادات ،كالسمكؾ ، ماطيقكـ القائد التحكيمي بتكييؼ األ: الم ظمة ثقافة تشكيؿ إعادة -4

يتـ  ه ال يمكف أفٍ أل    ؛كالمشاعر السائدة بيف العامميف بما يبلئـ البر امج الجديد ،كالقيـ
 .تمامناالكضع يختمؼ  ألفٍ  التغيير في ظؿ الثقافة الت ظيمية السائدة مهما كا ت م اسبة،

 مف التخمص تتطمب هاأل    ؛التحكيمي القائد مهاـ أصعب كتمثؿ: اال تقالية الفترة إدارة -5
 التغيير بسبب تظهر مشكمة كؿ مع يتعامؿ كأفٍ  ـ،القدي هذا بعظمة كالكهـ القديـ

 .م اسبة باستراتيجية

 طريقة تفكير القائد التحويمي:.7.1.2
 قائبلن  التحكيمي القائد تفكير طريقة( المستقبؿ مدير مبلمح) كتابه في الهكارم كصؼ

 رسالة صاحب صاحبه،  فسه يعتبرآخر  م ظكر مف األشياء برؤية له تسمح رؤية احبص: هأ   
 ال اس يقمده قدكة، مرتفعة، يطمبها التي كالمعايير عالية هأهداف حضارية،  قمة تابعيه ي قؿ

حساس ك  عالية، ذاتية ثقة ذك اال فعالي، التعبير مف عاؿو  مستكل ذك إليه، اال تماء كيحبكف  عاؿو ا 
صرارك  بالذات،  كيكضح يست ير كاضح، ك شاط دي اميكي بد ي حضكر ذك عالي، ذاتي ا 
 جاذبية ذك لمشاكمهـ، متطرفة حمكالن  اكأحيا ن  جذرية حمكالن  لهـ كيقدـ ،التابعيف بيف المشاعر
 ليعبر الرمكز كيستخدـ بالمعا ي، يدير كيحاكر، ي اقش المجمكعة،  حك اذاتين  مكجهة شخصية

 ساليباأل ككؿ جديدة، لغة يستخدـ جديدة، كمصطمحات تاشعار  باستخداـ المعا ي تمؾ عف
 رؤل بتقديـ كذلؾ ؛كرسائمهـ هـأهداف دراسة إعادة عمى كيشجعهـ ،اعقمين  تابعيه يستثير اإللهامية،

لجماهير )الهكارم، ا سيككلكجيا كيستخدـ تابعيه، برغبات كيرقى جديدة، كبدائؿ ككسائؿ أهداؼك 
1996 :63-67.) 
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 :التحويمي القائد خصائص.8.1.2
 أفٍ  ي بغي ه   إففضؿ األ  حك م ظمته كتحكيؿ التغيير إدارة التحكيمي القائد يستطيع لكي
 يتميز التحكيمي القائد أف   إلى63 :2002) ) العبيدم فتشير الخصائص مف عدد يحكز عمى
إلى  بأدائهـ لم هكض تحفيزهـ طريؽ عف بالعمؿ م غمسيف المرؤكسيف جعؿ بقدرته عمى
 اسعين  أ فسهـ عمى االعتماد كزيادة ،تهـاقدر  ت مية خبلؿ مف سابقنا معهكدة غير مستكيات
 .لمم ظمة الت ظيمية الثقافة تغييرإلى  باستمرار

 كيستثير ،التابعيف يشجعة، إلهامي شخصية ذك التحكيمي القائد أف   (5: 2002) عبيدمال كيرل
 القائد هذا كيستشير يحدثهـ، ع دما ال اس في اجدن  مؤثر بأ ه كيتميز ،شخاصباأل كيهتـ فكرهـ،
 المبادرةك  المعقدة كالمكاقؼ الغمكض مع التعامؿ عمى قادر دائماك  كعقكلهـ، التابعيف أفكار
 .(63: 2002)العبيدم،  األمكر بزماـ كاألخذ

 يستطيع لكي لمقائد الخصائص من اعددً  (Hacker and Roberts) الباحثان حدد
 (63: 2013 )صالح كالمبيض، :يمي كما وىي ،فضلال نحو منظمتو وتحويل التغيير
 .ثاقبة رؤية يمتمؾ -1
 .كاسع بشكؿ التمكيف ممارسة خبلؿ مف اآلخريفب الثقة يزرع -2
 .لتباعدما التفكير كيشجع ،الفكرية المرؤكسيف جهكد يستثير -3
 .كجماعات دلافر  بالمرؤكسيف يهتـ -4
 .كالمهمات األعماؿ في التحديات يخمؽ -5
 .االبتكارية األفكار بطرح يتسـ -6
 .معهـ العبلقة دامةا  ك  التابعيف بيف اإلجماع ب اءإلى  يسعى -7
 .يةخبلقاأل القيـ كتجسيد االستقامة عمى التابعيف تشجيع -8

 القيادة التحويمية:أبعاد .9.1.2
Bass،1990 ; Bass،1985))ّ(Avolio،etalأمثاؿ  الباحثيف بعض استطاع

،1991)ّBass&Avolio،1994) )هي ،أبعاد أربعة في التحكيمية القيادةأبعاد  تطكير :
 مف كؿ أضاؼ كقد، التحفيز(، الفردية االعتبارية، الفكرية االستثارة المثالي، التأثير)



33 

 

 

(Avolio،etal،1999) ك(Rafferty&Griffin،2004)  التمكيف أال كهك اخامسن  اعدن بي، 
 : يمي مابعاد األ بهذه كيقصد

 :المثالي التأثير -1
 تشكيؿ إعادة عمى القدرة لديها التي التحكيمية القيادة  مط  جد الحديثة القيادة أ ماط مف

  فكس في الكبرياء بغرس التحكيمي القائد يقـك فه ا .ها كأغراضهاأهداف لتحقيؽ الم ظمة
 برسالةحساس اإل ك شر أهمية، األكثر كتحديد الكاجبات المهمات أكلكيات كترتيب المرؤكسيف،

 كما العامميف، مع كالتكاصؿ المستمر الفهـ خبلؿ مف المغزلأك  المع ى يضع فالقائدمة، الم ظ
القادة . فالم ظمة مستقبؿ عف كاألفكار الرؤل كيطرح اإلق اع عمى عالية مقدرة يمتمؾ أ ه

 مه ية إدارية لممارسات استخدامهـ حيث مف القادة مف غيرهـ عف تمييزهـ يمكف الكاريزميكف
لآلخريف  االحتراـ مشاعر يظهر فهك العامميف لدل اكاضحن  اا طباعن  كتترؾتأثيرنا  تحدث مصقكلة
 .(36: 2010)محمد، 

 يخمؽ بحيث المخاطرةإلى  كالمجكء، عادية غير مكاهب إظهار عمى القائد قدرة "كتمثؿ
 كتشير (،90: 2003، )أفيميك المشترؾ بالهدؼحساس كاإل، كالتفا ي، اإلخبلص في التابعيف

 يةأساس بصفة كتهتـ تابعيه، قبؿ مف كالثقة االحتراـ مف عالية بدرجة يحظى القائد أف  إلى 
 .(20: 2002 المشتركة )الهبللي، كالسمككيات لممثؿ ا مكذجن  تعد جديدة بتطكير رؤية

 التحفيز اإلليامي: -2
 ،اآلخريفإلى  العالية تكقعاته إيصاؿ عمى القائد قدرة": هبأ  اإللهامي التحفيز عرؼ فقد
 أشياء إ جاز أم بسيطة، بطرؽ المهمة هداؼاأل عف كالتعبير الجهكد لتركيز الرمكز كاستخداـ

 (.45: 2009)الفهيدم،  "المبذكؿ الجهد زيادة طريؽ عف كثيرة
ذكاء، هممهـ كاستثارة، األتباعإلهاـ  كيتضمف الممهـ، الحفز: رشيد سماها كقد  كا 

ظهار لممستقبؿ، مق عة رؤية تقديـ خبلؿ مف كذلؾ ، جازاإل  حك لديهـ الحماس  التفاؤؿ كا 
 الفريؽ ركح كاستثارة األتباع، عمؿ في كالمع ى التحدم مف  كع كتكفير العمؿ، في كالحماس
 هذه كفؽ التحكيميكف القادة كيتصرؼ، (475: 2003، اإليجابية )رشيد بال تائج كاإلشادة لديهـ،

لهاـ تحفيز عمى تعمؿ بطرؽ الخاصية  كالتحدم المع ى بإعطاء كذلؾ بهـ، المحيطيف أكلئؾ كا 
ظهار الجماعة، ركح كتغميب ،مرؤكسكهـ به يقـك لما  التابعيف كجعؿ كالتفاؤؿ، الحماس كا 
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 اجدن  مختمفة بدائؿ دراسة عمى كتحفيزهـ كمتعددة، جذابة مستقبمية حاالت في كيفكركف يركزكف
 ذلؾ سبيؿ كفي ،المشتركة هداؼاأل تحقيؽ في المشاركة في لهـ الفرصة إتاحة كذلؾ، كمرغكبة

، تابعيه )العامرم مف العالية تكقعاته كيكضح، الجهكد لتكجيه الرمكز كالشعارات يستخدـ فهك
2002 :8.) 

 :الفكرية االستثارة -3
جديدة،  بطرؽ القديمة لممشكبلت يتصدكف أتباعه جعؿ في كرغبته القائد قدرة " كهي

 م طقية حمكؿ عف كالبحث حؿ،إلى  تحتاج مشكبلت بكصفها الصعكباتإلى  ال ظر كتعميمهـ
 التي الطرؽ يجعمكا أفٍ  عمى األتباع بتشجيع القادة يهتـ كفيها (،22: 2002، )العامرم " لها

 بها يؤم كف التي الحقائؽ كيحددكا ،الماضي عف يبتعدكا كأف تساؤؿ، محؿ األشياء يؤدكف بها
 يكك كا كي أتباعهـ جهكد القادة فيه يستثير الذم المكقؼإلى  تشير فهي كمف ثـ بكضكح،

 (.20: 2001، مبدعيف مبتكريف )الهبللي
ا  البعد هذ كفي  يكجهكف بحيث المرؤكسيف مع التعامؿ في امعي ن  اأسمكبن القادة  يتبعأيضن

 التحديات، بحجـ كعيهـ زيادة طريؽ عف كمبتكريف، كذلؾ مبدعيف ليكك كا تهـار دكمق جهكدهـ
 القديمة المكاقؼإلى  كالعكدة لمكاجهة المشكبلت، جديدة كمخارج حمكؿإبداع  عمى كتحفيزهـ
 ال قد يتج بكف عدالبي  هذا في فالقادة التحكيميكف .تهاسابقنا عف كمختمفة متطكرة كآراء  ظر بكجهات
 عمى يحثك هـ  ماا  ك  مشكمة،أك  خطأ حدكث حاؿ في المرؤكسيف مف ألم المـك كتكجيه العاـ
 المقابؿ كفي ،لم قد هذه األفكار تعريض دكف حديثة كطرؽ م اهج كتجريب ،جديدة أفكار تقديـ
 ثابت شيء فبل يكجد ،كمبادراته كافتراضاته بآرائه التفكير إعادة عمى القائد المرؤكسيف يشجع

 (.Avolio, 2003: 74) ادائمن  كصحيح
 :الفردية االعتبارية  -4

 مع كالتعامؿ ،بي هـ الفردية الفركؽ دراؾا  ك  بمرؤكسيه القائد اهتماـ يع ي الفردم االعتبار
كالتطكر  ال مك مف مزيد لتحقيؽ رشادهـا  ك  تدريبهـ عمى معي ة كالعمؿ بطريقة عامؿ كؿ

 (.45: 2009)الفهيدم، 
 أتباعه رغبات يبلحظ أفٍ  لمقائد ي بغي بحيث الفردم، االهتماـ: رشيد سماها كقد
 المهمات يككؿ ثـ كمف لممبلحظة، مكضع هـأ    يشعرهـ أفٍ  دكف بها، كيت بأ كيحممها كحاجاتهـ
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 كالمعمـ المكجه بدكر يضطمع أ هإلى  إضافة الشخصية، كاستعداداتهـ ا لخصائصهـكفقن  إليهـ
ا  تمامنااه التحكيمي القائد يعطي السمة لهذه ا، كفقن (476: 2003 لهـ )رشيد  كؿ بحاجاتخاصن

 كيهتـ كمكجه كصديؽ ك اصح كمدرب فيعمؿ، ك مكه أدائه بمستكل كاالرتقاء لتطكيره فرد
 الفركؽ االعتبار في األخذ مع لتعميمهـ جديدة فرص كخمؽ م هـ، لكؿ الشخصية بال كاحي
 ال ظر مف بدالن  كامميف أشخاصك إليهـ كال ظر كرغباتهـ، لحاجاتهـ بال سبة بي هـ فيما الفردية
 الثقة كيعطيهـ ،اجيدن  امستمعن  يككف أفٍ  القائد عمى يجب كما ،عماالن أك  مرؤكسيف كك هـ إليهـ

ا  القائد كيقـك شيء، قكؿ أرادكا ما إذا كاالطمئ اف المهاـ  بتفكيض الخاصية هذه كفؽأيضن
 التابعكف كاف إذا ماإلى  لمتعرؼ مراقبة بمكجب يتـ كهذا التفكيض األتباع لت مية ككسيمة

 (.76: 2003، )أفيميك تقييـأك  إضافي تكجيهإلى  يحتاجكف
 
 :ممخصال.10.1.2
 ألهميتها عف القيادة التحكيمية األكؿالباحث بالحديث في الفصؿ الثا ي بالمبحث  بدأ
لتحقيؽ رؤية كرسالة الم ظمة مف خبلؿ ة، اإلبداعيكدفعهـ كتفجير طاقاتهـ  ،فرادفي حفز األ

 عاـ بشكؿ مكضكع القيادةإلى  تطرؽ حيث الدفع الداخمي الذم يم حهـ اياه القائد التحكيمي،
 أسست ـ(1978) عاـ ، كفيالقيادةإلى  كصكالن  ك ظرياتها، ها ماطأل مختصر كشرح كتعريفها
 أبعاد أربععمى  العمماء معظـ جمعأك ز، كجريير  ماكر جيمس فيالعالم يد التحكيمية عمى ال ظرية
 ،الفكرية االستثارة ،اإللهامي الحافز ،المثالي التأثير: كهي ،التحكيمية ع اصر لمقيادةأك 

، الدراسة بهذه الخاصة ةستبا اال في الباحث استخدمها التي الع اصر كاالعتبارات الفردية، كهي
 عف الحديث تـ ثـ كمف التحكيمييف، القادة كأ كاع كخصائصه التحكيمي القائد تعريؼإلى   تقؿا ثـ

 التحكيمية القيادة بيف عبلقة كجكد الدراسات أثبتت حيث زماتاأل إدارة في التحكيمية القيادة دكر
دارةك   .زماتاأل ا 
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 . تمييد:1.2.2

يهدؼ الباحث مف خبلؿ هذا المبحث لمتعرؼ عمى  شأة مفهـك إدارة االزمات كتطكرها، كمفهـك 
األزمات، إدارة االزمة، كمقكمات أدارة االزمة، كأهمية دراسة إدارة األزمات، كمعكقات إدارة 

كفريؽ إدارة األزمات، كعكامؿ ال جاح في مكاجهة األزمات، كع اصر البر امج الفعاؿ إلدارة 
األزمات كالفرؽ بيف إدارة األزمات كاإلدارة باألزمات ، كاستراتيجيات إدارة األزمات، كأساليب 

 التعامؿ مع األزمات كمراحؿ ك ماذج إدارة االزمات.
 

 :وتطوره زماتال  إدارة مفيوم نشأة.2.2.2
 ،داريةاإل العمـك في متزايد باهتماـ كتحظى الحديثة، المفاهيـ مف زماتاأل إدارة تعتبر

 الدكلة دكرإلى  لئلشارة كذلؾ العامة، دارةاإل أحضاف في زماتاأل إدارة اصطبلح كقد  شأ
 ما سرعاف كلكف المفاجئة، العامة كالككارث الطارئة الظركؼ مكاجهة في الحككمات تتمامناكاه
 مكاجهة في الخارجية السياسة أسمكبإلى  لئلشارة الدكلية العبلقات مجاالت في المفهـك هذا  ما

)رسبلف،  األكسط الشرؽ أزمةك  الككبية الصكاريخ أزمة مثؿ كالحادة، الساخ ة المكاقؼ الدكلية
إلى  لئلشارة )كذلؾ العامة دارةاإلإلى  " زمةاأل إدارة "أصكؿ الباحثيف أحد رجعيي ، ك (26: 1994
 كالفيضا ات، الزالزؿ، مثؿ الطكارئ، كظركؼ المفاجئة العامة الككارث مكاجهة الدكلة في دكر

 مفهـك اتسع قد، ك (251: 1997)عميكة،  الشاممة كالحركب الجكية، كالغارات األكبئة، كالحرائؽ،
 األجهزة تب ته جديد أسمكبك دارةاإل عمـ أحضاف في ليزدهر أخرل مرة كعاد ،زماتاأل إدارة

 .(55: 2008)مه ا،  طارئ مأزؽ لحؿأك  عاجمة مهاـ  جازإل العامة، كالم ظمات الحككمية
 

 :زمةال  إدارةفيوم . م3.2.2
 الكتاب مفهكمها، بتعدد حكؿ ال ظر كجهات كتختمؼ ،زماتاأل إدارة مفاهيـ تتعدد
 هذا إف   إذ كاآلراء، األفكار كت كع التخصصات تبايف بحكـ التعريفات اختمفت كالباحثيف، فقد

 كالسياسييف، كاالجتماع ال فس كعمماء اإلدارييف بيف المشتركة تتمامناااله أحد يٌمثؿ المكضكع
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 الجميع، كيمكف يقبمه لها تعريؼ كضع يصعب ثـ كمف ال ظر، كجهات تختمؼ أفٍ  الطبيعي كمف
 : التالي ال حك عمى ،زماتاأل دارةإل عدة مفاهيـ عرض

 في أزمةلتج ب  م تظمة محاكلة: اهبأ    زماتاأل إدارة Person and Clair عرؼ لقد
، (Person and Clair, 59-76،76-59 :1998) ما أزمة سببتها أحداث دارةإلأك  م ظمة

 أساليبباستخداـ  زماتلمتعامؿ مع األ إدارة أسمكب": ها   أ( ب150: 2013العبل، )أبك يعرفها ك 
أعضاء  كتشكيؿ ،كالمتابعة، التخطيط، كالت ظيـ، كالتكجيه: تتمثؿ في ،م هجية عممية سميمة

 إدارة عمـ )عميكة) ؼكعر  ، "كالمعمكمات كالتقكيـ ،ك ظـ االتصاؿ ،كالقيادة ،زماتفريؽ األ
 العممية باألدكات زماتعمى األ التغمب كيفية في ساسباأل يع ى الذم العمـ: بأ ه زماتاأل
فها يعرٌ ، ك (25: 2004)عميكة،  إيجابياتها مف كاالستفادة ،سمبياتها كتج ب ،المختمفة داريةكاإل

كعدـ التأكد بما يسمح  ،فف القضاء عمى جا ب كبير مف المخاطرة: ها   أ( 274: 2013)الب ا، 
 مف زماتاأل مع التعامؿ زمةاأل إدارة تع ي ما. كفي مصيرؾ كمقدراتؾأكبر  لؾ بتحقيؽ تحكـ

جراءك ، تج بها يمكف التي لمحاالت التخطيط خبلؿ مف حدكثها تج بأجؿ   زماتلؤل التحضيرات ا 
 حدكثها بغرض ع د الطارئة الحاالت هذه مع يطبؽ  ظاـإطار  في بحدكثها الت بؤ يمكف التي

 (.777: 2000خركف، آعرج ك ألاالتدميرية.) هاآثار  مف الحدأك  ال تائج في التحكـ
 تج بأجؿ  مف ،زماتاأل مع لمتعامؿ يستخدـ  ظاـ: هابأ    زماتاأل إدارة Littleعرؼ 

 ثاراآل مف كالحد ال تائج، في التحكـ بهدؼ تج بها، يصعب التي لمحاالت كالتخطيط كقكعها،
 .((Little, 1983: 8 السمبية

 زمةمخاطر حدكث األ لتقميؿ تتخذ التي الخطكات: هابأ    زمةاأل إدارة Chaseكما عرؼ 
 (Chase, 1999: 4-5.) 

 ،داريةاإل االستعدادات كالجهكد مجمكعة: هابأ    زمةاأل إدارةقحؼ  أبك عرؼ حيف في
، (352: 2002قحؼ، )أبك  زمةاأل عمى المترتبة السمبية ثاراآل مف الحدأك  لمكاجهة تبذؿ التي
 زماتباألحساس باإل تهتـ التي المستمرة داريةاإل العممية: اهبأ    زماتاأل إدارةعثماف  ؼعرٌ ك 

 ،زماتلؤل المكلدة كالخارجية الداخمية البيئية المتغيرات كرصد، االستشعار طريؽ عف، المحتممة
 مف ممكف قدر بأكبر زماتاأل مع لمتعامؿ اإلعدادأك  لم ع، المتاحة كاإلمكا ات المكارد كتعبئة
 العكدة ضماف ع. مكالعامميف كالبيئة لمم ظمة الضرر مف قدر أقؿ يحقؽ بما كالفاعمية، الكفاءة
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 الستخبلص زمةاأل أسباب كدراسة ممك ة، تكمفة كبأقؿ كقت، أسرع في الطبيعية لؤلكضاع
 أقصىإلى  م ها اإلفادة محاكلةك  ،مستقببلن  معها التعامؿ طرؽ كتحسيف حدكثها، لم ع ال تائج

 إدارية عممية: هابأ    زمةاأل إدارةيعرؼ الشعبلف ، ك (122: 2004رجة ممك ة )عثماف، د
 مف مجمكعة خبلؿ مف كذلؾ ،زماتاأل لمكاقؼ استراتيجية استجابة إ تاج شأ ها مف خاصة،
أجؿ  مف خاصة اتإجراءإلى  باإلضافة ،مهاراتهـ يستخدمكف الذيف امسبقن  الم تقيف اإلدارييف

، (50: 2002)الشعبلف،  زماتاأل إدارة فريؽإلى  ا بذلؾمشيرن  األد ى، الحدإلى  الخسائر تقميؿ
 ص ع  ظاـ كقدرة كفاءة رفع": تع ي أصبحت الم ظمة مستكل عمى زمةاأل إدارة أف  يرل عميكة ك 

 البيركقراطية اآللية معكقات عمى لمتٌغمب ؛الفردمأك  الجماعي المستكل عمى سكاء القرارات
 الم ظمة كتخرج كالمفاجئة، المتبلحقة كالمتغيرات األحداث مكاجهة عف تعجز قد الثقيمة، التي

 .(20: 2001)عميكة، " كالترهؿ االسترخاء مف حالة
 العممية باألدكات زماتاأل عمى التغمب كيفية: تع ي زماتاأل إدارة أف خركفآكيرل 

 إدارة عمـ هك زماتاأل إدارة فعمـ ،إيجابياتها مف كاالستفادة سمبياتها كتٌج ب المختمفة داريةكاإل
 في هاآثار  كبحث المختمفة، المتغيرات مع كالتكيؼ ،القكة كاتجاهات حركة كرصد ،التكاز ات
 .(20: 2008)مه ا، كافة  المجاالت

 الحاالت مكاجهة ع د يستخدـ معيف أسمكبأك  تق ية عف عبارة: هاكيعرفها قطيش أ   
 بشكؿ مبكر المكاجهة سمكبأل كالتخطيط مكاجهتها مفال بيد   التي زماتاأل مع كالتعامؿ الطارئة،

)قطيش،  زماتألا هذه مثؿ بحدكث ت بئ التي المعمكمات عمى المب ية االفتراضات عمى ب اءن 
 خبلؿ مف حدكثها تج بأجؿ  مف زماتاأل مع التعامؿ": زمةاأل إدارة تع ي ما. ك(25: 2009
جراءك  تج بها، يمكف التي لمحاالت التخطيط  في بحدكثها الت بؤ يمكف التي زماتلؤل التحضيرات ا 
 مف الحدأك  ال تائج في التحكـ بغرض حدكثها ع د الطارئة الحاالت مع هذه يطبؽ  ظاـإطار 
 إدارة ؼعرٌ  فقد تكفيؽ الرحمف عبد أما.(777: 2000)األعرج كدقامسة،  "يةالتدمير  هاآثار 
 بتحقيؽ لؾ يسمح بما التأكد كعدـ ،المخاطرة مف كبير جا ب عمى القضاء فف": بأ ها زماتاأل

ا  كقاؿ "،كمقدراتؾ مصيرؾ فيأكبر  تحكـ تكفيؽ، )" يحدث ال قد لما التخطيط": اهبأ   أيضن
2004 :18). 
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 :زماتال  إدارةقومات . م4.2.2
 م اخ تحقيؽ عمى تعمؿ متقدمة عدة إدارية أساليب استخداـ تتطمب زمةاأل إدارة إف

 الحركة حرية زماتاأل مع التعامؿ لفريؽ يتيح ذاته الكقت كفي ،زمةاأل مع م اسب لمتعامؿ
 .بالكامؿ

 عميها يطمؽ ه ا كمف خاصة، إدارية احتياجاتإلى  زماتاأل إدارة تحتاج ه ا مف
 العادية،كامر األ مسار عف داريةاإلكامر األ تخرج حيث باالستث اء، دارةمصطمح اإل البعض
 الصبلحيات لديه عمؿ فريؽإلى  كمس دة م زكعة السمطات كتصبح الت ظيمي القائـ الهيكؿ كعف

 .(42: 2002)الخضيرم،  زمةاأل لمتعامؿ مع كافة  كالمسؤكليات
دارةك  لمتعامؿ داريةاإل المتطمبات مف بيف ( أف  26:2001)البزاز،  كيرل  : يمي ما زماتاأل ا 
 في عميها الم صكص اتجراءاإل  فسإلى  زماتاأل مع التعامؿ معالجة خضكع عدـ  -1

 .األخرل المشاكؿ كمعالجة األخرل زماتاأل التعامؿ مع
 ،السميـاإلدارم  لمم هج زمةاأل كخضكع ،العممية لمم هجية زمةاأل مع التعامؿ إخضاع -2

 .المتابعة ،التكجيه ،الت ظيـ ،التخطيط: هي محددة خطكات ه اؾ تككف المقاـ كفي هذا
 الم اسبة كالكسائؿ الطاقات كتكفير االستعداد مقدار كهي: الدائـ كالحضكر الكفرة  -3

 مدير يكاجه أفٍ  ممكف قصكرأك  عجز أم لمقاكمة الضركرية كقاتاأل لمتدخؿ في
دارتها مكاجهتها أث اء عممية في زمةاأل  .كا 

 كيككف ،ذاتها داريةاإل المستكياتإطار  في السمطة تفكيض يتـ: السمطة تفكيض  -4
ا ا مرتبطن   اجكهرين  اع صرن  التفكيض كيشكؿ ،لها بال سبة المطمكبة المهمات بتحديدأيضن
 .زماتاأل إدارة في

 بحاجة زماتاأل إدارةألف   كذلؾ ؛اآلخر الطرؼ مع عميها كاإلبقاء االتصاؿ ق كات فتح  -5
 .لها الفكرية المتابعة ثـ كمف المعمكمات، مف م اسب كـ ماسة لتكفير

 اتٌباعها يجب معي ة اخططن  أف يع ي كهذا ،زماتاأل مكاجهة فياإلدارم  العمؿ مرحمية  -6
 .زمةاأل عكامؿ لتدمير السريع كاال تشار التمركز ثـ زمةاأل جدار اختراؽ: مثؿ
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 :زماتال  إدارة دراسة أىمية.5.2.2
ف   ،العكلمة عصر كا  تاجات متطمبات مف ككاحدة حياة كاقع زماتاأل أصبحت لقد  كا 

 السياسية ال ظـ تركز حيث، المؤسسات عصر ظاهرة هك الحالي لعصر ا العامة السمة
 ،القكميأك  الكط ي كأم ها هكيتها كضماف الدكلة سيادة عمى المحافظةأهمية  عمى المعاصرة

 مف كالتق ياإلدارم  كالتطكير التخطيط في الت مكية كالسياسات  الخطط تساهـ الكقت  فس فيك 
 التكجهات مع ج بإلى  اج بن  تسير المرتكزات كهذه ،الرفاهية كتحقيؽ ال مك في االستمرارأجؿ 

داريةك  سياسية تحديات مف ت تجه كما المتكقعة زماتاأل كاستقراء ،المستقبمية  .ا 
مبلء زمةاأل قهرإلى  زماتاأل إدارة عمـ كيهدؼ  أمر كهك ،صا عيها عمى اإلرادة كا 

 .(259: 2003)الخضيرم،  زماتاأل إدارة في كصبر كجمد إرادة قكة اكأخيرن  يستمـز أكالن 
 العمـأك  زمةاأل حدكث كفكر الحاسـ السريع بالتدخؿ إما يككف زماتاأل مع فالتعامؿ

أك  م ها كاالستفادة إ تاجاتها، عمى كالسيطرة عميها كالتغمب زمةاأل حصر مف يمكف كبذلؾ، بها
 األمكر تتفاقـ قد الحالة هذه كفي ، فسها تحؿ زمةاأل كترؾ، عميه هي ما عمى تسير األمكر ترؾ

 حرب دكليةإلى  يتطكر قد دكلي ب زاع متعمؽ المكضكع يككف ع دما خاصة السيطرة عف كتخرج
  ماطكاأل شكاؿاأل مف عديدال عميها يضفي ما كهذا ،كتتبلشى كتتضاءؿ زمةاأل ت تهي قدأك 

 .(25: 2004)مه ا،  زمةاأل حياة بدكرة كالمراحؿ
 

 وفريق مواجيتيا: زماتال  إدارةالفرق بين فريق .6.2.2
 التغمب كيفية تع ي زماتاأل إدارةف ،زماتباأل دارةكاإل زماتاأل إدارة مفهكمي بيف التمييز

 مف كاالستفادة سمبياتها كتج ب ،المختمفة داريةكاإل العممية األدكات باستخداـ زمةاأل عمى
 كلقي  تكجيه خبللها مف يتـ كهمية أزمة خمؽ عمى تقـك زماتباأل دارةاإل أف   حيف في .إيجابياتها

 عبلقاتبال المتأمؿك  ،بشأ ها معيف سمكؾإلى  أك زمةاأل تكريسإلى  كاالقتصادم السمككي الفعؿ
 لتفاعبلتا مف كثير في اسائدن  دارةاإل مف ال كع هذا يجد الثا ية العالمية الحرب م ذ الدكلية

 هذا أف إال ..الثالث العالـ دكؿ إزاء سياساتها ت فيذ بصدد الكبرل قكللا قبؿ مف خاصة ليةك الد
 كثكرة المعيشة كارتفاع مستكيات ،الكعي ازدياد كمع ،العصر ركح مع يت اسب يعد لـ سمكباأل

 (.25: 2004)عميكة،  المعمكمات اتتق ي مجاؿ في الحديثة االتصاؿ
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 :زماتال  إدارةعوقات . م7.2.2
 ،اإلدارات هذه تكاجه عديدة عكامؿ ه اؾ ٌإ ه إال ،زماتاأل إدارة مف المتكقع الجهد رغـ

 زمةاأل إدارة عممية تعرقؿ قد التي المعكقات كيرل دقامسة أف  ه، ذات زمةاأل إدارة فكر تكاجه بؿ
 :(65-57: 1998)دقامسة،  هي أص اؼ أربعةإلى  تص ؼ هاأهداف تحقيؽ عف
 :يةنساناإل  المعوقات -1

 المؤسسة، في السائدة الت ظيمية كالثقافةفراد لؤل ية سا اإل بالطبيعة تتعمؽ التي المعكقات كهي
 كمف هذه المعكقات:

 التخطيط عممية في التفكيرفراد األ يتج ب ما فعادة ل ا، يحصؿ لف هذا أف   بعبارة اإليماف 
 .زمةاأل تمؾ حدكث إمكا ية يستبعدكف هـأل    ؛زمةلؤل

 دكف تتأـز زمةفإف األ لذا ،المديرأك  المكظؼ قبؿ مف سكاء الخطر مكامف فهـ في القصكر 
 .إليها االلتفات

 هذا عف مسئكال أككف أفٍ  يمكف ال "بعبارة كاإليماف الجماعة رأم عمى الزائد االعتماد 
 ."لكحدم

 اجزءن  ليست كأ ها ،أهمية ذات ليست زمةاأل إدارة عممية أف   شخاصاأل بعض مف االعتقاد 
 .الم ظمة في اين أساس

 الم هج ب فس تباي ها رغـكافة  زماتاأل مع التعامؿ. 
 :التنظيمية المعوقات -2

 :كم ها الت ظيمية، بالجكا ب المعكقات هذه كتتعمؽ
 المؤسسة في كالمسؤكلية لمسمطة كاضح تحديد كجكد عدـ. 
 األفراد بيف االجتماعية كالخمفيات الثقافات اختبلؼ. 
 إدارة عممية ساليبأل المديريف كاستيعاب فهـ كمحدكدية العميا دارةاإل كتأييد دعـ ضعؼ 

 .زمةاأل
 زماتاأل إدارة مجاؿ في كالتدريب التأهيؿ سياسات ضعؼ. 
 زماتاأل مع لمتعامؿ المع ية الجهاتإلى  المم كحة الصبلحيات كفاية عدـ. 
 :بالمعمومات المتعمقة المعوقات -3
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 اإلدارم الجهاز كخارج داخؿ ا تقالها أث اء في كالتشكيه لمتحريؼ المعمكمات تعرض. 
 زماتاأل ظركؼ في صحتها مصدر كضماف المعمكمات ٌدقة تشخيص صعكبة. 
 :باالتصال المتعمقة المعوقات -4
 الم ظمة كخارج داخؿ المعمكمات كتبادؿ  قؿ عممية في صعكبة. 
 زماتلؤل لمتصدم الحديثة االتصاؿ أجهزة استخداـ محدكدية. 
 إلى  يؤدم مما األحداث تطكرات عمى الم ظمة في األهمية ذكمفراد األ اضطبلع عدـ

 (60: 2001)الزكاهرة، .زمةاأل عمى السيطرة صعكبة
 أهمها كمف ،لها حصر كال كثيرة زماتاأل إدارة معكقات  ظر عباس فإف   كجهة كمف

 :(52: 2004)عباس، 
 يككف قد كهك ،يحدث قد لما االحتماالت كتضع تتكقع مستقبمية إدارة هي زماتاأل إدارة

 ال زماتاأل إدارة د؛زائ بتفاؤؿ العمؿ تبدأ التي القيادات بعض  ظر في شـؤ كعامؿ امرفكضن 
  تفاءؿ أفال بيد   ؛زماتاأل مف بحمايتها كفيؿ م شآت ا كحجـ ر؛الحاض الكقت في لها ضركرة
 .األسكأ  تكقع فمماذا ،أزمة يشكؿ لما  تعرض لـ اآلف حتى ؿ؛بالمستقب
 كال كثيرة كهي ،زماتاأل دارةإل اؿفعٌ   ظاـ تكافر مف تحد معكقات ه اؾ أف   ه ا القكؿ خبلصة
 كالمعكقات ،ية سا اإل المعكقات: كهي ،أقساـ أربعةإلى  المعكقات هذه كت قسـ ،لها حصر

 .المعمكمات كمعكقات ،االتصاؿ كمعكقات ،الت ظيمية
 اإلدارات ىذه تواجو عديدة عوامل ىناك أن إال زماتال  إدارة من المتوقع الجيد ورغم

 (53-52: 2004 )عباس، :نيا. م.……ذاتو زمةال  إدارة وتواجو فكر بل
 يككف قد كهك ،يحدث قد لما احتماالت كتضع تتكقع مستقبمية إدارة هي زماتاأل إدارة 

 .زائد بتفاؤؿ العمؿ تبدأ التي القيادات بعض  ظر في شـؤ كعامؿ امرفكضن 
 الحاضر الكقت في لها ضركرة ال زماتاأل إدارة. 
 زماتلؤل إدارة كجكد يستدعي الذم بالمع ى أزمات حدكث  تكقع كال  ال شاط بدء في  حف. 
 زماتاأل مف بحمايت ا كفيؿ ت اآم ش حجـ. 
 أزمات  تكقع كال لها المشهكد الكفاءات مف الم شأة قيادات. 
 بالمستقبؿ  تفاءؿ أفٍ  د  بي  ال. 



44 

 

 

 قبم ا الم شآت مف عديد فيه  جح ال شاط. 
 عديدة  اجحة مؤسسات خطا عمى  مشي  حف. 
 زمةاأل كقكع ع د – إمكا اتها بكؿ كالحككمة – سي قذ ا مف ه اؾ. 
 األخطار مف يحمي ا سكؼ المختار مكقع ا. 
 السكؽ في مكا ت ا عمى تؤثر لف الشائعات. 
 األسكأ؟  تكقع فمماذا أزمة يشكؿ لما  تعرض لـ اآلف حتى. 
 الحككمية اإلدارات مف كغيرها كالمطافئ كاإل قاذ األمف إدارات تفعؿ كماذا. 
 الضرر أ كاع مف  كع أم يقع لـ طالما أزمة تكجد ال. 
 غيرها يقع ربما اآلف؟ لها  ستعد أف يجب التي زمةاأل هي ما. 
 باهلل؟ مؤم يف ألس ا...رده يمكف ال ره دى قى  زمةاأل!  
 ذا    فعؿ؟ اذا. م..كاستعدد ا قدر ا مماأكبر  كا ت كا 
 لها استعدد ا إذا كحتى – ذلؾ لها قدر إذا..تقع سكؼ يع ي تقع سكؼ. 
 تكقع فمماذا الم شآت، بهذه خاصة لظركؼ كقعت سابقنا أخرل لم شآت كقعت التي زماتاأل  

 ل ا؟ حدكثها
 متكقعة؟ أزمة كؿ لتغطيةالتأميف  كثائؽ مف عديدال شراء يكفي هؿ 
 لهأهمية  ال ذلؾ بعد يأتي كما كم تجاتها، الم شأة سمعة حماية شيء أهـ. 

 

 :زماتال  إدارةريق . ف8.2.2
 دائمة كبصكرة تامة بع اية اختيارهـ يتـفراد األ مف مجمكعة هك زماتاأل إدارة فريؽ إف  

 هي مهمتهـ كتككف ،زمةاأل مع لمتعامؿ تؤهمهـ خبراتأك  إمكا يات ذكم اكيكك ك  مؤقتة،أك 
 زمةاأل آثار كتتبع كمكاجهة المتكقعة، زماتاأل لمكاجهة كالتخطيط اإل ذار إشارات استشعار
 مف المستفادة الدركس استخبلص كأخيرنا المع ية كالجهات كالصحافة العاـ الرأمأفعاؿ كردكد 

 تمثيبلن  الحمبلكم يقكؿ كما يككف زماتاأل دارةإل فريؽ تككيف. (17: 1996)عامر،  زمةاأل
المكقؼ  كضغكط الكقت بضيؽ مقيدة تقميدية غيرأفعاؿ  ردكد تتطمب زمةاألألف   سمطة، ألعمى

 .(50: 1995)الحمبلكم، 
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 :زماتال  إدارة فريق اختيار كيفية
 بالرؤساء يستعي كا أف عمى األكؿاإلدارم  الصؼٌ  رؤساء مف زماتاأل إدارة فريؽ يتككف

فٍ ، االتصاالت شبكة كتعزيز لمعمؿ، الضركرية المعمكمات كتحصيؿ المتابعة، في الت فيذييف  كا 
  األكؿاإلدارم  الصؼ طاقـ به يقـك أفٍ  يجب كالت فيذم التخطيطي العمؿ جؿٌ  كاف

Albrecht,1996:255)،steve،(op.cit. 
 عدة  أساليب وىناك ،سيمة ليست عممية زماتال  فريق اختيار أن  ويرى أبو فارة 

 :(71: 2009فارة، )أبو  وىي ،زماتال  إدارة فريق تستخدم الختيار
الخبرة  كاقع مففراد األ بعض باختيار زماتاأل مدير يقـك إذ: الشخصي االنتقاء أسموب .1

، زمةاأل أث اء كفي ،زمةاأل قبؿ بهـ االحتكاؾ خبلؿ مففراد األ هؤالء معرفة في الشخصية
 ككفاءتهـ قدراتهـ مستكل ٌتظهر كأحداث أ شطة ضمف شخاصاأل هؤالء معرفة خبلؿ كمف
 .زمةاأل فريؽ في لمعمؿ

مجمكعة  ترشيح الم ظمة في كالدكائر األقساـ بعض مف الطمب يتـ حيث: اّلترشيح أسموب .2
 .زمةباأل تتعمؽ التي المهاـ عمى تدريبهـ فيتـ زمةاأل فريؽ ضمف لمعمؿفراد األ مف

فريؽ  في لمعمؿ المرشحيففراد األ مف مجمكعة كتتبع رصد يتـ: واّلتتبع الرصد أسموب .3
 تقكيـ تقارير ضكء كفي ع هـ، المتكافرة كالمعمكمات البيا ات ضكء في ذلؾ كيككف ،زمةاأل
 .بهـ الخاصةداء األ

 لمعمؿ محددة بمكاصفاتأفراد إلى  الحاجة عف اإلعبلف يتـ حيث: اإلعالن إدارة أسموب .4
 .ع هـ كالتحرم الراغبيف مقابمة كتتـ ،زمةاأل إدارة فريؽ ضمف

 سرييف أفراٌدا ليكك كا الم ظمة كدكائر أقساـ ضمففراد األ بعض زرع يتـ :التجنيد أسموب .5
 .زمةاأل فريؽ في يعممكف

 :(114، 2006)السعيد،  زماتال  إدارة فريق ميام
 :م ها ،عدة مهاـب زمةاأل إدارة فريؽ يقـك
 زماتاأل دارةإل البلزمة كاالستراتيجيات هداؼاأل تحديد. 
 ترتيبها في كياتاألكل كمراعاة بالمؤسسة الخمؿ كأكجه اال تقادات كم اقشة فحص. 
 كاألدكار المسئكليات كتحديد القرارات ص ع. 
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 عداد مراجعة دخاؿ زمةاأل إدارة خطة كا   .عميها التحسي ات كا 
 المؤسسة في الت فيذييف لممسئكليف المشكرة تقديـ. 

 
 :زمةعوامل النجاح في مواجية ال .9.2.2
( 413-412: 1998ذكر )حجي،  ما حسب عميها كالقضاء زمةاأل مكاجهة في ال جاح يتكقؼ

 تككف هذه المكاجهة: أفٍ 
 فرعية م ظكمات ه اؾ كأف   ،مجتمعية م ظكمة التعميـ أف   اعتبارها في تأخذ شاممة مكاجهة .أ 

 .متبادؿ اعتماد كبي هما تابعة له
 .لؤلكلكيات عالمي لبر امج اكفقن  تسير .ب 
 .كالمتابعةداء األ في العالية الكفاءة مف أساس عمى قائمة .ج 
 .تتمامناكاه كعبلجات تدابيرإلى  كمعمميف تبلميذ مف التعميـ يحتاجه ما االعتبار في آخذه .د 
اجتذاب إلى  جاهدة كتسعى االعتبار، في المختمفة اآلراء يضع تشاركي، أساس عمى قائمة .ق 

 .إيجابي بدكر لمقياـ كغيرها تعميمية المختمفة الطكائؼ
كالمؤسسات  لمهيئات كمحفزة كمحمية، مركزية المختمفة البيئية اإلمكا ات مف لئلفادة مخططة .ك 

 .زمةاأل مكاجهة في لئلسهاـ المختمفة
لمكاجهتها  تدابير مف يتخذ كما كتفسيرها، زمةاأل ككاقع التعميـ كاقع عف باإلعبلف مهتمة .ز 

يككف  الذم اإلعبلمي الجا ب بذلؾ الكاتب يقصد قد، ك بالفعؿ ت فيذها يتـ التي كالخطكات
عبلف  شر مف فعمه عميه ي بغي كما زمةاأل إدارة فريؽ مف  .زمةاأل  حك الفريؽ به قاـ لما كا 
 

 :(37: 2004)العزام،  زماتال  دارةإل الفعال البرنامج عناصر.10.2.2
 تكاجهها التي زماتاأل لتجاكزكافينا  يعتبر ال الم ظمة في زماتاأل دارةإل  ظاـ كجكد إف  

 الب ية مجممها في تمثؿ خصائصأك  ،عدة ع اصر بكجكد ذلؾ يرتبط لـ ما ك جاح بفاعمية
 في الم ظمة دكر الع اصر هذه كتمثؿ م ظمة، أم في زماتاأل دارةإل  اجح  ظاـ ألم التحتية
 ع اصر الباحثكف ٌص ؼ كقد ب جاح، هاأزمات دارةإل الدائـ جهدها خضـ في أكلكياتها ترتيب

 :كهي ع اصر، ثبلثةإلى  زماتاأل دارةإل اؿالفعٌ  البر امج



47 

 

 

 يحتاج هذا كلكف ،استراتيجي بشكؿ زماتاأل مع التعامؿ مفال بيد   إذ االستراتيجي، الجا ب .1
 :م ها ،الم ظمة في عدة اتإجراءإلى 

 الم ظمة في االستراتيجي التخطيط كعممية زماتاأل إدارة بيف كالتكامؿ الربط. 
 زماتاأل إدارة مكضكع يخص فيما كخارجية داخمية التدريبية البرامج عقد. 
 زماتاأل إدارة استراتيجيات في ت كع كجكد عمى الحرص. 
لضماف  المبلئـ الت ظيمي الهيكؿ خمؽ عمى الم ظمة قدرة عمى يدؿ كهذا الت ظيمي، الجا ب .2

 :خبلؿ مف كذلؾ ،فيها زماتاأل إدارة فاعمية
 زماتاأل دارةإل متخصص فريؽ تشكيؿ. 
 زماتاأل دارةإل خاصة ميزا ية تخصيص. 
 الم ظمة في كاآلالت التك كلكجيا جاهزية ضماف. 
 زماتاأل إدارة في متخصصة خارجية أطراؼ مع عمؿ عبلقات إ شاء. 
 :التالية ال شاطات الت ظيمية، كيشمؿ الثقافة جا ب .3

 الم ظمة داخؿ دكرم بشكؿ كقا ك ي مالي تدقيؽ إجراء. 
 الم ظمة عمى المحيطة البيئةأثر  تقييـ. 
 الم ظمة داخؿ أخطاء كجكد عف المبكر لئل ذار  ظاـ تطبيؽ. 

 
 :زماتبال  دارةواإل ،زماتال  إدارة بين الفرق.11.2.2

 بيف التٌفرقة كجب لذا ؛زماتباأل دارةكاإل زماتاأل إدارة أسمكب بيف خمطأك  مزج يحدث قد
 :التٌالي ال حك عمى المصطمحيف

 :زماتال  إدارة . أ
 " شاط: زماتاأل إدارةف ،ةالعام دارةباإل اقكين  ارتباطنا ارتبط زماتاأل إدارة مصطمح بأف  أحمد  ذكر

 التٌ بؤ بأماكف مف دارةاإل تيمكف تيال البلزمة المعمكمات عمى كالحصكؿ البحث عمى يقـك هادؼ
الٌتدابير  اتخاذ طريؽ عف معها، لمٌتعامؿ الم اسب الم اخ كتهيئة المتكقعة، زمةاأل كاتجاهات
)أحمد،  "الم ظمة لصالح مسارها تغييرأك  عميها كالقضاء المتكقعة زمةاأل في لمٌتحكـ البلزمة
2001 :33). 
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 العممية باألدكات عميها الٌتغمب كيفية هي": بأ ها زمةاأل إدارة كشريؼ الحمبلكم رؼعي حيف في
 المستمٌرة داريةاإل العممية كتعتبر ،إيجابياتها مف كاالستفادة سمبياتها كتج ب ،المختمفة داريةاإل
أك  الٌداخمية البيئٌية المتغيرات كرصد االستشعار طريؽ عف المحتممة زماتباأل بالتٌ بؤ تهتـ اٌلتي

 لمٌتعامؿ اإلعداد أك لم ع المتاحة كاإلمكا يات المكارد كتعبئة الٌتعميمية، زماتلؤل المكلدة الخارجية
ضرار األ مف ممكف قدر أقؿ يحقؽ كبما كالفاعمية، الكفاءة مف ممكف قدر بأكبر زماتمع األ

 تكمفة كبأقؿ كقت أسرع في الٌطبيعية لؤلكضاع العكدة ضماف مع كلمعامميف، لمم ظمة كلمبيئة
 طرؽ تحسيفأك  حدكثها لم ع ال تائج الستخبلص الٌتعميمية زمةاأل كدراسة أسباب ممك ة،
 "ممك ة درجة أقصىإلى  ع ها الٌ اتجة الفائدة تعظيـ محاكلة مع ،مستقببلن  معها الٌتعامؿ

 (121: 1997)الحمبلكم كشريؼ، 
 عالية سريعة استجابة درجة تحقيؽ هك زماتاأل دارةإل العاـ الهدؼ": بأف أف دم كيذكر

 كاتخاذ كالٌتحكـ، كقكعها قبؿ أخطارها درء بهدؼ زمةلؤل المتغيرات المتسارعة لظركؼ كفٌعالة
إلى  الٌتكازف إلعادة الضركرم الٌدعـ كتكفير ،أضرارها كتقميص ،لمكاجهتها الحاسمة القرارات
 .(8: 1994)أف دم،  "الٌطبيعية حالتها

 :زماتبال  دارةاإل . ب
لما  فعؿ كردٌ  دارةاإل به تقـك ا شاطن ": تع ي زماتباأل دارةاإل بأف   كآخركف خطاب ذكرت

 تضع المعالـ كاضحة خطة تكجد ال كأ ه ،زمةاأل عف ةمتكلدٌ  كضغكط تهديدات مف تكاجهه
 األمكر تترؾ كلكف كقكعها قبؿ م عهاأك  مشكبلته لمكاجهة ةالعدٌ  كتعدٌ ، حسبا ها المستقبؿ في

 مف المجهكدات بسمسمة كتقـك ،دارةاإل تتحرؾ فقط ع دئذ زمةاأل تقع حٌتى كاألحداث تتداعى،
 تكاجهالتي  زمةاأل ت قضي حٌتى فٌعالة غير  تائجها كا ت فٍ كا   كشاقة، كثيفة ما تككف غالبنا تيال

 زم ية إدارة فهي ثـٌ  كمف يخطئ؛أك  يصيب قد اٌلذم العبلجي بالٌشكؿ كتتعامؿ معها المؤٌسسة،
 .(515: 1992)خطاب كآخركف، كت تهي با تهائها زمةاأل مع تبدأ

يجادها ،زماتاأل افتعاؿ عمى تقـك زماتباأل دارةاإل": أفٌ  الكهاب كعبد عامر كذكر  كا 
 البعض عميها كيطمؽ الم ظمة،أك  الفرد لدل القائمة المشاكؿ عمى كالٌتمكيه لمٌتغطية ككسيمة

 .(39: 1994)عامر عبد الكهاب،  "اآلخريف عمى كالٌسيطرة لمٌتحكـ زمةاأل
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 زماتباأل دارةاإل": أف   عمى الكهاب كعبد عامر، مف كؿٌ  هأكدٌ  ما  فس الخضيرم كيؤكدٌ 
يجادها زماتاأل افتٌعاؿ تقكـ عمى  القائمة المشاكؿ عمى كالٌتمكيه لمٌتغطية ككسيمة عدمه، مف كا 

 لتغطيتأثيرنا  كأشدأكبر  مشكمة تحدث ع دما يتـٌ  ما مشكمة ف سياف اإلدارم، تكاجه الكياف اٌلتي
 .(33: )الخضيرم، د.ت المشكمة القائمة" عمى

 بالعكامؿ كدرايتها معرفتها مدل عمى يتكقؼ دارةاإل  جاح": بأفأحمد  كيضيؼ
تمؾ  مكاجهةأك  معها الٌتكيؼ عمى قدرتها كمدل ،زمةاأل تسبب أفٍ  يمكف اٌلتي البيئية كالمتغيرات
: مزدكج بطابع تتمتع زماتاأل إدارةف لمم ظمة، الخارجيةأك  الٌداخمية البيئة سكاء في المتغيرات

 .(33: 2001)أحمد،  " كعبلجيٌ  كقائيٌ 
 :زماتبال  دارةواإل زماتال  إدارة بين الفرق فيو يبّين اتوضيحيً  جدواًل  الباحث يضع يمي وفيما

 (107:2011)المصدر، عقون، زماتبال  دارةواإل زماتال  إدارة بين ( الفرق1-2رقم ) جدول
 زماتبال  دارةاإل زماتال  إدارة

 العممية باألدكات األزمة عمى التغمب كيفية :تعريفها
 .إيجابياتها مف كاالستفادة سمبياتها كتج ب المختمفة اإلدارية

 عدـ مف كايجادها األزمات افتعاؿ عمى تقـك :تعريفها
 .القائمة المشاكؿ عمى كالتمكيه لمتغطية ككسيمة

 .قائمة أزمة عمى التقييـ لمحاكلة مؤقتة أزمة افتعاؿ :الهدؼ . هائيان  األزمة حؿ محاكلة : الهدؼ*
 (ةاإلدار  في العممي األسمكب استخداـ :المعالجة م هج*

 كالعشكائية االرتجالية عف كالبعد  )رقابة ت ظيـ، تخطيط،
 .الخطة كا فعاالت

 خاصية مف كاالستفادة كهمية أزمة افتعاؿ :المعالجة م هج
 إحبلؿ طريؽ عف تتـ شكمةم  سياف عمى تعتمد سيككلكجية،

 .بديمة مشكمة
 احتكاء كالكقاية، االستعداد اإل ذار، إشارات راحؿالم*

 .التعمـ ال شاط، استعادة م ها، كالحد االضرار
 األزمة كتصعيد إ ماء األزمة، لميبلد اإلعداد :المراحؿ
 اإلدارم الكياف عمى السيطرة كالحادة، الع يفة المكاجهة
براز  سمب األكضاع، تهدئة لمخصـ،  .األخر الطرؼكا 

 .المخطط بالترتيب كيتسـ مسبقان  محدد :التكقيت .الظركؼ أغمب في بالمفاجأة يتسـ محدد غير :التكقيت
 اإل ساف ص ع مف أزمات قدرية، أزمات :األزمة  كع

 )اجتماعية عسكرية، دكلية، اقتصادية، سياسية،(
 .فقط اال ساف ص ع مف : األزمة  كع

 ت تهي هامشٌية كقتٌية عممٌية كلكٌ ها استراتيجية عممٌية ليست زمةباأل دارةاإل بأفٌ   رل سبؽ كمٌما
 إدارة أٌما معي ة، أهداؼ تحقيؽإلى  لمكصكؿ كهمٌية أزمة افتعاؿ أساس عمى تقـك فهي بسرعة

 كقكعها، قبؿ الجيد كاإلعداد الٌتخطيط خبلؿ مف زمةاأل عمى الٌسيطرةإلى  تهدؼ فهي زماتاأل
 كقت في م ها االستفادة عمى كالعمؿ كقكعها، ع د الٌسمبٌية هاآثار  حٌدة تخفيؼ عمى كالعمؿ
 .الحؽ
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 : (103-102: 2007)عادل،  زماتال  إدارةاستراتيجيات .12.2.2
 مع التعامؿ في استخدامها يمكف التي الم اهج مجمكعة زماتاأل إدارة استراتيجيات تمثؿ

 كاإلمكا ات كالظركؼ المكضكعية، الشخصية، القدرات عمى استخدامها كيتكقؼ ،زماتاأل
 .زمةاأل مع التعامؿ ككفاءة سرعة في كبيرةأهمية  الم اسبة االستراتيجية اختيار كيمثؿ المتاحة،

 التي ية، كالتكتيكاتساساأل االستراتيجيات زماتاأل إدارة أدبيات رصد  الصدد هذا في
 : ال حك التالي عمى كذلؾ ؛زمةاأل مع التعامؿ في استراتيجية كؿ تستخدمها

 تتكفر ال التي زماتاأل مع التعامؿ في كتستخدـ: زمةاأل مع التعامؿ في الع ؼ استراتيجية .1
ا ك ، الكافية المعمكمات حكلها  هذه كتستخدـ، عدة اتجاهات في زمةاأل ا تشار حالة فيأيضن

 التي كالع اصر المقكمات بتحطيـ زمةلؤل الداخمي التدمير هك: األكؿ، تكتيكيف االستراتيجية
 التدمير كهك: كالثا ي لها، الصا عة القكل بيف اخمي صراع خمؽأك  ،زمةاأل أشعمت

 القكل كتجميع، الخارج مف زمةلؤل الع اصر المسببة حصار طريؽ عف زمةلؤل الخارجي
 .زمةمجاؿ األإلى  كدفعها الخارجية المعارضة

 الجهكد لم ع كبذؿ الكاقع األمر قبكؿ عمى التركيزإلى  كتهدؼ :ال مك كقؼ استراتيجية .2
 الرأم أزماتك ، كمتشعبة كبير حجـ ذات قكل مع المكاجهة أزمات في كتستخدـ، تدهكره
 كحرص كاءذب التعامؿ االستراتيجية عمى هذه في المستخدـ التكتيؾ كيركز، كالجماهير العاـ
 تقديـ عف فضبلن ، الت ازالت بعض المتطمبات كتقديـ بعض كتمبية، زمةلؤل المسببة القكل مع

 .المباشر كالتفاكض كالتفكير لمتشاكر المعارضة لمقكل كالمساعدة العكف
 في المؤثرةكالقكل  المكك ة لمعكامؿ كالتحميؿ الدراسة عمى كتعتمد: التجزئة استراتيجية .3

 الع اصر تحكيؿ ثـ كتجزئتها، زمةلؤل المجمعة الركابط ضرب عمى كتركز، الكبيرة زماتاأل
 مف  كع خمؽ خبللها عمى المستخدـ التكتيؾ كيركز، متعارضة ع اصرإلى  المتحدة
 بعض مساعدةأك  ،زمةاأل لتحالؼ المكك ة الكبيرة جزاءاأل بيف المصالح في التعارض
 .جزاءاأل قيادة عمى كالصراع الظهكر عمى القيادات

 التي سساألأك  المبادئ أضعاؼإلى  كتهدؼ: زمةلؤل الصا ع الفكر إجهاض استراتيجية .4
 الع اصر في التشكيؾ عمى فيها المستخدـ التكتيؾ كيركز، زمةلؤل الصا ع الفكر عميها يقـك



51 

 

 

أك  ،معها كالتحالؼ به ضعيؼ بشكؿ المرتبطة الفئات بعض مف االقترابأك  ،لمفكر المكك ة
حداث ع ه التخمي ثـ زمةاأل يقكد الذم الفكر مع التضامف  .اال قساـ كا 

 ص اعة في القكل المشاركة بدفع اإلسراعإلى  كتهدؼ: لؤلماـ زمةاأل دفع استراتيجيات .5
 هذه كتصمح بي هـ، الصراع كتسرع بكجكد هـ خبلفات كتظهر، متقدمة مرحمةإلى  زمةاأل

أك  ،زمةاأل ص اعةأجؿ  مف كمت افرة غير متشابهة قكل كتضامف تكتؿ ع د االستراتيجية
 تكتيكية ت ازالت تقديـأك  زمةاأل لحدكث  تيجة ا هيارات حدثت عف خاطئة معمكمات تسريب
 .لمصراع امصدرن  لتككف

؛ زمةاأل أ تجتهاالتي  لمخسائر اتعكيضن  طيبة  تائج تحقيؽ كتحاكؿ: المسار تغيير استراتيجية .6
 التكتيؾ كيركز، مسارات بعيدةإلى  كتحكيمها الطبيعي زمةاأل مسار تغيير خبلؿ مف كذلؾ

 زمكم،األ المجاؿ لخارج زمةتصدير األأك  ،زمةلؤل فرعية مسارات خمؽ عمى فيها المستخدـ
 .السابقة الخسائر لتعكيض الجديد بشكمها زمةألا  تائج استثمارأك 

 الرئيسية العناصر تحديد العممية الدراسات بعض محاولةإلى  – انى اإلشارة وتجدر
 : منيا محددة قواعد عمى تقوم زمةال  دارةإل مقدمة مقترحة استراتيجية لرسم
 .داريةكاإل، كاالقتصادية، السياسية  شطةاأل مختمؼ بيف التكامؿ تحقيؽ .1
 الكظيفية المستكيات كاالختصاصات عمى كالمشاركة التفاهـ عمى يقـك إدارم م اخ إشاعة .2

 .كافة
 .كالم ظمات لمهيئات الت ظيمي التشكيؿ في المرك ة .3
 .زمةاأل إدارةب المتعمقة القضايا لجميع عامة سياسات كضع .4
 .زماتاأل بقضايا المتعمقة التشريعات كضع .5
 ب اء كت مية، ك الرئيسية المشكبلتإلى  فرادكاأل المجمكعة اهتماـ كتكجيه أكلكيات كضع .6

 .المطمكبة بالسرة المعمكمات تؤثر التي الةالفعٌ  االتصاالت مف شبكة
 .زمةاأل كتحديات بمخاطر العاـ مأالر  كعي لت مية ساليباألأفضؿ  تحديد .7
 .زماتاأل إدارةب المتعمقة كاالبحاث الدراسات تشجيع .8
 إحدل االستراتيجيات كهي، زمةاأل إدارة في الةلفعٌ ا كالمشاركة الجماهيرم االتصاؿ أهمية .9

 .زمةاأل مكاجهة في المهمة
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 :زماتال  مع التعامل أساليب.13 .2.2
 :التقميدية ساليبال أواًل:

 كهذه، زمةاأل خصكصية مف المستمد الخاص بطابعها التقميدية ساليباأل تتميز
: 2006)ماهر،  هي ساليباأل كهذه كبيرة،  جاحات كأثبتت العصكر، استخدمت عبر ساليباأل
89): 
 أٌ هاإلدارم  القرار متخذأك  المسئكؿ يعمؽ حيث، التقميدية الطرؽ أبسط كهي: زمةاأل تجاهؿ .1

 .حاؿأفضؿ  عف تعبر القائمة األكضاع ف  أك  أزمات أم ال تكجد
 م ها تدخؿ أفٍ  يمكف التي كافة الم افذ إغبلؽ خبلؿ مف الكبت عممية كتتـ: زمةاأل كبت .2

فقادها زمةاأل قكل ص ع  عمى بأكؿ أكالن  كالقضاء الذاتي بالتجدد لهـ السماح كعدـ قيادتها، كا 
 التجدد. محاكر مف امحكرن  يشكؿ أفٍ  يمكف ما

 القكل عف معمكمات تتكافر ال ع دما الطريقة هذه تستخدـ: زمةاأل لبحث لج ة تشكيؿ .3
 القكل هذه رصد يتـ حيث إ شائها، في مصمحة لهاأك  ،زمةاأل هذه ص عت الحقيقية التي
 ي سى حتى الزمف مف طكيمة فترة المجاف تأخذ ما عادة، ك التعاممية الجكا ب جميع كتشخيص
 كأسبابها. زمةاأل الجميع

كلكف   تائجها، كمف تأثيرها كمف زمةاأل شأف مف التقميؿ الطريقة هذه كمحكر: زمةاأل بخس .4
 .مهـ غير حدث كلٌك ه فعبل، تـ كحدث زمةباأل االعتراؼ أكالن  يتعيف

كمعرفة  ،زمةباأل الخاصة الضعؼ لقكل كاسعة دراسة خبلؿ مف ذلؾ يتـ: زمةاأل ت فيس .5
 .البعض ببعضهـ أطرافها عبلقات

 يتـ حيث ككحدته، قكته زمةاأل تيار إفقاد الطريقة هذه بمكجب يتـ: زمةاأل تفريغ طريقة .6
 حيث فيها الخطر ع اصر تفقد ثـ كمف األزمكم، الدفع قكة إليها تتسرب بديمة إيجاد مسارات

 .جا بية فرعية تياراتإلى  مجزأ الرئيسي زمةتيار األ يصبح
 ،صا عة كلقي إلى  زمةاأل  عصي  كلقي  تص يؼ يتـ حيث: زمةاأل ص ع قكل عزؿ طريقة .7

 .زمةباأل مهتمة كثالثة ،كأخرل مؤيدة
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 كالصريح العم ي الصداـ عمى تقـك التي الع ؼ بالغة الطرؽ مف كهي: زمةاأل إخماد طريقة .8
 ألية مراعاة كبدكف بالغ، بع ؼ كتصفيتها األزمكم التيار يضم ها التي القكل جميعمع 

 .قيـأك  مشاعر
 :التقميدية غير ساليبال ثانًيا:

 بعضها اكتشاؼ كتـ العصرية، التطكرات طبيعة بسبب ظهرت التي ساليباأل كهي
 (172: 2007)الهدمي، : كتشمؿ العممي، لمتطكر كالبحث ك تيجة

 يتـ لكي مختمفة مجاالت في كمتخصص خبير مفأكثر  ه اؾ يككف: العمؿ فرؽ طريقة .1
 .معه لمتعامؿ المطمكب التصرؼ كتحديد عامؿ، حساب كؿ

التي  األماف كحد الخطر حافة  ظرية عمى الطريقة هذه تست د: التعبكم يحتياطاال طريقة .2
 يتعرض الذماإلدارم  الكياف في الضعؼ كمكاطف بم اطؽ األصكلية المعرفة تستدعي

 ،بهااإلدارم  الكياف جدار اختراؽ زماتاأل لعكامؿ يمكف التي األماكف تحديدأك  ،زماتلؤل
 .اختراؽ أم لمكاجهة اكقائين  اإضافين  احاجزن  مثؿيي  ي كقائياحتياط إعداد ثـ كمف

 زمةاأل تٌتصؿ ع دما الطريقة هذه تستخدـ: زمةاأل مع لمتعامؿ الديمقراطية المشاركة طريقة .3
 .ابشرين  اع صرن  محكرها يككفأك  فرادباأل

  طاؽ في حصرهاأك  زمةاأل محاصرة عمى الطريقة هذه تعتمد: زمةاأل احتكاء طريقة .4
 كاستيعاب امتصاص ذاته الكقت كفي إليها، كصمت التي المرحمة ع د محدكد، كتجميدها

 .التدميرية قكتها إفقادها ثـ كمف لها األزمكم المكلد الضغط
القرار  متخذ يكاجهها التي زماتاأل تككف ع دما الطريقة هذه كتستخدـ: زمةاأل تصعيد طريقة .5

 .متعارضةال االحتماالت مف العديدإلى  كتشير المعالـ كاضحة غير
إفقاد  ثـ كمف كع اصر، أجزاءك  مكك اتإلى  زمةاأل تفتيت يتـ حيث: زمةاأل تفتيت طريقة .6

 .لكحدتها فقدا ها مع كذاتها لقكتها زمةاأل
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 : زمةال  إدارة ونماذج راحل. م14.2.2
 .(C.Person,1993:1،Mitroff)ومتروف(  )بيرسون نموذج

 ال مكذج هذا كيتككف ،الباحثاف قدمها التي كأكضحها ال ماذج أشهر مف ال مكذج هذا يعد
 :كهي ،زمةاأل إدارة بها تمر خمس مراحؿ مف
 : (زمةال  قبل )ما اإلنذار إشارات اكتشاف -1

 مؤشرات، ألم الم ظمة لبلستجابة بقدرة المرحمة هذه كتتمثؿ ،زمةاأل بداية قبؿ ماإلى  كتشير
 ، فتبدأزمةاأل كقكع احتماؿ عمى تدؿ التي األعراضأك  كتحديد المؤشرات برصد دارةاإل فتقـك

 الدقيؽ كاالستشراؼ يقكـ بالتخطيط، فريؽ إ شاء كهي ،زماتاأل إدارة في ىاألكل الخطكة
 Pearson) كغيرها كالمحاكاة كالسي اريكهات، استخداـ أدكاته خبلؿ مف لممستقبؿ،

and.Mittroff,1993.) 
 : (زمةال  قبل )ما والوقاية االستعداد -2

 عدـ مف بعد تأكدها زمةاأل لمكاجهة كاالستعداد بالتحضير الم ظمة إدارة عف قياـ تعٌبر كهي
 بذؿ في دارةاإل استمرار مع أضرارها، مف قدر اإلمكاف لتقميؿ م ها اسعين  كذلؾ تج بها، إمكا ية
أك  تم ع كقكع شيء لـ تت بأ كمف الصعب أفٍ  .(Wang,2009) حدكثها لم ع البلزمةالجهكد 

كلهذا السبب مف الضركرم تصميـ سي اريكهات مختمفة كمتتابعة لؤلحداث  ،ت ذر باحتماؿ كقكعه
هذا يتطمب مف ، ك تماـ ها لديفرد معركفن الحتى يصبح دكر  ه تخيمها، كاختبار ذلؾ كم زمةأل

 .(64: 1995الحمبلكم،) زماتالجميع االستعداد الكافي لمكقاية مف األ
 : (زمةال  )أثناء منيا الحدأو  ضرارال احتواء -3

 كالبدء كضعت، التي بت فيذ الخطط دارةاإل تقـك أفٍ  كيجب ،زمةاأل ذركة المرحمة هذه تشكؿ
 التيضرار مف األ لمحد لممكارد األمثؿ االستخداـإلى  باإلضافة السبؿ كاألدكات، جميع باستخداـ
 (.2000 كدقامسة، )األعرجي زمةاأل كقكع جراء مف  تجت

 (:زمةال  النشاط )أثناء استعادة  -4
 تكاز ها باستعادة دارةاإل تقـك بحيث التدريجي، باال حسار زمةاأل فيها التي تبدأ المرحمة هي

 قد دارةاإل كتككف ،زمةاأل حدكث قبؿ الكضع كما كاف االعتيادية، ك شاطاتها هاأعمال كممارسة
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 كالقطب،لى االكاقعية )الخش الحمكؿ بعض تقديـ مف يمك ها مما ،زمةاأل عمى أسباب كقفت
2007.) 

 : (زمةال  بعد التعمم )ما  -5
 استيخدمت لمكاجهة التي ساليبكاأل الخطط بتقكيـ كتمتاز ،زمةاأل ا تهاء بعد المرحمة هذه تبدأ
 حتى كاجهتها التي العممية التجربة الخبرات مف كتككيف كالعبر، الدركس الستخبلص ،زمةاأل

 التطكير فتقكـ بعممية المستقبؿ، في غيرها حتىأك   فسها زمةباأل الكقاية بالكقكع مف تتمكف
 تتعممها مهمة ادركسن  المرحمة هذه تتضمف، ك (2007 كالقطب،إلى )الخش المستمر كالتحسيف
 التعمـ ككذلؾ معي ة، أزماتب مرت التي األخرل كالم ظماتالسابقة  خبراتها مف الم ظمة
 الماضي ذكريات حيث مؤلـ أ ه رغـ الماضي في هإ جاز  ما تـ كلتحسيف التقكيـ كاعادة المستمر

 مف راتخب كب اء زمةاأل تكرار م ع لمحاكلة الضكابط بمكرة كضع كهي ،زمةاأل خمفتها التي
 هذا اعتماد يتـ كسكؼ ،المستقبؿ في الجاهزية مف عاليمستكل  لضماف السابقة الدركس
 .(51: 2006)الجديمي، األكضح كك ه البحث، هذا في ال مكذج
 (20: 2002)الشعالن،  )الشعالن(: نموذج

 لها تتعرض التي زماتاأل مع التعامؿ شأ ه مف زماتاأل دارةإل ا مكذجن  الشعبلف فهد قدـ
 مف ال مكذج هذا كيتككف ،االيجابية هاآثار  مف كاالستفادة السمبية، هاآثار  مف المؤسسات كالتقميؿ

 مراحؿ، هي: ثبلث
 كاالستعداد(: )التمطيؼ زمةاأل قبؿ ما مرحمة .1

أك  أمكف، ما زمةاأل كقكع دكف لمحيمكلة كذلؾ معي ة، كقائية اتإجراء اتخاذ المرحمة هذه كتمثؿ
 المخاطر تحميؿ: مثؿ  شاطات، اتجراءاإل هذه كتشمؿ ها،آثار  مف التخفيؼ األقؿ عمى

 مف أعمى درجة تحقيؽ في السابقة التجارب مف االستفادة المتاحة، اإلمكا ات المحتممة، تقدير
 .زماتاأل كقكع دكف لمحيمكلة الحذر

 كاالستجابة(: )المكاجهة زمةاأل مرحمة .2
 زمةاأل سبؽ الذم كالتدريب كلمتجهيزات ا،سمفن  المعدة لمخيطط احقيقين  ااختبارن  المرحمة هذه تعد

 مرحمة في زمةاأل إدارة  جاحإلى  ذلؾ أدلكافينا  السابقة المرحمة في المبذكؿ الجهد فكمما كاف
 .المكاجهة
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 التكازف(: إعادة) زمةاأل بعد ما مرحمة .3
 تـ ما ب اء بإعادة كذلؾ ؛زمةاأل عف ال اتجة ثاراآل عبلج الم ظمة تحاكؿ المرحمة هذه في

 .المستقبؿ مع لمتعامؿ كدركس زمةاأل مف كاالستفادة ،تكراره لعدـ الضكابط ككضع ،تدميره
 :(27-26: 2002عميكة، )  مراحل بأربع ةعميو  حددىا كما
 كؿ كاستكشاؼ استشراؼ عمى القيادة قدرة في المرحمة هذهأهمية  تكمف: التحذيرية المرحمة 

 .ما أزمة كقكعها عف ي جـ قد التي كالمتغيرات االحتماالت
 هذه متغيرات فإف ؛أزمة حدكث تكقع في القرار صا ع فشؿ ما إذا: زمةال  نشوء مرحمة 

 .خطرها كيتعاظـ كتتسع ت مك ما سرعاف المرحمة
 العكامؿ مع التعامؿ في القرار صا ع يخفؽ ع دما المرحمة هذه تبدك: زمةال  انفجار مرحمة 

 هذهإلى  تصؿ بحيث ،المتسارعة متغيراتها عمى السيطرة يستطع لـأك  زمةاأل حركت التي
 .االستشراء مف الدرجة

 تعكد بحيث ،زمةلؤل المسببة العكامؿ المرحمة هذه في تتبلشى: زمةال  انحسار مرحمة 
 بتكافر درجات المرحمة هذه كتتميز ،زمةاأل حدكث قبؿ الطبيعي التكازف مرحمةإلى  األمكر
 .التكازفلمرحمة  كصكالن  زماتاأل مع التعامؿ بصدد كالخطط الكفاءة مف عالية
 (33: 2007)المومني(:)المومني،  نموذج

 رئيسية محاكر أربعة حكؿ يتمحكر زماتاأل إدارة عمـ أف   مكم يال  ائؿ الكاتب يضيؼ
 :كهي، اؿفعٌ  بشكؿ تطبيقه أجؿ مف
 زمةاأل مسببات إزالةإلى  الهادفة اتجراءاإل التمطيؼ مرحمة كتتضمف: التمطيف مرحمة .1

أهـ  مف المرحمة هذه تعتبر، ك كالبيئة  سافاإل عمى تأثيرها كمدل حدكثها احتمالية كتقميؿ
 م ع بالتمطيؼ  قصد، ك ممك ة كمفة بأقؿ زماتاأل مع التعامؿ في فاعمية كأكثرها المراحؿ
 .كقكعها قبؿ زمةاأل حصكؿ

 حمايةإلى  تهدؼ التي اتجراءاإل ،(االحترازية) االستعداد مرحمة تشمؿ: االستعداد مرحمة .2
 خبلؿ مف بالكامؿ م عها باإلمكاف ليس التي المخاطر مف تأثير كالممتمكات األركاح

 يكشؾ خطر ه اؾ كاف إذا احترازية اتإجراء اتخاذإلى  الحاجة التمطيفية، كتدعك اتجراءاإل
 تعد أفٍ  يجب التي الضركرية كالمصادر اتجراءكاإل الخطط كيستكجب تكافر الكقكع، عمى
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ضرار األ مف لمتقميؿ الةالفعٌ  االستجابة في تساهـ لكي الخطر، كقكع قبؿ م اسب بشكؿ
 .المحتممة

 مرحمة تتضمف زمةاأل إدارة مع التعامؿ مراحؿ مف الثالثة المرحمة: االستجابة مرحمة .3
 .الخطر ا تهاء بعد األكضاع باستقرار كت تهي الخطر بقدكـ الت بؤ م ذ كتبدأ االستجابة،

 مرحمة ا تهاء م ذ كتبدأ زماتاأل إدارة مراحؿ مف األخيرة المرحمة كهي: المعافاة مرحمة .4
 قبؿ عميه كا ت التي الطبيعي الكضعإلى  المؤسسةأك  عكدة المجتمع حتى االستجابة
 ؛زمةاأل طبيعة كم ها ،عديدة عكامؿ باختبلؼ هذه المرحمة مدة كتختمؼ ،زمةاأل حدكث

 .طبيعتهاإلى  األكضاع إلعادة البلزمة البشرية القكل ككجكد المادية فاإلمكا ات
 

 :ممخصال.15.2.2
 زماتاأل إدارةكمفهـك  أةستعرض الباحث في الفصؿ الثا ي بالمبحث الثا ي  شا

، زماتاأل إدارةهمية دراسة هذا المكضكع، كمعكقات كفريؽ أك  زماتاأل إدارةكتطكرها، كمقكمات 
كاستراتيجيات  ،زماتباأل دارةكاإل زماتاأل إدارةكالفرؽ بيف  زماتكعكامؿ ال جاح في مكاجهة األ

، حيث مف خبلؿ زماتاأل إدارةكمراحؿ ك ماذج  ،زماتالتعامؿ مع األ أساليبك  زماتاأل إدارة
خطر أكبر  ها تشكؿ   أككيؼ  زماتاألإلى  التعرؼاستعراض الع اكيف سابقة الذكر استطع ا 

قادر عمى مكاجهتها كفؽ الم ظمة في حاؿ لـ يتـ االستعداد لها بشكؿ مسبؽ أك  عمى المؤسسة
 ث اء كبعد حدكثها.في أا إلدارتها قبؿ ك خطط كبرامج معدة مسبقن 
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 . تمييد:1.3.2
س عرض في هذا المبحث تعريؼ بشركة تكزيع الكهرباء كرؤية كرسالة الشركة ك شأة الشركة 

كتخصصها، كفركع كتأسيسها، كمجمس ادارة الشركة، كاالهداؼ العامة لمشركة كطبيعة  شاطها 
الشركة عمى مستكل قطاع غزة، كأعداد المكظفيف، كقا كف إ شاء سمطة الطاقة بغزة ألف رئيس 
مجمس اإلدارة هك  ائب رئيس سمطة الطاقة بغزة، كالتحديات كالمعكقات التي تكاجه الشركة 

 كممخص لمفصؿ بشكؿ عاـ.
 

 : )موقع شركة توزيع الكيرباء محافظات غزة( تعريـف بالشركـة .2.3.2
بيف السمطة الكط ية  ةهي شركة خصكصية مساهمة محدكدة قامت عمى شراك

الفمسطي ية ممثمة في سمطة الطاقة الفمسطي ية ككزارة المالية كبيف مجمكع البمديػات في محافظػات 
 .غػزة

دارةك  ؽ التػي تقػع تػحت سمطػةالم اطػ جميعكتعمػؿ عمػى تكزيػع الطاقػة الكهربائيػة في   ا 
الجبايػة كالتحصيػؿ  أعماؿ كمػا يتبػع ذلؾ مف ،السمطػة الكط ية الفمسطي يػة في محافظػات غػزة

كالضغط  (كيمك فكلت 22) العاليلشبكػات الضغػط  أعماؿ الصيا ة كالتطكيػرك  شػراؼ الف يكاإل
 .الم خفػض
 

 رؤية الشركة: .3.3.2 
العالمية كعمى جميع الصعد، بحيث تصبح في مصاؼ إلى  الشركةاالرتقاء بمستكل  
ية كالدكلية، كتحقيؽ الرضا الكامؿ لممكاطف الفمسطي ي قميمشركات تكزيع الكهرباء اإلأفضؿ 
كتعزيز ا تمائهـ  ،بداعكتشجيع العامميف عمى اإل ،مف خبلؿ تحسيف مستمر لمخدمة ،الغزم

ية قميمكالتعاكف مع المؤسسات اإل ،مجتمع المحميلمشركة بالعمؿ الجماعي كالتشاركي مع ال
 .كالدكلية المشابهة

 
 رسالة الشركة:.4.3.2
م ة كالمستقرة لممشتركيف، كبأسعار حرص عمى استمرار تزكيد الطاقة الكهربائية اآلال

دارةاقتصادية، ك  كتشغيؿ كصيا ة شبكات تكزيع الكهربائية، ك شر كسائؿ ترشيد الطاقة  ا 
بحاث كالتصميمات الف ية الخاصة بمشركعات تكصيؿ التيار عداد الدراسات كاألا  الكهربائية، ك 
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الكهربائي لبلستخدامات المختمفة، كالمكاكبة في  قؿ التك كلكجيا، كخمؽ فرص عمؿ لمكفاءات 
 .الكط ية المتميزة

 
 : النشـأة والتأسيـس.5.3.2

ب اء عمى قرار الرئيس ياسر عرفات تـ تشكيؿ لج ة إشراؼ عميا لشئكف الكهرباء في 
لت صبلحيات البمديات المم كحة لهـ في آبحيث  ـ(13/9/1997)محافظات قطاع غزة في 

 تشغيؿك  إدارةكا ت مهمة المج ة اإلشراؼ عمى ك  ،لج ة اإلشراؼ العمياإلى  مكضكع الطاقة
لمج ة في عممها بشكؿ مؤقت حتى  هاية شهر ي اير جباية الكهرباء كاستمرت اك 
ات إ شاء شركة تكزيع كهرباء محافظات إجراءاستكماؿ ك  ذلؾ لحيف إتماـك ـ(، 31/1/1998)

 .غزة
إلى  أسست شركة تكزيع الكهرباء بمحافظات غزة بعد قدكـ السمطة الكط ية الفمسطي ية

حيث كاف إ شاء شركة تكزيع الكهرباء أحد  ،األراضي الفمسطي ية كقياـ سمطة الطاقة الفمسطي ية
 .إلهاـ مطالب الدكؿ الما حة التي تحممت تقديـ الدعـ لتطكير هذا القطاع

لت تقؿ لكافة الصبلحيات  (11/99) بقرار كزارم برقـ ـ1998 كتـ تأسيس الشركة عاـ
ـ الشركة في كتـ إصدار أكؿ فاتكرة باس ،الشركةإلى  كالمهاـ المتعمقة بالتكزيع مف البمديات

 .ـ1998 أغسطس عاـ
كيتبع لها فركع  ،كتؤدم الشركة مهامها في كافة أرجاء محافظات غزة كمد ها كقراها

غزة كمحافظة الكسطى كمحافظة  لتكزيع الكهرباء في كؿ مف محافظة الشماؿ كمحافظة
ا حالين  كيمك متر مربع يستث ى م ها (360) خدماتها تغطي ف  إكبذلؾ ف ؛يك س كمحافظة رفحخا 

كالتي تقع عميها ما يسمى  ،يسرائيماألراضي كالمساحات الم تهبة مف قبؿ االحتبلؿ اإل
 .مميكف مكاطف فمسطي ي في محافظات غزة 1،5 كتقدـ الخدمة ألكثر مف .بالمستكط ات
 
 : دارةمجمس اإل 6.3.2

 كالمكاردبرئاسة  ائب رئيس سمطة الطاقة أعضاء  الشركة مف عشرة  إدارةيتككف مجمس 
كممثميف عف كزارة الحكـ المحمي كالمالية كسمطة الطاقة باإلضافة لرؤساء البمديات   الطبيعية
 .عددها خمس بمديات، ك (جباليا –دير البمح  -رفح –خاف يك س  –)غزة 

 
 



61 

 

 

 شركة توزيع الكيرباء إدارة( لعضاء مجمس 2-3) رقم جدول  
 م2018غزة محافظات  -ركة توزيع الكيرباءش إدارةمجمس 

 الوظيفة خارج المجمس الميمة في المجمس االسم ت
  ائب رئيس سمطة الطاقة الشركة إدارةرئيس مجمس  سمير عبد الرزاق مطير .م 1
 ممثؿ عف كزارة الحكـ المحمي دارةلرئيس مجمس اإل األكؿال ائب   باسم شراب .م 2
 رئيس بمدية غزة دارةال ائب الثا ي لرئيس مجمس اإل نزار حجازي .م 3
 ممثؿ عف سمطة الطاقة دارةأميف سر مجمس اإل أبو العمرينأحمد  .م 4
 ممثؿ عف سمطة الطاقة دارةعضك مجمس اإل جالل إسماعيل .م 5
 ممثؿ عف كزارة المالية دارةعضك مجمس اإل منذر السقا . أ 6
 رئيس بمدية رفح دارةعضك مجمس اإل صبحي أبو رضوان . أ  7
 رئيس بمدية خاف يك س دارةعضك مجمس اإل يحيى السطل .م  8
 رئيس بمدية دير البمح دارةعضك مجمس اإل سعيد نصار . أ  9

 رئيس بمدية جباليا دارةعضك مجمس اإل عصام جودة . أ  10
 )شركة توزيع الكيرباء محافظات غزة(تم تصميم الجدول من قبل الباحث بناء عمى معمومات نشرت في 

 
  :التنظيمي الييكل. 7.3.2

تتككف الشركة مف عدة كحدات ت ظيمية ما بيف ادارات ككحدات كدكائر كمقرات. كي درج تحت 
دارة العامة ي درج رئيس مجمس االدارة العامة لمشركة كحدتي التدقيؽ كالدراسات، في حيف اف اال

تحتها ستة ادارات رئيسية كهي: االدارة الف ية، كالتجارية، كالحاسكب، كالرقابة الداخمية، كشؤكف 
المكارد البشرية، كالمكاـز كالخدمات، كالمالية، كما تضـ أربعة كحدات هي: كحدة التخطيط، 

ية كذلؾ باإلضافة الى المقرات كالتعاكف الدكلي، كالعبلقات العامة كاالعبلـ، كحدة الشؤكف القا ك 
 .المختمفة لمشركة كهي: مقر الشماؿ، كغزة الف ي كالتجارم، كالكسطى، كخاف يك س، كرفح

 
 :) موقع سمطة الطاقة االلكتروني( قانون إنشاء سمطة الطاقة 8.3.2

 طي يةبشأف إ شاء سمطة الطاقة الفمس ـ1995( لس ة 12قا كف رقـ )
  رئيس المج ة الت فيذية لم ظمة التحرير الفمسطي ية

 رئيس السمطة الكط ية الفمسطي ية

http://www.gedco.ps/?p=629
http://www.penra.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=126:2010-03-08-08-48-36&catid=22:2010-03-08-08-42-35&Itemid=38
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بشأف  قؿ السمطات كالصبلحيات كعمى القرار  1995( لس ة 5بعد االطبلع عمى القا كف رقـ )
 .بتشكيؿ سمطة الطاقة الفمسطي ية 14/11/1994الصادر بتاريخ  1994( لس ة 170رقـ )

بتعييف رئيس لسمطة الطاقة  26/2/1995الصادر بتاريخ  1995( لس ة 52رقـ )كعمى القرار 
 .الفمسطي ية

كب اءن عمى ما تقتضيه المصمحة العامة، أصدر ا القا كف  كب اء عمى الصبلحيات المخكلة ل ا،
 : التالي

 (1مادة )
ما لـ تدؿ القري ة يككف لمكممات كالعبارات الكاردة في هذا القا كف المعا ي المخصصة لها أد اه 

 .عمى خبلؼ ذلؾ
 .سمطة الطاقة الفمسطي ية: السمطة
 .مجمس الطاقة الكط ي المشكؿ بمكجب هذا القا كف: المجمس
مف أك  يحؽ له التزكد بالطاقة مف السمطةأك  اعتبارم يتزكدأك  أم شخص طبيعي: المستهمؾ
 .المشاريع أصحاب

 .بلؾ المعدة الستعماؿ المستهمكيف لمكهرباءكاألس األجهزةالمكاـز ك : المكاـز الكهربائية
أك   قؿأك  تستعمؿ ألغراض تكليدأدكات  أك أجهزةأك  معداتأك  أم إ شاءات: م شآت الطاقة

 .تحكيؿ الطاقة كال تشمؿ المكاـز الكهربائيةأك  تكزيع
 لخإ ..الطاقة بجميع صكرها )الكهربائية، مشتقات ال فط كالغاز، ع اصر الطاقة المتجددة: الطاقة

 ،كاإل شاءات المستعممة لهذا الغرض ،األب ية :كتشمؿ ،محطة لتكليد الكهرباء أم: محطة التكليد
 .كاألراضي التابعة لها

 شبكات ال قؿ كم هاإلى  محطة لتحكيؿ الجهد الكهربائي مف محطة التكليد أم: محطة التحكيؿ
 .شبكات التكزيعإلى 

كالمعدات  ،كالمخازف ،كاإل شاءات ،األب ية :كتشمؿ ،محطة لتكزيع الطاقة أم: محطة التكزيع
 .كاألراضي التابعة لها ،المستعممة لهذا الغرض

 .البر امج الكهربائي المكضكع لم طقة ما بمقتضى أحكاـ هذا القا كف: البر امج
اعتبارم مخكؿ بتزكيد كتخزيف كتكزيع الطاقة بما في أك  أم شخص طبيعي: صاحب المشركع

 .المشاريع ذات االمتياز أصحابذلؾ 
أشغاؿ كما لها مف أمكاؿ كحقكؽ أك  معداتأك  كما عميها مف إ شاءات أراضو  أم: المشركع

 .لتزكيد الطاقة
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لتزكيد الطاقة  البلزمةكاألشغاؿ  األجهزةجميع األب ية كالماكي ات كاإل شاءات ك : األشغاؿ
  .لضركرية لتحقيؽ أغراض السمطةكتخزي ها بما في ذلؾ الخدمات كالدراسات كعمميات المسح ا

 
)موقع شركة توزيع  العامة لمشركة وطبيعة نشاطيا وتخصصيا ىدافال.9.3.2

 : الكيرباء محافظات غزة(
شركة تكزيع كهرباء محافظات غزة شركة خدماتية اقتصادية تعمؿ بذمة مالية خاصة 

 .(كالمجالس المحمية كالقركية ػاتالبمدي)كمممككة لمسمطة الكط ية الفمسطي ية كالسمطات المحمية 
كتعمؿ بأسس اقتصادية  اإلدارم،ك  ماليكتتمتع بالشخصية المع كية كاالعتبارية كاالستقبلؿ ال

كيقع مقرها الرئيسي بمحافظة غزة  ،لت فيذ السياسات التي تضعها كزارة الطاقة كالمكارد الطبيعية
ي في أماكف أخرل ف اح فركعن تفت كلها أفٍ  ،كيتبعه مقرات فرعية في كافة محافظات غزة

 .محافظات غزة حسب الحاجة لذلؾ
 : الشركـة أىداف

 تأميف الخدمة الكهربائية كضماف استمراريتها لممستهمكيف كافة حسب المعايير العالمية.  -1
 .مف الجكدة كاالستقرار عالياالرتقاء بالخدمة لمستكل   -2
 .األعماؿالتطكير كالتكظيؼ المستمر لتك كلكجيا المعمكمات في كافة   -3
محافظتي إلى  كا  شاء شبكات الربط الممتدة بيف محطة التكليد بغزة ،تطكير شبكات التكزيع -4

 .لى محافظة الشماؿ شماالن ا  ا ك خاف يك س كرفح ج كبن 
العامة كفي الم اطؽ ية في الشكارع أرضشبكات إلى  العاليتطكير شبكات الضغط   -5

 الجديدة.
 .إضافة كاستبداؿ المحكالت التي تغذم شبكات التكزيع  -6
 .أ شطة الكقاية كالسبلمة كتطكير السبلمة البيئيةك  تطكير أ ظمة  -7
 .تأهيؿ الشبكات القديمة بشكؿ كامؿ كاستبدالها بشبكات حديثة  -8
كالص اعي كالتجارم   ؾ الم زليتقديـ الخدمات لكافة قطاعات المستهمكيف _ االستهبل -9

 كالمكاقع الحككمية حسب المعايير كالمقاييس الف ية التي تمبي حاجة كؿ مف هذه القطاعات.
صيا ة كتطكير شبكات التكزيع لمكاكبة زيادات األحماؿ ال اتجة عف الزيادة في طمب  -10

 .الخدمة
كسرعة إعادة ب اء ما يتـ  ،يةسرائيمات اإلجراءال اتجة عف اإلضرار مجابهة الخسائر كاأل  -11

صبلح األعطاؿك  تدميره  .ا 
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ما يمـز مف بحكث لكضع الخطط المستقبمية لمتكسع كالتطكير في كافة مجاالت  إجراء -12
 .عمؿ التكزيع

كالعمؿ عمى  قمها كتكزيعها عمى كافة فئات  ، تاجاستبلـ الطاقة الكهربائية مف مصادر اإل -13
 .ف خبلؿ شبكات التكزيعكقطاعات االستهبلؾ م

  .البلزمةة األحماؿ ككضع الحمكؿ معالجة االخت اقات الحاصمة بالشبكة  تيجة زياد -14
 

 روع الشركة:. ف10.3.2
 ( فروع شركة توزيع الكيرباء في قطاع غزة2-4جدول )

 رقم الياتف العنوان المحافظة المقر
 2837521  شارع الثبلثيي ي  –غزة  محافظة غزة  الرئيسي
 2827042 شارع الثبلثيي ي –غزة  محافظة غزة غزة

 2473260 دكار الشيخ زايد محافظة الشماؿ الشمال

 2554405 مدخؿ الزكايدة -شارع صبلح الديف المحافظة الكسطى  الوسطى

 2065588 دكار ب ي سهيبل محافظة خاف يك س خان يونس

 2136913 شرؽ دكار ال جمة محافظة رفح  رفح

 
 الموظفين:.11.3.2

تم موظًفا ( 1013يبمغ عدد الموظفين في شركة توزيع الكيرباء محافظات غزة )
 : التاليتوزيعيم حسب الوظائف المبينة في الجدول 

 الوظيفي ُمسمى( عدد موظفين شركة توزيع الكيرباء حسب ال2-5جدول رقم )
الوظيفي ُمسمىال م  العدد 
 1 مدير عاـ 1
/ مقرإدارةمدير  2  15 
 55 مدير دائرة 3
 132 رئيس قسـ 4
 168 رئيس شعبة 5
 80 مه دس 6
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 220 ف ي 7
 43 محاسب 8
دارمإ 9  31 
 60 حاسكب 10
 30 كظائؼ مت كعة)جامعي( 11
 60 قارئ 12
 45 مدخؿ بيا ات 13
 73 مراسؿ ،عامؿ ،حارس 14
 1013 جماليعدد المكظفيف اإل 

 ـ.2018 لس ة 3في شهر شركة تكزيع كهرباء محافظات غزة)بيا ات غير م شكرة( : المصدر
 

 التي تواجو الشركة: التحديات والمعوقات.12.3.2
مقار ة  األعماؿقات لسير ك تكاجه شركة تكزيع الكهرباء في قطاع غزة تحديات جمة كمع

 التحديات هك الحصارهذه أهـ  كمف ،قميـب ظيراتها مف الشركات في الضفة الغربية كاإل
كالذم يعتبر مف المشاكؿ الرئيسية التي  ،المفركض عمى مصادر الطاقة مف قبؿ االحتبلؿ

 المحاكر التالية:إلى  كقد تـ تص يؼ المعيقات ،تكاجه الشركة
آخر  اع مف الطاقة حسبتبمغ احتياجات القط: شح المصادر كالعجر في الطاقة -1
قطاع غزة يتـ  ف  إ؛ حيث اكهذه الكمية ال يمكف تكفيرها حالين  ،(MWH450)ئيات حصااإل

كالجا ب  ،كشركة فمسطيف لمتكليد ،يسرائيمالجا ب اإل :كهي ،تزكيده بالطاقة مف ثبلث مصادر
 ،كهذه المصادر مجتمعة ال تكاد تكفر  صؼ احتياجات القطاع مف الطاقة الكهربائية ،المصرم

في الفترة ما بيف  اصادر الطاقة الثبلثة كخصكصن كقد تعرض القطاع لعجز كبير في م
 جاءت عمى ال حك التالي:  (2018-2007)
ها تعرضت بؿ أ    ال ،ية المغذية لمقطاعسرائيمعدـ زيادة الطاقة المزكدة مف قبؿ الخطكط اإل  -2

كقد  ،(MWH120)الطاقة المغذية لمقطاع  ماليإج ف  إحيث  ،ل قص في كثير مف األحياف
كقد تـ إرجاع ال قص بعد عكدة حككمة الكفاؽ  (MWH70)إلى  (ـ2016ا خفض خبلؿ عاـ )

 في مصادر الطاقة. اكبيرن  ا( كهذا شكؿ عائقن ـ2018في عاـ )
 (MWH140الطاقة في محطة التكليد)شركة فمسطيف( لي خفض مف ) إ تاجا خفاض معدؿ  -3

المحطة تكقفت عف العمؿ في كثير مف  بؿ أف   ال ،( في أحسف حاالتهMWH50)إلى 
 ،(ـ2008ي في عاـ )سرائيمتعرض المحطة لمقصؼ مف الطيراف اإلإلى  ذلؾييعزل ك  ،األحياف
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التي كا ت تستكعب مخزكف المحركقات يكفي لمدة ثبلثة  ،تدمير خزا ات الكقكدإلى  كالذم أدل
كغياب  ،لتكليدكصاحب  ذلؾ فرض الضرائب عمى المحركقات المزكدة لمحطة ا ،أشهر

 الما حيف بسبب الحصار المفركض عمى قطاع غزة.
 حيث أف   ،في شماؿ سي اء األم يةكضاع ا قطاع الخطكط المصرية بشكؿ متكرر بسبب األ -4

ف متكقفة عف العمؿ معظـ كهي اآل ،(MWH23)إلى  قدرة هذه الخطكط تصؿ في ذركتها
 .كقاتاأل
 ،(30%المحصمة مف قبؿ الشركة ما  سبته ) ال تتجاكز  سبة الجبايةحيث  ؛ضعؼ الجباية -5

كالذم يعتبر  ،( كهي مرتبطة بال شاط االقتصادم60%أما  سبة الدفع الغير م تظـ فبمغت )
كتكجد  ،(10%ممتزميف بالدفع بصكرة  هائية )ال غيركما بمغت  سبة  ،د ى مستكياتهأا في حالين 

ا  فهي تعتبر غير ممتزمة بالدفع  ؛بمدياتمشكمة المرافؽ الحككمية كالمؤسسات الرسمية كالأيضن
 .االستهبلؾ مالياستهبلكها لمطاقة يمثؿ  سبة كبيرة مف إج في حيف أف  

ذلؾ ييعزل ك  ،تعا ي الشركة مف عجز في الفاتكرة الرئيسية لمقطاعالفاقد عمى الشبكات حيث  -6
المكزعة  ( ما بيف األحماؿ22%مف )أكثر  إلى المفاقد في الشبكات كالذم قد يصؿ أحيا ن 

إلى  يضاؼ اكبيرن  عبئناكهذا يشكؿ  ،بطريقة غير جيدة كبيف االعتداءات التي تتعرض لها الشبكة
 (.شركة تكزيع الكهرباء محافظات غزة مكقع) مجمكع األعباء التي تتحممها الشركة

 
 :ممخصال.13.3.2

كما هي رؤية  ،في المبحث الثالث التعريؼ بشركة تكزيع الكهرباءاستعرض الباحث 
العامة لشركة  هداؼالشركة كاأل إدارةتها، كمجمس أشركة تكزيع الكهرباء، كرسالة الشركة ك ش

 كردأعداد المكظفيف عمى مستكل قطاع غزة في الشركة، ك أتكزيع الكهرباء، كفركع الشركة ك 
الشركة هك رئيس سمطة الطاقة،  إدارةرئيس مجمس ألف    شاء سمطة الطاقةإقا كف  الباحث

التحديات هي العدك الصهيك ي الذم أهـ  كلعؿ ،التي تكاجه الشركة التحديات كالمعكقاتك 
 يحاصر ا في قطاع غزة.

 

http://www.gedco.ps/posts/details/1821
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 :تمييد .1.3
كقد الدراسات السابقة هي  قطة البداية لتحديث مشكمة الدراسة في كؿ الدراسات، 

دارةمجمكعة مف الدراسات السابقة التي لها عبلقة بمكضكع القيادة التحكيمية ك  استعرض الباحث  ا 
التي  ساليبالمشكبلت التي ت اكلتها هذه الدراسات، كمعرفة األأهـ  لمعرفة ما هي زماتاأل

ال تائج كالتكصيات التي تكصمت لها هذه الدراسات، كسيتـ تص يؼ الدارسات أهـ  ا تهجتها، كما
ة أج بيك  ،(16كعربية عدد ) ،(17فمسطي ية عدد ) :كهي ،ثبلثة مجمكعات رئيسيةإلى  السابقة
ا مع كؿ متغير مف متغيرات الدراسة، كهي مرتبة حسب التسمسؿ الزم ي مف تماشين   ،(10عدد )

 قدـ عمى ال حك التالي:األإلى  حدثاأل

 :دراسات متعمقة بالقيادة التحويمية .2.3
 :الفمسطينيةدراسات ال .1.2.3

القيادة التحويمية في تعزيز  أساليبممارسة أثر  "بعنوان: ( 2018دراسة )حجو،  (1
 المنظمة المتعممة في الجمعيات الخيرية العاممة في قطاع غزة".

القيادة التحكيمية في تعزيز الم ظمة  أساليبممارسة أثر  إلى التعرؼ الدراسة هدفت
تـ تطكير  هداؼكلتحقيؽ هذه األ ؛المتعممة في الجمعيات الخيرية العاممة في قطاع غزة

حيث تـ استخداـ الم هج الكصفي التحميمي،  ،رئيسة لجمع البيا ات الضركرية أداةكة ستبا اال
كف مجتمع الدراسة مف العامميف في الجمعيات الخيرية العاممة في محافظات غزة، حيث بمغ كتكٌ 

جمعية مكزعة عمى محافظات غزة، حيث قاـ  (48)في مكظفنا ( 3167عدد مجتمع الدراسة )
ة صالحة استبا ( 320كتـ استرداد ) مكظفنا،( 360عشكائية طبقية بمغت )الباحث باختيار عي ة 

 %(.88.8ئي ب سبة استجابة )حصالغايات التحميؿ اإل
مستكل ممارسة القيادة التحكيمية مف أهمها؛ أف  كاف  ،نتائج عدةإلى  وتوصمت الدراسة

مرتفعة كبكزف  سبي في الجمعيات الخيرية العاممة في محافظات غزة بشكؿ عاـ كاف بدرجة 
كفي المرتبة  ،%(74.99ب سبة ) المثالي بيعد التأثيرى األكلكجاء في المرتبة ، %(72.21)
ئية إحصاداللة  ذكتأثيرنا  %(، كتؤثر القيادة التحكيمية71.10ب سبة ) ةاإللهامية يخيرة الدافعاأل

مف التبايف في المتغير %( 48.8)  سبته الم ظمة المتعممة، كقد فسرت ماأبعاد في تعزيز 
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 اإللهاميفي الم ظمة المتعممة الحفز تأثيرنا  المتغيراتأهـ  التابع )الم ظمة المتعممة(، ككاف
 تأثيرلعدـ كجكد  (كالحفز الفكرم، المثالي التأثيركاالعتبارات الفردية، فيما تـ استبعاد متغيرم )

 لهما في الم ظمة المتعممة.إحصائينا داؿ 
 التحكيميةالقيادة  أسمكبالعمؿ عمى تعزيز استخداـ  ؛توصيات الدراسةأىم  وكان من

كبشكؿ خاص تعزيز الم ظمة  ،لمجمعيةبهدؼ تحسيف العكائد الت ظيمية  ربعةاأل بأبعاده
يجاد استراتيجية إمف االهتماـ لتطكير الرؤية بشكؿ دائـ، كضركرة  عطاء قدر كاؼو ا  تعممة، ك الم

الستثمار كتب ي مقترحات كتكصيات فرؽ العمؿ التي تتسـ كاضحة في الجمعيات الخيرية 
 بال تائج ال كعية.

 دراسة المعرفة إدارة عمميات في التحويمية القيادة دوربعنوان: " 2017) الشنطي،)دراسة  (2
 ."غزة بقطاع الفمسطينية الداخمية وزارة في العاممين عمى تطبيقية

 مستكل كقياس المعرفة إدارة عمميات تكافر درجة عف الكشؼإلى  راسةالد هدفت
 المثالي، التأثير(التحكيمية القيادةأثر التعرؼ إلى  باإلضافة التحكيمية، القيادةأبعاد  ممارسة
 كلتحقيؽ ؛المعرفة إدارة عمميات في( الفردية االعتبارات اإللهامي، الدافع الفكرية، االستثارة
 العامميف مف مفردة (240 (مف تكك ت عي ة عمى ةاستبا  كتكزيع تطكير تـ ،الدراسة أهداؼ
 العشكائية العي ة بطريقة اختيارهـ تـ المد ي الشؽ – غزة بقطاع الفمسطي ية الداخمية بكزارة

 عي ة مف  (87.5)ب سبة (210) لمتحميؿ كالصالحة المرجعة اتستبا اال عدد كبمغ البسيطة،
 ،الدراسة

 القيادة أسمكب ممارسة مستكلإلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
 عدبي  أعبلها ككاف متكسط، بمستكل كا ت المعرفة إدارة ممارسة درجة إف   ،امتكسطن  كاف التحكيمية
 لمقيادة ئيةإحصا داللة ذكأثر  يكجد، ك المعرفة تطبيؽ عدبي  ممارسة كأقمها المعرفة، تخزيف

  سبته ما فسرت كقد المعرفة إدارة عمميات في( اإللهامي الدافع عدبي  باستث اء) التحكيمية
 .(المعرفة إدارة عمميات( التابع المتغير في التبايف مف( 69.1%)

جراءك  إدارية كفمسفة كاضحة رؤية تب ي ضركرةمن أىم توصيات الدراسة؛ وكان   اتا 
 كالتك كلكجية المالية المكارد كتخصيص، التدريبيةكالبرامج  التعمـ ثقافة عمى تؤكد ت ظيمية
 .المعرفة إدارة عمميات تطبيؽ دعـأجؿ  مف كالبشرية



71 

 

 

التنظيمية  الفعالية تحقيق في التحويمية القيادة دور ": بعنوان (2017)العثماني، دراسة  (3
 ."غزة بقطاع الخاصة المدارس في

 التعرؼك  ،الخاصة المدارس في التحكيمية القيادة ممارسة كاقعإلى  الدراسة التعرؼ هدؼ
 لممارسة الكمية الدرجة بيف العبلقة كبياف ،الخاصة المدارس في الت ظيمية الفعاليةكاقع إلى 

 الباحث قاـك  ،غزة قطاع بمحافظات الخاصة لممدارس الت ظيمية الفعالية كبيف القيادة التحكيمية
 الدراسة مجتمع مف المعمكمات لجمع ةاستبا  بتصميـ كقاـ التحميمي، الكصفي الم هج باستخداـ
 (964) عددهـ كالبالغ ،غزة قطاع بمحافظات الخاصة المدارس في العامميف جميع مف كالمككف

 في العشكائية الطبقية العي ة أسمكب عمى الباحث كاعتمد مفردة، (274) العي ة عدد كبمغ ،ادن فر 
 .ةستبا اال تكزيع

 الخاصة المدارس ممدير  ممارسةإلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   وتوصمت الدراسة
 ماليإلج ال سبي الكزف بمغ حيث ،كبيرة بدرجة التحكيمية القيادة سمكؾ غزة قطاع بمحافظات

 الت ظيمية الفعالية محكر ماليإلج ال سبي الكزف كبمغ، %(76.68) بمغ التحكيمية القيادة محكر
 كالفعالية التحكيمية القيادة بيف (0.85) بمغ ارتباط مع كم مكجب يكجدك  %(،73.38)

 القيادة بيف (α≤ 0.05)مع كية مستكل ع د ئيةإحصا داللة ذات عبلقة كتكجد ،الت ظيمية
 التحكيمية كالفعالية الت ظيمية.

 كالدكرات ال دكات بعقد المدرسة قائد اهتماـ ضركرةمن أىم توصيات الدراسة؛ وكان 
 تب ي أهمية، ك التحكيمية القيادة بمفاهيـ الخاصة المدارس في العامميف تعرؼ التي تضراكالمحا

 اهتماـ كضركرة ،الت ظيمية الفعالية تحقيؽ في بالغ دكر مف لها لما ذلؾك  ،المفاهيـ هذه تطبيؽك 
 المدارس في العامميفقدرات  كتطكير تحسيفإلى  تهدؼ التي التدريبية البرامج بعقد المدرسة قائد

 .ك جاح بفعالية استخدامها عمى ي عكس مما ؛التحكيمية القيادة عمى الخاصة
 اإلبداعيدور القيادة التحويمية في تعزيز السموك "بعنوان: ( 2017، ربيع)أبو دراسة  (4

 .لدى العاممين في وزارة الداخمية والمن الوطني"
القيادة التحكيمية في تحسيف السمكؾ  أسمكبدكر ممارسة إلى  التعرؼ هدفت الدراسة

قكل األمف ك  كاألمف الكط ي بالمحافظات الج كبيةلدل العامميف بكزارة الداخمية  اإلبداعي
رئيسة لجمع  أداةة كستبا الدراسة تـ تطكير اال أهداؼلتحقيؽ ، ك الفمسطي ي بالمحافظات الج كبية
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تككف مجتمع الدراسة مف ، ك ككذلؾ تـ استخداـ الم هج الكصفي التحميمي ،البيا ات الضركرية
الشؽ العسكرم –الكط ي في المحافظات الج كبية ن  كاألمفالعامميف في كزارة الداخمية   جميع

احث باختيار عي ة عشكائية طبقية حيث قاـ الب، اعسكرين مكظفنا  (17654) كالبالغ عددهـ
ة صالحة لغايات التحميؿ استبا  (356) عسكرم، كقد تـ استرداد-مكظؼ (376)بمغت
 االجتماعيةلمعمـك  ئيةحصاكاستخدـ بر امج الرـز اإل ،%(89)ب سبة استجابة  ئيحصااإل
(SPSS) لتحميؿ البيا ات. 

مستكل ممارسة القيادة التحكيمية إلى نتائج عدة، كان من أىميا؛ أن   وتوصمت الدراسة
 الشؽ العسكرم كاف بشكؿ عاـ  بدجة مرتفعة-كاألمف الكط يمف قبؿ العامميف بكزارة الداخمية 

ب سبة بعاد ا بيف األاألكثر تكافرن كجاء  مط التحفيز الفكرم %( 76.42)كبكزف  سبي 
تؤثر القيادة التحكيمية ، ك %(74.42) ب سبة اإللهاميالدافع  األخيرةكفي المرتبة %(،  77.75)

%( 77.3، كقد فسرت ما  سبته )اإلبداعيا في ممارسة السمكؾ جكهرين تأثيرنا  بأبعادها المختمفة
 .(اإلبداعيمف التبايف في المتغير التابع )السمكؾ 

القيادة التحكيمية  أسمكبالعمؿ عمى تعزيز استخداـ من أىم توصيات الدراسة؛ وكان 
كبشكؿ خاص لتعزيز مستكل  ،بجميع ع اصره المختمفة بهدؼ تحسيف العكائد الت ظيمية لمم ظمة

الدكر المهـ لمقيادة التحكيمية في تعزيز السمكؾ  بٌي تالدراسة  خاصة أف   اإلبداعيالسمكؾ 
 ،القياـ بتحفيز العامميف بخصكص البحث في القضايا غير المألكفة المديريفعمى ، ك اإلبداعي

 دكف خكؼ مف المـكة اإلبداعيكأخذ المبادرة في طرح أفكارهـ  ،كتشجيعهـ عمى محاكلة التجريب
 اإلبداع.ك   شر ثقافة تشجع تدعـ التعمـ خبلؿمف  ؛العقابأك 
توافر سمات القيادة التحويمية لدى مديري درجة ": ( بعنوان2016دراسة )عبد العال،  (5

 ."المدارس الثانوية بمحافظة غزة وعالقتيا بمستوى االنتماء الميني لمعممييم
درجة تكافر سمات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس إلى  التعرؼ هدفت الدراسة

داللة الفركؽ بيف  الثا كية بمحافظة غزة كعبلقتها بمستكل اال تماء المه ي لمعمميهـ، كدراسة
الج س، المؤهؿ العممي، س كات )لمتغيرات الدراسة  اتبعن  المعمميفمتكسطات درجات تقدير 

الدراسة استخدمت الباحثة الم هج الكصفي  أهداؼالخدمة، الم طقة التعميمية(، كلتحقيؽ 
بعاد كاحدة ألتيف لجمع بيا ات الدراسة كاإلجابة عمى أسئمتها، استبا التحميمي، كقد استخدمت 
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، كالثا ية لقياس مستكل اال تماء المه ي لدل المعمميف، كقد كزعت ربعةالقيادة التحكيمية األ
 كمعممة. ا( معممن 400ة عمى عي ة مف مجتمع الدراسة بمغ حجمها )ستبا الباحثة اال

درجة تكافر سمات القيادة التحكيمية إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
ف كا ت عالية بكزف  سبي لدل مديرم المدارس الثا كية بمحافظة غزة مف كجهة  ظر المعممي

ال تكجد فركؽ حكؿ درجة تكافر سمات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس %(، ك 75.20)
الج س، المؤهؿ العممي، س كات )لمتغير تيعزل  الثا كية بمحافظة غزة مف كجهة  ظر المعمميف

أ ه ال تكجد فركؽ حكؿ درجة تكافر سمات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس الخدمة(، كب
لمتغير الم طقة التعميمية تيعزل  الثا كية بمحافظة غزة مف كجهة  ظر المعمميف بمحافظة غزة

 كالفركؽ لصالح م طقة شرؽ غزة.، باستث اء مجاؿ االهتماـ بالمشاعر الفردية
العمؿ عمى  شر ثقافة القيادة التحكيمية بيف مديرم من أىم توصيات الدراسة؛ وكان 

ضركرة تحسيف ، ك المدارس الثا كية كتدريبهـ عميها، كذلؾ مف خبلؿ إعداد كت فيذ برامج تدريبية
 شركط اختيار مدير المدرسة، كتقديـ دكرات لممرشحيف قبؿ تعيي هـ ثـ يعقد اختبار لهـ.

التغيير بوزارة  إدارةدور القيادة التحويمية في ": ( بعنوان2016شريف، )أبو دراسة   (6
 ."الصحة الفمسطينية في محافظات غزة

الصحة هدفت الدراسة التعرؼ إلى دكر القيادة التحكيمية في إدارة التغيير في كزارة 
الفمسطي ية بمحافظات غزة، حيث تككف مجتمع الدراسة مف المكظفيف ذكم الكظائؼ اإلشرافية 

 ـككيؿ كزارة( البالغ عددهإلى  لفمسطي ية في محافظات غزة )مف رئيس شعبةفي كزارة الصحة ا
كقد  مكظفنا،( 297اختيرت م هـ عي ة عشكائية طبقية  سبية تكك ت مف ) مكظفنا،( 1296)

المستخدمة لجمع  داةة هي األستبا استخدمت الباحثة الم هج الكصفي التحميمي، ككا ت اال
 البيا ات.

كاقع القيادة التحكيمية في كزارة إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
افقة متكسطة أم بدرجة مك  ،%(62.95الصحة الفمسطي ية في محافظات غزة جاء بكزف  سبي )

ف كاقع العي ة، ك أفراد مف قبؿ  التغيير في كزارة الصحة الفمسطي ية في محافظات غزة جاء  إدارةا 
ذك داللة أثر  يكجدالعي ة، ك أفراد افقة متكسطة مف قبؿ بدرجة مك أم ، %(64.103بكزف  سبي )
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( بيف متكسط تقديرات القيادة التحكيمية كبيف متكسط تقديرات α≤ 0.05ئية ع د مستكل )إحصا
 %(.71.9التغيير في كزارة الصحة الفمسطي ية في محافظات غزة ب سبة ) إدارة

ضركرة تب ي الكزارة مفهـك القيادة أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة؛  وكان من
أكثر  ها تعد مفالتحكيمية، كتكفير سمككيات كع اصر القيادة التحكيمية في أفرادها، كذلؾ أل   

أهمية تب ي التغيير في الكزارة، حتى تتمكف مف متابعة ما مة لقيادة التغيير، ك ءـ القيادة مبلمفاهي
 جد في البيئة الخارجية، بغرض رسـ خطط التغيير الم اسبة لتعزيز البيئة الداخمية لمكزارة.يست

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة ": ( بعنوان2015دراسة )السمطي،  (7
 ."التميز لدييم إدارةلمقيادة التحويمية وعالقتيا ب
المدارس الثا كية بمحافظات غزة درجة ممارسة مديرم إلى  هدفت الدراسة التعرؼ

استخدـ الباحث الم هج الكصفي التحميمي، كقاـ ك التميز لديهـ،  إدارةلمقيادة التحكيمية كعبلقتها ب
سة مف ( فقرة، كقد تككف مجتمع الدرا69تيف لهذا الغرض تحتكياف عمى )استبا بتصميـ 

كزع الباحث عمى عي ة الدراسة  / معممة( لممدارس الثا كية بمحافظات غزة، كقدامعممن ( )4857)
 (.330بمغ حجمها )كالتي 

درجة تقدير ممارسة مديرم المدارس إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
ئية لدرجة إحصاالثا كية بمحافظات غزة لمقيادة التحكيمية كا ت كبيرة، كبكجكد فركؽ ذات داللة 

لمتغير الج س، لصالح تيعزل  غزة لمقيادة التحكيميةممارسة مديرم المدارس الثا كية بمحافظات 
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة ، ك س كات 10، كلمتغير س كات الخدمة لصالح األكثر مف اإل اث
لمتغير تيعزل  ئية لدرجة ممارسة مديرم المدارس الثا كية بمحافظات غزة لمقيادة التحكيميةإحصا

التميز لدل مديرم المدارس الثا كية بمحافظات غزة بمغ كز ها  إدارةمستكل  المؤهؿ العممي، كبأف  
 .%( أم بدرجة كبيرة74.00ال سبي )

ضركرة كضع آليات مم هجة أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة؛  وكان من
يتـ العمؿ كفقها مف قبؿ مديرم المدارس، ككضع خطة كاضحة حكؿ كيفية  داريةلمعمميات اإل

ككضع دليؿ رقابة كتقييـ يتـ ، التميز إدارةلقيادة التحكيمية كمدخبلت رفع مستكل استخداـ  تائج ا
 العمؿ به لضبط ت فيذ الخطة االستراتيجية كتقييمها في  هايتها.
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االستراتيجية  ىدافدور القيادة التحويمية في تحقيق ال" :( بعنوان2015دراسة )القانوع،  (8
 ."الفمسطينية )دراسة مطبقة عمى القيادات السياسية الفمسطينية بقطاع غزة(

االستراتيجية  هداؼالكشؼ عف دكر القيادة التحكيمية في تحقيؽ األ الدراسة هدفت
القيادة التحكيمية لمقيادات في الت ظيمات الفمسطي ية، كمعرفة أهمية  لمشعب الفمسطي ي، كتكضيح

 ههك  فسمستكل كفاءة القيادات الفمسطي ية في ممارسة القيادة التحكيمية، ككاف مجتمع الدراسة 
، كالثا ي، كالثالث في الت ظيمات األكؿكالذم تككف مف جميع قيادات الصؼ  ،عي ة الدراسة

ـ، كقد استخدـ الباحث 2014لعاـ  ا( قائدن 191مقدر عددهـ )الفمسطي ية في قطاع غزة، كال
القيادة أبعاد ) :الم هج الكصفي المسحي، اعتمدت متغيرات الدراسة عمى المتغير المستقؿ كهك

المثالي، االعتبارات الفردية كاالستثارة الفكرية، التمكيف( بي ما  التأثير، اإللهاميالتحكيمية الحفز 
 (.االستراتيجية الفمسطي ية هداؼتحقيؽ األ) :المتغير التابع هك
القيادة التحكيمية أبعاد كاف ترتيب و ن  أإلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

ا خيرن أاالعتبارات الفردية، ثـ االستثارة الفكرية، ك  يميه المثالي، التأثيرثـ  لهامي،ز اإلالحف: كالتالي
ال تكجد فركؽ ذات داللة العي ة، ك أفراد كافقة كبيرة مف قبؿ بدرجة م تالتمكيف، كجميعها جاء

 االستراتيجية لمشعب الفمسطي ي هداؼالقيادة التحكيمية بتحقيؽ األأبعاد ئية حكؿ عبلقة إحصا
لممتغيرات الشخصية، كجكد فركؽ بيف حماس كفتح لصالح حماس، كبيف حماس كالجهاد تيعزل 

 هداؼقيؽ األحجبهة الديمقراطية لصالح حماس في تي لصالح حماس، كبيف حماس كالسبلماإل
 االستراتيجية الفمسطي ية.

العمؿ عمى تب ي السمكؾ القيادم  ؛التي خرجت بيا الدراسة التوصياتأىم  ومن
مهارات القادة  إلكسابعداد كت فيذ برامج تدريبية ا  كيمي مف قبؿ القيادات الفمسطي ية، ك التح

الت ظيمات الفمسطي ية لمخركج  أهداؼالعمؿ عمى التكفيؽ بيف كخصائص القيادة التحكيمية، ك 
 بمشركع كط ي متكامؿ.

متطمبات القيادة التحويمية وعالقتيا بمخرجات العمل ": ( بعنوان2015دراسة )القدرة،  (9
 في الشرطة الفمسطينية بقطاع غزة". العامين المديرينلدى 

مستكل تكفر متطمبات القيادة التحكيمية كعبلقتها بمخرجات إلى  التعرؼ هدفت الدراسة
العاميف في الشرطة الفمسطي ية بقطاع غزة، كاستخدـ الباحث لتحقيؽ ذلؾ  المديريفالعمؿ لدل 
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الدكائر  مديرمكالمتمثؿ في  ،الم هج الكصفي التحميمي، حيث قاـ باستطبلع آراء مجتمع الدراسة
( مدير دائرة، كمف ذلؾ خبلؿ 211كالبالغ عددهـ ) ،ع غزةفي جهاز الشرطة الفمسطي ية بقطا

ة صممت لهذا الغرض لقياس مدل استجابة المبحكثيف لمتغيرات الدراسة، كقد تـ استبا تكزيع 
 ة بطريقة العي ة العشكائية الطبقية.استبا ( 131تكزيع )

بالشرطة  المديريف العاميف إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
أف مستكل ، %(79.5الفمسطي ية بقطاع غزة يمتمككف متطمبات القيادة التحكيمية ب سبة )

%(، كبارتباط 81.8العاميف بالشرطة الفمسطي ية بقطاع غزة بمغ ) المديريفمخرجات العمؿ لدل 
اع العاميف بالشرطة الفمسطي ية بقط المديريفمتطمبات القيادة التحكيمية بمخرجات العمؿ لدل 

 %(.86.6غزة ب سبة )
ضركرة االستمرار في ممارسة  مط  ؛التوصيات التي خرجت بيا الدراسةأىم  ومن

تعزيز ممارسات ، ك العاميف في الشرطة الفمسطي ية بقطاع غزة المديريفالقيادة التحكيمية لدل 
سياسة  في الشرطة الفمسطي ية بغزة، كتدعيـ داريةالقيادة التحكيمية في جميع المستكيات اإل

 مخرجات األداء.إلى  إضافةأفضؿ االهتماـ بمخرجات العمؿ بشكؿ 
 مديريدرجة توفر سمات القيادة التحويمية لدى ": ( بعنوان2014دراسة )كنعان،  (11

المدارس الحكومية الثانوية وعالقتيا باالنتماء الميني لممعممين في محافظات شمال 
 ."فمسطين

المدارس  مديرمدرجة تكفر سمات القيادة التحكيمية لدل إلى  التعرؼ راسةهدفت الد
كلقد تـ ، في محافظات شماؿ فمسطيف،الحككمية الثا كية، كعبلقتها باال تماء المه ي لممعمميف 

استخداـ الم هج الكصفي المسحي، كتككف مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف، كالمعممات في 
( معمـ 12575شماؿ الضفة الغربية كالبالغ عددهـ )مديريات التربية كالتعميـ في محافظات 

 األداةة هي ستبا كمعممة، ككا ت اال ا( معممن 565كمعممة كاختيرت م هـ عي ة عشكائية بمغت )
هي )االعتبارات أبعاد لجمع المعمكمات، اشتمؿ محكر القيادة التحكيمية عمى ثما ية المستخدمة 
يات أخبلقة الفكرية، اال ضباط الكظيفي، ثار ، اإلامياإللهالمثالي، الحافز  التأثيرالفردية، 

 ية، العبلقات االجتماعية(. سا الكظيفة، العبلقات اإل
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درجة تكفر سمات القيادة التحكيمية إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
إيجابي يكجد ارتباط (، 3.9ة جاء بدرجة عالية كبمتكسط )الثا كي المدارس الحككمية مديرملدل 
المدارس كاال تماء المه ي  مديرمبيف درجة تكفر سمات القيادة التحكيمية لدل إحصائينا داؿ 

 لممعمـ.
تطكير كصؼ كظيفي كاضح حتى  ؛التوصيات التي خرجت بيا الدراسة أهـ ومن

كالتميز خطاء، مف معرفة طبيعة الكاجبات التي يجب ت اكلها لمحد مف تكرار األ المديركفيتمكف 
اخذ المؤهؿ العممي بعيف االعتبار ع د تعييف حساف التعامؿ مع الطاقـ التعميمي، ك في العمؿ، كا  

في تطبيؽ مهارات عالية في حؿ المشكبلت كفؽ مفاهيـ حديثة  ألهميتهكذلؾ  ؛مديرم المدارس
 المجاؿ.

عمى حفز  بأبعادىاثر استخدام القيادة التحويمية "أ: ( بعنوان2014دراسة )البواب،  (11
 ي الفمسطيني.سالمالبنك اإل -العاممين دراسة حالة

تطبيؽ القيادة التحكيمية عمى حفز العامميف في الب ؾ  تأثيرإلى  التعرؼ دفت الدراسةه
تطبيؽ القيادة التحكيمية ك ظاـ الحكافز أثر  ي الفمسطي ي، كذلؾ مف خبلؿ دراسة كتقييـسبلماإل

العامميف، كقد اعتمدت الدراسة في مقاربتها الم هجية عمى الم هج المادية كالمع كية عمى حفز 
لجمع المعمكمات، حيث تـ استطبلع عي ة  أداةك ةستبا الكصفي التحميمي، مست دة عمى اال

 (170)ي الفمسطي ي كالبالغ عددهـ سبلمكالمكك ة مف المكظفيف العامميف في الب ؾ اإل ،الدراسة
ة عمى ستبا الحصر الشامؿ لجمع البيا ات لذلؾ تـ تكزيع اال أسمكبقد تـ استخداـ ك  مكظفنا،
)القيادة التحكيمية  :مجتمع الدراسة، متغيرات الدراسة تمثمت في المتغير المستقؿ كهكأفراد جميع 

، الحفز الفكرم، االعتبارات الفردية( كالمتغير اإللهاميالمثالي، الحفز  التأثير: ربعةبأبعادها األ
 ي الفمسطي ي(.سبلمالعامميف في الب ؾ اإلالتابع )حفز 

ي سبلمفي الب ؾ اإل داريةالقيادة اإلإلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
هـ، ا  تاج، ك كفاءتهـرفع مستكل أجؿ  الفمسطي ي تهتـ بتكفير الحكافز المع كية لمعامميف، مف

بداعهـ في العمؿ، ك  فراد المثالي، كتهتـ ببعد رعاية األ التأثيرالقيادة لديها قدرة عمى  ف  أت أظهر كا 
 داخؿ الب ؾ، كتهتـ بالتحفيز العقمي كلديها سمة الحافز اإللهامي.
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القيادة  أسمكبتعزيز االعتماد عمى  ؛التوصيات التي خرجت بيا الدراسةأىم  ومن
كالخطط  هداؼالب كؾ كتعزيز دكر العامميف في المشاركة في كضع األ إدارةالتحكيمية في 

 تكفير دكرات تدريبية كتثقيفية لممكظفيف الجدد لتكضيح مفهكـ القيادةاالستراتيجية لمب ؾ، ك 
رفع مستكل الحكافز المادية كالمع كية لممرؤكسيف بشكؿ يمبي كؿ التحكيمية كخصائصها، ك 

 ة المبدعيف المتميزيف مف العامميف.أاؿ لمحكافز لمكافاـ فعٌ كتصميـ  ظ ،احتياجاتهـ الخاصة
بالجامعات  كاديميةال  داريةمدى ممارسة القيادات اإل": ( بعنوان2012دراسة )الديب،  (12

 ."الفمسطينية لمقيادة التحويمية وصعوباتيا وسبل تنميتيا
بالجامعات  كاديميةاأل داريةمدل ممارسة القيادات اإلإلى  التعرؼ هدفت الدراسة

الهيئة التدريسية، كمعرفة الصعكبات التي أعضاء  الفمسطي ية لمقيادة التحكيمية مف كجهة  ظر
جمع ل أداةة ستبا ، كقد تـ استخداـ الم هج الكصفي التحميمي، ككا ت االالممارسةتكاجه هذه 
 ككا ت عي ة الدراسة عبارة عف ،مجتمع الدراسة مف الجامعات الفمسطي يةكتككف المعمكمات، 

 -جامعة القدس المفتكحة -األزهرالهيئة التدريسية مف الجامعات الفمسطي ية )جامعة أعضاء 
 ( عضك هيئة تدريسية.284( كالتي بمغ قكامها )األقصىجامعة  -يةسبلمالجامعة اإل

القيادة الكزف ال سبي لدرجة ممارسة إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت
%( 73.9الكزف ال سبي لمصعكبات بمغ )ك  %(،52.8لمقيادة التحكيمية بمغ ) كاديميةاأل داريةاإل
 .%(73.6الكزف ال سبي لسبؿ التطكير بمغ ) كأف  

 ظمة، كالقكا يف ضركرة تعزيز األ ؛التوصيات التي خرجت بيا الدراسةأىم  ومن
عميها الجامعات العمؿ عمى ب اء معايير كاضحة تتفؽ ، ك كاديميةاأل داريةة بالقيادات اإلالمتعمق

زيادة كتفعيؿ امتبلؾ   هأشقياـ الجهات المسؤكلة بالجامعات بكؿ ما مف في اختيار القادة، ك 
 بالجامعات لسمات كخصائص القيادة التحكيمية. كاديميةاأل داريةالقيادات اإل

المدارس الحكومية ط العمل لدى مديري ضغو ": ( بعنوان2012)النجار، دراسة  (13
 ."بمحافظات غزة وعالقتيا بالقيادة التحويمية

الكشؼ عف طبيعة العبلقة االرتباطية بيف ضغكط العمؿ كالقيادة هدفت الدراسة 
 أهداؼالتحكيمية لدل مديرم المدراس الحككمية بمحافظات غزة مف كجهة  ظرهـ، كلتحقيؽ 

ة لمحصكؿ عمى ستبا مستخدمة اال الدراسة استخدمت الباحثة الم هج الكصفي التحميمي
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مجتمع الدراسة مف جميع مديرم المدارس الحككمية لمعاـ كتككف لمدراسة،  البلزمةالمعمكمات 
كمديرة، كمف متغيرات الدراسة القيادة التحكيمية  ا( مديرن 397( كالبالغ عددهـ )2011-2012)

 كمتغير مستقؿ، كضغط العمؿ كمتغير تابع.
المدارس  مديرمحصكؿ درجة ممارسة إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

حصمت مجاالت %( بدرجة كبيرة، ك 86.93 سبي قدره ) التحكيمية عمى كزف لمقيادةالحككمية 
)االعتبار  :التاليك لؤلقؿعمى ة القيادة التحكيمية مرتبة حسب الحصكؿ عمى الدرجة األاستبا 

تكجد عبلقة سمبية ذات داللة ، ك المثالي( التأثير، االستثارة الفكرية، اإللهاميالفردم، الحفز 
بيف درجة الشعكر بضغط العمؿ كبيف درجة ممارسة القيادة التحكيمية لدل مديرم ئية إحصا

 المدارس الحككمية بمحافظات غزة.
 تم ح كزارة التربية كالتعميـ الثقة ف  أ ؛التوصيات التي خرجت بيا الدراسةأىم  ومن
رساؿ بعثات مف مديرم ا  مدارس لممارسة القيادة التحكيمية، ك لمديرم ال البلزمةكالصبلحيات 

المدارس لمخارج بهدؼ جمب المعرفة، كاالستزادة كاالطبلع عمى خبرات، كتجارب الدكؿ العربية 
 ة.ج بيكاأل
مدارس القيادة التحويمية وعالقتيا بتفويض السمطة في ": ( بعنوان2012دراسة )عواد،  (14

 ."وكالة الغوث في الضفة الغربية من وجية نظر المعممين والمعممات
درجة ممارسة القيادة التحكلية كتفكيض السمطة في مدارس  إلىعرؼ تالهدفت الدراسة 

تحقيؽ أجؿ  ككالة الغكث في الضفة الغربية مف كجهة  ظر المعمميف فيها كالعبلقة بي هما، كمف
مجتمع الدراسة مف جميع المعمميف، كالمعممات في مدارس ككالة الغكث هذه الدراسة تـ اختيار 

كمعممة، تـ استخداـ الم هج الكصفي المسحي،  ا( معممن 1941في الضفة الغربية كعددهـ )
 لجمع المعمكمات. أداةة كستبا االالدراسة قاـ الباحث باستخداـ  أهداؼؽ يكلتحق

درجة ممارسة القيادة التحكيمية إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
مميف كتفكيض السمطة في مدارس ككالة الغكث في الضفة الغربية مف كجهات  ظر المع

بيف تقديرات المعمميف، إحصائينا داؿ إيجابي كجكد ارتباط كالمعممات كا ت بدرجة عالية، ك 
 السمطة.كالمعممات لمقيادة التحكيمية كتفكيض 
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العمؿ عمى  شر ثقافة القيادة التحكيمية  ؛التوصيات التي خرجت بيا الدراسةأىم  ومن
 آثارلما لها مف  ؛في مدارس ككالة الغكث كتدريب المديريف عميها لتمارس عف عمـ كمعرفة

 دب التربكم.ها األأظهر يجابية إ
تصور مقترح لتنمية ميارات القيادة التحويمية لدى ": ( بعنوان2011، الغادراسة ) (15

 ."بوكالة الغوث بمحافظات غزة اإلعداديةمديري المدارس 
تقديـ تصكر مقترح لت مية المهارات التحكيمية لدل مديرم المدارس مف هدفت الدراسة 

رس درجة ممارسة مهارات القيادة التحكيمية لدل المديريف المميزيف لممداإلى  خبلؿ التعرؼ
بككالة الغكث بمحافظات غزة، كقاـ الباحث باستخداـ الم هج الكصفي التحميمي،  اإلعدادية
ؿ مجتمع الدراسة في معممي المدارس ة، كالمقابمة الشخصية، كتمثٌ ستبا الدراسة االأدكات  ككا ت

 العي ة العشكائية الطبقية. أسمكبكتـ استخداـ  ،بككالة الغكث اإلعدادية
درجة ممارسة المديريف المميزيف إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت

، %(81ادة التحكيمية كا ت كبيرة )بككالة الغكث بمحافظات غزة لمهارات القي اإلعداديةلممدارس 
المميزة  اإلعداديةئية بيف متكسطات تقديرات معممي المدارس إحصاذات داللة كجكد فركؽ ك 

لمتغير الج س لصالح تيعزل  بككالة الغكث لدرجة ممارسة مديريهـ لمهارات القيادة التحكيمية
 .اإل اث

ضركرة تطكير مهارات القيادة التحكيمية أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
تعتبر المهارة تعزيز مهارة تعديؿ السمكؾ بالقيـ التي بككالة الغكث، ك  اإلعداديةالمدارس  مديرم

  لمفهـك القيادة التحكيمية.كثر تمثيبلن األ
عالقة القيادة التحويمية بتمكين العاممين في الجامعات ": ( بعنوان2010دراسة )الرقب،  (16

 ."الفمسطينية بقطاع غزة
 التأثير) :ربعةاأل بأبعادهاالعبلقة بيف القيادة التحكيمية إلى  التعرؼهدفت الدراسة 

الجامعات ، الحفز الفكرم، االعتبارات الفردية( كتمكيف العامميف في اإللهاميالمثالي، الحفز 
)تمكيف العامميف في الجامعات  :الفمسطي ية بقطاع غزة، كمتغيرات الدراسة شممت المتغير التابع

المثالي،  التأثيركيتفرع م ها ، )القيادة التحكيمية :الفمسطي ية بقطاع غزة(، كالمتغير المستقؿ
، الحفز الفكرم، االعتبارات الفردية(، كتـ استخداـ الم هج الكصفي التحميمي، اإللهامي كالحفز
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في الجامعات الفمسطي ية  مجتمع الدراسة مف العامميفتككف ك ، الدراسة أداةة ستبا ككا ت اال
 إداريةبرتبة  اكاديمين أ(  660تـ اختيار عي ة عشكائية طبقية بمغت ) ،(1122البالغ عددهـ )

 (.األقصىية، ك سبلم، كاإلاألزهردارييف في جامعة )كاإل
ككذلؾ تكفر  ،القيادة التحكيميةأبعاد تكفر إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

يجابية بيف القيادة إكجكد عبلقة ي ية قيد الدراسة، ك ع اصر  التمكيف في الجامعات الفمسط
، كالحفز الفكرم، كاالعتبارات الفردية( اإللهاميالمثالي، كالحفز  التأثير) بأبعادهاالتحكيمية 

 كتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطي ية بقطاع غزة.
العامميف زيادة االهتماـ بحاجات أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

العمؿ شجيع المديريف عمى القياـ بممارسة عممية التفكيض، كالتمكيف، ك الشخصية كالعممية، كت
فكار، كزيادة ضركرة تعزيز ثقافة تشجيع العامميف عمى تقديـ األخمؽ م اخ ت افسي بي هـ، ك عمى 

الدكرات التدريبية في الجامعات الفمسطي ية الخاصة بالقائد التحكيمي، كاالهتماـ بسمككيات 
 كع اصر القيادة التحكيمية لزيادة تمكيف العامميف.

لدى رؤساء اإلداري  بداعالتحويمية باإل عالقة القيادة": ( بعنوان2010دراسة )خمف،  (17
 ."ية بغزةسالماالكاديميين في الجامعة اإل القسام

بالجامعة  كاديميةالعبلقة بيف كاقع امتبلؾ القيادات األإلى  التعرؼ هدفت الدراسة
 األقساـلدل رؤساء اإلدارم  بداعية لسمات كخصائص القائد التحكيمي كتكافر اإلسبلماإل

بداع ية بغزة، كمتغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير التابع )اإلسبلماالكاديمييف بالجامعة اإل
تـ استخداـ الم هج الكصفي ، كالمتغير المستقؿ )سمات كخصائص القيادة التحكيمية(، االدارم(

حيث  ا،كاديمين أ ا( رئيسن 50الدراسة البالغ عددهـ ) عي ة هالتحميمي، كمجتمع الدراسة هك  فس
 الدراسة.أدكات  مف أداةكة ستبا الحصر الشامؿ، كتـ استخداـ اال أسمكباستخدـ الباحث 
مية مف يتكجد ممارسة لمقيادة التحك و ن  أإلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت
ع صر  احتؿ%(، ك 80.6ية بغزة ب سبة تساكم )سبلمفي الجامعة اإل كاديميةقبؿ القيادات األ

ع صر االستثارة الفكرية ى، بي ما احتؿ األكلمف ع اصر القيادة التحكيمية المرتبة  يالمثال التأثير
 المرتبة الرابعة.
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تقـك الجامعة بعقد دكرات  فٍ أ ضركرة ة؛التوصيات التي خرجت بيا الدراسأىم  ومن
القيادة التحكيمية كفكائدها عمى  أسمكبب كاديميةتدريبية ككرش  عمؿ لزيادة كعي القيادات األ

بداع الجامعة باإل إدارةضركرة االهتماـ مف قبؿ المدل البعيد في تطكير المرؤكسيف، ك 
أثر  مف مف خبلؿ التحفيز الفكرم كالعاطفي كالمادم لما له اإلبداعيكتشجيع العمؿ  ،كالمبدعيف
التركيز عمى ت مية قادة التغيير في الجامعة، تحسيف البيئة التعميمية بالجامعة، ك كبير في 
 بت مية مهاراتهـ حتى يتـ مساعدهـ في تككيف رؤية كاضحة عف ماهية التغيير. كاالهتماـ

 :الدراسات العربية. 2.2.3
التنظيمي من داء أثر القيادة التحويمية عمى البعنوان: " (2016دراسة )الرواد وآخرون،  (1

 ".نموذج المعادلة الييكمية -لممسؤولية االجتماعية لمشركات منظور الدور الوسيط 
كالمسئكلية  الت ظيميداء اختبار العبلقات بيف القيادة التحكيمية كاألإلى  هدفت الدراسة
ا عمى هتـ تكزيع (217)بمغ عددها  ةاستبا بكتمثمت عي ة الدراسة االجتماعية لمشركات، 

باستخداـ  مكذج المعادلة  البيا اتكتـ تحميؿ  ،ردفالمكظفيف في شركات ص اعة األدكية باأل
 الهيكمية.

 تأثيرالقيادة التحكيمية ليس لها إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
عمى إيجابي  تأثيرالقيادة التحكيمية ليس لها ألف   باإلضافة ،الت ظيميداء عمى األإيجابي 

إيجابي ككذلؾ المسئكلية االجتماعية لمشركات ليس لها تأثير  ،المسؤكلية االجتماعية لمشركات
 .الت ظيميداء عمى األ

استخداـ  تائجها مف قبؿ الباحثيف يتـ  أفٍ أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
داء لتحسيف األ أساسك المديريفكاستخدامها مف قبؿ  ،لزيادة فهـ العبلقات بيف متغيراتها

 الت ظيمي.
القيادة التحويمية ودورىا في ترشيد القرارات أبعاد ": ( بعنوان2016)الربيعي ونجم، دراسة  (2

 ."المصرفية بحث استطالعي آلراء عينة من المسئولين في المصارف الخاصة العراقية
معرفة دكر القيادة التحكيمية في القرار الرشيد، لمكاجهة التراجع في إلى  هدؼ البحث 
المصرفي  تيجة لغياب المفهكـ الحديث لمقيادة تمؾ المسماة بالقيادة داء بعض مؤشرات األ

كالتي تحكؿ دكف االستفادة مف مزاياها المصارؼ، كلقد اختبر البحث عمى عي ة مف  ،التحكيمة
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 كمعاكفى  امفكضن  ا( مديرن 77المصارؼ الخاصة العراقية مف خبلؿ تطبيقها عمى عي ة مكك ة مف )
رئيسة  أداةة كستبا ( مصارؼ كاستخدمت اال7سـ، مكزعيف عمى )ق كرئيسى  امدير كمستشارن 

 لجمع البيا ات كالمعمكمات.
كجكد عبلقات ارتباط مع كية بيف إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

القرارات الرشيدة في أبعاد  ماليالقيادة التحكيمية في إجبعاد المتغيريف، ككجكد تأثير مع كم أل
 المبحكثة.المصارؼ 

مف الضركرم عمى المصارؼ ه    أ أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
تتمتع  أفٍ ، ك المفاهيـ العممية في عممية االختيار كاالختبار لقياداتهاإلى  )عي ة البحث( أف تست د

 اتخاذ قرارات رشيدة. التاليهذه القيادات بالقدرة الكبيرة عمى التفكير كب
سمات القيادة التحويمية في تطبيق أثر " :( بعنوان2015)الساعاتي والمساّري، دراسة  (3

 ".بحث تطبيقي في الشركة العامة لمنتوجات اللبان: الجودة الشاممة إدارة
الجكدة الشاممة  إدارةهدؼ هذا البحث معرفة تأثير سمات القيادة التحكيمية في تطبيؽ 

كهي مف الشركات الحيكية التي تقدـ  ،أبك غريب ببغداد فياأللباف في الشركة العامة لم تكجات 
قد اعتمد الباحث الم هج الكصؼ التحميمي في تحميؿ مشكمة ، ك م تجات مهمة لممستهمؾ العراقي

عشر فرضية فرعية أخضعت  اث ىالبحث، كتضمف البحث فرضيتيف رئيسيتيف ا بثقت ع هما 
مكزعيف في المستكيات العميا  ا( مديرن 100)ئية، كتـ اختيار عي ة مكك ة مف إحصاالختبارات 

رئيسة  أداةك االستبا ةكالكسطى كالت فيذية في الشركة المذككرة، كما كاستخدـ الباحث كسيمة 
عف الزيارات كالمقاببلت المهيكمة التي تمت خبلؿ مدة  لجمع البيا ات كالمعمكمات فضبلن 

 .التطبيؽ
كجكد عبلقة ارتباط قكية كمع كية بيف إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

الجكدة  إدارةالشركة بدعـ كتطبيؽ  إدارةسمات القيادة التحكيمية بمستكل متكسط مع االلتزاـ 
 الشاممة.

فراد العمؿ عمى رفع مستكل مشاركة األأىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
ظهار االهتماـ بأفكارهـ ،ريةداالعامميف في الشركة مف خبلؿ إشراكهـ في العممية اإل  ،آرائهـ، ك كا 

الشركة بتطبيؽ التمكيف بكصية استراتيجية  إدارةضركرة اهتماـ ، ك كالذم سي عكس عمى أدائهـ
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 ساليبتشجيع القيادات التحكيمية كالعامميف فيها بضركرة التخمي عف األإلى  حديثة تسعى إدارة
كما  ؛التحسيف المستمر في الخدمات المقدمةإلى  لتتمكف مف الكصكؿ دارةكال ظـ التقميدية لئل

 لذلؾ مف تأثير عمى تحقيؽ اإلبداع.
دور الذكاء العاطفي في تعزيز سموكيات القيادة ": ( بعنوان2015دراسة )الغالبي وعمي،  (4

دراسة ميدانية لعينة من قيادات جامعات )التحويمية من خالل التأثير الوسيط لمحكمة  
 ".وسط وجنوب العراق(

الكشؼ عف تأثير امتبلؾ القيادات الجامعية لمقدرات الذكاء العاطفي في  هدؼ البحث
في عدد مف جامعات  اكقد أجرل البحث ميدا ين الحكمة، إطار قيادة التحكيمية في ممارسة  مط ال

تضـ  ،(  مفردة100( جامعة كاختيرت عي ة مكك ة مف )11كسط كج كب العراؽ البالغ عددها )
كالمتمثمة بمجالس الجامعات المتكك ة مف رئيس الجامعة  ،ميا في هذه الجامعاتالقيادات الع

 .كمساعديه العممي كاإلدارم كعمداء الكميات
ة صممت لهذا الغرض، كما اعتمد البحث عمى فرضية استبا كتـ االستعا ة باستمارة 

العاطفي في  ئية لمذكاءإحصامباشر كغير مباشر ذك داللة مع كية أثر  يكجد رئيسة مفادها
 القيادة التحكيمية.
الذكاء العاطفي مف المعايير المهمة إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت

 التي ي بغي األخذ بها ع د اختيار القيادات الجامعية.
تشجيع القادة الجامعييف عمى القياـ أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

 مستكل ذكائهـ العاطفي. إلىباختبار ذاتية لمتعرؼ 
مدى توافر ميارات القيادة التحويمية لدى رؤساء ": ( بعنوان2015دراسة )عباس وحيدر،  (5

 ".أقسام كميات جامعة بغداد من وجية نظر التدريسيين
العممية  األقساـمعرفة خصائص القيادة التحكيمية لدل رؤساء إلى  هدفت الدراسة

ية، سبلماء هيئة التدريس بجامعة اإلماـ محمد بف مسعكد اإلكعبلقتها بالركح المع كية ألعض
)الخطاب التحكيمي لدل  :كهي ،كتضمف البحث مهارات القيادات التحكيمية بمجاالتها الخمسة

الرئيس، العمؿ الجماعي التعاك ي، مهارة تعديؿ السمكؾ بالقيـ، استخبلص مهاـ الرؤية 
المشتركة، مهارة التفهـ كاالعتذار(، حيث تـ ب اء المقياس كفؽ هذه المجاالت الخمسة، فتـ 
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أعضاء  مف اعضكن  (143)كبمغت عي ة الدراسة  ،عبارة (95)ة مشتممة عمى استبا تصميـ 
هيئة تدريس، كاستخدمت الباحثة  عضكى  (4849)الهيئة التدريسية التي يمثؿ مجتمعها بعدد 

 لمدراسة. أداةة كستبا اال
لمقيادة  األقساـممارسة رؤساء إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت

كترتبط بعبلقة إيجابية مف الركح المع كية  ،التحكيمية حصمت عمى مكافقة األعضاء بدرجة كبيرة
أساتذة جامعة بغداد يتسمكف بتكافر مهارات القيادة  كجدت الدراسة أف  ، ك ألعضاء هيئة التدريس
 .اإل اثالتحكيمية لديهـ كلصالح 

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

التأثير المثالي، ) :ربعةالقيادة التحكيمية بأبعادها األأثر  إلى التعرؼ هدفت الدراسة
المعرفة في جامعة محمد  إدارةالتحفيز اإللهامي، الحفز الفكرم، االعتبارات الفردية( عمى 

الدراسة تـ اختيار مجتمع الدراسة مف األساتذة اإلدارييف في  أهداؼخيضر بسكرة، كلتحقيؽ 
رئيسية لجميع البيا ات،  أداةة كستبا فيما اعتمدت الباحثة عمى اال ،جامعة محمد خيضر بسكرة

كما استخدمت  .ةاستبا ( 44كقد استرد م ها ) ،ة عمى األساتذة اإلدارييفاستبا (  60كتـ تكزيع )
عدة ئية إحصا أساليب تائج الدراسة، كتـ االعتماد عمى إلى  لكصكؿالباحثة الم هج الكصفي ا

 .SPSS.20لتحميؿ البيا ات، كتـ التحميؿ مف خبلؿ بر امج 
ئية لمقيادة إحصاه اؾ تأثير ذك داللة إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت

المعرفة بجامعة محمد خيضر بسكرة، ككذلؾ بكجكد تأثير ذك داللة  إدارةالتحكيمية في تطبيؽ 
 المعرفة. إدارةئية لبلعتبارات الفردية في تطبيؽ إحصا

ضركرة تكفير م اخ ت ظيمي يدعـ القيادة أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
كضركرة تدريب  ،المعرفة دارةتسريع الكصكؿ إلأجؿ  بشكؿ عاـ كالتحكيمية بشكؿ خاص مف
 القيادة التحكيمية. أ ماطقيادات الجامعة عمى استخداـ  مط مف 

  ".التغيير إدارةالقيادة التحويمية وعالقتيا بأبعاد ": ( بعنوان2014دراسة )الفريجي،  (7
، اإلعداديةالمدارس  مديرمالقيادة التحكيمية لدل أبعاد التعرؼ إلى  هدفت الدراسة

 إدارةلقيادة التحكيمية باأبعاد ، كعبلقة اإلعداديةالمدارس  مديرمالتغيير لدل  إدارةإلى  التعرؼك 
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 مديرمككاف مجتمع الدراسة يتمثؿ في  ،كقد اعتمدت الباحثة الم هج الكصفي التحميميالتغيير، 
 (211)في مديريات بغداد الست ككاف عددهـ  اإل اثالصباحية الذككر ك  اإلعداديةالمدارس 

 أداةكمديرة مف المجتمع، ككا ت  امديرن  (150)فيما اختارت الباحثة عي ة مكك ة مف ة مدير /امديرن 
 ة.ستبا الدراسة هي اال

بيعد  اإلعداديةالمدارس  مديرماستعماؿ إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت
ى فيما كاف بعد االستثارة الفكرية في األكللمقيادة التحكيمية الذم جاء في المرتبة  المثالي التأثير

دارةالقيادة التحكيمية ك أبعاد المرتبة األخيرة، ككجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف   التغيير. ا 
القيادة  أسمكبضركرة استعماؿ أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

كضركرة استعماؿ ، التربكية هداؼلما له مف دكر في تشجيع المدرسيف في تحقيؽ األ ؛التحكيمية
 .التغيير إدارةالعممية كالتربكية الحديثة في  ساليباأل
القيادة التحويمية في تمبية أبعاد توظيف ": بعنوان ( 2014دراسة )حسين وسعيد،  (8

  ".متطمبات االعتماد الكاديمي
القيادة التحكيمية كتمبية أبعاد طبيعة العبلقة كالتأثير بيف إلى  التعرؼهدفت الدراسة 

 إدارةمتطمبات االعتماد األكاديمي، إذ تشكؿ القيادة التحكيمية إحدل االتجاهات المعتمدة في 
المزايا التي تتمتع أهـ  المكارد البشرية العاممة لدل المؤسسات، كما يشكؿ االعتماد األكاديمي

رئيسة لجمع  أداةة كستبا ال، كقد اعتمدت ات بالمقار ة مع المؤسسات األخرلبها المؤسسا
ات الصدؽ إجراءعدد مف المقاييس الجاهزة بعد إلى  كالتي تـ إعدادها باالست اد ،بيا ات البحث
كاختيرت متكسطة الغربية لمب يف كميداف لمتطبيؽ، إذ تـ اختيار عدد مف العامميف  ،كالثبات عميها

كهك  ،مف حجـ العي ة المبحكثة (%15)كهك يشكؿ  ا( فردن 38في الكمية كعي ة لمبحث كبكاقع )
إلدخاؿ كتحميؿ بيا ات البحث استخدـ البر امج ، ك ية سا مف ال سب المقبكلة في الدراسات اإل

 (.SPSSئي الجاهز )حصااإل
أكدت معظمها عمى صحة الفرضية ها أ   إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

" كجكد عبلقة ارتباط كتأثير ذات داللة إلى  أشارتكالتي  ،الرئيسة التي ا طمؽ م ها البحث
 مع كية بيف القيادة التحكيمية كتمبية متطمبات االعتماد األكاديمي".
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طبلع المؤسسة المبحكثة عمى اضركرة أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
تكظيؼ أفكارها كمحاكلة  كاديميةتجارب الدكؿ المتقدمة في مجاؿ القيادة التحكيمية كاالعتماد األ

 لديها.
والرضا داء عمى كل من ال التحويميةنمط القيادة أثر " :( بعنوان2015دراسة )خميل،  (9

 ."الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية العامة )دراسة ميدانية عمى محافظة القميوبية(
الكظيفي، ككذلؾ العبلقة داء العبلقة بيف الرضا الكظيفي كاألإلى  التعرؼ هدفت الدراسة

بيف القيادة التحكيمية، كالرضا الكظيفي، كذلؾ لدل مديرم المدارس الثا كية بمحافظة القميكبية، 
الحصكؿ عمى أجؿ  ة مفستبا اعتمدت الباحثة عمى الم هج الكصفي، كاستخدمت االك 

داء ككؿ مف األلمدراسة، ككا ت القيادة التحكيمية هي المتغير المستقؿ،  البلزمةالمعمكمات 
 كالرضا الكظيفي متغير تابع.

ه اؾ م اخ عاـ ال يشجع عمى إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
ضعؼ برامج التدريب المكجهة إلى  كاالبتكار بالمؤسسات التعميمية كالمدرسية، باإلضافةبداع اإل

ه اؾ صراع قيادات عميا، ك  عمى مدير المدرسة مف عف الضغكط التي تمارس فضبلن ، لممديريف
الكظائؼ، بسبب تكرار المسؤكليات كالكاجبات، مما يعيؽ أداء دائـ بيف المدير كالككيؿ في 

تطبيؽ القيادة التحكيمية، مما يم ع تحقيؽ الرضا الكظيفي لدل المعمميف، كالمديريف، ككذلؾ 
حيث تؤدم القيادة إيجابي  الكظيفي، كالرضا الكظيفي، يرتبطكف بشكؿداء القيادة التحكلية، كاأل

 الكظيفي كالرضا الكظيفي.داء تحصيف األإلى  التحكيمية
ضركرة ت مية الكعي لدل القيادات أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

ت مية مهارات القيادة التحكيمية لدل الرؤساء كزارة كمديريات التربية كالتعميـ، ك العميا ب داريةاإل
عمى أتحقيؽ مستكل أجؿ  لدل مرؤكسيهـ، كذلؾ مفة اإلبداعيالمباشريف بغرض تعزيز القدرات 

 الكظيفي لدل مديرم المدارس الثا كية.داء لمرضا كاأل
لدى داء دور القيادة التحويمية في تحسين مستوى ال": ( بعنوان2013دراسة )الشكره،  (10

 ."العامة لممرور دارةالعاممين باإل
 دارةباإلمعرفة مدل ممارسة السمكؾ القيادم التحكيمي لدل القيادات إلى هدفت الدراسة 

العامة لممركر لمسمكؾ التحكيمي   دارةباإلبالرياض، كالعبلقة بيف ممارسة القيادات  لممركرالعامة 
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العاممة لممركر، متغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير المستقؿ  دارةلمعامميف باإلداء كتحسيف األ
، لدل العامميف( كتـ استخداـ الم هج الكصفيداء المتغير التابع )مستكل األ، )القيادة التحكيمية(

العامة لممركر  دارةضباط اإل الدراسة، كتككف مجتمع كعي ة الدراسة مف أداةة ستبا ككا ت اال
العاممة لممركر)الرياض  دارةرتبة عقيد، كتـ تطبيؽ الدراسة في اإلإلى  ـزبالرياض مف رتبة مبل

 السعكدية(.
تسكد ممارسة السمكؾ القيادم  ا هإلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

داء لتحسيف األعدة تتكفر مبلمح العامة لممركر بالرياض، ك  دارةباإل التحكيمي لدل القيادات
ئية بيف كاقع ممارسة القيادات إحصاكجكد عبلقة ذات داللة العامة لممركر، ك  دارةالكظيفي باإل

 العامة لممركر. دارةلمعامميف باإلداء كتحسيف األ ،العاممة لممركر لمسمكؾ التحكيمي دارةباإل
القيادة  أسمكباالستمرار في ممارسة أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

جراءالعامة لممركر، ك  دارةلتحكيمية باإلا دراسات حكؿ دكر القيادة التحكيمية في تحسيف مستكل  ا 
مكا ية تعميـ هذه الدراسات كاالستفادة م ها في إخرل لمعرفة مدل ألمعامميف في قطاعات داء األ

 العامميف في تمؾ القطاعات.أداء تحسيف 
عالقة تطبيقات القيادة التحويمية بالتعميم التنظيمي ": ( بعنوان2013، آل فطيحدراسة ) (11

 ."المنية الجيزةفي 
سهاـ تطبيقات القيادة التحكيمية في تحقيؽ التعميـ الت ظيمي إإلى  التعرؼ ت الدراسةهدف

المتغير ، ، متغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير المستقؿ )القيادة التحكيمية(األم ية األجهزةب
تـ استخداـ الم هج الكصفي، كتككف مجتمع الدراسة مف الضباط ، )التعميـ الت ظيمي(التابع 

( 521كالبالغ عددهـ ) ،كالعاـ كالمديرية العامة لمجكازات لؤلمفالعامميف بالمديرية العامة 
ا مف مختمؼ الرتب العسكرية، كتـ استخداـ ( ضابطن 221الدراسة تكك ت مف ) كعي ةا، ضابطن 

 لمدراسة. البلزمةجمع المعمكمات أدكات  مف اةأدكة ستبا اال
في  تكفر السمكؾ القيادم التحكيميإلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

بدرجة كبيرة،  األم ية األجهزةفي  تكفر ممارسة التعمـ الت ظيميبدرجة كبيرة، ك  األم ية األجهزة
كجكد مزايا لمقيادة التحكيمية كالتعميـ الت ظيمي ى، ك األكلعمى المرتبة  المثالي بيعد التأثيرحصكؿ ك 

 كاالبتكارية.ة اإلبداعيفي ت مية المهارات كالقدرات 
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العميا عمى تب ي  دارةاف تعمؿ اإلأىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
لعمـ يؿ برامج كتق يات االقيادية الحديثة كدعـ تطبيقات القيادة التحكيمية بما يحقؽ تفع ساليباأل

كاالبتكارية ة اإلبداعيكالقدرات ، ذات المهارات األم يةالتركيز عمى ا تقاء القيادات الت ظيمي، ك 
دارةإلحداث التغيير الم شكد، ك  المهمةمف القادة التحكيمييف لتكلي الم اصب القيادية  التحكؿ،  ا 

 كالتعمـ الت ظيمي.
التحويمية عمى فعالية عممية اتخاذ القرار القيادة أثر " :( بعنوان2012دراسة )الغزالي،  (12

 ."يةردنال التأمين  في شركات
مية عمى فعالية عممية اتخاذ القرار في يالقيادة التحك أثر  الكشؼ عف هدفت الدراسة

القيادة أبعاد ) :ية، كمتغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير المستقؿ كهكرد األالتأميف  شركات
، المثالي، الحفز اإللهامي، االستثارة الفكرية، االعتبارات الفردية، التمكيف( التأثير: التحكيمية

تـ استخداـ الم هج الكصفي التحميمي، ككا ت ، كالمتغير التابع كهك )فاعمية اتخاذ القرار(
العامة في التأميف  مديرم شركات جميعمدراسة، كتككف مجتمع الدراسة مف ل أداةة ستبا اال
( شركة، كعي ة الدراسة هي  فسها مجتمع الدراسة حيث بمغ مجتمع 28البالغ عددها ) ردفاأل

 العميا، كالكسطى في هذه الشركات. داريةا في المستكيات اإل( فردن 489كعي ة الدراسة )
مستكل تكافر القيادة التحكيمية إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت

ا، كاف مرتفعن التأميف  رار في شركاتكافر فاعمية عممية اتخاذ القبأبعادها الخمسة، كمستكل ت
القيادة التحكيمية في فاعمية اتخاذ أبعاد كبر مف بيف كاف له  سبة التأثير األ المثاليالتأثير ك 

 .القرار
المزيد مف الدراسات فيما يتعمؽ  إجراءأىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

 خرل.أعمى عممية اتخاذ القرار في قطاعات  كتأثيرهابالقيادة التحكيمية، 
دراسة  التنظيميالتغيير  إدارةالقيادة التحويمية في  أثر " :( بعنوان2011دراسة )حماد، (13

 ."ميدانية عمى مشفى اليالل الحمر بدمشق
القيادة التحكيمية في عممية التغيير الت ظيمي، أثر  التعرؼ إلىهدفت هذه الدراسة 

مدل التفاعؿ بيف ع اصر القيادة التحكيمية، كعممية التغيير داخؿ المشفى، إلى  التعرؼك 
البعد الكارزمي،  :القيادة التحكيمية كهيأبعاد متغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير المستقؿ )
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 ة الفكرية(، كالمتغير التابع )التغيير الت ظيمي(، تـثار ، كاالعتبار الفردم، كاإلاإللهاميكالحافز 
لجمع المعمكمات، كعي ة الدراسة تكك ت مف  أداةة كستبا استخداـ الم هج الكصفي التحميمي، كاال

 مف العامميف في مستشفى الهبلؿ األحمر بدمشؽ. ا( فردن 50)
ه اؾ تأثير لمقيادة التحكيمية في إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت

القيادة أبعاد عد محدد مف التغيير الت ظيمي داخؿ المشفى المدركس، ال يكجد بي  إدارةعممية 
القيادة بعاد متقاربة أل ثارالتغيير الت ظيمي، كا  ما كا ت اآل إدارةالتحكيمية له األثر األكبر في 

القيادة أبعاد كجكد عبلقة ايجابية ترضية قكية بيف ، ك التحكيمية في عممية التغيير الت ظيمي
عد الرابع ة الفكرية( كالتغيير الت ظيمي، ال البي ثار ، اآلاإللهاميعد الكارزمي، الحافز التحكيمية )البي 

 يفة كليست قكية.ععد االعتبار الفردم كا ت العبلقة ايجابية لك ها ضكهك بي 
 القيادة التحكيميةأبعاد االعتماد عمى أحد أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

تفكيض ، ك التركيز عمى عممية التغيير الت ظيمي لتككف عممية  اجحةأجؿ  مف هغير  مفأكثر 
تتخذ مف  إداريةطر أمف تحفيز العامميف، كاالهتماـ بتككيف  داريةالسمطات لتمكيف القيادات اإل

في تحقيؽ العدالة الت ظيمية إيجابي لممارسة العمؿ، مما يككف له مردكد  االقيادة التحكيمية م هجن 
دارييف مما تتكافر لديهـ الخبر كالصفات كالخصائص التي اختيار القادة اإل، ك م اخ العمؿ في
 المشفى لمتغيير الت ظيمي. إدارةثر في المرؤكسيف ع د قياـ ؤ ت

القيادة التحويمية وعالقتيا بمستويات الوالء ": ( بعنوان2011دراسة )الغامدي ، (14
 .الحدود بمنطقة مكة المكرمة" التنظيمي لدى الضباط الميدانيين بقيادة حرس

ما عبلقة القيادة التحكيمية  :التالياإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي إلى  دفت الدراسةه
 بمستكيات الكالء الت ظيمي لدل الضباط الميدا يي بقيادة حرس الحدكد بم طقة مكة المكرمة؟

 قيب،  )رائد، :التاليةكتككف مجتمع الدراسة مف جميع الضباط الميدا ييف، ممف يحممكف الرتب 
( الذيف يعممكف بقيادة حرس الحدكد بم طقة مكة المكرمة كاإلدرات كالقطاعات أمبلـز  كؿ، مبلـز

ا، كقد اعتمدت الدراسة عمى الم هج ( ضابطن 253كالكحدات الميدا ية التابعة لها، البالغ عددهـ )
 لجمع البيا ات. أداةة كستبا ـ االكتـ استخدا، الكصفي

القيادات  ف  أعي ة الدراسة يركف أفراد إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
 ربعةاأل هبعادأبقيادة حرس الحدكد بم طقة مكة المكرمة يمارسكف السمكؾ القيادم التحكيمي ب
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كجكد عبلقة طردية ذات (، ك 3.38تكسط الحسابي لهذا المحكر )بدرجة متكسطة، حيث بمغ الم
 ربعةاأل بأبعادهقؿ يف السمكؾ القيادة التحكيمي أ( ف0.01ع د مستكيات )ئية إحصاداللة 

 بقيادة حرس الحدكد بم طقة مكة المكرمة. الميدا ييفكمستكيات الكالء الت ظيمي لدل الضباط 
العمؿ عمى تب ي السمكؾ القيادة أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

كساب كد، ذلؾ مف خبلؿ إعداد كت فيذ برامج تدريبية إلالتحكيمي مف قبؿ القيادات بحرس الحد
العمؿ  أسمكب عحث القيادات بحرس الحدكد عمى دعـ كتشجيالقيادات مهاراتها كخصائصها، ك 

في تبادؿ األفكار يجابي الجماعي في حؿ مشكبلت العمؿ، مف خبلؿ  شر ثقافة الحكار اإل
 كاآلراء، كتقبؿ اآلراء المختمفة كالتكفيؽ بي هما.

المعرفة  إدارةالقيادة التحويمية في تفعيل  أسموبدور ": ( بعنوان2010دراسة )العطوي، (15
المنظمة )دراسة تطبيقية عمى شركات البالستيك لمصناعات اإلنشائية أداء وأثرىما عمى 

 ."ية(ردنال 
دارةالقيادة التحكيمية، ك أثر  الكشؼ عف هدفت الدراسة شركات أداء المعرفة عمى  ا 

االختبلؼ في مفهكـ العامميف إلى  متعرؼل ية، باإلضافةرد لمص اعات اإل شائية األ الببلستيؾ
دارةفي القيادة التحكيمية، ك  الدراسة مف  كتككف مجتمعالمعرفة باختبلؼ شخصياتهـ ككظائفهـ،  ا 

عي ة الدراسة كقد شممت ( شركات، 6ية كعددها )رد شركات الببلستيؾ لمص اعات اإل شائية األ
مف مكظفي المستكيات الكسطى كالد يا، كتـ  ا( فردن 135مغت العي ة )بحيث  ،الدراسة كمهمجتمع 

 الدراسة. أداة االستبا ة استخداـ الم هج الكصفي التحميمي، ككا ت
مستكل تكفر سمكؾ القيادة التحكيمية إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت

 إدارةمستكل تكافر عمميات  كأف   ،االببلستيؾ كاف مرتفعن لدل المديريف العامميف في شركات 
ئية لمقيادة التحكيمية إحصاذك داللة أثر  كجكد، ك االمعرفة في شركات الببلستيؾ كاف متكسطن 

 المعرفة. إدارةية مف خبلؿ رد شركات الببلستيؾ لمص اعات اإل شائية األأداء عمى 
ضركرة تعزيز مبدأ مشاركة العامميف في أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

شركات الببلستيؾ في عممية ص ع كاتخاذ القار، تعزيز اهتماـ المديريف إلشباع الحاجات 
الحماسة إثارة ركح المديريف العامميف في هذه الشركات ب ةتعزيز قدر ، ك االقتصادية لمعامميف معهـ
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 ا ظامن  اتضركرة أف تكفر الشركك الشركة،  أهداؼك لمعامميف كتحفيزهـ في سبيؿ تحقيؽ رؤية 
 يسهؿ تكزيع المعرفة عمى العامميف. اإدارين 
دراسة  –التغيير  إدارةرىا في و القيادة التحويمية ود": ( بعنوان2009دراسة )صبري، (16

 ."آلراء عينة من متخذي القرارات في بعض المصارف العراقية يةتحميم
 ظرم يضـ إطار تغيير بمكرة  إدارةدراسة دكر القيادة التحكيمية في إلى  هدفت الدراسة

دارةلمقيادة التحكيمية، ك أهمية  ية األكثرساسالمفردات األ التغيير كبمكرة مفاهيمها، دراسة كتحميؿ  ا 
دارةطبيعة العبلقة بيف القيادة التحكيمية، ك  التغيير في الم ظمة المبحكثه، تـ استخداـ الم هج  ا 

لجمع المعمكمات، مجتمع الدراسة اشتمؿ عمى  أداةة كستبا التحميمي، كاستخدمت االالكصفي 
مصارؼ بشكؿ عشكائي، ككا ت عي ة  أربعةحيث تـ اختيار  ،القطاع المصرفي العراقي الخاص
، رؤساء أقساـ( عمى اعتبارهـ اإلدارات مديرمالفركع،  مديرمالدراسة عي ة طبقية تمثمت بػػ )

اتخاذ القرارات المختمفة، متغيرات الدراسة اشتممت عمى المتغير المستقؿ لمقيادة مساهميف بعممية 
الرؤية، االتصاؿ الفعاؿ، التمكيف، ت فيذ الرؤية(، كالمتغير التابع  صياغةالتحكيمية كمحاكرها )

 التغيير كمحاكرها )التغيير الهيكمي، التغيير الف ي، التغيير السمككي، التغيير الكظيفي(. إدارة
 جاح القيادة التحكيمية مرتبط  اتضح أف  ه    أالتي خرجت بيا الدراسة؛  النتائجأىم  ومن

المفاهيـ المبلئمة أكثر  ية كأف هذا المفهكـ هك مفأخبلقبع اصر، كمكاصفات سمككية كمعرفية، ك 
 لقيادة التغيير.
 األعماؿضركرة استجابة م ظمات أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

، عمى التغيير اقادرن  االتقميدم  مكذجن  سمكبإذ ال يمكف أف يشكؿ األ ؛بصكرة سريعة لمتغييرات
 مبلءمةمفاهيـ القيادة أكثر  االهتماـ بمكك ات القيادة التحكيمية في الم ظمات؛ أل ها تعد مفك 

ت فيذ  )الرؤية، االتصاؿ الفعاؿ، التمكيف، :مكك ات هي أربعةكالتي تتمثؿ ب ،لقيادة التغيير
 الرؤية(.
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 ة:جنبيالدراسات ال .3.2.3
 Organizational learning through :(2016وآخرون،  Imranدراسة ) (1

transformational leadership 
 التعمم التنظيمي من خالل القيادة التحويمية

تطكير  مكذج التعمـ الت ظيمي مف خبلؿ القيادة التحكيمية مع دراسة إلى  هدفت الدراسة
 المعرفة مع الدكر الفاعؿ لثقافة المعرفة المكثفة. إدارةاألثر غير المباشر لعممية 

كأجريت هذه الدراسة في ب كؾ القطاع الخاص في ج كب الب جاب، باكستاف، كتـ تحديد 
ا؛ مكظفن ( 39،280) حكاليمف   تر تاإلباستخداـ  امكظفن  (386)حجـ عي ة الدراسة كهي 
 تـ أخذ عي ات عشكائية بسيطة الختيار العي ة.ك  ،الةلمحصكؿ عمى استجابة فعٌ 

 (204)ة، كتـ استبلـ ستبا بلئية لإحصاتحميبلت  إجراءأما م هجية الدراسة فقد تـ 
تـ الحصكؿ  كالتي كا ت ردكد الدراسة، ك (%53) حكالية صحيحة بمعدؿ االستجابة استبا 

يشارؾ هؤالء ، ك عميها مف المكظفيف اإلدارييف الذيف يعممكف في بيئة الفريؽ الذم يرأسه قائد
، األعماؿمحمؿ االئتماف، مدير )غير مباشر في اتخاذ القرار مثؿ:أك  المكظفيف بشكؿ مباشر

( 83)إلى  ستكزعت حسب الج ، ك مدير فرع، مدير العبلقات، مدير التجزئة، كمدير الم طقة(
 .لبلستبا ة( ذككر استجابكا 121إ اث ك)

إيجابي القيادة التحكيمية لها تأثير إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
المعرفة تتكسط العبلقة بيف القيادة  إدارةكبير عمى التعمـ الت ظيمي، كالقدرة العممية عمى 

تعزيز الثقافة المكثفة لممعرفة لمعبلقة بيف القيادة إلى  باإلضافة .التحكيمية كالتعمـ الت ظيمي
دارةالتحكيمية ك   المعرفة. ا 

بخطكات إلحداث  اإلدارات أتبد أفٍ أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
دخاؿ عمميات  المعرفة لتعزيز بيئة التعمـ  إدارةالقيادة التحكيمية، كتطكير ثقافة المعرفة المكثفة كا 

 في الم ظمات.
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 :Leadership and Creativity(Çekmecelioglu & Ozbag ،2016دراسة ) (2
The Impact of Transformational Leadership on Individual 

Creativity 
 الفرديبداع تأثير القيادة التحويمية عمى اإل: القيادة واإلبداع

الفردم مف خبلؿ بداع تحميؿ العبلقة بيف القيادة التحكيمية كاإلإلى  هدفت الدراسة
ففهـ العبلقة بيف  ا. مشاركن  (275)لمقيادة التحكيمية في عي ة مف أبعاد  أربعةالتركيز عمى 

 .يساعد القادة عمى تطكير كت مية قدرات المكظفيف عمى اإلبداعبداع القيادة التحكيمية كاإل
فرضيات، التحقيؽ التجريبي في الأجؿ  كقد تـ اختيار العي ة كالمعمكمات السكا ية مف

ا لكجه لجمع البيا ات مف كالمقاببلت الشخصية كجهن  ،لكترك يالبريد اإل :مثؿأدكات  فتـ استخداـ
حيث ، شركة كمجمكعة مستهدفة (650)شركة مف بيف  (45)حيث تـ تحديد ، كبار المديريف

 ييف كالمتكسطيف، كمف كبار المديريف.األكلمف المديريف  اشخصن  (275)كاف عدد المشاركيف 
يجابية بيف التحفيز إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت كجكد صمة مباشرة كا 

اتشير ال تائج ، ك الفردمبداع الفكرم كاإل إيجابية الربط بيف الدافع الممهـ، كال فكذ إلى  أيضن
ع دما يتـ تضميف التحفيز  مع ذلؾ ت خفض هذه العبلقة اإليجابية، ك الفردمبداع كاإل المثالي

القيادة األ سب لبعض األ شطة االستغبللية التي  أسمكبأف القيادة التحكيمية قد يككف الفكرم، ك 
 ت طكم عمى افتراضات صعبة، كأخذ المخاطر، كتقترب مف المشاكؿ بطرؽ جديدة.

 ه يجب عمى القادة تخصيص المزيدأ   أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
 مف الكقت لمتفكير في كيفية تحفيز المكظفيف عمى التفكير كالتصرؼ بشكؿ خبٌلؽ.

 Impact of transformational leadership(2016وآخرون،  Brewerدراسة ) (3
on nurse work outcomes          

 تأثير القيادة التحويمية عمى مخرجات عمل الممرضات
التحكيمية عمى  ية الممرضات الجديدات في معرفة تأثير القيادة إلى  هدفت الدراسة

 العمؿ البقاء في المه ة )الرضا الكظيفي كااللتزاـ الت ظيمي(.
 -7.5ككا ت هذه الدراسة قد طبقت عمى الممرضيف الذيف مضى عمى رخصة عممهـ )

تمثمت العي ة ، ك أعكاـ (10)مف تصميـ جدكؿ طكلي مككف مف  ا( س كات كالتي كا ت جزءن 8.5
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ثـ تـ ، ا مف الممرضيف المسجميفا حديثن ا مرخصن كط ين  اممرضن  (1037)ية لمدراسة مف التحميم
( لدراسة العبلقة بيف القيادة التحكيمية probitاستخدـ الباحثكف  مكذج )بركبيت ، ك جمع البيا ات

 ك ية البقاء، كااللتزاـ الت ظيمي كالرضا الكظيفي.
 اكبيرن تأثيرنا  ه لـ يكف لمقيادة التحكيميةأ   إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

عمى  كايا الممرضيف بالبقاء كالرضا الكظيفي، كلكف ترتبط بشكؿ كبير مع االلتزاـ الت ظيمي، 
)االلتزاـ الت ظيمي، كالرضا الكظيفي، كدعـ المدير، كالفرص التركيجية، كالعمر(  ككذلؾ فإف  
أف )األصؿ العرقي، كفرص العمؿ غير المحمية، كظركؼ ا مع  ية البقاء، في حيف ترتبط إيجابين 

العمؿ( كا ت عبلقتها سمبية مع  ية البقاء، كما لـ تكف لمقيادة التحكيمية عبلقة مباشرة مع  ية 
 مباشر صغير عمى االلتزاـ الت ظيمي.إيجابي البقاء كالرضا الكظيفي ككاف لها تأثير 

ضركرة تحسيف الرضا الكظيفي كااللتزاـ أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
 الت ظيمي لما له مف دكر في زيادة  ية البقاء.

 Effect of transformational-leadership(2016وآخرون،  Nguyenدراسة ) (4

style and management control system on managerial performance 
 اإلداريداء عمى الي اإلدار  القيادة التحويمية ونظام التحكم أسموبتأثير 

 :كهي ،القيادة التحكيمية عمى ثبلثة خيارات أسمكبدراسة تأثير إلى  هدفت الدراسة
الشامؿ، ك ظاـ المكافآت، كاالعتماد عمى معمكمات هيئة الرقابة المالية(، داء األ إدارة) ظاـ 

، الشامؿ ك ظاـ المكافأةداء القيادة التحكيمية عمى اختيار تصميـ األ أسمكبكمعرفة كيفية تأثير 
 معرفة مدل اعتماد المديريف الثا كييف عمى المحاسبة كاسعة ال طاؽ.ك 

كالمحاسبة   تاجالمسؤكلة عف المبيعات كاإل األقساـكقد تمثمت عي ة الدراسة في مديرم 
مف قسـ  لتحديد المشاركيف، حصم ا أكالن ، ك كالتسكيؽ كالعمميات في م ظمتهـ العاممة في فيت اـ

لمبريد  اع كا ن  (2787)في فيت اـ عمى قائمة مف  األعماؿالتخطيط كاالستثمار في جمعية رجاؿ 
ا مف القائمة لممشاركة في عشكائين  امديرن  (710)ثـ اختر ا  .لممديريف في أقساـ العمؿ لكترك ياإل

 إلكترك يبريد  ثـ دعي ا كؿ مف هؤالء المديريف بشكؿ فردم لممشاركة مف خبلؿ إرساؿ .الدراسة
 .ةستبا ا لتزكيدهـ بمكجز لم تائج إذا استكممكا تعبئة االكذلؾ عرضن ، ك االستبا ةلهـ مرفؽ به 
 ة كاممة.ستبا تعبئة اال ا هك أ٪( ك 21.4)أم  (152)استجاب م هـ 
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القيادة التحكيمية له تأثير  أسمكبإلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
تأثيرنا  له بال سبة ل ظاـ الرصد كالمراقبة كاإلشراؼ  جد أف  ، ك ككبير عمى األداءكمباشر إيجابي 
ا عمى استخداـ معمكمات جيش صرب البكس ة كلكف ليس له أم تأثير كبير ا كبيرن ا كمباشرن إيجابين 

قد قامت الدراسة بتحسيف فهـ كيفية تدخؿ الكسطاء في العبلقة بيف ، ك عمى أ ظمة المكافآت
 اإلدارم.داء القيادة التحكيمية كاأل أسمكب

بضركرة ممارسة القيادة التحكيمية بما له أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
 داء.عمى األإيجابي  تأثيرمف 

 The influence of transformational leadership (Rijal ،2016دراسة ) (5

and organizational culture on learning organization: A 

comparative analysis of the IT sector 
تحميل مقارن لقطاع تكنولوجيا : تأثير القيادة التحويمية والثقافة التنظيمية عمى منظمة التعمم

 المعمومات
أهـ  مقار ة تطكر الم ظمة المتعممة بيف اله د ك يباؿ، كتحديدإلى  هدفت الدراسة

الم ظمة المتعممة كهما:)القيادة التحكيمية، كالثقافة الت ظيمية العكامؿ التي تؤثر في تطكير 
 التكليدية كالتكيفية( باعتبارهما عامميف مهميف يؤثراف عمى تطكير الم ظمة المتعممة.

كجمعت البيا ات مف خبلؿ استبياف  ،كقد قامت الدراسة باستخداـ البحكث االستكشافية
ع يحيث تـ تكز ، كجرت المقار ة بيف  يباؿ كاله د ،استقصائي مف قطاع تك كلكجيا المعمكمات

ئية حصاكتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف، كلتحديد العبلقة اإل ،ؿ بمدكة في استبا  (400)
 تحميؿ اال حدار المتعدد. إجراءـ بيف المتغيرات ت

الت ظيمية ة كالثقافات يميادة التحك يالقإلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
ر الم ظمة المتعممة، كضركرة التحكؿ إليها لمحاجة يتطك  ىعم يجابير إيا تأثهة ليفكية كالتيديالتكل

 لها  في هذا العصر.
ضركرة تطكير سمككيات القيادة أىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن

 كتغيير ثقافتهـ لتعزيز التعمـ. لدل قادة الم ظمات التحكيمية
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 The relationship between: ( بعنوانKarimi & Morshedi،2015دراسة ) (6

transformational leadership with organizational innovation 
 التنظيمي.بداع العالقات بين القيادة التحويمية واإل

الت ظيمي في جامعة بداع كاإل الكشؼ عف العبلقة بيف القيادة التحكيمية  الدراسةهدفت 
مدراسة، ل أداةة ستبا ية في إيراف، تـ استخداـ الم هج الكصفي االرتباطي، ككا ت االسبلمأزاد اإل

( كمية في الجامعة، أما عي ة 175الهيئة التدريسية في )أعضاء  مجتمع الدراسة جميعتككف ك 
 كمية. (120)الهيئة التدريسية في أعضاء  الدراسة فتكك ت مف
ه يكجد عبلقة بيف القادة التحكيمية أ   إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

)التأثير المثالي، الحافز الفكرم، االستثارة الفكرم، االعتبارات الفردية(،  :ربعةبأبعادها األ
اك كاالبتكار الت ظيمي،  لي األثر الكبير كالقكم عمى االبتكار االمث بيعد التأثيركاف ل أيضن

 :ئية بيف القيادة التحكيمية كالمتغيرات الديمغرافيةإحصاعدـ كجكد فركؽ ذات داللة ، ك الت ظيمي
 ئية مع )الخبرة(،إحصاكجد فركؽ ذات داللة ت)الج س، كالمؤهؿ العممي، كالعمر( كلكف 

القرار،  ةأ ه ي بغي عمى السمطة صاحبأىم التوصيات التي خرجت بيا الدراسة؛  ومن
ألف   كجيه اال تقاد ألعضاء هيئة التدريس بع ؼ ع د كجكد أم خطأفي الجامعة عدـ ت دارةكاإل

كاالبتكار؛ كذلؾ بإمداد األعضاء بما يحتاجك ه مف تعميمات، كمعمكمات  ية تاجاإلهذا سيقمع 
زيادة أجؿ  فٍ ، كذلؾ مً األقساـكرؤساء  لممديريفت فيذ كرشات عمؿ كبرامج تدريبية ، ك باستمرار

كعيهـ بمفهكـ القيادة التحكيمية، كإلكسابهـ مهارات القيادة التحكيمية، يجب اختيار القادة مف بيف 
 .اآلخريفالذيف لديهـ القدرة عمى التفاعؿ كالتكاصؿ مع 

 Transformational leadership in: ( بعنوانDenker،2014دراسة ) (7

nursing: Apilot nurse leader development programme  القيادة التحويمية
 برنامج تطوير قادة التمريض.: في التمريض
ت فيذ كتقييـ بر امج تطكير قادة التمريض في مستشفى )كبلرؾ سيفؿ إلى الدراسة  هدفت

في ج كب اله د(، مجتمع الدراسة تككف مف جميع العامميف في المستشفى كالبالغ عددهـ 
كتـ اختيار عي ة الدراسة مف  مكظفنا،( 724التمريض )أفراد حيث كاف عدد  ،مكظفنا( 1684)

)مدير التمريض، كمساعد  في كالتي تمثمت مكظفنا،( 30العي ة ) تالقادة في التمريض حيث بمغ
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حيث تـ المقاء  ،جريبيتمدير التمريض، كمشرفي التمريض(، كاعتمدت الدراسة عمى الم هج ال
لبر امج التدريبي، تـ تحديد هذه المجمكعة بعد بمجمكعة مف قادة التمريض قبؿ، كبعد ت فيذ ا

( كهي اختصار لػػ LPIالتقييـ ) أداةالحصكؿ عمى المعمكمات ع هـ مف خبلؿ استخداـ 
(Leadership Practice Inventoryحيث تعتمد هذه األ )عمى  داة( )تقييـ لممارسات القيادة

( 5درجة( كالتي ت ص عمى الحصكؿ عمى المعمكمات مف ) 360التغذية الراجعة بما يسمى بػػ )
 (.العميا، الزمبلء، المرؤكسيف، مف الشخص  فسه، مف العمبلء دارةكم هـ )اإلأفراد 

كجكد تحسيف في مهارات القيادة إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت
 هذا التحسف ي سجـ مع فمسفة المستشفى. البر امج؛ حيث إف   ت فيذبعد  المديريفالتحكيمية لدل 
عطاء البرامج التدريبية إاالستمرار في أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة؛  ومن

حيث يتـ ت فيذها بكاقع  ،آخر في المستشفى، عقد الدكرات بشكؿ كالمديريفلتشمؿ كؿ القادة، 
 كعمى مدار األسبكع. اساعتيف يكمين 

 Studying the relationship between بعنوان:( Kamali،2014دراسة ) (8
transformational leadership style and again competitive 
advantage (case study: wire and cable company at Mohn in 

Shahrood city)  
دراسة حالة لشركة : )دراسة العالقة بين نمط القيادة التحويمية واكتساب الميزة التنافسية

 موغان لمكابالت والسالك في مدينة شاه روود(
لتحميؿ العبلقة يف  مط القيادة التحكيمية، كاكتساب الميزة الت افسية في  الدراسةهدفت 

، يشركة مكغاف لمكاببلت كاألسبلؾ في مدي ة شاه رككد، تـ استخداـ الم هج الكصفي التحميم
في الشركة، تـ اختيار عي ة  ا( خبيرن 200)مجتمع الدراسة مف كتككف مدراسة، ل أداةة ستبا كاال

العي ة،  حجـلتحديد  (Cochan formula)، كتـ استخداـ ا( خبيرن 134عشكائية بسيطة بحجـ )
 متغيرات الدراسة كا ت القيادة التحكيمية كمتغير مستقؿ، كالميزة الت افسية كمتغير تابع.

كجكد عبلقة ترضية ايجابية قكية بيف إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت
القيادة التحكيمية بأبعادها )التأثير المثالي، الحفز اإللهامي، االستثارة الفكرية، كاالعتبارات 
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كالحفز اإللهامي لهما تأثير قكم ككبير عمى  المثاليالتأثير ، ك الت افسيةفردية( كما بيف الميزة ال
 تحقيؽ الميزة الت افسية لمشركة.

كالمشرفيف  المديريفأ ه يتحتـ عمى م التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة؛ أى ومن
أفضؿ، قيؽ الميزة الت افسية بصكرة تحديد الكظائؼ كالمهاـ في الشركة، كالتي تساهـ في تح

 هداؼالم ظمة بفعالية، يجب تحديد األ أهداؼتشجيع العامميف لتحقيؽ  المديريفيجب عمى ك 
تمكيف العامميف لمقياـ بعممهـ عمى أكمؿ كجه كذلؾ أجؿ  كاالتجاه بحرص كبكضكح كذلؾ مف

 تحقيؽ الميزة الت افسية لمشركة.أجؿ  مف
 The factors effect of transformational ( بعنوان:Zhou ،2012) دراسة (9

and transactional leadership and organizational commitment on 
employees job satisfaction and job performance. 

داء الوظيفي وال اتأثير عوامل القيادة التحويمية والقيادة التبادلية وااللتزام التنظيمي عمى الرض
 الوظيفي لمعاممين.

معرفة تأثير عكامؿ كؿ مف القيادة التحكيمية كالقيادة التبادلية كااللتزاـ إلى  هدفت الدراسة
اشتممت متغيرات الدراسة المستقمة ك الكظيفي لمعامميف، داء الرضا الكظيفي، كاألالت ظيمي عمى 

عمى )القيادة التحكيمية كالقيادة التبادلية كااللتزاـ الت ظيمي( كالمتغيرات التابعة عمى )الرضا 
مدراسة، ل أداةة ستبا تـ استخداـ الم هج الكصفي، ككا ت االك الكظيفي(، داء الكظيفي، كاأل

كؿ المكظفيف الدائميف في مف هذه الدراسة في مدي ة باف ككؾ، ككاف مجتمع الدراسة طبقت ك 
حيث تـ  ،مكظفنا( 400كبمغت عي ة الدراسة )مكظفنا ( مميكف 3،88باف ككؾ كبمغ عددهـ )

 لتحديد حجـ العي ة. (Yamane (1993) Formula)استخداـ قا كف 
القيادة التحكيمية كالقيادة التبادلية لها إلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت

 الكظيفي لمعامميف.داء عبلقة مباشرة مع الرضا الكظيفي كاأل
يتعيف عمى القادة استخداـ و ن  أأىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة؛  ومن

داء زيادة الرضا الكظيفي كاألأجؿ  ، كذلؾ مفدارةالسياسات الم اسبة، كابتكار طرؽ جديدة لئل
 كذلؾ مف خبلؿ استخداـ المكارد المتاحة. ؛الكظيفي لمعامميف
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 Transformational leadership across ( بعنوان:Gill ،2012) دراسة (10
Hirachial levels in UK Manufacturing organization. 

مكة المنظمات الصناعية في الممالقيادة التحويمية في مستويات التسمسل اليرمي في 
 .المتحدة

التحقؽ مف فعالية القيادة التحكيمية، القيادة التبادلية، كالقيادة التساهمية هدفت الدراسة 
عبر المستكيات الخمسة في التسمسؿ الهرمي في الم ظمات الص اعية في المممكة المتحدة، 

البحث، تـ استخداـ الم هج الكصفي تطكير  مكذج عمؿ جديد يعتمد عمى  تائج  التاليكب
( م ظمةن في 38مجتمع الدراسة مف )كتككف الدراسة،  أداةة هي ستبا ككا ت اال  ،التحميمي

كمثمت  ،ا( مديرن 3000القطاع الص اعي في المممكة المتحدة، حيث بمغ عدد المديريف فيها )
 .( مف مختمؼ مستكيات التسمسؿ الهرمي432عي ة الدراسة ما عدده )

ه يتـ استخداـ  مط متميز مف أ   إلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت
في الم ظمات في المممكة  عبر مختمؼ المستكيات الهرمية المديريفالسمككيات مف قبؿ 

ة لها  فس التأثير كالفعالية عبر المستكيات الهرمية المختمفة في يالقيادة التحكيمالمتحدة، ك 
القيادة التبادلية ليس لها فعالية في المستكيات العميا مف التسمسؿ الهرمي لكف  ما يالم ظمات، ب

القيادة التساهمية ليست ذات فاعمية في ك كالد يا،  ىفعاليتها ظهرت في المستكيات الكسط
 .كافة المستكيات

ضركرة تطكير سمكؾ القيادة التحكيمية أىم التوصيات التي توصمت إلييا الدراسة؛  ومن
المستكيات الهرمية في الم ظمات الص اعية في المممكة المتحدة، تكصي لممديريف في في كؿ 

التطكير كالت مية في محكر سمكؾ القيادة إلى  المستكل الثالث كالرابع بأ هـ ما زالكا بحاجة
تكصية بضركرة التغيير الكامؿ ل طاؽ كذلؾ في محاكر القيادة التحكيمية، ك التبادلية اإليجابي، ك 

 دارةاإليجابية، كاإل االتطكر في  مط القيادة التبادلية كخصكصن إلى  ج القيادة كذلؾ لمحاجةبر ام
 لدل مديرم المستكيات الكسطى كالد يا في الم ظمات. ا، كخصكصن هداؼباأل
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 :زماتال  إدارةب دراسات متعمقة ثانًيا:.3.3
 :الدراسات المحمية.1.3.3

 ودوره( ماكينزي نموذج باستخدام) الداخمية البيئة تحميل “بعنوان: ( 2018دراسة )داود،  (1
 المدني لمدفاع العامة المديرية عمى غزة" دراسة تطبيقية قطاع في زماتال  إدارة في

 الفمسطيني.
 إدارة في كدكره (ماكي زم  مكذج باستخداـ) الداخمية البيئة تحميؿإلى  الدراسة هدفت

مدل  كتحديد ،غزة قطاع في الفمسطي ي المد ي لمدفاع العامة لممديرية غزة قطاع في زماتاأل
براز الداخمية بيئته تحميؿ في لم ماذج الفمسطي ي المد ي لمدفاع العامة المديرية استخداـ ال تائج  كا 
 .ماكي زم  مكذج باستخداـ الداخمية البيئة تحميؿ ع د زماتاأل إدارة تحسيف في المتكقعة
 الظاهرة مكضكع كصؼ خبلله مف يحاكؿ الذم التحميمي الكصفي سمكباأل الباحثة استخدمت
التي  كالعمميات حكلها تطرح التي كاآلراء مكك اتها بيف كالعبلقة بيا اتها، كتحميؿ الدراسة،
 لمدفاع العامة المديرية كمديرم ضباط مف الدراسة مجتمع يتككفك تحدثها،  التي ثاركاآل تتضم ها
ا (182) عددهـ كالبالغ فأعمى قسـ مف رئيس غزة قطاع في المد ي  عي ة م هـ أخذت ،شخصن
 .العي ة هذهأفراد  عمى االستبيا ات تكزيع تـ اشخصن  (124 ) عددهـ كيقدر عشكائية

 في ا اجحن  كاف ماكي زم  مكذجإلى نتائج عدة، من أىميا؛ أن   الدراسة وتوصمت
 في المؤثرة المتغيرات أف   تأظهر ك  الفمسطي ي المد ي لمدفاع العامة لممديرية الداخمية تحميؿ البيئة

 "القيـ ت،ار االمه الهيكمية، العامميف ،دارةاإل أسمكب ال ظـ، االستراتيجية،: كهي زماتاأل إدارة "
 .زماتاأل إدارة كبيرا عمىتأثيرنا  تؤثر

 لتقييـ داريةاإل ال ماذج استخداـ ضركرة ؛أىميا من كانعدة،  توصياتب الدراسة خرجت
  قاط عمى الضكء لتسميط ؛الفمسطي ي المد ي لمدفاع العامة لممديرية كالخارجية البيئة الداخمية
 ضمف كالككارث زماتاأل دارةإل متخصصة إدارة استحداث كالتهديدات كالفرص القكة كالضعؼ

 المستمر كالتحديث كافة، كالككارث زماتاأل إدارة بمهاـ القياـ شأ ها مف كالتي الهيكؿ الت ظيمي
 حتى مسبؽ بشكؿ االحتياجات كافة تكفير مع الفمسطي ي المد ي الدفاع كبخطة لخطط الطكارئ

 .مفاجئة أزمة أم كقكع ع د خمؿ أم ال يحدث
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فاعمية اتخاذ القرار لدى مديري المدراس الثانوية في “بعنوان: ( 2017دراسة )الخضري،  (2
 ."زماتال  إدارةمحافظات غزة وعالقتيا ب

فاعمية اتخاذ القرار لدل مديرم المدراس الثا كية في إلى  الدراسة التعرؼهدفت 
الدراسة استخدمت الباحثة الم هج  أهداؼ، كلتحقيؽ زماتاأل إدارةمحافظات غزة كعبلقتها ب

 عدة: لمدراسة كالتي اشتممت عمى متغيرات أداةتيف كاستبا كقامت بب اء ، الكصفي التحميمي
ى لقياس فاعمية اتخاذ القرار األكلة ستبا )الج س، المؤهؿ العممي، س كات الخدمة( ككا ت اال

( فقرة مكزعة عمى 21لدل مديرم المدارس الثا كية مف كجه  ظر المعمميف كتحتكم عمى )
لدل مديرم المدارس الثا كية مف كجهة  ظر  زماتاأل إدارةما الثا ية لقياس مستكل ، بي مجاليف
( فقرة مكزعة عمى ثبلث مجاالت، كتـ تكزيعها عمى عي ة الدراسة 23كتحتكل عمى ) ،يهـمعمم

تـ اختيارها  الثا كية بمحافظات غزة قد المرحمةا كمعممة مف معممي معممن  (250)التي شممت 
 بطريقة عشكائية.
فاعمية اتخاذ القرار لدل مديرم  تحقؽإلى نتائج عدة، من أىميا؛  الدراسة وتوصمت

لدل  زماتاأل إدارةكما يكجد مكافقة بدرجة متكسطة عمى مستكل ، المدارس بمحافظات غزة
ئية بيف متكسطات تقدير إحصاداللة  مديرم المدارس الثا كية بمحافظات غزة، كتكجد فركؽ ذات

ات الدراسة لمتغير تيعزل  الثا كيةعي ة الدراسة لفاعمية اتخاذ القرار لدل مديرم المدارس أفراد 
 الج س لصالح المعمميف، كمتغير المؤهؿ العممي لصالح الماجستير فأعمى.

كهي تطكير كفاءة مديرم المدارس الثا كية في مهارات  وتوصمت الدراسة لعدة توصيات
 إدارة اتخاذ القرارات كفؽ الم هجية العممية لتحقيؽ فاعمية اتخاذ القرار لديهـ لتحسيف فاعمية

القرارات  ذ، كزيادة فرص حمبلت المؤهبلت العميا في المشاركة الفاعمية في اتخازماتاأل
كاالبتكار كالتطكير، كاالبتعاد بداع جدر في اإلا إلمكا ياتهـ المعرفية كالعممية كاألتقديرن ، التربكية

 عف التمسؾ باأل ظمة كالمكائح الركتي ية.
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 داريةاإل القرارات جودة عمى وأثرىا زماتال  إدارة"بعنوان: ( 2017 ،دراسة )عبد العال (3
 ."الجنوبية بالمحافظات االجتماعية والتنمية بوزارتي العمل

 بكزارتي داريةاإل القرارات جكدة عمى كأثرها ،زماتاأل إدارةإلى  التعرؼ الدراسة هدفت
 ا سجاـ مف كالتأكد، الخمسة حمهامرال اتبعن  الج كبية، بالمحافظات االجتماعية كالت مية العمؿ،
 .الكزارتيف أهداؼ مع الممارسات هذه

 مكظفي مف الدراسة مجتمع اختيار كتـ التحميمي، الكصفي الم هج الباحث استخدـ كقد
 ارن  ظ الشامؿ؛ المسح أسمكب الباحث كاستخدـ ية،رافاإلش الكظائؼ يشغمكف الذيف الكزارتيف
 ،كالمعمكمات البيا ات لجمع رئيسة أداةك ةستبا اال استخدمت كما ،الدراسة مجتمع حجـ لصغر
 أم ةاستبا  (94)استرداد كتـ ،)الدراسة مجتمع) المبحكثيف عمى ةاستبا  (116) تكزيع تـ حيث
 %(.81.03) ب سبة

 متكسطة بدرجة مكافقة ه اؾ أن    ؛أىميا النتائج من مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
 يف االجتماعية كالت مية العماؿ، بكزارتي زماتاأل دارةإل  ظاـ تكافر عمى المبحكثيف قبؿ مف

 مقداره( كبكزف  سبي 3.18العاـ ) الحسابي المتكسط غبم ثحي ؛ةز غ عقطا محافظات
، كجكدة القرارات زماتاأل إدارةتكجد عبلقة ارتباطية طردية قكية بيف مراحؿ %(، ك 63.58)
 %(.76.5بكزارتي العمؿ كالت مية االجتماعية، حيث بمغ معامؿ االرتباط ) داريةاإل

 كتكفير االهتماـ، زياد ضركرة ؛أىميا التوصيات من مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
كبيرة، كتأثير مباشر أهمية  لما له مف ؛زماتاأل إدارة ل ظاـ كمادية ،مالية مكارد مف البلـز الدعـ

رد الفعؿ في  إدارةمف  المبادرة بدالن  إدارةتب ي المتخذة بالكزارتيف، ك  داريةات اإلعمى جكدة القرار 
بالكزارتيف، لما لها تأثير عمى  داريةضركرة االهتماـ بمستكل جكدة القرارات اإل، ك زماتاأل إدارة

 المتعددة كالمت كعة التي تكاجه الكزارتيف. زمات، كخاصة في ظؿ األداريةكافة المستكيات اإل
 في زماتال  دارةإل االستعداد في التحويمية القيادةأثر بعنوان: " (2016رمان، )أبو دراسة  (4

 ".يةردنال  ومناجم الفوسفات العربية، البوتاس شركتي
 زماتاأل دارةإل كاالستعداد التحكيمية القيادة ممارسة مستكل عف الكشؼ الدراسة هدفت

 القيادة ممارسةأثر  معرفةإلى  باإلضافة ية،رد األ كم اجـ الفكسفات العربية، البكتاس شركتي في
 ب اء تـ حيث الشركتيف، هاتيف في زماتاأل دارةإل االستعداد في المختمفة بأبعادها التحكيمية
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 عي ة كتكك ت مقبكليف، كثبات صدؽ دالالت لها تحقؽ كقد البيا ات، جمع بغرض ةاستبا 
 تـ ية،رد األ الفكسفات كم اجـ العربية، البكتاس شركتي فيكعاممة  عامبلن  (359) مف الدراسة
 .البسيطة العشكائية العي ة أسمكبب اختيارهـ

 القيادةأبعاد  ممارسة مستكل أف  ؛أىميا النتائج من مجموعةإلى  دراسةال وتوصمت
 بيعد التأثير باستث اء المتكسط المستكل ضمف يقع المختمفة حؿراالم كفي عاـ بشكؿ التحكيمية
 جاء زماتاأل دارةإل االستعداد مستكل أف كما مرتفع، بمستكل ييمارس أ ه كجد كالذم ،المثالي
%( مف 64.1)  سبته ما تفسر التحكيمية القيادة ممارسة أف تأظهر  كما، متكسط بمستكل

 ،زماتاأل دارةإل االستعداد فيتأثيرنا  التحكيمية القيادةأبعاد أكثر  كأف ،زماتاأل دارةإل ستعداداال
 .الفكرية االستثارة بيعد ثـ الفردم االعتبار بيعد التأثير في يميه التمكيف، بيعد هك

 شركتي في العميا اإلدارات تشجيع ؛م ها ،التوصيات من مجموعة الدراسة وقدمت
 الخمسة، بأبعادها التحكيمية القيادة  مط تبٌ ي عمى يةرد األ الفكسفات كم اجـ العربية، البكتاس
 .الشركتيف لهاتيف الت افسية مستكل مف يرفع مما ،زماتاأل مكاجهة جاح إلى  يؤدم تطبيقهاألف  
 زمــاتال  إدارةاتخــاذ القــرار فــي  أســاليببل تطــوير ُســ": ( بعنــوان2016دراســة )البمبيســي، (5

 ."في فمسطين المنية
ذلؾ مف إلى  تطكير اتخاذ القرار األم ي، كما أساليبتكضيح إلى  هدفت الدراسة

التي تكاجه كزارة الداخمية األمف الكط ي،  زماتاأل إدارةفي عمميات  كاضحةا عكاسات أم ية 
قات ك المعأهـ  ، كالكقكؼ عمىاألم يةالحديثة في اتخاذ القرارات  ساليبكتحديد مجمكعة مف األ

 المتبعة في اتخاذ القرار األم ي في الكزارة. ساليبالتي تعرقؿ عممية تطكير األ
رئيسػة لجمػع البيا ػات، حجػـ  أداةة كػسػتبا تخدـ الباحػث المػ هج الكصػفي التحميمػي، كطبػؽ االكاس

( 147كأخػػذت عي ػػة الدراسػػة حجمهػػا ) مكظفنػػا،( 1556مجتمػػع الدراسػػة الكمػػي التػػي بمػػغ عػػدده )
 تـ اختيارهـ بطريقة عشكائية.مكظفنا 

ب سبة عالية عمى  كجكد اعتمادمن النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
لتجربة، البديهية ا إجراء)الخبرة، دراسة اآلراء،  التقميدية التي تـ ت اكلها في الدراسة ساليباأل

ت ال تائج أف ه اؾ ضعؼ أظهر ، ك (%71.80)حيث بمغ المتكسط الحسابي، كالحكـ الشخصي(
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القرارات،  ظرية  بحكث العمميات، شجرة)الحديثة التي ت اكلتها الدراسة  ساليبفي استخداـ األ
 (.%52.07)المباريات، ب اء الس اريكهات،  ظـ دعـ القرار( حيث بمغ المتكسط الحسابي

  زمةاأل إدارةضركرة ضبط عممية التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
العاممة، كذلؾ بتكضيح االستراتيجيات  اإلداراتكباقي   زمةاأل إدارةبتحقيؽ الت سيؽ بيف فريؽ 

تماـ عممية التخطيط المشترؾ بي هـ لدراسة كؿ ما مف شأ ه  المتبعة كالسي اريكهات الممك ة كا 
 أصحاباالستعا ة كاالستفادة مف ، ك زمةاأل دارةار القرار المتخذ إلتعزيز العمؿ كالتأثير في مس

دارةالخبرات في العمؿ األم ي بشكؿ عاـ ك  اتخاذ القرار  أساليببشكؿ خاص بتطكير  اتزماأل ا 
 الحديثة. ساليبمف خبلؿ تدريب متخذم القرار عمى بعض األ

درجـة ممارسـة مـديري وكالـة الغـوث الدوليـة بمحافظـة ": ( بعنوان2016أبو حجر،)دراسة  (6
 ."وعالقتيا بالثقافة التنظيمية السائدة لدييم زماتال  دارةغزة إل

 دارةدرجة ممارسة مديرم ككالة الغكث الدكلية بمحافظة غزة إلقياس إلى  هدفت الدراسة
الدراسة اتبعت الباحثة الم هج  أهداؼكعبلقتها بالثقافة الت ظيمية السائدة، كلتحقيؽ  زماتاأل

( 39مكك ة مف ) زماتاأل دارةة إلاستبا تيف، استبا الكصفي التحميمي، كقامت الباحثة بتصميـ 
التعامؿ مع  -قبؿ حدكثها زماتالتخطيط لمكاجهة األ): كهيأبعاد  أربعةفقرة مكزعة عمى 

في  زماتتج ب حدكث األ - زمةبعد ا تهاء األ زماتالتعامؿ مع األ –أث اء حدكثها  زماتاأل
: كهي ،مجاالت أربعة( فقرة مكزعة عمى 40ة لمثقافة الت ظيمية مكك ة مف )استبا المستقبؿ(، ك 

حيث تككف مجتمع .ي( سا ثقافة التعاطؼ اإل -ثقافة ال ظـ كاألدكار - جازثقافة اإل -ثقافة القكة)
 :كهي ،الدراسة مف جميع معممي كمعممات مدارس ككالة الغكث الدكلية في ثبلث مديريات

كمديرية غرب غزة التعميمية، كالبالغ  ،كمديرية بيت الهيا التعميمية ،مديرية جباليا التعميمية
، كقامت الباحثة باختيار عي ة طبقية (ـ2015)لمعاـ الدراسي كمعممة  ا( معممن 2125عددهـ )

كمعممة كتـ جمع  ا( معممن 425مف مجتمع الدراسة كالبالغ عددهـ ) %(20عشكائية ب سبة تمثؿ )
مف عي ة الدراسة، كلمعالجة البيا ات تـ استخداـ بر امج  %(82.3ة بمعدؿ )استبا ( 350)

 (.spss)ئي حصاالتحميؿ اإل
درجة ممارسة مديرم  أن   من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

كا ت بشكؿ مرتفع كبكزف  زماتاأل دارةمدارس ككالة الغكث الدكلية بمحافظة غزة إل
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 إدارةئية في الدرجة الكمية لمممارسة إحصاكجكد فركؽ جكهرية ذات داللة (، ك %73.5) سبي
لمتغير الج س لصالح المعممات ككذلؾ المؤهؿ تيعزل  الفرعيةبعاد كفي درجات األ زماتاأل

 مط الثقافة الت ظيمية صميف عمى درجة البكالكريكس فأد ى، ك العممي لصالح المعمميف الحا
الذم احتؿ   جازالسائد في مدارس ككالة الغكث الدكلية في ثبلث مديريات هك  مط ثقافة اإل

كيميه في المرتبة الثا ية  مط ثقافة ال ظـ كاألدكار  %(،80.2ى كبكزف  سبي بمغ )األكلالمرتبة 
ي كبكزف  سبي بمغ  سا كيميه في المرتبة الثالثة  مط التعاطؼ اإل ،%(79.8)كبكزف  سبي بمغ 

 %(.79كيميه في المرتبة الرابعة كاألخيرة  مط ثقافة القكة كبكزف  سبي بمغ ) %(79.8)
عقد دكرات تدريبية لمديرم التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت

المدرسية  زماتاأل إدارةالمدارس ك كابهـ، كخاصة المديريف الجدد لزيادة معرفتهـ بآليات 
دخاؿ مادة الثقافة ا  شاء الت ظيمية ضمف المكاد التدريبية، ك  المت كعة التي قد تصيب المدرسة، كا 

في كؿ مديرية، كقاعدة بيا ات فرعية في كؿ مدرسة  تزمااأل إدارةقاعدة بيا ات مركزية خاصة ب
ت بها المدارس كآليات التي مر   زماتارس ككالة الغكث الدكلية بغزة، لتكثيؽ األدكربطها بجميع م

ة داخؿ المدرسة التغمب عميها لتعزيز ثقافة القكة المب ية عمى المعمكمات الدقيقة لجميع األ شط
ؿ لجميع مديرم مدارس ككالة الغكث الدلية حكؿ الثقافة عقد كرش عمكمديريات التعميـ، ك 

الثقافة  أ ماطالمحتممة، كالتركيز عمى كؿ  مط مف  زماتاأل إدارةالت ظيمية كأهميتها في 
 الت ظيمية لمدير المدرسة.

فـي وزارة النقـل والمواصـالت فـي قطـاع  زماتال  إدارةواقع ": ( بعنوان2015مناع،)دراسة  (7
 ."غزة من وجية نظر العاممين

في كزارة ال قؿ كالمكاصبلت في قطاع  زماتاأل إدارةكاقع  التعرؼ إلىالدراسة  هدفت
التخطيط ) :ية لدل الكزارة كالمتمثمة فيساسغزة  مف خبلؿ معرفة مدل تكفر المتطمبات األ

 إدارةالفعاؿ، مرك ة الهيكؿ الت ظيمي، القدرة عمى اتخاذ القرارات، المهارات القيادية كفرؽ 
الج س، المؤهؿ العممي، )، االتصاؿ ك ظـ المعمكمات الفعالة( كتبياف تأثير متغيرات زماتاأل

 الكظيفي( عمى آراء عي ة الدراسة حكؿ مدل تكفر هذه المتطمبات. ميسمىالخبرة، ال
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كتكك ت عي ة الدراسة مف جميع  ،استخدـ الباحث في الدراسة الم هج الكصفي التحميميك 
ة عمى استبا ( 129الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة، كتـ تكزيع ) أسمكبمجتمع الدراسة بأفراد 
 (.%86ة ب سبة)استبا ( 111العي ة كاسترد م ها )أفراد 

ه اؾ ضعؼ في تكفر  أف  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
 زماتاأل إدارةية لدل كزارة ال قؿ كالمكاصبلت في قطاع غزة لتمكي ها مف ساسالمتطمبات األ

عدـ كجكد فركؽ جكهرية بيف لمعمكمات حيث تتكفر بدرجة متكسطة، ك باستث اء االتصاؿ ك ظـ ا
المتغيرات الديمغرافية الكاردة إلى  تيعزل المتطمباتعي ة الدراسة حكؿ مدل تكفر هذه أفراد آراء 

 في الدراسة.
 دارةضركرة تب ي التخطيط إلالتوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت

تضـ  زماتاأل دارةتشكيؿ لج ة دائمة إلضمف التخطيط االستراتيجي لمكزارة، ك كجعمه  زماتاأل
عضكية تخصصات الكزارة كم ظمات المجتمع المد ي ذات العبلقة بعمؿ الكزارة لحيف إ هاء 

جراءاال قساـ السياسي ك  يمي لمكزارة بعد إعادة ال ظر فيه، في الهيكؿ الت ظ البلزمةالتعديبلت  ا 
، زماتألا إدارةلتطكير قدراتهـ في قيادات الكزارة إلى  العمؿ عمى إعداد برامج تدريبية مكجهةك 
، كتعزيز زماتاأل أكقاتاالهتماـ بفاعمية اتخاذ قرارات الكزارة كفؽ الم هج العممي كخاصة في ك 

 دارةإل البلزمة داريةاالتصاؿ المتكفرة في الكزارة بشكؿ مستمر كتكفير المتطمبات اإلأدكات  فعالية
 .زماتاأل
والشخصية لدى القيادات مدى توفر الصفات القيادية " :( بعنوان2014دراسة )المزين،  (8

في قطاع غزة من وجية  العاليبوزارة التربية والتعميم  زماتال  إدارةوقدراتيا عمى  داريةاإل
 ".القسامالدوائر ورؤساء  راءمدنظر 

بكزارة  داريةمدل تكفر الصفات الشخصية القيادية لمقيادة اإلإلى  التعرؼ هدفت الدراسة
بمراحمها الخمس مف كجهة  ظر  زماتاأل إدارةغزة، كقدرتها عمى  بقطاع العاليالتربية كالتعميـ 

، كذلؾ عممت الدراسة عمى تكضيح عبلقة المتغيرات التص يفية األقساـالدكائر كرؤساء  مديرم
العي ة حكؿ الصفات أفراد راء آالكظيفي( عمى  ميسمى)الج س، المؤهؿ العممي، مدة الخدمة، ال

لقد استخدـ ، ك بمراحمها الخمس زماتاأل إدارة، كقدرتها عمى داريةالشخصية كالقيادية لمقيادة اإل
ة كتكزيعها عمى مجتمع الدراسة استبا حيث قاـ بإعداد ، الباحث الم هج الكصفي التحميمي
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في قطاع غزة،  العاليالعامميف في كزارة التربية كالتعميـ  األقساـكرؤساء  مديرم: المتككف مف
 ا.ة كتـ استردادها جميعن استبا  (120)حيث قاـ بتكزيع 
 ةالصفات الشخصية متكفر  أن  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
ت الدراسة أظهر ، ك %(81كالصفات القيادية متكفرة بكزف  سبي قدرة ) ،%(84بكزف  سبي قدرة )

 %(.74) هبكزف  سبي قدر  ةمتكفر  زماتاأل إدارةعمى  داريةقدرات القيادة اإل ف  أ
ضركرة رفع كفاءة كجاهزية القيادة من أىميا؛  ،التوصيات من مجموعة الدراسة وقدمت

 داريةمف خبلؿ حث القيادات اإل زماتلمتعامؿ مع األ العاليبكزارة التربية كالتعميـ  داريةاإل
ضركرة تشجيع الكزارات لمقيادة ، ك زماتاأل إدارةبدكرات متخصصة في  بالكزارة عمى االلتحاؽ

فضؿ االخرل مف خبلؿ رصد جكائز تشجيعه أل اإلداراتعمى االستفادة مف خطط  داريةاإل
 إدارية شاء كحدة إ ذار المبكر مف خبلؿ شارات اإلإالخطط، كزيادة االهتماـ بمرحمة اكتشاؼ 

 .زماتاأل دارةمستقمة إل
المخـــاطر  إدارةالقيـــادة االســـتراتيجية ودورىـــا فـــي ": ( بعنـــوان2014حجيـــر،)أبـــو دراســـة  (9

 ."دراسة تطبيقية عمى المؤسسات الحكومية الفمسطينية: زماتوال 
المخاطر  إدارةممارسات القيادة االستراتيجية كدكرها في إلى  التعرؼ الدراسةهدفت 

 أداة، كاستخدـ الباحث الم هج الكصفي التحميمي، حيث تـ تصميـ قائمة استقصاء كزماتكاأل
في المؤسسات الحككمية الفمسطي ية  داريةلجمع البيا ات، كتمثؿ مجتمع الدراسة في القيادة اإل

 ( مفردة، ككا ت عي ة طبقية عشكائية.391، كبمغت العي ة)زماتالتي تعا ي مف المخاطر كاأل
ممارسات القيادة  أف  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

بكزف  االستراتيجية مطبقة ب سب متكسطة كمف قبؿ قيادات المؤسسات الحككمية الفمسطي ية
مطبقة في المؤسسات الحككمية الفمسطي ية  زماتالمخاطر كاأل إدارةأف ، ك %(68.33 سبي )

 ب سب متكسطة.
االستراتيجية تعزيز مفهـك القيادة التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت

التركيز عمى طي ية مف خبلؿ الدكرات التدريبية، ك لدل القيادات في المؤسسات الحككمية الفمس
 .زماتالمخاطر كاأل إدارةالعممي في  سمكبتطبيؽ ممارسات القيادة االستراتيجية، كاتباع األ
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وسـبل تطويرىـا فـي وزارة الداخميـة  زماتال  إدارةواقع ": ( بعنوان2014 دراسة )نصر، (10
 ."المن الوطني بقطاع غزة

كسبؿ تطكيرها في كزارة الداخمية األمف  زماتاأل إدارةكاقع إلى  التعرؼ هدفت الدراسة
استخدـ الباحث التي تتعرض تقدـ كتطكير الكزارة، ك  الكط ي بقطاع غزة، كالكشؼ عف العقبات
ة كتكزيعها عمى مجتمع الدراسة البالغ عددهـ استبا الم هج الكصفي التحميمي، حيث تـ تصميـ 

 (.%95.15ككا ت  سبة االسترداد ) ا( فردن 206)
كزارة الداخمية في قطاع  أف  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

 ب سبة جيدة. زماتاأل إدارةغزة لديها المقدرة عمى 
 دارةمستقمة إل إدارةإ شاء التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت

 زماتاأل إدارةالمع ية ب اإلدارات، تقكـ بدكرها بالت سيؽ كفتح ق كات اتصاؿ مباشرة مع زماتاأل
 كالتدريب لها. زماتفي الكزارة، كاالهتماـ بالتخطيط لؤل

فـي جيـاز الشـرطة بقطـاع  زمـاتال  إدارةمعوقـات ": ( بعنوان2013أبو ركبة، )دراسة  (11
 ."غزة من وجية نظر كبار الضباط

في جهاز الشرطة الفمسطي ية بقطاع  زماتاأل إدارةتحديد معكقات إلى  هدفت الدراسة
كاجه كبار التي ت زماتاأل إدارةغزة، كاقتراح سبؿ لتحسيف مستكل عممية مكاجهة معكقات 

 أهداؼكاستخدـ الباحث الم هج الكصفي التحميمي لئلجابة عف الضباط في جهاز الشرطة، 
لمدراسة لتكزيعها عمى مجتمع الدراسة كالبالغ  أداةة كستبا كتساؤالت الدراسة، كما كاستخدـ اال

 ة.استبا ( 231الحصر الشامؿ كتـ استرداد ) أسمكبكاستخدـ  ،(299عددهـ )
قدرة جهاز الشرطة في  أف   من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
كجكد بعض المعكقات التي %(، ك 61.5بدرجة متكسطة كب سبة ) زماتاأل إدارةقطاع غزة عمى 

هذه المعكقات )التدريب، أهـ  في جهاز الشرطة بقطاع غزة، كمف زماتاأل إدارةتؤثر في 
 اإلمكا ات المادية كالبشرية(.

يادة االهتماـ بكضع خطط زالتوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
تدريب زيادة درجة تكافر اإلمكا ات المادية كالبشرية كتكثيؼ ال، ك زماتاأل دارةمستقبمية إل

 .زماتاأل دارةمستقمة إل إدارةكضركرة إ شاء ، زماتاأل إدارةالمتخصص عمى 
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بـوزارة الداخميـة  زمـاتال  إدارةمدى فاعمية االتصال فـي ": ( بعنوان2012دراسة )الشقر، (12
 ."المن الوطني

بكزارة الداخمية األمف  زماتاأل إدارةمدل فاعمية االتصاؿ في إلى  التعرؼ هدفت الدراسة
 إدارةدكف إتماـ فاعمية االتصاؿ خبلؿ  المعكقات التي تقؼ حائبلن إلى  التعرؼالكط ي، ككذلؾ 

استخدـ الباحث الم هج الكصفي ، ك المد ي الشؽ -بكزارة الداخمية األمف الكط ي  زماتاأل
الحصر الشامؿ لضماف الحصكؿ عمى  تائج تمثؿ المجمكع الكمي  أسمكبالتحميمي، كاستخدـ 

لجمع البيا ات،  أداةة كستبا ، كاستخدـ االا( فردن 167كالبالغ عددهـ ) ،مجتمع الدراسةفراد أل
 (.%97.7ككا ت  سبة االسترداد )( %100حيث تـ فتكزيعها عمى مجتمع الدراسة ب سبة   )

ه اؾ مستكل فاعمية جيد  أف   من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
أ كاع االتصاالت أهـ  بكزارة الداخمية األمف الكط ي، ككذلؾ أف مف  زمةفي اتصاالت األ
في   زمةاأل إدارةأهـ أ كاع اتصاالت هي االتصاالت الرسمية، ك   زمةاأل إدارةالمستخدمة في 

كسائؿ االتصاؿ المستخدمة في اتصاؿ أكثر  كزارة الداخمية هي االتصاؿ الشفهي، ككذلؾ مف
 في كزارة الداخمية هي الهاتؼ المحمكؿ.  زمةاأل

بكزارة  اإلداراتضركرة ربط التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
ا  شاء شبكة اتصاؿ بغرفة العمميات المركزية، ك لداخمية الداخمية في الشؽ المد ي مف كزارة ا

ببرامج التدريب في مجاؿ االتصاؿ،  االهتماـبكزارة الداخمية  ك  اإلداراتمكحدة بيف مختمؼ 
شراء  ازيادة الدعـ المادم كالبشرم كالمع كم لجميع متطمبات الخطة االتصالية كخصكصن ك 

 تق يات اتصاؿ حديثة.
في اتحاد المقاولين  زماتال  إدارة أساليبواقع استخدام : "( بعنوان2012دراسة )الديب،  (13

 .الفمسطينيين بمحافظات غزة"
في اتحاد المقاكليف  زماتاأل إدارة أساليبكاقع استخداـ إلى  التعرؼ هدفت الدراسة

الفمسطي ييف بمحافظات غزة، كقد استخدـ الباحث الم هج الكصفي التحميمي لم اسبة هذا الم هج 
اتحاد المقاكليف الفمسطي ييف أعضاء  لمثؿ هذا ال كع مف الدراسات، كقد تككف مجتمع الدراسة مف

 ائية.قد قاـ الباحث باستخداـ طريقة العي ة العشك ، ك اعضكن  (252)كعددهـ 



111 

 

 

ال يتـ مسح بيئة العمؿ أ ه  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
ال يضع االتحاد ميزا ية ، ك زمةمؤشرات حدكث األ لمتعرؼ إلىؿ الخارجية لبلتحاد بشكؿ شام

 .زمةاأل آثارلمعالجة  زماتاألمستقمة لفريؽ 
ة عمؿ دكرات متخصصة ر ضرك التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت

 إدارةعقد مؤتمرات عممية س كية حكؿ لهـ، ك  زماتاأل إدارةلتكضيح مفاهيـ ألعضاء االتحاد 
تكفير الككادر البشرية ذات الكفاءة كالخبرة التي يكاجهها االتحاد، ك  زماتشة األلم اق زماتاأل

 .زماتالعالية إلعداد خطط التعامؿ مع األ
التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدولية العاممة في أثر : :( بعنوان2012دراسة )زيادة،  (14

 ".زماتال  إدارةقطاع غزة عمى 
، القدرة زماتت مية المكارد البشرية )التخطيط لؤلأهمية  مدلإلى  التعرؼ هدفت الدراسة

، المقدرة عمى زمةاأل دارةعمى تككف كاستخداـ  ظـ االتصاالت الفاعمة، المهارات القيادية إل
في  العاممةثر ذلؾ عمى تحسيف مقدرة المؤسسات الدكلية أفريؽ عمؿ عمى قدر الكفاءة( ك تككيف 

 .زماتاأل إدارةقطاع غزة عمى 
ة كتكزيعها عمى استبا كقد استخداـ الباحث الم هج الكصفي التحميمي حيث تـ تصميـ 

 .%(83.6)االسترداد  ككا ت  سبةمكظفنا  (،110)مجتمع الدراسة البالغ 
ت مية مهارات التخطيط  ف  أ من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

مباشر عمى أثر  كاالتصاالت كت مية كتعزيز مهارات القيادة كتعزيز مهارات فريؽ العمؿ لها
ثبتت أبشكؿ عاـ، ك  زماتاأل إدارةغزة عمى  المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع ككفاءةمقدرة 

لديهـ لرفع قدرتهـ عمى  البلزمةالمؤسسات تهتـ بتدريب العامميف كت مية المهارات  ف  أالدراسة 
 .زماتاأل إدارة

أكبر  ضركرة االهتماـ بشكؿالتوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
دارةبكجكد كحدة متخصصة في المؤسسة إلعداد الخطط لمكاجهة ك  كضركرة تكفير  زماتاأل ا 

ككضع  اإلبداعيبرامج تدريبية عمى مهارات العصؼ الذه ي كمهارات التفاكض، كالتفكير 
ضركرة أعمى درجة مف الفاعمية، ك  زماتاأل إدارةالحمكؿ حؿ المشكبلت بشكؿ يساعد عمى 

إعادة ب اء الهياكؿ الت ظيمية لممؤسسات لمتمتع بالمرك ة الكافية كبالشكؿ الذم يساعد المؤسسة 
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المؤسسات  إدارةتقكـ  فٍ أضركرة حاؿ كقكعها بكفاءة كفاعمية، ك  زماتعمى التعامؿ مع األ
 زمةاء األعمى تشكيؿ غرفة عمميات مجهزة بالتق ية المطمكبة كالحديثة الحتك أكبر  بالعمؿ باهتماـ

 .كالحد مف اضرارها
والكوارث دراسة مسـحية  زماتال  دارةمدى الجاىزية إل": ( بعنوان2011دراسة )الرضيع، (15

 ."عمى ضباط جياز الدفاع المدني في قطاع غزة
 زماتمدل جاهزية الدفاع المد ي في قطاع غزة لمكاجهة األإلى  التعرؼ هدفت الدراسة

ة ستبا البحثية اال داةالباحث الم هج الكصفي التحميمي، كاأل، كلتحقيؽ ذلؾ اتبع كالككارث
ة عمى ستبا ككزعت اال ا( فردن 149مجتمع الدراسة البالغ )أفراد الحصر الشامؿ لجميع  أسمكبكب
 (.%100ب سبة )فراد األ

 مف مباشر لكؿو أثر  كجكدمن النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
تككيف فريؽ أهمية  -كالمهارات القيادية -التدريبأهمية  -تكافر المعمكمات -التخطيطتكافر )

ككا ت بكزف  كالككارث في جهاز الدفاع المد ي زماتاأل إدارةعمى عممية  (زمةاأل دارةالعمؿ لئل
 .%(68.97 سبي )

مستقمة  إداريةضركرة إ شاء كحدة التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
كالككارث مع كجكد غرفة عمميات مجهزة بما يمـز مف تجهيزات، مع االهتماـ  زماتاأل دارةلئل

ضركرة ت مية كتطكير المهارات القيادية لدل الضباط كتدعيـ كتشجيع فكرة ، ك كالتدريبطيط بالتخ
 كالككارث. زماتاأل إدارةالعمؿ ضمف فريؽ ع د تشكيؿ فرؽ عمؿ 

في وزارة الصحة الفمسطينية في ظـل  زماتال  إدارةمعوقات ": (2010عزيز،)أبو دراسة  (16
 ."الحصار دراسة حالة قطاع غزة

المعكقات كالصعاب التي كاجهت كزارة الصحة خبلؿ أهـ  إلى التعرؼ الدراسة هدفت
 كزارةفي قطاع غزة في ظؿ الحصار كمدل تأثير هذه المعكقات عمى جاهزية  زماتإدارتها لؤل

كالكشؼ عف الثغرات ك قاط الضعؼ لدل الكزارة في هذا المجاؿ،  زماتالصحة لمتعامؿ مع األ
كتطبيقها عمى  ،ةستبا البحثية اال داة، كاستخدـ الباحث الم هج الكصفي كاألهداؼلتحقيؽ هذه األ

مف مجتمع دراسة  ا( فردن 320عي ة تـ اختيارها بطريقة العي ة العشكائية البسيطة كمقدارها )
 .ا( فردن 920مككف مف )
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يتكفر لدل كزارة الصحة  ون  أ من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة صمتوتو 
ككا ت بكزف  سبي  في ظؿ الحصار زماتاأل دارةالتخطيط كدرجة مقبكلة مف المعمكمات لئل

في قطاع غزة في ظؿ  زمات، ككذلؾ كاجهت كزارة الصحة خبلؿ إدارتها لؤل%(60.16)
تكفر الحصار معكقات ت ظيمية أهمها ازدكاجية الكالء الكظيفي، معكقات مادية أم عدـ 

 زماتاأل دارةيتكفر لدل كزارة الصحة هيكؿ ت ظيمي لئلك  ،زماتمخصصات مالية خاصة باأل
 .االحد المطمكب ب سبة قميمة جدن  تتجاكزبدرجة 

ممي المتكامؿ تطبيؽ الم هج العالتوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
رفع كفاءة كجاهزية العامميف بالكزارة مف خبلؿ تزكيدهـ بالمعرفة الف ية ، ك زماتلمتعامؿ مع األ

 .زماتاأل إدارةكمع تدريبهـ العممي عمى  داريةكاإل
لـــدى مـــديري المـــدارس  زمـــاتال  إدارة أســـاليب": ( بعنـــوان2009عبـــد العـــال،)دراســـة (17

 ."الحكومية في محافظات غزة وعالقتيا بالتخطيط االستراتيجي
لدل مديرم المدارس الحككمية في  زماتاأل إدارة أساليبالتعرؼ إلى  هدفت الدراسة

 محافظات غزة كعبلقتها بالتخطيط االستراتيجي المدرسي.
الدراسة أعد الباحث  أهداؼاستخدـ الباحث الم هج الكصفي التحميمي، لتحقيؽ 

، كالثا ية خاصة بمدل ممارسة التخطيط زماتاأل إدارة أساليبى خاصة باألكل: تيفاستبا 
مجتمع أفراد ات عمى عي ة الدراسة المكك ة مف جميع ستبا االستراتيجي المدرسي، ككزعت اال

ف المجتمع م (%92.7)كمديرة، ك سبة االسترداد كا ت ا( مديرن 383الدراسة، كالبالغ عددهـ )
 األصمي.

كجد عبلقة ارتباط مكجبة ت ون  أمن النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
جي ، المكاجهة، االحتكاء( كالتخطيط االستراتيالتعاكف)المدرسية  زماتاأل إدارة أساليببيف 

المدرسي، كب كالتخطيط االستراتيجي الهر  أسمكبتكجد عبلقة ارتباط سالبة بيف المدرسي، ك 
لدل مديرم المدارس الحككمية في محافظات غزة بمكافقة  زماتاأل إدارة ساليبألكجد ممارسة تك 

 .%(79.08كبيرة كبكزف  سبي )
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ضركرة عقد دكرات تدريبية التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
 زماتالتخطيط لؤلالعمؿ عمى جعؿ مؽ بالتخطيط االستراتيجي المدرسي، ك لمديرم المدارس تتع

 .لمتخطيط االستراتيجي كمكمبلن  مهمنا اجزءن 

 الدراسات العربية: .2.3.3
 إدارةنجاح نظم المعمومات المحاسـبية وأثـره فـي مراحـل ": (  بعنوان2015دراسة )زويمف، (1

 ."زماتال 
التي  زماتاأل إدارة جاح  ظـ المعمكمات المحاسبية في أثر  إلى التعرؼ هدفت الدراسة

 ( ب كؾ، كلجمع10كشممت الدراسة عي ة مكك ة مف ) .ردفتكاجه الب كؾ التجارية العاممة في األ
العامة  لهذه  اإلداراتعي ة الدراسة في أفراد ة كزعت عمى استبا تـ تصميـ  البلزمة البيا ات
ات؛ استبا ( 108ة، اعتمد م ها لغايات البحث كالتحميؿ )استبا ( 120قد تـ تكزيع )، ك الب كؾ

  .ات المكزعةستبا ( مف اال%90أم ما  سبته )
إحصائينا داؿ أثر  كجكد من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

)مراحؿ  زماتاأل إدارةأبعاد عد مف ل جاح  ظـ المعمكمات المحاسبية )مجمؿ مؤشراته( في كؿ بي 
ئية لكؿ مؤشر مف المؤشرات التالية في كؿ مرحمة إحصاداللة  كذأثر  ه اؾ(، ك زماتاأل إدارة

 جكدة المعمكمات، كجكدة ال ظاـ، كاستخداـ ال ظاـ، بي ما لـ يكف ه اؾ: زماتاأل إدارةمف مراحؿ 
 .لمؤشر رضا المستخدـ في هذه المراحؿإحصائينا داؿ أثر 

 جاح زيادة االهتماـ بمؤشرات التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
 ظـ المعمكمات المحاسبية كتحسيف درجة كجكدها في الب كؾ قيد الدراسة لبلرتقاء بمستكل  جاح 

التي تهدد بقاءها  زماتهذه ال ظـ، باعتبارها مف األ ظمة التي تدعـ الم ظمات في مكاجهة األ
يره بدرجة كتكف زماتاأل إدارةبتعزيز كجكد  ظاـ  ردفقياـ الب كؾ التجارية في األكاستمرارها، ك 

لعممها في بيئة دي اميكية  اخاصة في الب كؾ المذككرة  ظرن أهمية  أكبر، حيث يكتسب هذا ال ظاـ
 .زماتسريعة التطكر كحادة الم افسة مما يزيد احتمالية تعرضها لؤل

 
 



114 

 

 

بـالتطبيق عمــى  زمـاتال  دارةتقيـيم مســتوى االسـتعداد إل": ( بعنـوان2014العمـري،)دراسـة  (2
 ."جياز شرطة عمان السمطانية

بالتطبيؽ عمى جهاز شرطة  زماتاأل دارةتقييـ مستكل االستعداد إلإلى  هدفت الدراسة
استخدـ الباحث المقابمة الشخصية التجاهات الضباط العامميف به،  اعماف السمطا ية كفقن 

مف الضباط العامميف في  اعشكائين القصيرة، حيث استخدـ قائمة استقصاء عمى عي ة تـ اختيارها 
 .ا( ضابطن 400الجهاز كعددهـ )
كجكد عبلقة ارتباط قكية بيف  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

، زماتالمعمكمات، برامج التدريب، فريؽ لؤل): مع عكامؿ تكفر زماتتأثير مستكل االستعداد لؤل
اتخاذ القرار كالرتبة التي ليس لها تأثير عمى االستعداد  كالخبرة( عمى عكس مشاركة العامميف في

 .زماتلؤل
 زماتزيادة مستكل االستعداد لؤلالتوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت

، كاالستفادة مف الخبرات السابقة، كاالهتماـ زماتمف خبلؿ االرتقاء ببرامج التدريب لمكاجهة األ
 .زماتبالتخطيط لؤل

مواجيــة  أســموبنمــط شخصــية متخــذ القــرار عمــى أثــر " :( بعنــوان2013)الحجــار،دراســة  (3
دراسة تطبيقيـة عمـى الشـركة القابضـة لميـاه الشـرب والصـرف الصـحي بمحافظـة : زماتال 

 ."الغربية
: زماتمكاجهة األ أسمكبقياس  مط شخصية متخذ القرار عمى إلى  هدفت الدراسة

ب كالصرؼ الصحي بمحافظة الغربية، لمياه الشر دراسة تطبيقية عمى الشركة القابضة 
( مفردة مف 265كاستخدمت الباحثة الم هج االست باطي، كطبقت الدراسة عمى عي ة قكامها )

( 254العميا كالكسطى في الشركة، كبمغ عدد االستمارات المستكفاة ) دارةمتخذم القرار باإل
 استمارة.

إيجابي كجكد تأثير مع كم  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
 كالتعاكفالمكاجهة  أسمكب) زماتمكاجهة األ أسمكببيف  مط شخصية متخذ القرار كبيف 

 زماتمكاجهة األ أسمكبعمى تأثيرنا  أف الشخصية ذات الضمير الحي هي األكثركاالحتكاء(، ك 
 الم فتحة عمى الخبرات. اتميها العصابية ثـ الشخصية ذات القبكؿ ثـ اال بساطية كأخيرن 
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في دعم االستراتيجية التسـويقية  زماتال  إدارةتفعيل دور ": ( بعنوان2012 دراسة )عمي، (4
 ."بالقطاع السياحي
في دعـ االستراتيجية  زماتاأل إدارةالذم تمعبه  المهـ تكضيح الدكرإلى  هدفت الدراسة

التسكيقية بالقطاع السياحي، كاستخدـ الباحث الم هج الكصفي التحميمي كتـ استقصاء عي ة مف 
مسؤكلي إدارات مختمفة بالهيئة المصرية العامة لمت شيط السياحي، كتككف مجتمع الدراسة مف 

يط السياحي بإداراتها رؤساء القطاع كمديريف العمكـ كالمديريف بالهيئة المصرية العامة لمت ش
 المختمفة.

غياب المفهكـ الحقيقي  ن  أمن النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
ر في التي تكاجه القطاع السياحي، كأهمية هذا الدك  زماتفي التصدم لؤل زماتاأل إدارةلدكر 

قبؿ كقكعها،   زمةباألغياب دكر البحكث التسكيقية في الت بؤ دعـ االستراتيجية التسكيقية، ك 
مف خبلؿ الدركس المستفادة م ها   زمةغياب دكرها في تسهيؿ إمكا ية التعمـ مف األ التاليكب

 المشابهة. زماتلمكاجهة األ
 زماتاأل إدارةتأخذ  ضركرة أفٍ التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت

مستقمة دائمة شأ ها شأف باقي  إدارةلمقطاع السياحي باعتبارها اإلدارم  مكقعها ضمف التككيف
ضركرة لقطاع السياحي، ك اؿ في دعـ االستراتيجية التسكيقية باالتي لها دكرها الفعٌ  اإلدارات

أداء األبحاث كالدراسات التي مف شأ ها دعـ كتحسيف  إجراءتخصيص ميزا ية م اسبة تسمح ب
في  زماتاأل إدارةبالشكؿ الذم يحقؽ تفعيؿ دكر ، زمةاأل ارةإدفي جميع مراحؿ  زماتاأل إدارة

الفعالة  دارةاإلأجؿ  التكمفة التي ت فؽ مف دعـ االستراتيجية التسكيقية بالقطاع السياحي، حيث أف  
 المستقبؿ. أزماتهي في الحقيقة استثمار لمكقاية مف  زمةلؤل
فــي وزارتــي الصــحة  زمــاتال  إدارةدراســة تحميميــة لواقــع ": ( بعنــوان2011دراســة )جاســم، (5

 ."دراسة مقارنة -والداخمية في العراق
في المؤسسات الحككمية في العراؽ  زماتاأل إدارةمعرفة كاقع إلى  هدفت هذه الدراسة

تـ استخداـ الم هج الكصفي ، ك مف خبلؿ دراسة هذا الكاقع كتحميمه في كزارتي الصحة كالداخمية
ككيؿ كزارة، مدير عاـ، مدير ك ائب )الدراسة مف المديريف كالمديراتالتحميمي، كتككف مجتمع 

ما يعادلها( الذيف يعممكف في المقار الرئيسية كالمقار الفرعية، كبمغ عددهـ في كزارة أك  مدير
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( مف كزارة 161( كجرل اختيار عي ة عشكائية قكامها )197( كفي كزارة الداخمية )224الصحة)
 الداخمية. ( مف كزارة139الصحة ك)

االستعدادات لمكاجهة  أف   من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
قبؿ كقكعها غير كافية كغير م اسبة لكمتا الكزارتيف، أما االستعدادات حاؿ كقكع  زماتاأل
م ها أكثر  كلكف ب سب متكسطة، مما يع ي أف الجهكد كا ت عبلجيةأفضؿ فكا ت  زماتاأل

 أشارتفاالستعدادات كا ت سمبية في كزارة الصحة بي ما   زمةبي ما في مرحمة ما بعد األكقائية، 
 أ ها كا ت متكسطة في كزارة الداخمية.إلى  الدراسة

ضركرة االهتماـ في التعامؿ مع التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
كاآلليات التي تساعد عمى ذلؾ، ات جراءبمراحمها الثبلث كطرحت مجمكعة مف اإل زماتاأل
دارةتشجيع القيادات ال قابية لعقد دكرات تخصص في القيادة ك ك  ككيفية التصرؼ حياؿ  زماتاأل ا 
فتح ق كات مع العامميف الذيف تمثمهـ إلى  أث اء كبعد كقكعها، باإلضافةفي قبؿ ك   زمةاأل

لمطالبهـ كاالستئ اس ببعض القيادات ال قابية مف خبلؿ لقاءات كاجتماعات دكرية لبلستماع 
 آراءهـ.

" زماتجيود إدارات العالقات العامة في مواجية ال "بعنوان: ( 2010دراسة الجار اهلل ) (6
 ."دراسة ميدانية عمى عينة من شركات القطاع الخاص في المممكة العربية السعودي

، كقد تـ اختيار زماتجهكد العبلقات العامة في مكاجهة األإلى  التعرؼهدفت الدراسة 
( 442)أكبر  ( شركة تمثؿ66العي ة العشكائية البسيطة مكك ة مف ) أسمكب كفؽعي ة عشكائية 

شركة مف شركات القطاع الخاص بمدي ة الرياض، كقد قاـ الباحث في جمع البيا ات باالعتماد 
أهـ  ككاف مف مسئكلي العبلقات العامة في هذه الشركات،إلى  ة( التي تـ تكجيههاستبا عمى )اال

 زماتاأل إدارة تائجها أ ها كشفت عف ا خفاض االعتماد عمى العبلقات العامة كمشاركتها في 
 .أزمةمرت ب لدل شركات العي ة التي سبؽ كأفٍ 

تد ي ممارسة العبلقات  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
 درة إلى  كذلؾ أشارت، ك زمةكبعد األالعامة أل شطتها كمهامها في كؿ مف مرحمتي أث اء 

أف غالبية المكظفيف ، ك زمةت العامة في مرحمة ما قبؿ األالبحكث كالدراسات التي تجريها العبلقا
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كجكد معكقات تحد ، ك زماتث األخاطئة في التعامؿ مع كسائؿ اإلعبلـ ع د حدك  أساليبيتب كف 
 .زماتمف قدرة العبلقات العامة في التعامؿ مع األ

بـأجيزة وزارة  المنية زماتال  إدارةفاعمية االتصال في ": ( بعنوان2010دراسة )الحميدي، (7
 ."الداخمية بالرياض
بأجهزة كزارة  األم ية زماتاأل إدارةفاعمية االتصاؿ في إلى  التعرؼ هدفت الدراسة

البيا ات  ة لجمعاستبا الداخمية بالرياض، كاستخدـ الباحث الم هج الكصفي التحميمي، كاستخدـ 
ككزعت عمى جميع العامميف مف ضباط كصؼ الضباط في غرؼ العمميات بأجهزة كزارة 

 ( مفردة.270( مفردة، ككا ت عي ة الدراسة عشكائية بمغ حجمها )850الداخمية كالبالغ عددهـ )
كسائؿ االتصاؿ التي أهـ  أف   من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

معكقات أهـ  أفشفكم عبر أجهزة االتصاؿ المختمفة، ك هك االتصاؿ ال زماتاأل إدارةتستخدـ في 
 هك عدـ تدريب العامميف عمى مجاؿ االتصاؿ األم ي. زماتاأل إدارةإتماـ فاعمية االتصاؿ في 

ضركرة تجهيز غرؼ العمميات التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
دث كسائؿ االتصاؿ الفعاؿ، مع تب ي أ ظمة تشفير تضمف عدـ في أجهزة كزارة الداخمية بأح

 .االختراؽأك  التداخؿ
 ة:جنبيالدراسات ال .3.3.3

 زماتال  دارةلتأثير االستراتيجي إلا": بعنوان (Mwaiwa & Odiyo، 2015)دراسة  (1
 The Strategic Effect of Crisis."الشركاتفي  العمالاستمرارية  إدارةعمى 

Management on Business Continuity Management in Corporate 

Organizations. 
في الم ظمات التجارية، كالكشؼ  زماتاأل إدارةاستراتيجيات إلى  التعرؼهدفت الدراسة 

، كاستخدمت في الم ظمةداء استمرارية العمؿ كاأل إدارةعمى  زماتاأل إدارة استراتيجيةأثر  عف
 لمدراسة. أداةة ستبا الدراسة الم هج التحميمي، كاال

يكجد تأثير ذك داللة و ن  أ من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
يتـ كضع استراتيجيات لمم ظمة، ك داء استمرارية العمؿ كاأل إدارةعمى  زماتاأل إدارةالستراتيجية 

 إدارةأهمية  تدرؾالم ظمة ألف   ،زمةمبلئمة التخاذ قرارات كحمكؿ م اسبة في مكاف حدكث األ
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أف الم ظمات التي ة كمدل تأثير كؿ ذلؾ عمى عمبلئها، ك السابق زماتكالتعمـ مف األ زماتاأل
التعاؿ مع في أفضؿ يككف أدائها   زماتاأل دارةإل ايكجد لديها خطط متق ة كمعدة مسبقن 

كهياكؿ يكجد معرفة سابقة لدل المكظفيف بخطط استمرارية العمؿ العمؿ لديها، ك  استمرارية
 .زمةكبرامج االتصاالت الم اسبة ع د حدكث األ

دارةو  زماتاالستراتيجيات التنظيمية لمنع ال ": بعنوان ((Taneja.2014دراسة (2  ."زماتال  ا 
Strategic Crisis Management: A Basis for Renewal and Crisis 

Prevention. 

دارةك  زماتاأل االستراتيجيات الت ظيمية لم عإلى  التعرؼ الدراسة هدفت التي  زماتاأل ا 
 زماتالتي يمكف اتباعها  لتكقع األ ساليبالطرؽ كاألإلى  التعرؼ تحدث بكفاءة كفاعمية، إضافةن 

أدكات  ة كالمقابمةستبا التي قد تكاجها هذه الم ظمات، كاستخدمت الدراسة الم هج التحميمي، كاال
 لمدراسة.

أصبح  زمةاالستعداد لؤل أف   من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
أف تكافر استراتيجيات المتكقعة بصكرة فاعمة كمتميزة، ك  زماتلم ع كمكاكبة األ اضركرة كبيرة جدن 
 زماتحماية الم ظمة مف األإلى  كم عها مف الحدكث سكؼ يؤدم زماتاأل دارةكخطط ت فيذية إل

 .كقكعها عمى األقؿ التخفيؼ مف حدتها حاؿأك 
في العالقات  زماتاالستقرار وال  إدارة": ( بعنوانAnna Bengtson.2013دراسة)   (3

 Managing stability."الثابتة السواقريكسون في أدراسة حالة شركة : التجارية

and crises in business relationships: The case of Ericsson in an 

emerging market. 
تطكير  ظرية التغيرات عمى  حك سمس في ت مية العبلقات التجارية إلى  هدفت الدراسة

لها الشركات كالمؤسسات التي قد تتعرض  زماتلبلستفادة م ها في حاالت االستقرار كاأل
استخدـ الباحث م هج دراسة الحالة عمى الشركة السكيدية، كجمع بيا ات الدراسة عف التجارية، 

( مف أرشيؼ 1998/2004في األرج تيف خبلؿ الفترة ) ال اشئة األسكاؽعبلقة الشركة في 
 . تر تاإلالشركة كالصحؼ ك 
كجكد ضعؼ حقيقي في  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

العبلقات التجارية لمشركة بسبب سمككها القائـ مع العمبلء كالشركات األخرل المحمية في حاالت 
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في العبلقات  اشيكعن أكثر  صبحأ زماتكاقع االضطراب كاأل ف  أاالستقرار كعدـ االستقرار، رغـ 
 غير مستقرة. األسكاؽإلى  التجارية بسبب دخكؿ الشركات الكبرل

إعادة ت شيط العبلقات  أف  التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
مبلء كالشركات األخرل التجارية يتطمب بشكؿ متزايد دراسة السمكؾ المتبادؿ بيف الشركات كالع

تتبعها الشركة في  أساليبضركرة إيجاد  مكذج مكحد لمشركة يضمف تحديد ، ك األسكاؽفي 
 ( في العبلقات التجارية.زماتاألحاالت االستقرار كعدـ االستقرار )

 ."زماتال  إدارةدور البمدية في ": بعنوان (Rahim، 2012) دراسة  (4
، "The Role of Municipality in Crisis Management". 
أجؿ  )قبؿ كأث اء كبعد( مف زماتاأل إدارةدكر البمدية في إلى  التعرؼ هدفت الدراسة

عادة ال ظر في قكاعد  التخطيط لتحسيف استغبلؿ التك كلكجيا الجديدة كالخبرة الدكلية كالمحمية، كا 
ا حؿ المشكبلت األزمكية بالبمديات، ك  أساليبلتحسيف  تسهيؿ أجؿ  كضع ضكابط مفأيضن

دارةالخدمات كاقتراح الحمكؿ لتخطيط ك  مف قبؿ المديريف كالخبراء، كاستخدمت  زماتكمراقبة األ ا 
 لمدراسة.أدكات  ة كالمقابمةستبا لدراسة الم هج التحميمي، كاالا

بمدية مشهد محؿ الدراسة  أف   من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
لمحد مف حدكثها، كتقكـ ببعض األ شطة لتحسيف  زماتتقكـ ببعض األ شطة قبؿ حدكث األ

، كتقكـ ببعض األ شطة بعد ا تهاء زماتأث اء األ، ككذلؾ تقكـ ببعض األ شطة زماتإدارتها لؤل
، زماتاأل دارةضركرة كجكد خطة إلبيف القادة في مختمؼ البمديات، ك  التعاكفمثؿ   زمةاأل

كالقكل العاممة كالحد فراد التي لحقت بالمعدات كاألضرار كتحديد استراتيجية خاصة في تج ب األ
 .زمةكتحميمها في حالة األمعمكمات م ها كزيادة سرعة الكصكؿ عمى ال

 لكترونيمن خالل الموقع اإل   زمةاتصاالت ال  إدارة": ( بعنوان2010 رضوان،)دراسة  (5
 ."2010استدعاء السيارات لشركة " تيوتا" خالل عام  أزمةدراسة عمى : لممنظمة

Managing crisis communications through the organization's 

website: A study on Toyota's car recall crisis during 2010. 

 لكترك يالكيفية التي يتـ مف خبللها تكظيؼ المكقع اإلإلى  التعرؼهدفت الدراسة 
الم ظمة لبلتصاالت أث اء  إدارةفي   تر تاإللمم ظمة كالكسائؿ االتصالية المتاحة عمى شبكة 
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التي كاجهت  زمةدراسة الحالة لؤل أسمكبالتي تكاجهها، كقد اعتمدت الدراسة عمى  زماتاأل
شركة" تكيكتا" اليابا ية لص اعة السيارات كالخاصة بظهكر عيكب ف ية في بعض أ كاع السيارات 

مما تطمب معه القياـ بعممية استدعاء لمسيارات المعيبة  ـ2010التي ت تجها خبلؿ عاـ 
 إلصبلحها في مراكز الخدمة المكجكدة في عدد مف الدكؿ.

تكظيؼ شركة تكيكتا  من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  لدراسةا وتوصمت
لمتكاصؿ مع العمبلء، كما  لكترك يبصكرة كاضحة عبر مكقعها اإل  تر تلئلمكا ات التفاعمية لئل

لمتكامؿ  اقيقن العمبلء بأكثر مف كسيمة تحإلى  كظفت الشركة الكسائط المتعددة ل قؿ رسائمها
كظفت الشركة استراتيجيات االعتذار   زمةاستراتيجيات االتصاؿ أث اء األكالتأثير المشترؾ، ك 

، ها المت كعة بهدؼ حماية سمعتها كصكرتها لدل العمبلءأشكالات التصحيحية بجراءكاتخاذ اإل
فيما يتعمؽ بمركزها اإلعبلمي عمى المكقع كظفت الشركة العديد مف األدكات التقميدية كالتفاعمية ك 

التصالية المدعمة لبلستراتيجيات المستخدمة مثؿ البيا ات الصحفية كالممفات ل قؿ الرسالة ا
 المرئية كالتقارير كالحكار المباشر كالركابط الفعالة.

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

crisis Management system. 

التي تتعرض لها  زماتالككارث كاأل إدارةكيفية تطكير  ظاـ التعرؼ إلى  هدفت الدراسة
جراءالحككمة التركية، ك   المأساكيةفي تركيا لمحاالت  زماتالككارث كاأل إدارةتقييـ  كعي ل ظاـ  ا 

ككمية كبي ات األرشيؼ التي لها الببلد، كقاـ الباحث بجمع بيا ات الدراسة مف خبلؿ الكثائؽ الح
 الحاالت المأسكية التي تعرضت لها تركيا.الحككمي عف 

 دارةتركيا عدت  ظامها إل ف  أ من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت
الذم يعتمد عمى الخبرات كيقع عمى عاتؽ الكزارات الحككمية  ـ1993عاـ  زماتالككارث كاأل

الككارث  إدارةالمختمفة بي ما مشاركة الم ظمات الخاصة غير الربحية محدكدة المشاركة في 
 .اهذا ال ظاـ ضعيؼ جدن  ف  أك  ،زماتكاأل
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 الحاليإعادة ال ظر في ال ظاـ التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
العمميات كتصميـ  إدارةتطكير ليصبح مميز في ت سيؽ إلى  كيحتاج ،كالككارث زماتاأل دارةإل

 كمرك ة مع إشراؾ الم ظمات الخاصة غير الربحية. اتكحدن أكثر  زماتالككارث كاأل دارةهيكؿ إل
 ."في المنظمات زماتال  إدارة": بعنوان: (Baltown & Flin،2009دراسة) (7

Crisis Management in Organization"." 

مف االستجابة  زماتؽ مديرم األك مصادر العكائؽ التي تعالتعرؼ إلى  هدفت الدراسة
كا ت العكائؽ ت ظيمية أك  ضغط الكقت، كدرجة الخطر،: له، سكاء كا ت العكائؽ بيئية مثؿ

: مثؿالعكائؽ العممية إلى  ت، كاالتصاؿ كالمعمكمات باإلضافةالبيركقراطية، تأييد القرارا: مثؿ
دارةالسيطرة عمى األحداث كاتخاذ القرارات ك  األمر يتطمب مف مديرم  ف  إف التاليكب، زمةفريؽ األ ا 

 .زماتضركرة األخذ بعيف االعتبار لهذه العكائؽ في حالة التعامؿ مع األ زماتاأل
الدكر الكسيط لمشخصية  أف   من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

ضغكط العمؿ، لها دكر في التأثير : التعب كالراحة كالعكامؿ ال فسية مثؿ: كالعكامؿ الفيزيقية مثؿ
يجابن  اسمبن  العكائؽ التي تـ  ف  أفي الم ظمات، ك  زماتتكاجه مديرم األعمى هذه العكائؽ التي  اكا 

، زماتالجيدة كالحكيمة لؤل دارةباإل تجاكزهاتحديدها هي البيئة م ها كالت ظيمية كالعممية، كيمكف 
 لممستجدات مهما صغر دارةتحسيف فاعمية استجابة اإلإلى  كالقدرة عمى اتخاذ القرار، مما يؤدم

 .زماتكبر حجمها، كتقميؿ العكائؽ التي تكاجهها الم ظمات ع د التعامؿ مع األأك 
كيف تتعامل الشركات ": ( بعنوان2010) Hongxin Li & Chunfeng Yangدراسة  (8

 ".العالقات العامة؟ أزمةالمالية مع 
 زمةية لممؤسسات المالية، ك ظريات األأساسكظائؼ تقديـ إلى  هدفت هذه الدراسة

 العبلقات العامة. أزمة إدارةكضركرة المؤسسات المالية في ، عامةال
ه اؾ مجمكعة مف  أف   من النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

تشمؿ ال ظاـ الداخمي  أزمةالعبلقات العامة في المؤسسات المالية،  دارةالمشاكؿ الرئيسية إل
، البلزمةات حتياطضعؼ كعي اال، ك زماتلممؤسسات المالية، ك قص في  ظاـ الكقاية مف األ

 .زمةالعبلقات العامة ك قص في التقييـ السميـ لجكا ب األ أزمةك قص الخبرة في 
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 إدارةمعالجة المشاكؿ القائمة في التوصيات، من أىميا؛  من مجموعة الدراسة وقدمت
ا بها بجك  زمةاأل إدارة أسمكبجرل مف خبلؿ إتباع تي  في المؤسسات المالية يمكف أفٍ  زماتاأل

كتقديـ  زمةتحسيف ال ظاـ المالي، كا  شاء  ظاـ لئل ذار المبكر لؤلالثبلثة )قبؿ كأث اء كبعد(، ك 
، بما في ذلؾ االستجابة السريعة كاالتصاالت زمةخدمة كدية، كالتخمص بعد حدكث األ

 الصادقة، كالكشؼ العم ي عف الحقيقة، كالتركيز عمى الرأم العاـ.
العالقة بين الصحفيين وممارسي العالقات ": ( بعنوان2007) cassieدراسة كاسي  (9

 ."زماتالعامة أثناء ال 
مف خبلؿ ، ك زمةالضكء عمى القضايا المحيطة باتصاالت األ إلقاء إلى الدراسةهدفت 

 التطبيؽ عمى حادثة ا فجار مكقع لم اجـ الفحـ غرب فرجي يا.
اتفاؽ كبير عمى   ه يكجدأمن النتائج، من أىميا؛  مجموعةإلى  الدراسة وتوصمت

، كزيادة تقدير زماتمف الصحفييف كممارسي العبلقات العامة أث اء األ كيؿو ال زعة المركزية بيف 
ة في تقييـ المعمكمات السرعأهمية  في األياـ العادية كاتفاؽ بي هـ عمى زمةالطرفيف خبلؿ األ

جمع إلى  يسعكف زماتهـ خبلؿ األالمقاببلت مع الصحفييف أ    أكضحت، ك زمةحكؿ األ
ف   ،زمةالمعمكمات مف مصدريف )رجاؿ اإلطفاء، الشرطة( في مكاف الحدث حسب طبيعة األ  كا 

  .ممثؿ العبلقات العامةأك  ال قطة الثا ية يككف المتحدث باسـ الشركة
 

 التعميق عمى الدراسات السابقة: .4.3
كاستخداـ   ،ها تشترؾ في اهتمامها بالقيادة التحكيمية ستخمص مف الدراسات السابقة أ    -1

 كاتباعها الم هج الكصفي. ،أداةة كستبا غالبية الدراسات لبل
 ثرها عمى متغيرات مختمفة،أك  القيادة التحكيمية تأثير مكضكع في العربية الدراسات كفرة -2

 بم زلة الدراسة هذه ستككف لذا المكضكع، لهذا الكبيرة األهمية عمى يدؿ األمر الذم
 .لممكتبة العربية إثراء

 م ها مختمفة، مجاالت في دكرها التحكيمية القيادة لمكضكع السابقة الدراسات  اقشت -3
 في التحكيمية القيادة مفهـك تطبيؽأهمية  يظهر مما كالخاصة كالحككمية، التعميمية
 .عممها مجاؿ اختبلؼ عمى الم ظمات
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 إدارةجميع الدراسات السابقة ت اكلت مكضكع القيادة التحكيمية كمكضكع   بلحظ أف   -4
كبل عمى حدة، فعمى حد عمـ الباحث ال تكجد دراسة ت اكلت العبلقة بيف القيادة  زماتاأل

دارةك التحكيمية  ربطت بيف  ردفكجد دراسة في األتفي شركة الكهرباء، كلكف  زماتاأل ا 
 شركة البكتاس. أجريت عمى المتغيريف

إلى  بحاجة المؤسسات أف   لمعامميف بالكظائؼ اإلشرافية زماتاأل إدارة دراسات تأظهر   -5
 تعزيز في يساهـ بما بها المحيطة الظركؼ كاستغبلؿ ،لمعامميف المبلئمة الظركؼ تكفير
 كالخاصة الحككمية م ها كالتي عمؿ المؤسسات، مجاالت مختمؼ العامميف في سمكؾ

 .كالتعميمية
 التي الم ظمات في التحكيمية القيادة مفاهيـ تطبيؽأهمية  السابقة الدراسات جميع أكدت  -6

 األمثؿ بالشكؿ لها المتاحة المكارد استغبلؿ عمى كقدرة فكائد لها مف لما بها طبقت
 .بها كالعامميف الم ظمات تار دق كتعزيز

 حيث مف البحث مكضكع تكرار تبلشي في ساعد السابقة الدراسات عمى االطبلع إف -7
 .كالمكاف الع كاف

 البحث متغيرات عف الباحث لدل عممية محصمة تككيف في السابقة الدراسات ساعدت  -8
دارةك  القيادة التحكيمية كهي أال  .زماتاأل ا 

 االعتبارية التحفيز، المثالي، التأثير: )هي التحكيمية لمقيادةأبعاد  خمسة الدراسة ت اكلت -9
أبعاد  أربعة فت اكلت السابقة الدراسات أغمب أما(، التمكيف الفكرية، االستثارة الفردية، -10

 .الفكرية( االستثارة الفردية، االعتبارية التحفيز، المثالي، التأثير: )هي
 .الدراسةأدكات  استخداـ حيث مف البحث في سيتبع الذم الم هج مع الدراسة تكافقت -11
 يحتكيها أفٍ  يجب التي المعمكمات عف الباحث لدل شاممة فكرة تككيف في ساعدت -12

 .ال ظرم لمبحثطار اإل
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 جدول الفجوة البحثية: .5.3
 زماتال  إدارةلمتعمقة بتحسين الفجوة البحثية لمدراسات ا( 3-1جدول رقم )( 6) 

 (الدراسات السابقة)جرد الجدول بواسطة الباحث باالستناد إلى 

 الفجوة البحثية ما ركزت عميو دراسات سابقة
ما ركزت عميو الدراسات 

 الحديثة

ت اكلت معظـ الدراسات السابقة مكضكع 
القيادة التحكيمية كربطة مع متغيرات اخرل 

: )مثؿ الش طي( 2017ربيع، )أبك مثؿ
: )القدرة (،2016عكدة:)أبك ( 2017
بي ما كا ت (، 2015: ( )القا كع2015

 زماتاأل إدارةه اؾ دراسات ت اكلت 
بلقتها بمتغيرات اخرل كعكمتغير مستقؿ 

اسة كؿ مف مختمفة مثؿ در 
)أبك ( 2016)البمبيسي، (2017)عبدالعاؿ

)المزيف،  (2015م اع،) (2016حجر،
2014). 

 

كعمى  السابقة الدراسات تت اكؿ لـ
الربط بيف متغيرم حد عمـ الباحث 
دارةك  القيادة التحكيمية  زماتاأل ا 

( 2016أبك رماف، )دراسة  استث اءب
 .ردففي األكالتي تمت 

 
 

 الحالية ستت اكؿ الدراسة
دارةالتحكيمية ك  القيادة بيف  ا 
، كهي مجتمعيف زماتاأل

مف الدراسات القبلئؿ 
 عمـ حد عمى امحمين 

 بيف تربط التي الباحث
 .امعن  المحكريف

عمى دراسة  السابقةالدراسات  بعضركزت 
 )كزارة الداخمية، :مثؿ مجتمعات مختمفة

 الفمسطي ية، الجامعات المدارس، الب كؾ،
 الكزارات كالتعميـ، التربية كزارة

 .)الفمسطي ية
ركزت عمى مجمكعة مف العامميف مف 

كالعامميف بالكظائؼ العادية  األكاديمييف
 .كغيره

 لت اكؿ السابقةلدراسات ا تتطرؽ لـ
شركة تكزيع الكهرباء بمحافظات 

 .هاأزمات إدارةعمى أهميتها في زة غ
العامميف بالكظائؼ لـ تركز عمى 

في شركة تكزيع الكهرباء  اإلشرافية
كألهميتهـ ككك هـ هـ  في قطاع غزة

 زماتاأل إدارةكمة عمى رأس م ظ
لدرايتهـ كخبراتهـ كمستكاهـ 

 الكظيفي.

مجتمع الدراسة  تمثؿسي
بشركة تكزيع  العامميف مف 

الكهرباء بغزة كالذيف 
 الكظائؼ يشغمكف
، عمى العكس مف اإلشراقية

الدراسات السابقة حيث 
 تأخذ جميع العامميفكا ت 

 .بكؿ الكظائؼ
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 :تمييد .1.4
جراءالدراسة ك  م هجيةتعتبر  الجا ب التطبيقي مف  إ جازا يتـ مف خبلله ا رئيسن اتها محكرن ا 

 ئي لمتكصؿحصاالتحميؿ اإل جراءكعف طريقها يتـ الحصكؿ عمى البيا ات المطمكبة إل ،الدراسة
تحقؽ  التاليكب ،الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة أدبياتال تائج التي يتـ تفسيرها في ضكء إلى 
 .تحقيقهاإلى  التي تسعى هداؼاأل

ككذلؾ  ،ا لمم هج المتبع كمجتمع كعي ة الدراسةعمى ذلؾ ت اكؿ هذا الفصؿ كصفن  كب اء
كي تهي  ،كمدل صدقها كثباتها ،الدراسة المستخدمة كطريقة إعدادها ككيفية ب ائها كتطكيرها أداة

كفيما  ،ئية التي استخدمت في تحميؿ البيا ات كاستخبلص ال تائجحصاالفصؿ بالمعالجات اإل
 ات.جراءيمي كصؼ لهذه اإل

 
 نيج الدراسة:. م2.4

الذم  التحميمي الكصفي الم هج باستخداـ الباحث قاـ الدراسة أهداؼ تحقيؽ أجؿ مف
مكك اتها  بيف بيا اتها، كالعبلقة كتحميؿ الدراسة، مكضكع الظاهرة كصؼ خبلله مف يحاكؿ
 .تحدثها التي ثاركاآل تتضم ها التي كالعمميات حكلها تطرح التي كاآلراء

يسعى "الم هج الذم  هبأ    التحميمي الكصفي الم هج (100:2006الحمدا ي ) كيعرؼ
التحميؿ كالتفسير الم ظـ  أشكاؿالراه ة فهك أحد أك  األحداث المعاصرة،أك  لكصؼ الظكاهر
مشكمة، كيقدـ بيا ات عف خصائص معي ة في الكاقع، كتتطمب معرفة أك  لكصؼ ظاهرة

 .التي  ستعممها لجمع البيا ات" كقاتالمشاركيف في الدارسة كالظكاهر التي  درسها كاأل
 ين لممعمومات:أساسوقد استخدم الباحث مصدرين 

مصػػادر إلػػى  ال ظػػرم لمدراسػػةطػػار حيػػث اتجػػه الباحػػث فػػي معالجػػة اإل: المصــادر الثانويــة .1
ة ذات العبلقػػػػػة، ج بيػػػػػكاأل ،كالمراجػػػػػع العربيػػػػػة ،الكتػػػػػب :البيا ػػػػػات الثا كيػػػػػة كالتػػػػػي تتمثػػػػػؿ فػػػػػي

كالػدكريات كالمقػػاالت كالتقػارير، كاألبحػػاث كالدراسػػات السػابقة التػػي ت اكلػت مكضػػكع الدارسػػة، 
 المختمفة.  تر تاإلكالبحث كالمطالعة في مكاقع 

جمػػػع إلػػػى  لمعالجػػػة الجكا ػػػب التحميميػػػة لمكضػػػكع الدراسػػػة لجػػػأ الباحػػػث: يـــةالولالمصـــادر  .2
لهذا الغرض. أداةك ةستبا االية مف خبلؿ األكلالبيا ات   لمدراسة، صممت خصيصا ن
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 جتمع الدراسة:. م3.4
عمى  كب اءن  ،ه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحثمجتمع الدراسة يعرؼ بأ   

المجتمع المستهدؼ يتككف مف جميع العامميف بالكظائؼ اإلشراقية  ف  إها فأهدافمشكمة الدراسة ك 
 أصحابهـ    كذلؾ ألمكظفنا ( 371المختمفة مف رئيس شعبة كحتى المدير العاـ، كالبالغ عددهـ )

ممكف ح( ممف ي76كالذيف يمتمككف المعرفة كالمعمكمات المطمكبة، كتـ استث اء عدد ) ،القرار
 (295)ليصبح العدد ال هائي  ةإشرافيغير  أعماؿ ك هـ يمارسكفكل رئيس شعبة شرافيإ ميسمى
 الكظيفي. ميسمىمجتمع الدراسة حسب المقر كال التالي، كيكضح الجدكؿ امكظفن 

 مجتمع الدراسة: (4-1)جدول 
 المجموع فأعمى إدارةمدير  مدير دائرة رئيس قسم رئيس شعبة المقر م
 77 9 25 33 10 الرئيسي 1
 38 1 5 14 18 الشمال 2
 64 3 12 23 26 غزة 3
 36 1 3 13 19 الوسطى 4
 45 1 4 20 21 خانيونس 5
 34 1 6 15 12 رفح 6

 295 16 55 118 106 المجموع
 %100 %5.4 %18.7 %40 %35.9 النسبة المئوية

 2018-3-1بشركة توزيع كيرباء محافظات غزة بتاريخ  داريةالشؤون اإل إدارةبيانات غير منشورة باالستعانة ب: المصدر
 

مجتمع أفراد جميع بتكزيع االستبياف عمى الشامؿ  الحصر  أسمكباستخداـ تـ كقد 
ة ب سبة استبا  (281) كقد تـ استرداد، دقةأكثر  بهدؼ الحصكؿ عمى  تائج الدراسة، كذلؾ

(95.25%). 
 

 :الدراسة أداة.4.4
 زماتاأل إدارةالقيادة التحكيمية في تحسيف  أساليبممارسة أثر  حكؿ " ةاستبا تـ إعداد 

 هي: ،محافظات غزة "، حيث تتككف مف ثبلث أقساـ رئيسة -بشركة تكزيع الكهرباء
 ،المؤهؿ العممي ،الج سلممستجيبيف ) الخصائص الديمغرافيةكهك عبارة عف : الولالقسم  -

 المحافظة(. ،س كات الخبرة ،الكظيفي ميسمىال
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 ةمكزع ،فقرة (22)كيتككف مف  ،القيادة التحكيمية أساليبكهك عبارة عف : القسم الثاني -
 (،2017 طي،)الش ، (2018حجك، باالستعا ة بدراسة كؿ مف )مجاالت  4عمى 

 هي:ك  (2015، )مرزكؽ (،2017 )العثما ي،
 .( فقرات6كيتككف مف ) ،التأثير المثالي: الولال ـــــالمج -
 ( فقرات.5كيتككف مف ) ،التحفيز الفكري: المجال الثاني -
 ( فقرات.5كيتككف مف ) ،الدافع اإلليامي: المجال الثالث -
 ( فقرات.6كيتككف مف ) ،االعتبارات الفردية: عـــالمجال الراب -

باالستعا ة  ( فقرة25كيتككف مف ) ،زماتاأل إدارةكهك عبارة عف خصائص : القسم الثالث -
 ،حجر)أبك (، 2017 ،د العاؿ)عب( 2016رماف،)أبك بالدراسات السابقة كم ها دراسة 

كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات  (2016 البمبيسي،) (،2016
 :(4-2) رقـ جدكؿ المبحكثيف لفقرات االستبياف حسب 

 درجات مقياس ليكرت الخماسي: (4-2) رقم جدول
 مكافؽ بشدة مكافؽ محايد غير مكافؽ غير مكافؽ بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة

 
 :ةستبانخطوات بناء اال.5.4

القيادة التحكيمية في  أساليبممارسة  أثر " إلىلمتعرؼ الدراسة  أداةقاـ الباحث بإعداد 
محافظات غزة "، كاتبع الباحث الخطكات التالية  -بشركة تكزيع الكهرباء زماتاأل إدارةتحسيف 
 ة:ستبا االلب اء 

كاالستفادة  ،الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الدراسةك اإلدارم  األدبعمى  االطبلع -1
 كصياغة فقراتها. ةستبا االب اء  م ها في

 .كفقراتها ةستبا االمف أساتذة الجامعات كالمشرفيف في تحديد مجاالت  ااستشار الباحث عددن  -2
 ة.ستبا تحديد المجاالت الرئيسة التي شممتها اال -3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -4
 .يةاألكلة في صكرتها ستبا تـ تصميـ اال -5
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 ة مف قبؿ المشرؼ.ستبا تـ مراجعة كت قيح اال -6
 دارةاإل أكاديميةهيئة التدريس في أعضاء  المحكميف مف ( مف11ة عمى )ستبا تـ عرض اال -7

العمػػػػػػػـك ككميػػػػػػػة  ،األقصػػػػػػػىكجامعػػػػػػػة  ،األزهػػػػػػػركجامعػػػػػػػة  ،يةسػػػػػػػبلمكالجامعػػػػػػػة اإل ،كالسياسػػػػػػػة
 .كالكمية العربية لمعمـك التطبيقية ،كالتك كلكجيا

اإلضػػافة أك  ة مػػف حيػػث الحػػذؼسػػتبا راء المحكمػػيف تػػـ تعػػديؿ بعػػض فقػػرات االآفػػي ضػػكء  -8
 (.2ممحؽ ) ،ة في صكرتها ال هائيةستبا لتستقر اال ،كالتعديؿ

 

 :العينة االستطالعية.6.4
العامميف بالكظائؼ اإلشرافية  مفمكظفنا  (20)  مف االستطبلعية الدراسة عي ة تٌكك ت

 صبلحيتها مف كالتحقؽ، الدراسة أداة تق يف عشكائية بغرض بطريقة اختيارهـ تـ، المختمفة
 في مشاكؿ كجكد لعدـ ا ظرن  بالتحميؿ ال هائي إدخالهـ تـ كقد األصمية، العي ة عمى لمتطبيؽ
 .كالثبات الصدؽ

 

 :ةستبانصدق اال.7.4
: 2010يقيس االستبياف ما كضع لقياسه" )الجرجاكم، ة يع ي " أفٍ ستبا صدؽ اال

(، كما يقصد بالصدؽ "شمكؿ االستقصاء لكؿ الع اصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ 105
 احية، ككضكح فقراتها كمفرداتها مف  احية ثا ية، بحيث تككف مفهكمة لكؿ مف يستخدمها" مف 

 ة بطريقتيف:ستبا قد تـ التأكد مف صدؽ اال، ك (179:2001)عبيدات كآخركف، 
 صدق آراء المحكمين "الصدق الظاىري": -1

 في المتخصصيف المحكميف مف عددنا الباحث يختار أفٍ  "هك :يقصد بصدؽ المحكميف
( حيث تـ عرض 107: 2010الدراسة" )الجرجاكم، مكضكع المشكمةأك  مجاؿ الظاهرة

أسماء ك   دارةاإلمتخصصيف في  (11)ة عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف ستبا اال
ما يمـز مف  إجراء(، كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف كقامت ب1المحكميف بالممحؽ رقـ )

ا ظر  -حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في صكرته ال هائية 
 (.2الممحؽ رقـ )
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 صدق المقياس: -2
 Internal Validityاالتساق الداخمي  أواًل:

مع المجاؿ  ةستبا االيقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
كذلؾ مف خبلؿ  ةستبا لبلالذم ت تمي إلية هذه الفقرة، كقد قاـ الباحث بحساب االتساؽ الداخمي 

كالدرجة الكمية لممجاؿ  ةستبا االحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت 
  فسه.
القيادة التحويمية " أساليبنتائج االتساق الداخمي لـ "  أوال(  

" والدرجة الكمية  المثاليمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التأثير : (4-3) رقم جدول
 لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

 القيمة االحتمالية
(Sig). 

يتجاكز عف مصالحه الشخصية بهدؼ تحقيؽ المصمحة   .1
 .العامة

.853* 0.000 

 0.000 *714. .يتصرؼ بشكؿ  مكذجي يسعى العاممكف لمحاكاته  .2

3.  
يحظى مف خبلله بثقة كاحتراـ كتقدير  أسمكبيتصرؼ ب
 .العامميف

.917* 0.000 

 0.000 *869. .يمتمؾ القدرة عمى إق اع العامميف لزيادة حماسهـ لمعمؿ  .4
 0.000 *896. .يعطى أكلكية لب اء مجمكعة مف القيـ المشتركة بيف العامميف  .5

6.  
كرسالة  هداؼالعامميف أليركز عمى تحقيؽ فهـ مشترؾ لدل 

 .شركة الكهرباء
.895* 0.000 

 .α ≤ 0.05ع د مستكل داللة إحصائينا االرتباط داؿ  *
"  المثاليالتأثير معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " ( 4-3)جدكؿ يكضح 

 0.05كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستكل مع كية 
≥α   لما كضع لقياسه. اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن 
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معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التحفيز الفكري " والدرجة الكمية : (4-4) رقم جدول
 لممجال

 بيرسونمعامل  الفقرة م
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000 *891. .يكجه العامميف لمعمؿ بركح الفريؽ  .1
 0.000 *913. .كرؤية شركة الكهرباء أهداؼيهتـ بتحفيز العامميف لتحقيؽ   .2
 0.000 *918. .الحماس لمعمؿ لدل العامميفإثارة ركح يعمؿ عمى   .3
 0.000 *898. .يتكقعكفمما كا كا أكثر  يشجع العامميف لتحقيؽ  .4
 0.000 *907. .داريةجماعي بالمهاـ اإلإحساس يعمؿ عمى تكفير   .5

 .α ≤ 0.05ع د مستكل داللة إحصائينا االرتباط داؿ  *
 

"  التحفيز الفكرم معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (4-4)جدكؿ يكضح 
 0.05كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستكل مع كية  ،كالدرجة الكمية لممجاؿ

≥α   لما كضع لقياسه. اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " الدافع اإلليامي " والدرجة الكمية : (4-5) رقم جدول

 لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000 *909. .يشارؾ العامميف أفكارهـ كيستمع لكجهات  ظرهـ ع د حؿ مشاكؿ العمؿ  .1

2.  
يشجع جميع العامميف عمى اكتشاؼ حمكؿ لممشكبلت المعقدة التي تكاجه 

 0.000 *915. الشركة.

ما يرغب العامميف تحقيقه في حياتهـ العممية إلى  التعرؼيحاكؿ باستمرار   .3
 )الكظيفية(.

.900* 0.000 

 0.000 *791. .مهاـ العمؿ  جازيقترح طرقا جديدة إل  .4
 0.000 *954. .يتيح الفرصة لمعامميف لمتفكير في المشاكؿ السابقة بطرؽ جديدة  .5

 .α ≤ 0.05ع د مستكل داللة إحصائينا االرتباط داؿ    *
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"  الدافع اإللهامي مجاؿ "معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  (4-5)جدكؿ يكضح 
 0.05كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستكل مع كية 

≥α   لما كضع لقياسه. اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " االعتبارات الفردية " والدرجة : (4-6) رقم جدول

 لممجالالكمية 

 معامل بيرسون الفقرة م
 لالرتباط

القيمة االحتمالية 
(Sig). 

 0.000 *808. .يستمع باهتماـ آلراء العامميف كيحتـر ق اعاتهـ  .1
 0.000 *838. .يهتـ بإشباع الحاجات الشخصية لمعامميف  .2
 0.000 *898. .يتعامؿ مع كؿ فرد مف العامميف بطريقة م اسبة له  .3

ايبدل اه  .4 بالعامميف الذيف ال يحظكف بالقبكؿ لدل  اشخصين  تمامن
 .زمبلئهـ

.810* 0.000 

 0.000 *856. .اجيدن  يعبر عف تقديره لمعامميف ع دما ي جزكف عمبلن   .5

6.  
لمعامميف الذيف لديهـ قدرات تميزهـ عف  اشخصين  ايعطي ا تباهن 

 .غيرهـ
.866* 0.000 

 .α ≤ 0.05ع د مستكل داللة إحصائينا االرتباط داؿ    *
االعتبارات  معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ " (4-6)جدكؿ يكضح 

الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبي ة دالة ع د مستكل  كالدرجة"  الفردية
 لما كضع لقياسه. اكبذلؾ يعتبر المجاؿ صادقن   α≤ 0.05مع كية 

 " زماتال  إدارةنتائج االتساق الداخمي لـ " خصائص  -
" والدرجة  زماتال  إدارةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " خصائص : (4-7) رقم جدول

 الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000 *827. .باستمرار زمةبرصد مؤشرات حدكث األالشركة  تهتـ  .1
 0.000 *920. زماتخاصة، مف مهامها الرئيسة رصد كمتابعة مؤشرات األ إداريةكحدة الشركة  يتكفر لدل  .2

عمى جمع كاكتشاؼ عبلمات الخطر، التي مف الممكف اف تككف مؤشر لحدكث  الشركة تعمؿ  .3
 .زمةاأل

.904* 0.000 
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مؤشرات احتماؿ  لمتعرؼ إلىلدراسة كافة متغيرات بيئة العمؿ الداخمية باستمرار الشركة تسعى   .4
 .زمةحدكث األ

.903* 0.000 

 0.000 *823. .زمةبعمميات تص يؼ كتبكيب كتحميؿ مؤشرات حدكث األالشركة تهتـ   .5
.المحتممة  زماتخطة شاممة لمتعامؿ مع األالشركة تضع   .6  0.000 *889. مستقببلن
 0.000 *857. .المحتممة زماتلمتعامؿ مع األ زماتاأل إدارةفريؽ  الشركة تشكؿ  .7
 0.000 *832. .المحتممة زماتتقديـ الدعـ المبلئـ لمفريؽ الذم يقـك بالتشخيص كالتخطيط لؤلإلى  الشركةتسعى   .8

لتبادؿ اإلمكا ات مثؿ )المادية كالبشرية  الشركة يسهؿ حدكث تفاعؿ متبادؿ بيف إدارات كأقساـ  .9
 .كقكع األزمةكالتق ية( في حاؿ 

.832* 0.000 

كيفية التعامؿ  لمتعرؼ إلىات المختمفة )االجتماعات، كرش العمؿ التدريب( جراءتتخذ الشركة اإل  .10
 حاؿ كقكعها زماتمع األ

.819* 0.000 

 0.000 *829. .زماتتأخذ الشركة عامؿ الكقت بعيف االعتبار ع د التعامؿ مع األ  .11

كالحد  زمةعمى األتستخدـ الشركة جميع ق كات االتصاؿ المتاحة ك ظـ االتصاؿ المختمفة لمسيطرة   .12
 .مف ا تشارها

.846* 0.000 

تقـك الشركة بكؿ ما هك متاح لديها لمتخفيؼ مف الصدمات كالضغكط عف المتأثريف ضحايا   .13
 .زمةاأل

.830* 0.000 

 0.000 *900. .الحتكاء الشائعات البلزمةتتخذ الشركة التدابير   .14
 0.000 *816. .كاألهميةكيات األكلكفؽ  سمـ  زمةتتعامؿ الشركة مع األ  .15
 0.000 *841. بدقة عالية. زمةلممكاقع التي تأثرت باأل البلزمةتحدد الشركة االحتياجات   .16
 0.000 *872. .كاستعاد  شاطها الطبيعي بسرعة كفاعمية زمةتسعى الشركة لمعالجة تأثيرات األ  .17
 0.000 *817. .زمةلممتضرريف مف حدكث األ البلزمةتقدـ الشركة الرعاية الم اسبة، التعكيضات كالمكافآت   .18
 0.000 *775. .زمةيقيـ الخطط التي استخدمت في مكاجهة األ  .19
 0.000 *778. .استعادة ال شاط في المؤسسةمبمغنا مالينا أل شطة تخصص الشركة   .20

 حدكثكعدهـ بها في أث اء الم افع كالتي سبؽ  صحابتقـك الشركة بتكصيؿ المعمكمات الكاممة أل  .21
 .زمةاأل

.786* 0.000 

كعبلجها كعمميات الفحص كالتفتيش ضمف الخطط ضرار تضع الشركة مقاييس تصحيح األ  .22
 .زماتاأل دارةالمستقبمية إل

.906* 0.000 

.السابقة لبلستفادة م ها  زماتاأل إدارةتقيـ الشركة مدل كفاءة كفعالية خطط كبرامج   .23  0.000 *865. مستقببلن
 0.000 *859. لمتعمـ كزيادة الخبرات البلحقة. زماتتحميؿ المجهكدات التي بذلت أث اء األتعمؿ الشركة عمى   .24
 0.000 *869. .زماتاأل إدارةالبحكث كالدراسات في مجاؿ  إجراءتشجع الشركة مكظفيها عمى   .25

 .α ≤ 0.05ع د مستكل داللة إحصائينا االرتباط داؿ    *
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 Structure Validityالصدق البنائي  ثانًيا:
التي  هداؼالذم يقيس مدل تحقؽ األ داةالصدؽ الب ائي أحد مقاييس صدؽ األ يعتبر

الكصكؿ إليها، كيبيف مدل ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية  داةتريد األ
 ة.ستبا لفقرات اال

ة والدرجة الكمية ستبانمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت اال: (4-8جدول رقم )
 ةستبانلال

 المجال
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية
(Sig.) 

 0.000 *922. .التأثير المثالي
 0.000 *901. .التحفيز الفكرم
 0.000 *912. .الدافع اإللهامي

 0.000 *943. .االعتبارات الفردية
 0.000 *899. القيادة التحويمية. أساليب

 0.000 *897. .زماتال  إدارةخصائص 
 .α ≤ 0.05ع د مستكل داللة إحصائينا االرتباط داؿ  *

ة دالة ستبا أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت اال (4-8)يبيف جدكؿ 
لما صادقة ة ستبا كبذلؾ تعتبر جميع مجاالت اال ؛α ≤ 0.05مع كية ع د مستكل إحصائينا 

 كضعت لقياسه.
 

 : ةستبانثبات اال .8.4
 عدة مرات تطبيقه أعيد إذا ال تائج االستبياف  فس يعطي ة هك أفستبا بثبات اال يقصد

امتتالية، كيقصد به  أم درجة يعطي المقياس قراءات متقاربة ع د كؿ مرة يستخدـ إلى  أيضن
مختمفة  أكقاتما هي درجة اتساقه كا سجامه كاستمراريته ع د تكرار استخدامه في أك  ،فيها

 .(97: 2010 )الجرجاكم،
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 الدراسة مف خبلؿ معامؿ ألفا كرك باخ  ةاستبا كقد تحقؽ الباحث مف ثبات 
Cronbach's Alpha Coefficient( 4-9، ككا ت ال تائج كما هي مبي ة في جدكؿ.) 

 ةستبانمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات اال: (4-9جدول رقم )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.927 6 .المثاليالتأثير 
 0.944 5 .التحفيز الفكرم
 0.938 5 .الدافع اإللهامي

 0.921 6 .االعتبارات الفردية
 0.973 22 .القيادة التحويمية أساليب

 0.974 25 .زماتال  إدارةخصائص 
 0.979 47 ةستبانجميع مجاالت اال

كرك باخ مرتفعة أف قيمة معامؿ ألفا  (4-9)كاضح مف ال تائج المكضحة في جدكؿ 
(، 0.979ة )ستبا بي ما بمغت لجميع فقرات اال، (0.921،0.974)لكؿ مجاؿ حيث تتراكح بيف 

 .ئياإحصاكهذا يع ى أف الثبات مرتفع كداؿ 
يككف الباحث قد ، ك (2ة في صكرتها ال هائية كما هي في الممحؽ )ستبا كبذلؾ تككف اال
ة كصبلحيتها ستبا مما يجعمه عمى ثقة تامة بصحة اال ؛الدراسة ةاستبا تأكد مف صدؽ كثبات 

 الدراسة كاختبار فرضياتها. أسئمةلتحميؿ ال تائج كاإلجابة عف 
 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  

 K-S))  Kolmogorov-Smirnovسمر كؼ  -اختبار ككلمجكركؼ  تـ استخداـ
Test ككا ت ال تائج كما هي الختبار ما إذا كا ت البيا ات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمه ،

 .(4-10)مبي ة في جدكؿ 
 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (4-10جدول رقم )

 (.Sig)القيمة االحتمالية  قيمة االختبار المجال
 0.265 1.005 .التأثير المثالي
 0.082 1.264 .التحفيز الفكرم
 0.124 1.178 .الدافع اإللهامي

 0.507 0.823 .االعتبارات الفردية
 0.508 0.823 .القيادة التحويمية أساليب
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 0.643 0.741 .زماتال  إدارةخصائص 
 0.532 0.807 ةستبانجميع مجاالت اال

مف أكبر  (.Sig)أف القيمة االحتمالية ( 4-10) كاضح مف ال تائج المكضحة في جدكؿ
حيث تـ كبذلؾ فإف تكزيع البيا ات لهذه المجاالت يتبع التكزيع الطبيعي  0.05 الداللةمستكل 

 .لتحميؿ البيا ات كاختبار فرضيات الدراسة المعمميةاستخداـ االختبارات 
 

 :ئية المستخدمةحصااإل ساليبال.9.4
 النحو اآلتي:ئية ستكون عمى حصاوالدوات اإل ساليبلطبيعة الدراسة فإن ال انظرً 
ي ألغراض أساسيستخدـ هذا األمر بشكؿ : ال سب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي .1

 .معرفة تكرار فئات متغير ما كيتـ االستفادة م ها في كصؼ عي ة الدراسة
 ة.ستبا (، لمعرفة ثبات فقرات االCronbach's Alphaاختبار ألفا كرك باخ ) .2
 ة.ستبا ( لمعرفة ثبات فقرات االsplit halfاختبار التجزئة ال صفية ) .3
 K-S)): Kolmogorov-Smirnov Testسمر كؼ-استخداـ اختبار ككلمجكركؼ .4

 يستخدـ هذا االختبار لمعرفة ما إذا كا ت البيا ات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمه.
: ( لقياس درجة االرتباطPearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسكف ) .5

قد تـ استخدامه لحساب االتساؽ ، ك هذا االختبار عمى دراسة العبلقة بيف متغيريفيقكـ 
 ة، كالعبلقة بيف المتغيرات.ستبا الداخمي كالصدؽ الب ائي لبل

( لمعرفة ما إذا كا ت متكسط درجة االستجابة قد T-Testفي حالة عي ة كاحدة ) Tاختبار  .6
داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات كلقد تـ استخدامه لمتأكد مف ، الحيادإلى  كصمت

 ة.ستبا اال
لمعرفة ما إذا كاف ه اؾ  independent sample t.testلعي تيف مستقمتيف  Tاختبار  .7

 ئية بيف مجمكعتيف مف البيا ات.إحصافركقات ذات داللة 
( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادم  .8

مف أكثر  أك ئية بيف ثبلث مجمكعاتإحصاؾ فركقات ذات داللة لمعرفة ما إذا كاف ه ا
 البيا ات.

 Multiple Regressionاختبار اال حدار المتعدد .9
 



 

 الممخص: .10.4
استعرض ا في هذا الفصؿ الطريقة كاإلجراءات المتبعة في الدراسة حيث تـ استخداـ الم هج 
الكصفي التحميمي، كتـ االستعا ة في الدراسة بمصادر اكلية كهي االستبا ة كمصادر ثا كية مثؿ 
الكتب كرسائؿ الماجستير كمكاقع اال تر ت، كتـ تحديد مجتمع الدراسة بالعامميف بالكظائؼ 

في شركة تكزيع الكهرباء، كتـ استخدـ أسمكب الحصر الشامؿ لمجتمع الدراسة كالذم  رافيةاإلش
 .( مكظفا371)

كتـ استعراض خطكات ب اء أداة الدراسة كأقساـ األداة، كالدراسات التي تـ االستعا ة بها في ب اء 
سة تتمتع بقدر عاؿ األداة، كتـ التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة، كقد بي ت ال تائج اف الدرا

( لمتعرؼ عمى طبيعة K-Sسمر كؼ ) –مف الصدؽ كالثبات، كتـ إجراء اختبار ككلمجكركؼ 
تكزيع البيا ات كالتي كا ت تتبع تكزيعا طبيعيا، كبالتالي تـ تحديد األساليب اإلحصائية الم اسبة 

 كفقا لهذا التحميؿ.
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 الخامس الفصل
 ومناقشتيا الدراسة فرضيات واختبار البيانات تحميل

 

 .تمييد 1.5.

 الشخصية. البيانات الدراسة وفق لعينة اإلحصائي الوصف 2.5.

 الدراسة. في المعتمد المحك 3.5.

 االستبانة. فقرات تحميل 4.5.

 .الدراسة فرضيات اختبار 5.5.
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 :تمييد.1.5
، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ البيا ات كاختبار فرضيات الدراسةل ايتضمف هذا الفصؿ عرضن 

كالتي تـ التكصؿ إليها مف خبلؿ  ،ةستبا الدراسة كاستعراض أبرز  تائج اال أسئمةاإلجابة عف 
المعالجات  إجراءلذا تـ  ،لممستجيبيفالخصائص الديمغرافية كالكقكؼ عمى  ،تحميؿ فقراتها

ئية حصاإذ تـ استخداـ بر امج الرـز اإل ،الدراسة ةاستبا ئية لمبيا ات المتجمعة مف حصااإل
ـ عرضها كتحميمها في هذا لمحصكؿ عمى  تائج الدراسة التي ت (SPSS)لمدراسات االجتماعية 

 .الفصؿ
 

 ئي لعينة الدراسة وفق الخصائص الديمغرافية:حصاالوصف اإل.2.5
 .الديمغرافيةالخصائص كفيما يمي عرض لخصائص عي ة الدراسة كفؽ 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -
 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس : (5-1) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 89.7 252 ذكر

 10.3 29 أ ثى

 100.0 281 المجموع
 

بي مػػػػا  ،مػػػػف عي ػػػػة الدراسػػػػة ذكػػػػكر (%89.7)( أف مػػػػا  سػػػػبته 5-1يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدكؿ )
معظػـ مػكظفي الشػػركة  ف  إطبيعػة عمػؿ الشػركة حيػث إلػى  الباحػث ذلػؾيعػزك ، ك إ ػاث (10.3%)

الصػػػيا ة عمػػػى  :، مثػػػؿاإل ػػػاث مػػػع شػػػاقة كصػػػعبة التػػػي ال ت اسػػػب أعمػػػاؿ هػػػـ يعممػػػكف   ذكػػػكر أل
كالعمػػػؿ مػػػع فػػػرؽ  ،ليػػػات الثقيمػػػة )الرافعػػػات(اآلكسػػػياقة السػػػيارات ك  ،كصػػػيا ة السػػػيارات ،الشػػػبكات

ال  األعمػػاؿكهػػذه  ،الميدا يػػة عمػػى العػػدادات كفػػرؽ التفتػػيش ،كالقػػراء الميػػدا ييف ،الجبايػػة الميدا يػػة
، كتتفػػؽ هػػذه داخػػؿ الشػػركة داريػػةفػػي المكاتػػب اإل بالشػػركة اإل ػػاثمعظػػـ  تعمػػؿك  ،اإل ػػاثت اسػػب 

كالػذم يكضػح اف  سػبة الػذككر مػف  ـ2018ء الفمسػطي ي لعػاـ حصاال تيجة مع تقرير المركز اإل
 .(%28.8) اإل اثك سبة  (،%71.2)القكل العاممة تقارب 
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي -
 توزيع عينة الدراسة حسب المؤىل العممي : (5-2) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد المؤىل العممي
 6.8 19 ثا كية عامة فأقؿ

 20.3 57 دبمـك
 62.3 175 بكالكريكس
 10.7 30 ماجستير
 - - دكتكراه
 100.0 281 المجموع

مػػػف عي ػػػة الدراسػػػة مػػػؤهمهـ العممػػػي ( %27.1)( أف مػػػا  سػػػبته 5-3يتضػػػح مػػػف جػػػدكؿ )
كهػػػي تػػػراكـ لػػػبعض المػػػكظفيف مػػػف  ،كيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ ألسػػػباب التكظيػػػؼ السػػػابؽ فأقػػػؿ دبمػػػكـ

ػ  سػبتهـ كا ػت عاليػة لكػف الكثيػر مػ هـ  ف  أا بػالبمديات قبؿ تحكيؿ المكظفيف لشػركة الكهربػاء، عممن
كيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ لكجػػػكد  مػػػؤهمهـ العممػػػي دبمػػػكـ (%20.3) ،تقاعػػػد فأصػػػبحت  سػػػبتهـ متد يػػػة

محصػميف أك  يف الميػدا ييفالمحصػمأك  بعض الكظائؼ التي تحتاج لدبمكـ متكسط كف ي الكهرباء
كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ لكجػػكد  مػػؤهمهـ العممػػي بكػػالكريكس (%62.3) ،فػػكاتير الكهربػػاء فػػي المقػػرات

 بمػػا يتكافػػؽ مػػعداخػػؿ الشػػركة حسػػب الشػػركط القا ك يػػة  عمميػػة التكظيػػؼت ظػػيـ إلػػى  دلأقػػا كف 
 ،كالمبرمجيف ،دارييفكاإل ،كالمحاسبيف ،المه دسيف :المطمكبة في داخؿ الشركة مثؿ التخصصات

عهـ مؤهػػؿ يجمػػ، حيػػث يحمػػؿ خػػرلكغيػػرهـ مػػف المهػػف األ كجمػػيعهـ يحممػػكف درجػػة البكػػالكريكس
كيعػػػزك الباحػػػث ذلػػػؾ لرغبػػػة المػػػكظفيف  ،مػػػؤهمهـ العممػػػي ماجسػػػتير (%10.7)بي مػػػا  ،بكػػػالكريكس
تحسػػػيف كضػػػعهـ هػػػا فػػػي الشػػػركة، ك  التػػػي يؤدك  األعمػػػاؿا عمػػػى ممػػػا يػػػؤثر إيجابينػػػ  فسػػػهـألتطػػػكير 
 .في المستقبؿالكظيفي 

 الوظيفي ُمسمىتوزيع عينة الدراسة حسب ال -
 الوظيفي ُمسمىتوزيع عينة الدراسة حسب ال: (5-3) رقم جدول

الوظيفي ُمسمىال  النسبة المئوية % العدد 
 5.3 16 إدارةمدير 

 18.1 51 مدير دائرة

 40.6 114 رئيس قسـ

 35.9 101 رئيس شعبة

 100.0 281 المجموع
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مػػف عي ػػة الدراسػػة مسػػماهـ الػػكظيفي  (%5.3)( أف مػػا  سػػبته 5-3يتضػػح مػػف جػػدكؿ )
  سبتهكالذم  دارةمدير اإل ف  أحيث  ،الشركة إدارةهيكمية لطبيعة  ؛كيعزك الباحث ذلؾ ،إدارةمدير 

 األعمػػػػاؿمػػػػع  يت اسػػػبكهػػػػك  ،شػػػرافي بعػػػػد المػػػػدير العػػػاـ بالشػػػػركةإعمػػػػى م صػػػػب أهػػػك %( 5.3)
ككمػا ، الػدكائر مػديرمالمػدير العػاـ ك مع  الخطط بالتكافؽ بإعداديقـك التي يمارسها فهك  اإلشرافية
حمقة الكصؿ مػا بػيف الجهػات  هأل   ا جدن م اسبة %( 18.1كالتي  سبتها )الدائرة مدير  ف  إ بلحظ ف

هيكميػػػة كتتكافػػػؽ مػػػع ، األقسػػػاـكرؤسػػػاء  كالجهػػػات الت فيذيػػػة اإلدارات مػػػديرمالعميػػػا مػػػف  داريػػػةاإل
شػػراؼ العميػػا ازداد عػػدد المػػكظفيف الػػذيف يػػتـ اإل داريػػةالشػػركة حيػػث كممػػا  زل ػػا مػػف المسػػتكيات اإل

، حيػػث كجػػكد غيػر مت اسػػبة مػع  سػػبة رئػػيس الشػعبة%( 40) األقسػػاـ كلكػػف  سػبة رؤسػػاء عمػيهـ،
ػػكاأل األقسػػاـقػػؿ مػػف رؤسػػاء أ سػػبة الشػػعب ألف   ؛خمػػؿ كاضػػح فػػي ا كممػػا ارتفع ػػا ألعمػػى صػػؿ دائمن

كيعػزك عمػى، األ داريػةالمؤسسات المختمفػة يقػؿ عػدد المسػتكيات اإلأك  الهيكؿ الت ظيمي لمشركات
 ت اسػب مػع األقسػاـ سػبة رؤسػاء  ف  إحيػث %( 35.9تػد ي  سػبة رؤسػاء الشػعب ب سػبة ) الباحث
 األقسػػػػػاـزيػػػػػادة  سػػػػػبة رؤسػػػػػاء اليكميػػػػػة كيعػػػػػزك الباحػػػػػث   األعمػػػػػاؿشػػػػػركة الكهربػػػػػاء فػػػػػي  أعمػػػػػاؿ

كف قػػػراء كف يػػػيف كجبايػػػة مػػػميعالمػػػكظفيف فػػػي الشػػػركة معظػػػـ  ف  أعمػػػى الشػػػعب حيػػػث %( 40.6)
 ف  أالكبيػر، عممػا بػ األقسػاـمما يفسر عدد رؤسػاء  اخذ م اصب إشرافيهأك  ميدا ية كال يتـ ترقيتهـ

كهػػػذا هػػػك سػػبب تػػػد ي ال سػػػبة لعػػػدـ  ؛إداريػػػةرؤسػػاء الشػػػعب فػػػي غػػالبهـ هػػػـ يعممػػػكف فػػػي مكاتػػب 
 .دا ييف عمى أم ترقياتحصكؿ العامميف المي

 توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة -
 الدراسة حسب سنوات الخبرةمجتمع توزيع : (5-4) رقم جدول

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة
 11.0 31 س كات 5أقؿ مف 

 24.6 69 س كات 10أقؿ مف إلى  س كات 5مف 

 27.8 78 س ة 15أقؿ مف إلى  س كات 10مف 

 36.7 103 س ة فأكثر 15مف 

 100.0 281 المجموع
 

مف عي ة الدراسة س كات خبرتهـ أقؿ  (%11.0)أف ما  سبته ( 5-4)يتضح مف جدكؿ
لسد بعض ا حديثن  تـ تعيي هـهؤالء المكظفيف ألف   كيعزك الباحث تد ي هذه ال سبة س كات 5مف 

 (%27.8) ،س كات 10مف أقؿ إلى  س كات 5تتراكح س كات خبرتهـ مف  (%24.6) ،الشكاغر
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كيعزك الباحث تقارب  سب أعداد  ،س ة 15أقؿ مف إلى  س كات 10تتراكح س كات خبرتهـ مف 
س ة  15س كات حتى  5المكظفيف في الفئات اإلشرافية لممكظفيف الذيف تزيد س كات الخبرة مف 

 شاء الشركة كالفصؿ عف البمديات كتـ إهـ تـ تكظيفهـ بعد تككيف الشركة بعد    حيث كذلؾ أل
تقافتأهميهـ  كهي  س ة فأكثر 15س كات خبرتهـ مف  (%36.7)بي ما  ،مهاراتهـ ليقكدكا الشركة كا 

ا ك  ،مكظفيف في سمطة الطاقة كاكا  ى، حيثهـ مكظفيف قدام   أكبر حيث ال سبة األ في أيضن
 .عمى كثير مف االمتيازات حيف ا تقالهـ  شاءها كحصمكاإالبمديات كا تقمكا لمعمؿ في الشركة بعد 

 توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة -
 توزيع عينة الدراسة حسب المحافظة :(5-5) رقم جدول 

 النسبة المئوية % العدد المحافظة
 12.1 34 رفح

 15.3 43 خا يك س

 12.5 35 الكسطى

 21.4 60 غزة

 12.1 34 الشماؿ

 26.7 75 المقر الرئيسي

 100.0 281 المجموع
 

مف عي ة الدراسة يعممكف في  (%12.1)( أف ما  سبته 5-5يتضح مف جدكؿ )
يعممكف في محافظة  (%12.5) ،يعممكف في محافظة خا يك س (%15.3) ،محافظة رفح

يعممكف في محافظة الشماؿ، بي ما  (%12.1) ،يعممكف في محافظة غزة (%21.4) ،الكسطى
 يعزك الباحث هذه ال تيجة أف  ، ك يعممكف في المقر الرئيسي (26.7%)

كجكد كذلؾ ل (%26.7)  سبتهالمقر الرئيسي عدد المكظفيف فيه كبير كالتي تبمغ  
تقكد جميع المقرات، مع ضركرة تقميص  التاليكائر كبدارات في المقر الرئيسي تشرؼ عمى دإ

في المحافظات   قؿ الكثير مف الصبلحيات لممقرات عدد العامميف في المقر الرئيسي حيث تـ
عض كتكزيع ب ،أكبر تعزيز البلمركزية بشكؿفي  دارةا في كجهة  ظر اإلالمختمفة تماشين 

لكي يعممكا كي تجكا كصبحكا فاعميف، اما بال سبة  لمقر  ؛راتقمالمكظفيف مف المقر الرئيسي لم
المكظفيف البالغة   سبتهما يفسر  كهذا ؛اشتراؾ (91000)غزة يكجد به ما يقارب مف 

دارتهاحيث يحتاج هذا العدد مف االشتراكات  (،21.4%) عدد كبير مف المكظفيف كالخبرات  كا 
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 ،عميها كمقابمة الجمهكر كحؿ المشكمة المرتبطة بها شراؼالمختمفة لئل األقساـختمفة كمف الم
صغر مف مدي ة رفح أفمدي ة غزة مف حيث المساحة  ،ةيمحدد المساحة ليس له فاعم ف  أا بعممن 
كجكد هذا العدد الكبير مف إلى  دلأبراج في مدي ة غزة بشكؿ كبير  كلكف كجكد األمثبلن 

ما بال سبة لمقر خا يك س فعدد أ، هذه االشتراكات دارةإلأكبر  احتياج كادر التاليكب ؛االشتراكات
بعد مقر غزة في عدد  التاليكهك  (15.5)  سبتهاشتراؾ حيث كا ت  (56000)االشتراكات 
ما بال سبة لمقر أ، عدد االشتراكاتلكادر كبير مف المكظفيف لت اسب  حيث يحتاج االشتراكات

ككما  (44000)كالشماؿ  (،38000) ىتقريبا كالكسط (33600)رفح كاف عدد االشتراكات 
ا  سبة عدد االشتراكات ك  ف  أ بلحظ  قاربة فكاف  سبة عدد المكظفيف المساحة الجغرافية متأيضن

 خرل.قؿ مف المقرات األأعدد االشتراكات  ف  أكهذا يدؿ عمى  (،%12)ا متقاربة جدن 
 

 (.Ozen et al, 2012) المحك المعتمد في الدراسة .3.5
 مقياس ليكرت في الخبليا طكؿ تحديد تـ فقد الدراسة في المعتمد المحؾ لتحديد
أكبر  عمى تقسيمه ثـ ( كمف4=1-5) المقياس درجات بيف المدل حساب خبلؿ الخماسي مف

 ( كبعد ذلؾ تـ إضافة هذه القيمة0.80=4/5أم ) الخمية طكؿ عمى لمحصكؿ المقياس في قيمة
 لهذه األعمى الحد لتحديد كذلؾ) صحيح كاحد كهي المقياس بداية) المقياس في قيمة أقؿإلى 

 :التالي الجدكؿ في مكضح هك كما الخبليا طكؿ أصبح كهكذا الخمية،
  

 يوضح المحك المعتمد في الدراسة: (5-6) رقم جدول
 درجة الموافقة الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

 ضعيفة جدا 20% -36%مف  1 - 1.80مف 
 ضعيفة 36% - 52%أكبر مف  1.80 - 2.60 أكبر مف 
 تكسطةم % 52%- 68أكبر مف  2.60 – 3.40أكبر مف 
 كبيرة 68%- 84%أكبر مف  3.40 – 4.20أكبر مف 
 كبيرة جدا 84 %-100% أكبر مف  5 -  4.20أكبر مف 

 

 اعتمد الباحث عمى ترتيب االستجابة، مستكل عمى كالحكـ الدراسة  تائج كلتفسير
حدد  كقد مجاؿ، كؿ في الفقرات كمستكل لبلستبياف المجاالت مستكل عمى الحسابية المتكسطات

 .لمدراسة المعتمد المحؾ حسب المكافقة درجة الباحث
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 ة:ستبانتحميل فقرات اال.4.5
 القيادة التحويمية " أساليبتحميل فقرات "  أواًل:
 " المثاليالتأثير  تحميل فقرات مجال " -

لمعرفة  tتـ استخداـ المتكسط الحسابي كاال حراؼ المعيارم كالكزف ال سبي كالترتيب كقيمة اختبار 
 .(5-7)ال تائج مكضحة في جدكؿ .درجة المكافقة

 tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار : (5-7) رقم جدول
 " المثاليلكل فقرة من فقرات مجال " التأثير 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 الترتيب النسبي

درجة 
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

يتجاكز عف مصالحه الشخصية بهدؼ   .1
 .تحقيؽ المصمحة العامة

 0.000 5.32 متكسطة 6 67.26 1.14 3.36

يتصرؼ بشكؿ  مكذجي يسعى العاممكف   .2
 .لمحاكاته

 0.000 7.91 كبيرة 5 69.39 0.99 3.47

يحظى مف خبلله بثقة  أسمكبيتصرؼ ب  .3
 .كاحتراـ كتقدير العامميف

 0.000 11.95 كبيرة 1 74.46 1.01 3.72

يمتمؾ القدرة عمى إق اع العامميف لزيادة   .4
 .حماسهـ لمعمؿ

 0.000 9.83 كبيرة 2 72.46 1.05 3.62

يعطى أكلكية لب اء مجمكعة مف القيـ   .5
 0.000 7.24 كبيرة 4 69.82 1.13 3.49 .المشتركة بيف العامميف

6.  
يركز عمى تحقيؽ فهـ مشترؾ لدل 

كرسالة شركة  هداؼالعامميف أل
 .الكهرباء

 0.000 9.57 كبيرة 3 71.96 1.04 3.60

 0.000 10.10 كبيرة  70.82 0.90 3.54 اجميع فقرات المجال معً  
 

 يمكن استخالص ما يمي: (5-7)من جدول 
يحظى مف خبلله بثقة كاحتراـ كتقدير  أسمكبيتصرؼ ب لمفقرة الثالثة "المتكسط الحسابي  -

يع ي أف  ، كهذا (%74.46)( أم أف الكزف ال سبي 5)الدرجة الكمية مف  3.72" يساكم  العامميف
جيدة  كعا كبيرة  كجكد مكافقةيفسر الباحث ، ك العي ة عمى هذه الفقرةأفراد مكافقة مف قبؿ ه اؾ 

عمى أكمثؿ ا كقدكة سمككين  القائد يتصرؼألف   المثاليبخصكص التأثير  المجتمعأفراد مف  ما
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راحهـ أتفراحهـ ك أفي  مف خبلؿ مشاركتهـلكؿ العامميف، بحيث يحظى باحترامهـ كتقديرهـ 
 .الكاز ة التي تؤثر في كؿ العامميف تها صالحيف مف خبلؿ شخصيفرادن أكيدفعهـ ليكك كا 

يتجاكز عف مصالحه الشخصية بهدؼ تحقيؽ المصمحة  ى "األكللمفقرة المتكسط الحسابي  -
مكافقة متكسطة يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%67.26)أم أف الكزف ال سبي  3.36" يساكم  العامة

العبلقات الشخصية تمعب  ف  أذلؾ يفسر الباحث ، ك العي ة عمى هذه الفقرةأفراد "حياد" مف قبؿ 
ا ك  ،ا في الحصكؿ عمى مزاياا كبيرن دكرن  سيطرتهـ ك في القرار  بالشركة ا فراد بعض المت فذيفأيضن

دارةك عمى رؤية  كمراكز قكل داخؿ  التأثيرمف خبلؿ م اصبهـ العميا التي لها قدرة الشركة  ا 
 مصالح الشركة حيث يعمؿ هؤالء المت فذيف  بالشركة عمى تحقيؽ مصالحهـ الخاصة أك

جاءت هذه  دكف ال ظر لمصالح كحاجات غيرهـ مف العامميف بالشركة أشخاص يخصك هـ،
 فقط. محايدةال سبة 

أم أف   3.54" يساكم المثاليالتأثير  لمجاؿ "الحسابي يمكف القكؿ بأف  المتكسط بشكؿ عاـ  -
 العي ة عمى فقراتأفراد مف قبؿ كبيرة مكافقة يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%70.82)الكزف ال سبي 

كمف  المديريف ف  إكبيرة حيث يفسر الباحث كجكد مكافقة ب سبة ، ك هذا المجاؿل عدة البي استبا 
شخصية كاز ة تؤثر  كفمكتيمك  /خبلؿ اختيارهـ تـ صقؿ معارفهـ كمهاراتهـ كخبراتهـ بالتدريب

ا ك  ،في عمؿ المكظفيف  ىتفاعمه االجتماعي كاضح ككبير، كتصرفاته الشخصية تحظأيضن
 .بقبكؿ كرضا المكظفيف

درجة  ف  أ( التي دلت عمى 2018مع دراسة )حجك، في ىذه النتيجة  الدراسة ىذه واتفقت
لدل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة كبيرة كبمغت بكزف  سبي  المثالي بيعد التأثيرممارسة 

 شركتي ت أف اهتماـ القيادات العامة فيأظهر ( حيث 2016رماف،)أبك كدراسة ، %(74.99)
تقدير  مستكل ضمف جاءت المثالي بيعد التأثيرية برد الفكسفات األ كم اجـ العربية  البكتاس
اهتماـ القيادات العامة بكزارة بٌي ت أف  ( حيث 2016شريؼ، )أبك دراسة كؿ مف ك ، مرتفع

(، كدراسة 77.2كاؼ بدرجة كبيرة كبمغت  سبة المكافقة ) المثالي بيعد التأثيرالصحة الفمسطي ية ب
في الشركة العامة  دارية( كالتي دلت عمى امتبلؾ القيادات اإل2015)الساعاتي، كالمسارم،

( التي دلت 2016كدراسة ) اجي،  (72.2بدرجة كبيرة ) المثالي بيعد التأثيرلاأللباف لم تكجات 
المدارس الثا كية في محافظات غزة كبيرة  مديرملدل  المثالي بيعد التأثيردرجة ممارسة  ف  أعمى 

ف في جهاز يالعامم المديريفامتبلؾ  بٌي ت( كالتي 2015(، كدراسة )القدرة، 81.4كبمغت )
كدراسة )الفريجي،  %(،81.5ب سبة كبيرة بمغت ) المثالي بيعد التأثيرالشركة الفمسطي ية ل

 المثالي بيعد التأثيربمدي ة بغداد ل اإلعداديةالمدراس  مديرمدرجة ممارسة بٌي ت أف  ( التي 2014
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( التي 2015كدراسة )السمطي،  ،اها تقارب درجة كبيرة جدن    أ%( كحتى 83.3كبيرة ك سبتها )
بدرجة كبيرة بمغت  المثالي بيعد التأثيرالمدارس الثا كية بمحافظات غزة يمارسكف  مديرمبٌي ت أف  

في  فمديريكبير لم المثالي تأثيرالكجكد  أكضحت( حيث 2014(، كدراسة )حسيف، 68.6)
( 2014دراسة )ك عاف، ك  %(81.33)بالعراؽ بدرجة مكافقة كبيرة بمغت  العاليمؤسسات التعميـ 

 ،%(75) عالية ب سبة ال مط هذا يمارسكف الحككمية الثا كية المدارس مديرمبٌي ت أف   التي
 مف كؿكدراسة  .كبيرة بدرجة الكاريزما عدبي  ممارسة مستكل جاء الذم 2010)  خمؼ،(ك
 كبيرة ممارسة األم ية القيادات تمتع تأظهر  التي 2006) العازمى،(ك 2010)  العطكل،)
ا  ال تائج اتفقت كما .المثالي التأثير سمكبأل  امتبلؾ بٌي ت كالتي 2015) القدرة،) دراسة معأيضن

 %(،81.5) عالية ب سبة المثالي بيعد التأثيرل الفمسطي ية الشرطة جهاز في العامكف المديريف
 التأثير يمارسكف قادتهـ أف   يركفراسة الد عي ةأفراد بٌي ت أف   التي (2012كمع دراسة )العزالي، 

 ممارسة مستكلبٌي ت أف   كالتي (2016العاؿ، عبد) دراسة مع اتفقت، ك عالية بدرجة المثالي
ربيع، )أبك كمكافقة كبيرة جدا مع دراسة  %(81.5) بغزة الثا كية مدارس لمديرم التحكيمية القيادة
ب سبة  المثاليتمتع العامميف بكزارة الداخمية لممارسة كبيرة لمتأثير  بٌي ت( التي 2017

(77.29)%. 
ت أظهر ( كالتي 2018)العثما ي،  بعض الدراسات كدراسة مع ا سبين  النتيجة ىذه واختمفت  -

بشكؿ متكسط بكزف  سبي  المثالي بيعد التأثيربالمدارس الخاصة ل داريةامتبلؾ القيادات اإل
لدل مديرم  المثالي بيعد التأثيرتكافر  أكضحت( التي 2016)عبد العاؿ،  كدراسة%( 65.16)

 كاختمفت، %(64.55المدارس الثا كية بمحافظات غزة كا ت متكسطة حيث بمغ كز ها ال سبي )
ا   امتكسطن  جاء المثالي بيعد التأثير ممارسةبٌي ت أف   كالذم 2012) الديب،) دراسة  معأيضن
 في التدريس هيئةأعضاء   ظر كجهة مف داريةاإل لمقيادات بال سبة%( 53.1)  سبي بكزف

 ب سبة جاء المثالي التأثير مجاؿبٌي ت أف   الذم 2010) الرقب،(كدراسة  الفمسطي ية، الجامعات
 العامرم،(كدراسة  الفمسطي ية، الجامعات في داريةاإل لمقيادات بال سبة %( 67.67) متكسطة
 كا ت الكاريزمية لمتأثير السعكدية الحككمية األجهزة مديرم ممارسةبٌي ت أف   التي (2002
 مستكل أف   أكضحت كالتي( 2016 عكدة، أبك)دراسة  مع اجزئين  اختمفت كذلؾ، ك متكسطة
 اكاختمفت جزئين ، %(66.30متكسطة ) ب سبة كاف األم ي القطاع في التحكيمية القيادة ممارسة

 بيعد التأثير تمارس السياسية الفمسطي ية القيادات أف   بيف الذم( 2015)القا كع، مع دراسة 
  %(.88.36) عالية ب سبة المثالي
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 " التحفيز الفكري تحميل فقرات مجال " -
لمعرفة  tتـ استخداـ المتكسط الحسابي كاال حراؼ المعيارم كالكزف ال سبي كالترتيب كقيمة اختبار 

 (.5-8)ال تائج مكضحة في جدكؿ .درجة المكافقة
 tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (5-8) رقم جدول

 لكل فقرة من فقرات مجال  " التحفيز الفكري"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

يكجه العامميف لمعمؿ بركح   .1
 .الفريؽ

 0.000 8.87 كبيرة 1 71.50 1.08 3.58

2.  
يهتـ بتحفيز العامميف 

كرؤية شركة  أهداؼلتحقيؽ 
 .الكهرباء

 0.000 7.46 كبيرة 3 69.39 1.05 3.47

3.  
إثارة ركح يعمؿ عمى 

الحماس لمعمؿ لدل 
 .العامميف

 0.000 7.71 كبيرة 2 69.93 1.08 3.50

4.  
 يشجع العامميف لتحقيؽ

 .مما كا كا يتكقعكفأكثر 
 0.000 6.91 كبيرة 5 68.59 1.04 3.43

5.  
إحساس يعمؿ عمى تكفير 
 .داريةجماعي بالمهاـ اإل

 0.000 7.00 كبيرة 4 68.95 1.06 3.45

 0.000 8.77 كبيرة  69.74 0.93 3.49 اجميع فقرات المجال معً  
 

 استخبلص ما يمي:يمكف  (5-8)مف جدكؿ 
" يساكم  مما كا كا يتكقعكفأكثر  يشجع العامميف لتحقيؽ ى "األكللمفقرة المتكسط الحسابي  -

 كبيرة مكافقةيع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%71.50)( أم أف الكزف ال سبي 5)الدرجة الكمية مف  3.58
ككعيها بأهمية لخبرة قيادة الشركة الكبيرة،  تعكد ال تيجةك  ؛العي ة عمى هذه الفقرةأفراد مف قبؿ 

المرسكمة لمشركة، كتعزيز مبدأ المسؤكلية المشتركة كليس  هداؼالعمؿ الجماعي في تحقيؽ األ
 .دارةالفردم، كما اف التكجيه لمعمؿ الجماعي أحدل كظائؼ اإلداء الفردية، مقار ة باأل
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" يساكم  داريةجماعي بالمهاـ اإلإحساس يعمؿ عمى تكفير "  لرابعةلمفقرة االمتكسط الحسابي  -
العي ة أفراد مف قبؿ كبيرة مكافقة يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%68.59)الكزف ال سبي  أم أف   3.43

عمى مف أمما يتكقع، أم أكثر  كيمكف تفسير ذلؾ باف مثؿ هذه الحقيقة، عمى هذه الفقرة
أف يظهر  ما في جعبته لهـ مف مكافآت كحكافز حتى المستكل المخطط له فيتطمب مف المدير  

 .يشجعهـ عمى ذلؾ
 

 أم أف   3.49" يساكم التحفيز الفكرم  لمجاؿ "الحسابي يمكف القكؿ بأف  المتكسط بشكؿ عاـ  -
العي ة عمى أفراد مف قبؿ بدرجة كبيرة مكافقة يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%69.74)الكزف ال سبي 

بشركة الكهرباء بممارسة كظيفة  المديريفكيمكف تفسير ال تيجة الهتماـ ، فقرات هذا المجاؿ
كفؽ   جازية لممدير عمى الحث الجماعي التحفيز الدائـ لئلساسالتكجيه كهي الكظائؼ األ

المعايير المتفؽ عميها، كزرع الحس الجماعي كمعرفة االشتراؾ بصياغة ككضع رؤية الشركة 
 .لذلؾ األقساـك  اإلداراتدعكة المدير العاـ لجميع كهذا ما تـ مف خبلؿ  ،هاأهدافك 
ي ت أف اهتماـ ب( حيث 2018دراسة )العثما ي، مثؿ   الدراسات بعض مع النتائج ىذه واتفقت -

 %( كدراسة68.58القيادات في المدراس الخاصة يمارسكف التحفيز اإللهامي كبكزف  سبي )
التحفيز الفكرم في الجمعيات الخيرية بقطاع عد كجكد بي  ف  أت عمى التي دلٌ ( 2018)حجك، 

( كالتي تكصمت 2014، )حسيف %( كدراسة72.86غزة كا ت بمكافقة كبيرة كبكزف  سبي )
لمعامميف في مؤسسات التعميـ العالـ بالعراؽ حيث كا ت درجة  المديريفلكجكد تحفيز فكرم مف 

بٌي ت أف  ( التي 2015 %(، كدراسة )السمطي،72.7المكافقة كبيرة كبمغت كز ها ال سبي )
الفكرم بدرجة كبيرة بمغت  زالمدراس الثا كية بمحافظات غزة يمارسكف بعد التحفي مديرم

اهتماـ القيادات العاممة بكزارة الصحة  ت أف  بيٌ ( حيث 2016شريؼ، )أبك كدراسة %(، 73)
 القا كع،)%( كدراسة 74.4عد التحفيز الفكرم كاؼ بدرجة كبيرة كبكزف  سبي )الفمسطي ية ببي 

 مكافقة بدرجة الفكرية االستثارة تمارس بعد الفمسطي ية السياسية القيادات أف   يبيف الذم  2015)
 في العامكف المديريف امتبلؾ بٌي ت كالتي)  2015 القدرة،)كدراسة ، (%83.87)ب سبة  كبيرة
 أبك) سةار د  كمع %( 81.5) عالية ب سبة الفكرية االستثارة عدلبن  الفمسطي ية الشرطة جهاز
 عالية ب سبة يمارس بغزة األم ي القطاع في الفكرم التحفيز ف  أ تأظهر  كالتي( 2016 عكدة،

 كالتي( 2016 العاؿ، عبد(ك)  2014 ك عاف،)مف كؿ دراسة  تائج مع كاتفقت%( 71.35)
 ف  أك  الحككمية الثا كية المدارس مديرم لدم%( 74.4) ب سبة كاف الفكرم التحفيزبٌي ت أف  

كجكد مكافقة كبيرة لدل العامميف  بٌي ت( كالتي 2017ربيع، )أبك ه اؾ مكافقة  سبية مع دراسة 
 .%(77.75ب سبة )ككاف  المثاليفي كزارة الداخمية  لمتأثير 
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اهتماـ القيادات  ت أف  أظهر ( حيث 2016رماف،)أبك  كؿ مف راسةد مع اجزئيً  واختمفت -
 جاءت عد التحفيز الفكرمية ببن رد الفكسفات األ كم اجـ العربية  البكتاس شركتي العامة في

درجة امتبلؾ  ف  أت عمى ( كالتي دلٌ 2015)الساعاتي كالمسارم،  تقدير متكسط مستكل ضمف
عد التحفيز الفكرم متكسطة بكزف  سبي لبي األلباف في الشركة العامة لم تكجات  داريةالقيادات اإل

 اإلعداديةالمدراس  مديرمدرجة ممارسة بٌي ت أف  حيث  ،(2014 كدراسة )الفريجي، (66.4)
( 2016%( كدراسة )مرزكؽ، 65.78عد التحفيز الفكرم متكسطة ك سبتها )بمدي ة بغداد لبي 

عد التحفيز الفكرم في جامعة محمد خيضر لبي  داريةف درجة ممارسة القيادات اإلأ أكضحتالتي 
بٌي ت أف   كالتي( 2012 ال جار،) %( كدراسة66.64كا ت متكسطة كبمغ كز ها ال سبي )

 الديب،(، كدراسة %(86.86) الحالية الدراسة له كصمتت مما أعمى ب سبة الفكرم التحفيز
 ب سبة الفكرية االستثارة عدبي  تمارس كاديميةاأل داريةاإل القيادات أف   تأظهر  كالتي( 2012
 حيث(، 2008 عيسى،، كدراسة )التدريسية الهيئةأعضاء   ظر كجهة مف  %(52.1) ضعيفة
 المدرسة داخؿ تتـ التي كاأل شطة الفعاليات يعزز ال المدير أف   الدراسة عي ة  تائج تأظهر 
  ضعيفة كا ت الفكرية االستثارة  سبة التاليكب العامميف بيف الشريؼ الت افس ةثار إل
(48.82.)% 

 "الدافع اإلليامي  تحميل فقرات مجال " -
لمعرفة  tتـ استخداـ المتكسط الحسابي كاال حراؼ المعيارم كالكزف ال سبي كالترتيب كقيمة اختبار 

 (.5-9ال تائج مكضحة في جدكؿ ).درجة المكافقة
 tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار : (5-9جدول رقم )

 " الدافع اإلليامي " لكل فقرة من فقرات مجال

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

1.  
يشارؾ العامميف أفكارهـ 
كيستمع لكجهات  ظرهـ 

 .ع د حؿ مشاكؿ العمؿ
 0.000 7.07 كبيرة 2 69.57 1.13 3.48

2.  

يشجع جميع العامميف عمى 
اكتشاؼ حمكؿ لممشكبلت 
المعقدة التي تكاجه 

 الشركة.
 

 0.000 6.60 كبيرة 4 68.29 1.05 3.41
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3.  

 التعرؼيحاكؿ باستمرار 
ما يرغب العامميف إلى 

تحقيقه في حياتهـ العممية 
 )الكظيفية(.

 0.000 3.54 متكسطة 5 64.71 1.11 3.24

  جازا جديدة إليقترح طرقن   .4
 .مهاـ العمؿ

 0.000 8.62 كبيرة 1 70.64 1.03 3.53

5.  
يتيح الفرصة لمعامميف 
لمتفكير في المشاكؿ 

 .السابقة بطرؽ جديدة
 0.000 6.54 كبيرة 3 68.62 1.09 3.43

 0.000 7.64 كبيرة  68.46 0.93 3.42 اجميع فقرات المجال معً  
 

 ( يمكف استخبلص ما يمي:5-9مف جدكؿ )
 3.53" يساكم  مهاـ العمؿ  جازا جديدة إليقترح طرقن  لمفقرة الرابعة "المتكسط الحسابي  -

مف كبيرة مكافقة يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%70.64)( أم أف الكزف ال سبي 5)الدرجة الكمية مف 
 .العي ة عمى هذه الفقرةأفراد قبؿ 

الشركة مع المكظفيف كفتح مجاؿ  إدارةمف خبلؿ تكاصؿ  كل أخذ التفسيرات المحتممة لم تيجة
بداء آرائهـ دكف خكؼ مف  مشاركة العامميفالتي تم ع  زالة الحكاجز الفكريةا  كبير لمحكار ك  كا 

 .العقابأك  قصاءاإل
ما يرغب العامميف تحقيقه في إلى  التعرؼيحاكؿ باستمرار لمفقرة الثالثة " المتكسط الحسابي  -

يع ي أف  ه اؾ %، كهذا 64.71أم أف الكزف ال سبي  3.24" يساكم حياتهـ العممية )الكظيفية(
 .العي ة عمى هذه الفقرةأفراد مكافقة متكسطة " حياد" مف قبؿ 

، كغياب التكافؽ بيف كبأفكارهـبهـ  المديريفكيعزك الباحث ذلؾ لشعكر المكظفيف بعدـ اهتماـ 
الشركة  إدارة ف  أب اكشكككن  اكتضاربن ا خمؽ صراعن مما الخاصة،  العامميف أهداؼالشركة ك  أهداؼ

كتسير هذه ال سبة مف المكافقة عمى ضركرة بذؿ اهتماـ  ال عمى تحقيؽ مصمحتها فقط،إال تعمؿ 
كتعزيز كرسـ المسار الكظيفي لكؿ  ،كالعمؿ عمى سدها ،يةساسبحاجات العامميف المتطكرة كاأل

ا ك  مكظؼ، ، المادية بسبب عدـ م ح الكثير مف المكظفيف حقكقهـ في الترقيات كالحكافزأيضن
ضافي كعدـ م حهـ إفية المالية مف ساعات عمؿ كفقداف الكثير مف المكظفيف لحقكقهـ الكظي

 فاة المجزية.آالمك
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أم أف 3.42 الحسابي لمجاؿ " الدافع اإللهامي " يساكم يمكف القكؿ بأف  المتكسط بشكؿ عاـ  -
العي ة عمى فقرات أفراد مف قبؿ كبيرة  مكافقةيع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%68.46)الكزف ال سبي 
 .هذا المجاؿ

التكاصؿ كاالتصاؿ مع المكظفيف كاالستماع آلرائهـ بيهتمكف  المديريفكيمكف تفسير ذلؾ باف 
عطاء مساحة لمتجريب كاالبتكار ا  كمقترحاتهـ، كزيادة مستكل التمكف كتفكيض الصبلحيات ك 

كحرية التصرؼ في ت فيذ مهاـ عممهـ مع طرؽ أبكاب جديدة لحؿ المشكبلت التي تكاجه 
 الشركة.

العامميف في المدارس  المديريفبٌي ت أف  ( كالتي 2018)العثما ي،  دراسة نتائج مع واتفقت -
)حجك، %( كدراسة 70.96الخاصة يعممكف عمى ممارسة الدافع اإللهامي كبكزف  سبي )

العامميف في الجمعيات الخيرة بقطاع غزة يمارسكف الدافع  ف  أت أظهر ( كالتي 2018
 بٌي ت أف  ( كالتي 2017ربيع، )أبك %( كدراسة 71.1بمكافقة كبكزف  سبي ) اإللهامي

أفراد العامميف بكزارة الداخمية بمحافظات غزة يمارسكف الدافع اإللهامي بمكافقة مف قبؿ 
 مديرمبٌي ت أف  ( كالتي 2015 )السمطي، %( كدراسة 74.46العي ة ككاف كز ها ال سبي )
ات غزة يمارسكف الدافع اإللهامي بدجة كبيرة بمغ كز ها ال سبي المدراس الثا كية بمحافظ

 الشرطة جهاز في فميالعام المديريف امتبلؾ بٌي ت التي( 2015 القدرة،)%( كدراسة 73.4)
 تأظهر  لتي( ا2010العطكم،)كدراسة ، %(81.3) ب سبة اإللهامي الحافز عدلبي  الفمسطي ية

 الببلستيؾ شركات في العاميف المديريف لدل اإللهامي التحفيز سمكؾ تكافر مستكل أف  
 القياداتبٌي ت أف   التي( ك 2010 خمؼ،) كدراسة ،امرتفعن  كاف يةرد األ اإل شائية لمص اعات

 %(79.7) بمتكسط كبيرة بدرجة اإللهامي بالحافز تتمتع بغزة يةسبلماإل بالجامعة كاديميةاأل
  سبي بكزف كاف اإللهامي الدافعبٌي ت أف   التي( 2016 عكدة، أبك)دراسة  مع كذلؾ كاتفقت
 كاف اإللهامي الدافع مستكل أف   تأظهر  كالتي( 2016 العاؿ، عبد) كمع %( 71.7) مرتفع

 %(.74.60) عاؿ بمستكل
التي   (2016)عبد العاؿ،  راسةكد الدراسات بعض مع ا سبين  النتائج ىذه اختمفت وكما -

لدل مديرم المدراس الثا كية بمحافظات غزة  اإللهاميدرجة تكافر بعد الدافع  أف   أكضحت
( كالتي تكصمت 2014كدراسة )حسيف،، %(61.1كا ت متكسطة حيث بمغ كز ها ال سبي )

ككا ت درجة  ،بالعراؽ العاليفي مؤسسات التعميـ  المديريفلكجكد بعد الدافع اإللهامي لدل 
 ت أف  أظهر ( حيث 2016رماف،)أبك كدراسة ، %(85.76بي )ا بكزف  سالمكافقة كبيرة جدن 

ية ببعد الدافع رد الفكسفات األ كم اجـ العربية  البكتاس شركتي اهتماـ القيادات العامة في
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بٌي ت أف  ( كالتي 2015كدراسة )القا كع،  تقدير متكسط، مستكل ضمف جاءت اإللهامي
القيادات السياسة الفمسطي ية تمارس بعد الدافع اإللهامي بدرجة كبيرة جدا كبكزف  سبي 

 بمستكل اإللهامي الدافع تكافر  تائج جاءت كالتي(  2012ال جار،دراسة )ك %( 88.84)
 تكافر اإللهامي الدافع بٌي ت كالتي (2015 القا كع،)دراسة  مع كاختمفت %(87.12) مرتفع
 اإللهامي الحافز سمكؾ تكافربٌي ت أف   التي( 2009حمداف، بفدراسة )%( ك 88.84) ب سب
 اإللهامي الحافز سمكؾ تكافر بٌي ت التي( 2010الرقب،دراسة )ك  متكسطة، بدرجة مكجكد
دراسة ك ، %(67.40) متكسط بمستكل كاف الفمسطي ية الجامعات في داريةاإل لمقيادات بال سبة

 المكرمة مكة بم طقة الحدكد بحرس القيادات ممارسة أف تأظهر  التي( 2011الغامدم،)
 ممارسةبٌي ت أف   التي( 2002العامرم،)كدراسة  متكسطة، بدرجة اإللهامي الحافز لسمكؾ

 .متكسطة بدرجة مكجكدة اإللهامي لمتحفيز السعكدية الحككمية األجهزة في المديريف
 "االعتبارات الفردية  تحميل فقرات مجال " -

لمعرفة  tتـ استخداـ المتكسط الحسابي كاال حراؼ المعيارم كالكزف ال سبي كالترتيب كقيمة اختبار 
 (.5-9ال تائج مكضحة في جدكؿ ).درجة المكافقة
 tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار :(5-10جدول رقم )

 لكل فقرة من فقرات مجال " االعتبارات الفردية "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة  الترتيب
 الموافقة

قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

يستمع باهتماـ آلراء العامميف كيحتـر   .1
 0.000 5.21 متكسطة 4 66.98 1.12 3.35 .ق اعاتهـ

 0.009 2.38 متكسطة 6 63.02 1.06 3.15 .الحاجات الشخصية لمعامميفيهتـ بإشباع   .2

يتعامؿ مع كؿ فرد مف العامميف بطريقة   .3
 .م اسبة له

 0.000 5.82 متكسطة 3 67.74 1.10 3.39

ايبدل اه  .4 بالعامميف الذيف ال  اشخصين  تمامن
 0.001 3.16 متكسطة 5 64.26 1.12 3.21 .يحظكف بالقبكؿ لدل زمبلئهـ

يعبر عف تقديره لمعامميف ع دما ي جزكف   .5
 .اجيدن  عمبلن 

 0.000 8.77 كبيرة 1 71.60 1.11 3.58

لمعامميف الذيف  اشخصين  ايعطي ا تباهن   .6
 .لديهـ قدرات تميزهـ عف غيرهـ

 0.000 8.10 كبيرة 2 71.07 1.14 3.55

 0.000 6.89 محايد  67.50 0.91 3.38 اجميع فقرات المجال معً  
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 يمكف استخبلص ما يمي: (5-10)مف جدكؿ 
"  اجيدن  يعبر عف تقديره لمعامميف ع دما ي جزكف عمبلن  لمفقرة الخامسة "المتكسط الحسابي  -

يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%71.60)( أم أف الكزف ال سبي 5)الدرجة الكمية مف  3.58يساكم 
 .العي ة عمى هذه الفقرةأفراد مف قبؿ كبيرة مكافقة 

 المدير العاـ يعممكف عمى متابعةإلى  في الشركة المديريفبأف كيعزك الباحث ذلؾ لشعكرهـ 
هـ اليكمية، أعمال عمى كؿالمع كم  العمؿ عمى تحفيزهـك ، المكظفيف اليكمية عف كثب أعماؿ

لمقترحات كطمبات المكظفيف مف خبلؿ  كاالكاقع فيستمع أرضجكالت ميدا ية عمى في  كيخرجكف
كيقدـ لهـ الدعـ بكؿ جكدة  األعماؿ  جازيحفزهـ كيدفعهـ إلك لعامميف اتقدير كيتـ كاقع عممهـ، 

اتهـ عبر مكاقع إ جاز كعبارات الث اء كالشكر كتعميـ المع كم كالمكافاة المع كية البسيطة، 
 .بشكؿ كبير لممكافاة المادية لبلستمرار، عمما باف المكظؼ المجتهد يحتاج التكاصؿ المختمفة

أم  3.15" يساكم  يهتـ بإشباع الحاجات الشخصية لمعامميف لمفقرة الثا ية "المتكسط الحسابي  -
العي ة أفراد مكافقة متكسطة "حياد" مف قبؿ يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%63.02)أف الكزف ال سبي 
 .عمى هذه الفقرة

ا ك  ،مف طمبات العامميفكيفسر الباحث ذلؾ رفض كثير  إيقاؼ صرؼ بدؿ الساعات أيضن
كعدـ كجكد اتفاقيات بخصكص التعاقد مع بعض شركات  ،الخصـ الشهرم م هاأك  ضافياإل

براج سك ية أب اء أك  العقارات لتكفير سيارات بتقسيط ميسر لمعامميف مثؿ الككالةأك  السيارات
 البلزمةسكاف، كتكفير المعدات مع كزارة اإلخاصة بمكظفي شركة الكهرباء ب اء عمى اتفاقيات 

ا بيف حيا ن ألمعمؿ اليكمي لمف ييف كالصيا ة العامؿ كالزم الشخصي لمعامميف، ككجكد تضارب 
الشخصية لكؿ العامميف، فالمعدات التي تحضرها الشركة  هداؼكرؤية الشركة مع األ أهداؼ

سعار ألحماية المكظفيف مف التيار الكهرباء ال تؤدم الغرض المطمكب كب كعيات رديئة مع 
 مما يؤدم لكجكد خمؿ في مصالح الشركة كاحتياجات العامميف غالية الثمف، 

أم   3.38" يساكمارات الفردية االعتب لمجاؿ "الحسابي يمكف القكؿ بأف  المتكسط بشكؿ عاـ  -
العي ة أفراد ه اؾ مكافقة متكسطة "حياد" مف قبؿ ، كهذا يع ي أف   (%67.50)الكزف ال سبي  أف  

لعدـ كجكد ق كات لمتكاصؿ بشكؿ مباشر مع إلى  تعزل هذه ال سبة، ك عمى فقرات هذا المجاؿ
اإلشرافية الد يا، ككجكد سيطرة مف ، كعدـ االستماع آلراء المكظفيف في المستكيات المديريف

بعض الفئات اإلشرافية العميا عمى المدير العاـ يعممكف مف خبلؿ هذا ال فكذ عمى تحقيؽ 
ا مصالحهـ الخاصة، ك  ه    إكجد ف فٍ ا  ت ك آعدـ كجكد  ظاـ ضمف الهيكمية لمحكافز كالمكافأيضن
ا  فذيف ، كلك ها تخضع لمعبلقات الشخصية كالمتمه يةسس أغير مطبؽ كفؽ  مقدرة أيضن
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الذيف يستغمكا ذكاء  المديريفبعض المكظفيف ل يؿ حقكقهـ بمجهكدهـ الخاص، ككجكد بعض 
 كتميز بعض المكظفيف الصغار كي سبكه أل فسهـ.

درجة  ف  أ( كالتي دلت عمى 2015)الساعاتي كالمسارعي، واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة -
عد االعتبارات الفردية كا ت متكسط لبي األلباف في الشركة العامة لم تكجات  داريةالقيادات اإل

عد درجة تكافر بي  أف   أكضحت( التي 2016عبد العاؿ، )%( كدراسة 60.4بكزف  سبي )
االعتبارات الفردية لدل مديرم المدارس الثا كية بمحافظات غزة كا ت متكسطة بكزف  سبي 

 شركتي اهتماـ القيادات العامة في ت أف  أظهر ( حيث 2016رماف،)أبك  كدراسة، %(62.59)
 مستكل ضمف جاءت عد االعتبارات الفرديةية ببي رد الفكسفات األ كم اجـ العربية  البكتاس

 داريةدرجة ممارسة القيادات اإل ف  أ أكضحت( التي 2016كدراسة )مرزكؽ، ، تقدير متكسط
عد االعتبارات الفردية كا ت متكسطة حيث كاف بمغ كز ها ال سبي في جامعة محمد خيضر لبي 

المدارس الثا كية بمحافظات  مديرمبٌي ت أف  ( كالتي 2015%( كدراسة )السمطي، 63.11)
 %(.63.6عد االعتبارات الفردية بدرجة متكسطة كز ها ال سبي )غزة يمارسكف بي 

القيادات في المدارس  ف  أت أظهر ( كالتي 2018)العثما ي،  واختمف ىذه النتيجة مع دراسة -
%( كدراسة 72.17عد االعتبارات الفردية بمكافقة ب سبة )الخاصة يمارسكف بي 

العامميف بالجمعيات الخيرية بمكافقة متكسطة بكزف  سبي بٌي ت أف  ( كالتي 2018)حجك،
عد االعتبارات الفردية لدل ( كالتي تكصمت لتكافر بي 2017ربيع، )أبك  %( كدراسة71.32)

)الديب،  ( كدراسة76.03العامميف في كزارة الداخمية بغزة بدرجة مكافقة بكزف  سبي )
عد االستثارة الفكرية ب سبة تمارس بي  كاديميةاأل داريةالقيادات اإل ت أف  أظهر ( كالتي 2012

عد االعتبارات الفردية لدل ( كالتي تكصمت لتكافر بي 2014، )حسيف %( كدراسة52.1)
%( 84.66بالعراؽ بدرجة كبيرة جدا كبكزف  سبي ) العاليفي مؤسسات التعميـ  المديريف

القيادات السياسية الفمسطي ية تمارس االعتبارات بٌي ت أف  ( كالتي 2015كدراسة )القا كع، 
ا الفردية  ( التي 2015)القدرة،  %( كدراسة 86.21بدرجة كبيرة جدا كبكزف  سبي )أيضن

 ب سبةلبلعتبارات الفردية  الفمسطي يةف في جهاز الشرطة يالعام المديريفامتبلؾ بٌي ت أف  
 .%(80.3كبيرة بمغت )

 "القيادة التحويمية  أساليب "تحميل جميع فقرات  -
تـ استخداـ المتكسط الحسابي كاال حراؼ المعيارم كالكزف ال سبي كالترتيب كقيمة اختبار 

t (.5-11ال تائج مكضحة في جدكؿ ).لمعرفة درجة المكافقة 
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 tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (5-11) رقم جدول
 القيادة التحويمية " أساليب"   لجميع فقرات

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 10.10 كبيرة 1 70.82 0.90 3.54 .التأثير المثالي
 0.000 8.77 كبيرة 2 69.74 0.93 3.49 .التحفيز الفكرم
 0.000 7.64 كبيرة 3 68.46 0.93 3.42 .الدافع اإللهامي

تكسطةم 4 67.50 0.91 3.38 .االعتبارات الفردية  6.89 0.000 
 أساليبجميع فقرات 
 القيادة التحويمية

 0.000 9.10 كبيرة  69.12 0.84 3.46

          
 3.46يسػػاكم  القيػػادة التحكيميػػة محػػاكرالمتكسػػط الحسػػابي لجميػػع ( تبػػيف أف 5-11مػػف جػػدكؿ )

مػف  كبيػرة مكافقػةيع ػي أف  ه ػاؾ كهػذا  ،(%69.12)( أم أف الػكزف ال سػبي 5)الدرجة الكمية مػف 
 .بشكؿ عاـ القيادة التحكيمية أساليبالعي ة عمى أفراد قبؿ 

 تيجػػة لمثقافػػة السػػائد فػػي الشػػركة بكجػػكب كجػػكد قيػػادات فاعمػػة كمػػؤثرة فػػي كيعػػزك الباحػػث ذلػػؾ 
ؿ هػذا السػمكؾ القيػادم لممػكظفيف قػ كتػـ الشركة تعمؿ عمى التطكير كتككف قػدكة لكػؿ المػكظفيف، 

المػػكارد البشػػرية التػي اهتمػػت بشػػكؿ  إدارة شػاء إحيػث تػػـ  ،مػف خػػبلؿ التػدريب كالتطػػكير المسػػتمر
بعممية التدريب المتطكرة كالمستمرة لكؿ العامميف بالشػركة،  ـ2018كس ة  ـ2017كبير في س ة 

 دارةكتعزيػػز التكاصػػؿ المباشػػػر مػػع قيػػػادات الشػػركة كالتقػػرب مػػػف المػػكظفيف ككجػػػكد حيػػث مػػػف اإل
كثبيػػت المػػكظفيف فػػي العقػػكد بالكامػػؿ فػػي ، اء قيػػاداتالعميػػا لخمػػؽ جػػك مػػف االخػػكة كالرغبػػة فػػي ب ػػ

كتطػػكير قػػدراتهـ، كاسػػتمرار قيػػادة الشػػركة بزيػػارة الفػػركع كاالسػػتماع  ـ2018كبدايػػة عػػاـ  ـ2017
لهـ بشكؿ مباشر كتحرؾ قيادات الشركة لزيارة العامميف في مكاقع العمؿ كدعمهـ بشػكؿ مع ػكم، 

 (.%25)إلى  (%15)عبلكة المكظفيف الف ييف مف ية في طمباتهـ، كرفع  سبة األكلعطائهـ ا  ك 
الكزف ال سبي لمقيادة  ف  أ( حيث يتضح 2017كدراسة )العثما ي، الدراسات بعض معواتفقت  -

( 2016 العاؿ، عبد) دراسة ك  %(68.76التحكيمية في المدارس الخاصة بقطاع غزة بمغ )
 الحككمية المدارس مديرم لدل التحكيمية لمقيادة المديريف ممارسة درجة أف  إلى  أشارت كالتي

تمتع القيادات في  بٌي ت( حيث 2018دراسة )حجك،، ك %(75.20)  كا ت الثا كية
كدراسة  %(،72.61الجمعيات الخيرية العاممة في قطاع غزة بالقيادة التحكيمية بكزف  سبي )
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المدارس الثا كية بمحافظات غزة يمارسكف القيادة  مديرمبٌي ت أف  ( كالتي 2015)السمطي، 
 األم ية القيادات تمتع بٌي ت كالتي( 2006العازمي،)كدراسة ، %(70التحكيمية بكزف  سبي )

 عكدة، أبك) كدراسة كبيرة، بدرجة التحكيمي سمكؾ القائد لممارسة السعكدية الداخمية بكزارة
كدراسة  %(69.45) ب سبة مرتفعة التحكيمية كا ت القيادة ممارسةبٌي ت أف   كالتي (2016

 يةسبلماإل الجامعة في األكاديمييف األقساـ رؤساء ممارسة أف أشارت التي( 2010 خمؼ،)
القيادة التحكيمية أبعاد ( كالتي تكصمت لتكافر 2014كدراسة )حسيف،، (%80) بمغت بغزة
( 78.24كبيرة كبكزف  سبي )بالعراؽ بدرجة  العاليفي مؤسسات التعميـ  المديريفلدل 

 مكة بم طقة الحدكد حرس بقيادة القيادات أفإلى  تشير التي (2011الغامدم،دراسة )ك ،
 بأف) 2013الشكرة،%، كدراسة )83 ب سبة التحكيمي القيادم السمكؾ يمارسكف المكرمة
، بالرياض لممركر العامة دارةباإل لمقيادات التحكيمية القيادة كسمات خصائص ممارسة تسكد

 مديرم( التي دلمت عمى اف درجة ممارسة القيادة التحكيمية لدل 2016كدراسة ) اجي، 
 .(%78.6المدراس الثا كية في محافظات غزة كبيرة كبمغ كز ها ال سبي )

دراسة  مثلضعيفة أو  مجموعة من الدراسات حيث ظيرت نسبة كبيرة جدا مع واختمفت -
 القيادةبٌي ت أف   لتي( ا2015 القا كع،)، (%61.14( بكزف  سبي)2016)مرزكؽ، 
دراسة  كمع %(85.65جدا ) مرتفعة بدرجة ال مط التحكيمي تمارس الفمسطي ية السياسية

 كاختمفت %(86.93) ب سبة كا ت التحكيمية القيادة أف أكضحت كالتي( 2012ال جار،)
ا  مستكلإلى  يرقى ال التحكيمي القيادم السمكؾبٌي ت أف   التي( 2002العامرم،) أيضن

 في كاديميةاأل القياداتبٌي ت أف   التي( 2000الغامدم،)كدراسة  المكظفيف، تطمعات
 (2008عيسى،دراسة ) ككذلؾ متكسطة، بدرجة التحكيمية القيادة تمارس السعكدية الجامعات

 غزة محافظات في الثا كية المدارس مديرم لدل التحكيمية القيادة ممارسةبٌي ت أف   التي
القيادة التحكيمية أبعاد ممارسة  ف  أإلى  (2016رماف،)أبك ، كدراسة (%60)أقؿ مف  ب سبة

ية جاءت ضمف مستكل رد بشكؿ عاـ في شركتي البكتاس العربية كم اجـ الفكسفات األ
 الممارسة المتكسط.
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 " زماتال  إدارةتحميل فقرات " خصائص  ثانًيا:
لمعرفة  tتـ استخداـ المتكسط الحسابي كاال حراؼ المعيارم كالكزف ال سبي كالترتيب كقيمة اختبار 

 (.5-12ال تائج مكضحة في جدكؿ ).درجة المكافقة
 tالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب وقيمة اختبار: (5-12)رقم جدول  

 " زماتال  إدارةلكل فقرة من فقرات مجال    " خصائص 

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
درجة  الترتيب النسبي

 الموافقة
قيمة 
 االختبار

القيمة 
 االحتمالية

برصد مؤشرات حدكث األزمة الشركة  تهتـ  .1
 .باستمرار

 0.157 1.01 متكسطة 16 61.25 1.03 3.06

2.  
كحدة إدارية خاصة، مف الشركة  لدليتكفر 

 مهامها الرئيسة رصد كمتابعة مؤشرات األزمات
 0.285 0.57- متكسطة 22 59.29 1.05 2.96

3.  
عمى جمع كاكتشاؼ عبلمات  الشركة تعمؿ

تككف مؤشر  فٍ أالخطر، التي مف الممكف 
 .لحدكث األزمة

 0.227 0.75 متكسطة 17 60.93 1.03 3.05

4.  
كافة متغيرات بيئة العمؿ  لدراسةالشركة تسعى 

الداخمية باستمرار لمتعرؼ إلى مؤشرات احتماؿ 
 .حدكث األزمة

 0.410 0.23- متكسطة 20 59.72 1.04 2.99

5.  
بعمميات تص يؼ كتبكيب كتحميؿ الشركة تهتـ 

 مؤشرات حدكث األزمة.
 0.245 0.69- متكسطة 22 59.15 1.04 2.96

6.  
األزمات خطة شاممة لمتعامؿ مع الشركة تضع 

.  0.001 3.00 متكسطة 8 63.71 1.04 3.19 المحتممة مستقببلن

7.  
فريؽ إدارة األزمات لمتعامؿ مع  الشركة تشكؿ

 .األزمات المحتممة
 0.000 5.55 متكسطة 2 66.55 0.99 3.33

8.  
إلى تقديـ الدعـ المبلئـ لمفريؽ  الشركةتسعى 

الذم يقـك بالتشخيص كالتخطيط لؤلزمات 
 .المحتممة

 0.003 2.79 متكسطة 12 63.43 1.03 3.17

9.  
 يسهؿ حدكث تفاعؿ متبادؿ بيف إدارات كأقساـ

لتبادؿ اإلمكا ات مثؿ )المادية كالبشرية  الشركة
 .كالتق ية( في حاؿ كقكع األزمة

 0.000 4.55 متكسطة 6 65.84 1.08 3.29

10.  
تتخذ الشركة اإلجراءات المختمفة )االجتماعات، 

لمتعرؼ إلى كيفية التعامؿ كرش العمؿ التدريب( 
 مع األزمات حاؿ كقكعها

 0.000 5.17 متكسطة 3 66.12 0.99 3.31
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11.  
تأخذ الشركة عامؿ الكقت بعيف االعتبار ع د 

 .زماتالتعامؿ مع األ
 0.001 3.00 متكسطة 9 63.63 1.01 3.18

12.  
تستخدـ الشركة جميع ق كات االتصاؿ المتاحة 

 زمةعمى األك ظـ االتصاؿ المختمفة لمسيطرة 
 .كالحد مف ا تشارها

 0.000 6.78 مكافؽ 1 68.11 1.00 3.41

13.  
تقـك الشركة بكؿ ما هك متاح لديها لمتخفيؼ مف 

 .الصدمات كالضغكط المتأثريف ضحايا األزمة
 0.000 5.00 متكسطة 3 66.26 1.05 3.31

 0.010 2.34 متكسطة 14 63.00 1.07 3.15 .تتخذ الشركة التدابير البلزمة الحتكاء الشائعات  .14

15.  
تتعامؿ الشركة مع األزمة كفؽ  سمـ األكلكيات 

 .كاألهمية
 0.000 4.70 متكسطة 5 66.04 1.07 3.30

16.  
تحدد الشركة االحتياجات البلزمة لممكاقع التي 

 تأثرت باألزمة بدقة عالية.
 0.001 3.21 متكسطة 7 64.00 1.04 3.20

17.  
كاستعاد تسعى الشركة لمعالجة تأثيرات األزمة 

 . شاطها الطبيعي بسرعة كفاعمية
 0.003 2.82 متكسطة 12 63.35 0.99 3.17

، التعكيضات كالمكافآت تقدـ الشركة الرعاية  .18
 .البلزمة لممتضرريف مف حدكث األزمة

 0.003 2.76- متكسطة 25 56.37 1.10 2.82

 0.403 0.25 متكسطة 18 60.29 0.98 3.01 .يقيـ الخطط التي استخدمت في مكاجهة األزمة  .19

20.  
استعادة مبمغنا مالينا أل شطة تخصص الشركة 
 .ال شاط في المؤسسة

 0.343 0.41- متكسطة 21 59.50 1.03 2.97

21.  
تقـك الشركة بتكصيؿ المعمكمات الكاممة 

كعدهـ بها في ألصحاب الم افع كالتي سبؽ 
 .حدكث األزمةأث اء 

 0.452 0.12 متكسطة 18 60.14 1.00 3.01

22.  
الشركة مقاييس تصحيح األضرار كعبلجها  تضع

كعمميات الفحص كالتفتيش ضمف الخطط 
 .المستقبمية إلدارة األزمات

 0.002 2.91 متكسطة 9 63.51 1.01 3.18

23.  
تقيـ الشركة مدل كفاءة كفعالية خطط كبرامج 

.  إدارة األزمات السابقة لبلستفادة م ها مستقببلن
 0.001 3.06 متكسطة 9 63.66 1.00 3.18

24.  
تعمؿ الشركة عمى تحميؿ المجهكدات التي بذلت 

 أث اء األزمات لمتعمـ كزيادة الخبرات البلحقة.
 0.096 1.31 متكسطة 15 61.57 1.01 3.08

25.  
تشجع الشركة مكظفيها عمى إجراء البحكث 

 كالدراسات في مجاؿ إدارة األزمات.
 0.201 0.84- متكسطة 24 58.86 1.14 2.94

 0.003 2.75 متكسطة  62.55 0.78 3.13 المجال مًعاجميع فقرات  
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 ( يمكف استخبلص ما يمي:5-12مف جدكؿ )
تستخدـ الشركة جميع ق كات االتصاؿ المتاحة ك ظـ  " عشر لمفقرة الثا يةالمتكسط الحسابي  -

( 5)الدرجة الكمية مف  3.41" يساكم  كالحد مف ا تشارها زمةلمسيطرة عمى األ المختمفةاالتصاؿ 
العي ة عمى أفراد ؿ مف قبكبيرة مكافقة يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%68.11)أم أف الكزف ال سبي 

كيفسر الباحث ذلؾ لكجكد  ظـ اتصاالت حديثة في الشركة مف خبلؿ برامج متطكرة  ،هذه الفقرة
كمف خبلؿ تركيب س تراؿ مركزم بالشركة يمكف  ايضن أالشركة، ك  إدارةكال ظاـ المكحد لكؿ 

سكرتارية عف طريؽ رقـ أك  بدالةإلى  المكظفيف في كافة الفركع بالتكاصؿ مباشر دكف الرجكع
داخمي يربط جميع المكظفيف في شركة الكهرباء في كؿ قطاع غزة، كاستخداـ كسائؿ االتصاؿ 

في  األقساـعمى  شاط أثر  ركزية مماكت شيط كاضح في دائرة العبلقات العامة الم، الحديثة
 الفركع، ككجكد لجاف لمطكارئ في كؿ مقر ككجكد لج ة طكارئ مركزية في الشركة.

تقدـ الشركة الرعاية الم اسبة، التعكيضات كالمكافآت المتكسط الحسابي لمفقرة الثام ة عشر "  -
، كهذا (%56.37)أم أف الكزف ال سبي  2.82" يساكم  زمةلممتضرريف مف حدكث األ البلزمة

العي ة عمى هذه الفقرة، كيعزك الباحث أفراد ؿ مكافقة متكسطة "حياد" مف قبيع ي أف  ه اؾ 
الظركؼ الصعبة التي تمر بها الشركة بسبب ضعؼ تحصيبلت الجباية، كقمه الم ح مف 

المختمفة عمى الشبكة مف  ك سبة الفاقد الكبيرة، كالتعديات، الشبكات لتأهيؿالجهات الما حة 
الشركة،  إدارةلمشركة، كعدـ كجكد مرجعية كاضحة لمجمس  ماليالمكاط يف، كضعؼ المركز ال

المتتالية عمى قطاع غزة، كتعدم  زماتزيادة الديكف المتراكمة عمى المكاط يف بسبب األ
كب المختمفة، مف مرة في الحر أكثر  كتدميرها العاليي عمى شبكات الضغط سرائيماالحتبلؿ اإل

دخاؿ معدات حديثة مف إ، كعدـ ـ2008كقصؼ محطة التكليد الكحيدة في قطاع غزة في عاـ 
مف أفضؿ عدادات حديثة مسبقة الدفع  بإدخاؿكعدـ السماح ، ي لشركة الكهرباءسرائيمالجا ب اإل

 المكجكدة حاليا.
 3.13" يساكم  زماتاأل إدارةخصائص لمجاؿ " الحسابي يمكف القكؿ بأف  المتكسط بشكؿ عاـ 

أفراد مكافقة متكسطة "حياد" مف قبؿ يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%62.55)أم أف الكزف ال سبي 
 .العي ة عمى فقرات هذا المجاؿ

في شركة  زماتاأل دارةإلدائرة متخصصة كدائمة أك  إدارةكيعزك الباحث ذلؾ عدـ كجكد 
ا ك  الكهرباء كاف تشكيؿ لجاف ، في شركة الكهرباء زماتاأل دارةلعدـ كجكد خطط مسبقة إلأيضن
ا مسبقة لمكاجهة كال تعد خططن  ،غراض المطمكبة م هاال تمبي األ زماتاأل دارةإل بالشركة عمؿ
ه ال يتـ    أبالشركة، عمما ب زماتكمكاجهة األ دارةإل البلزمة، كعدـ رصد المكاز ات زماتاأل
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فعمي سبيؿ ، الشركة أزمات إدارةبقة تقع بها الشركة في خطاء المتكررة السااأل االستفادة مف
تقع عمى  أل ها ؛ي لحي الشجاعية تـ تدمير المخازفسرائيمالمثاؿ ال الحصر ع د االجتياح اإل

الخط الشرقي مف مدي ة غزة كمع ذلؾ لـ يتـ  قؿ المخزف لمم طقة الغربية مف غزة كلـ يتـ تكزيع 
ا لممكاد المختمفة في حاؿ الفركع في قطاع غزة لتككف مكردن مخازف إلى  المكاد المكدسة فيه

كتـ االحتياج لمماد المختمفة كمخزف فرع خا يك س مكجكد في م طقة  ،أزماتحدكث أم 
ا ك كركبي كهي م طقة  ائية كبعيدة كتقع خارج حدكد مدي ة خا يك س، األ عدـ رؤية كاضحة أيضن
ا التكدس الكاضح في مقر الشركة الرئيسي مف المكارد البشرية في الشركة كخصكصن  إدارةفي 

زمتها الداخمية أ إدارةالمختمفة فالشركة تقع تحت طائمة المسؤكلية لتحسيف  اإلداراتالمكظفيف ك 
ا ك  ،داريةمف ال احية اإل دارةحماؿ ك تكزيع المكاد كاأل دارةالف ية إلأيضن المكارد البشرية كالتعامؿ  ا 

الكهرباء يحتاج لعبلج كبير كتدفؽ معمكماتي قكم يكقؼ الدعايات المضادة  أزمةعبلمي مع اإل
ا ك ، ضد الشركة يقاؼ الت افر كالصراع القكم ما بيف دعـ المدير العاـ لبلمركزية كتمسؾ إأيضن

بالشركة إلبقاء الصبلحيات بحكزتها مع كجكد بعض التبلعب باأللفاظ في التعميمات  اإلدارات
 ) قؿ الصبلحيات في بقي جميع القرارات مركزية في طبيعتها فمثبلن بخصكص البلمركزية ت

 .المختصة( دارةالصرؼ مف السمفيات لممقرات مع كجكد شرط بمكافقة اإل
في كزارة العمؿ  زماتاأل إدارةتكافر بٌي ت أف  ( كالتي 2017)عبد العاؿ، دراسةواتفقت مع 

( 2016 رماف،)أبك كدراسة ، %(63.58كالت مية االجتماعية في محافظات غزة بكزف  سبي )
ية رد األ الفكسفات كم اجـ العربية  البكتاس شركتي في زماتألا إدارةتكافر  ت أف  أظهر حيث 
قدرة جهاز  ف  أ أكضحت( ك 2013ركبة، )أبك دراسة ك  ،تقدير متكسط مستكل ضمف جاءت

 %( كدراسة )أبك61.5بدرجة متكسطة بكزف  سبي ) زماتاأل إدارةالشرطة في قطاع غزة عمى 
بدرجة متكسطة كب سبة  زماتاأل إدارةقدرة جهاز الشرطة في قطاع غزة عمى  ( أف  2013 ركبة،

في كزارة  زماتاأل إدارةمعكقات  ف  أضحت التي أك ( ك 2010 عزيز،)أبك  دراسةك  %(61.5)
الصحة الفمسطي ية في ظؿ الحصار دراسة حالة قطاع غزة كا ت مكافقة كبكزف  سبي 

(60.16)%. 
درجة ممارسة مديرم مدارس ككالة  أف   أكضحت( حيث 2016حجر،  )أبك دراسةواختمفت مع 

 دراسة )المزيف،%( ك 73.5) كا ت بكزف  سبي زماتاأل دارةالغكث الدكلية بمحافظة غزة إل
%( 74متكفر بكزف  سبي قدرة ) زماتاأل إدارةعمى  داريةقدرات القيادة اإل ف  أت أظهر ك  (2014

 -تكافر المعمكمات -تكافر التخطيط)مف مباشر لكبلن أثر  كجكد بٌي ت( 2011 دراسة )الرضيع،
 إدارةعمى عممية  (زمةاأل دارةتككيف فريؽ العمؿ لئلأهمية  -كالمهارات القيادية -التدريبأهمية 
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 )عبد العاؿ، %( كدراسة68.97كالككارث في جهاز الدفاع المد ي ككا ت بكزف  سبي ) زماتاأل
لدل مديرم المدارس الحككمية في  زماتاأل إدارة ساليبه يكجد ممارسة أل   أ بٌي ت( كالتي 2009

 ف  أ أكضحت( 2011كدراسة )جاسـ، %(79.08محافظات غزة بمكافقة كبيرة كبكزف  سبي )
دراسة مقار ة بكزف  سبي  -في كزارتي الصحة كالداخمية في العراؽ زماتاأل إدارةكاقع 

(68.3.)% 

 :اختبار فرضيات الدراسة . 5.5
بين  α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  ئيةإحصاتوجد عالقة ذات داللة : ىالولالفرضية  -

 -بشركة توزيع الكيرباء زماتال  إدارةالقيادة التحويمية وتحسين  أساليبممارسة 
 محافظات غزة.

يكضح  التاليالختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "معامؿ بيرسكف لبلرتباط"، كالجدكؿ 
 ذلؾ.

  زماتال  إدارةالقيادة التحويمية وتحسين  أساليبمعامل االرتباط بين ممارسة : (5-13) رقم جدول
 محافظات غزة -بشركة توزيع الكيرباء

 معامل بيرسون الفرضية
 لالرتباط

القيمة 
 (.Sig)االحتمالية

بيف التأثير  α ≤ 0.05 داللة لع د مستك  ئيةإحصاتكجد عبلقة ذات داللة 
 محافظات غزة. -بشركة تكزيع الكهرباء زماتاأل إدارةكتحسيف  المثالي

.487* 0.000 

بيف التحفيز  α ≤ 0.05 داللة لع د مستك  ئيةإحصاتكجد عبلقة ذات داللة 
 محافظات غزة. -بشركة تكزيع الكهرباء زماتاأل إدارةالفكرم كتحسيف 

.534* 0.000 

بيف الدافع  α ≤ 0.05 داللة لع د مستك  ئيةإحصاتكجد عبلقة ذات داللة 
 محافظات غزة. -بشركة تكزيع الكهرباء زماتاأل إدارةاإللهامي كتحسيف 

.516* 0.000 

بيف  α ≤ 0.05 داللة لع د مستك  ئيةإحصاتكجد عبلقة ذات داللة 
محافظات  -بشركة تكزيع الكهرباء زماتاأل إدارةاالعتبارات الفردية كتحسيف 

 غزة.
.518* 0.000 

بين  α ≤ 0.05 داللة ىعند مستو  ئيةإحصاتوجد عالقة ذات داللة 
بشركة توزيع  زماتال  إدارةالقيادة التحويمية وتحسين  أساليبممارسة 
 محافظات غزة. -الكيرباء

.559* 0.000 

 .α ≤ 0.05 داللة لع د مستك إحصائينا االرتباط داؿ    *



162 

 

 

.( تساكم Sigالقيمة االحتمالية )، كأف 1.559 معامؿ االرتباط يساكم أف   (5-13)جدكؿ يبيف 
ذات طردية )مكجبة( كهذا يدؿ عمى كجكد عبلقة  0.05كهي أقؿ مف مستكل الداللة  0.000
بشركة تكزيع  زماتاأل إدارةالقيادة التحكيمية كتحسيف  أساليبممارسة ئية بيف إحصاداللة 
لسمكؾ في شركة تكزيع الكهرباء  المديريف ه كمما زادت ممارسة أهذا يدؿ عمى ، ك الكهرباء
، التحفيز الفكرم، االعتبارات يلهامالمثالي، الدافع اإل التأثيرالمختمفة ) بأبعاده ةالتحكيمي ةالقياد

يفسر الباحث ، ك زماتاأل إدارةر كتحسيف قدرة المكظفيف عمى يتطك إلى  ذلؾ يؤدم فإف  الفردية( 
التحفيز الذه ي أك  كطرقها المختمفة تظهر مثؿ الدعـ هاأساليببالقيادة التحكيمية  ف  أإلى  ذلؾ

كرسـ الخطط ال اجعة  زماتاأل إدارةفي بداع مف خبلؿ اإل االمات إدارةمما يؤثر عمى طبيعة 
ا بشكؿ مسبؽ  تيجة دن يبكضع الخطط المسبقة كالمعدة ج زمةكما قبؿ كقكع األ زمةاأل إدارةفي 

القائد التحكيمي عبر التحفيز الفكرم بجا ب الدعـ كالتكجيه،  إف  آخر  كتفسير، ك لتكقعات سابقة
كخبلقة إبداعية  فكارأتعمؿ عمى خمؽ ، كالدكرات التدريبية التي يتبلقها مف خبلؿ مؤسسته

 .زماتاأل دارةإل
ا ك  العبلقة بيف القيادة التحكيمية تعزز الثقة بال فس مف خبلؿ قيادة كاعية تؤمف بركح  ف  أأيضن

كفؽ فريؽ يتشارؾ  زماتاأل إدارةالعمؿ الجماعي كمشاركة الجميع مما يعطي مقدرة كبيرة عمى 
ا فيه الجميع في حمؿ المسؤكلية، ك  لمقائد كتقربه  المثاليجيدة مف خبلؿ التأثير  افاقن آتفتح أيضن

 إدارةفتزيد قدرتهـ عمى  همف المكظفيف في م اسباتهـ المختمفة فيدفعهـ لبل تماء لمعمؿ كحب
لكجكد  زماتبسبب ا تمائهـ الشديد لمعمؿ، كلتحممهـ المسؤكلية في كقت حدكث األ زماتاأل

 القائد القدكة.
 ه الحديث الذم يحبه الجميع كيرجكهك صاحب الرؤية الجديدة كالتكج يد التحكيمالقائ ف  إحيث 

مالهـ آهـ يركا فيه التميز كال جاح كتحقيؽ    أل ؛كؿ المكظفيف المشاركة في هذا االتجاه الجديد
 كطمكحاتهـ.

عمى كجكد عبلقة بيف القيادة التحكيمية  تكدأكالتي  الدراسات بعض مع النتائج ىذه واتفقت -
دكر ممارسة  ف  أإلى  ( كالتي تشير2016رماف، )أبك دراسة  مثؿ كالكثير مف المتغيرات

 دارةيجابية في االستعداد إلإالقيادة التحكيمة بأبعادها الخمسة، سيؤثر بصكرة  أساليب
ربيع، )أبك دراسة ، زماتاأل دارةمختصة في االستعداد إل إدارة، كسيسهـ في تكفير زماتاأل

لدل  اإلبداعيالتحكيمية كالسمكؾ ه اؾ عبلقة إيجابية بيف القيادة  ف  أ أكضحت( التي 2017
القيادة  أساليبممارسة  ف  أ أكضحتكالتي  (2018كدراسة )حجك،  م تسبي كزارة الداخمية،

التحكيمية ستؤثر  في تعزيز الم ظمة المتعممة في الجمعيات الخيرية العاممة في قطاع غزة، 
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تحقيؽ كجكد عبلقة كبيرة بيف القيادة التحكيمية ك  أكضحت (2017كدراسة )العثما ي، 
( كالتي 2017 الشط ي،)، كدراسة الخاصة بقطاع غزة المدارسالفعالية الت ظيمية في 

المعرفة لدل  إدارةكجكد عبلقة بيف القيادة التحكيمية بأبعادها المختمفة كعمميات  أكضحت
العامميف في كزارة الداخمية الفمسطي ية بقطاع غزة  باستث اء الدافع اإللهامي في عمميات 

بيف ممارسة  إيجابية( كالتي تكصمت لكجكد عبلقة 2012يكب، أكدراسة )، المعرفة إدارة
دراسة تب يها لصفات الم ظمة المتعممة، ك صفات القيادة التحكيمية كمدل العميا ل دارةاإل
كدراسة  العامميف، تمكيف عمى ابن إيجا تؤثر التحكيمية القيادةبٌي ت أف   كالتي  (2015 القدرة،)
 ممارسة كاقع بيف ئيةإحصا داللة ذات طردية عبلقة كجكد بٌي ت كالتي (2010 العطكم،)

 ،الغزالي)كدراسة ، لمعامميفداء األ كتحسيف التحكيمي لمسمكؾ لممركر العامة دارةباإل القيادات
 التأثير) :بأبعادها التحكيمية لمقيادة ئيةإحصا داللة كذأثر  كجكد بٌي ت كالتي( 2012
 القرارات اتخاذ فاعمية عمى( التمكيف، الفكرم التحفيز الفردية، االعتبارية التحفيز، المثالي،

 طردية عبلقة كجكد تأظهر  كالتي( 2011الغامدم،دراسة )ك  ية،رد األالتأميف  شركات في
 الكالء كمستكيات ربعةاأل بأبعاده التحكيمي القيادم السمكؾ بيف ئيةإحصا داللة ذات

 الميدا ييف. الضباط للد الت ظيمي
 

 ≤ 0.05 مستوىئية عند إحصاذو داللة تأثيرًا  القيادة التحويميةأبعاد تؤثر : الفرضية الثانية
α  في شركة توزيع الكيرباء. زماتال  إدارةفي 

 يكضح ذلؾ: التاليالختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اال حدار الخطي المتعدد، كالجدكؿ 
 تحميل االنحدار المتعدد: (5-14) رقم جدول

معامالت  المتغيرات المستقمة
 االنحدار

قيمة اختبار 
T 

القيمة االحتمالية 
Sig. 

 0.000 8.260 1.363 المقدار الثابت
 0.354 0.928 0.071 .التأثير المثالي
 0.023 2.289 0.195 .التحفيز الفكرم
 0.172 1.369 0.115 .الدافع اإللهامي
 0.128 1.528 0.130 .االعتبارات الفردية

 0.305معامؿ التحديد الميعد ؿ=  0.561 معامؿ االرتباط =
 0.000القيمة االحتمالية =  F  =31.718قيمة االختبار 
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 يمكف است تاج ما يمي: (5-14مف ال تائج المكضحة في جدكؿ )
% 30.5، كهذا يع ي أف 0.305، كمعامؿ التحديد الميعد ؿ= 0.561معامؿ االرتباط =  -

في شركة تكزيع الكهرباء تـ تفسيره مف خبلؿ العبلقة الخطية  زماتاأل إدارةمف التغير في 
في شركة تكزيع  زماتاأل إدارةعكامؿ أخرل تؤثر في إلى  كال سبة المتبقية قد ترجع

 .الكهرباء
مما  0.000القيمة االحتمالية تساكم  كما أف ،31.718المحسكبة بمغت  Fقيمة االختبار -

القيادة أبعاد ئية بيف إحصاجكد عبلقة ذات داللة يع ي رفض الفرضية الصفرية كالقبكؿ بك 
دارةالتحكيمية ك   .في شركة تكزيع الكهرباء زماتاأل ا 

في شركة تكزيع الكهرباء، بي ما  زماتاأل إدارة" يؤثر في  التحفيز الفكرم تبيف أف المتغير " -
 ."االعتبارات الفردية ،الدافع اإللهامي ،التأثير المثالي تبيف ضعؼ تأثير باقي المتغيرات "

، زماتاأل إدارةث اء أ شركة الكهرباءعدـ تكفر سمات القيادة التحكيمية في  كتفسر هذه ال تيجة
التصرؼ داخؿ الشركة كا ظمتها عشكائي كال يخضع لخطط مسبقة تؤدم ل تائج سميمة  ف  ا  ك 

ضعؼ ك  التحفيز الفكرمع د كقكعها، بدليؿ كجكد قكة في  زماتاأل إدارةكمضبكطة قادرة عمى 
 التحفيز الفكرم ف  إ  (االعتبارات الفردية ،الدافع اإللهامي ،التأثير المثالي)تأثير باقي المتغيرات 

ا الشهرم الثابت ك  ها عمى مصدر دخمحفاظن   همف داخم كأم ياته، المكظؼ لمشركة ا تماءهك أيضن
الشركات العالمية ليفتخر بشركة الكهرباء كمكظؼ أفضؿ كتصبح مف ت مك كتكبر الشركة  فٍ أ

بسبب عدـ كجكد القيادة  المثالي التأثيرعامؿ فيها كفي فركعها المختمفة، ككجكد ضعؼ في 
مع جهمهـ كامر لقاء األإ، كدكرها ي حصر في زماتالقائدة التي تقكد المكظفيف في كقت األ

 اإللهاميما الدافع أاء عبلقات طيبة معهـ، كحمها كعدـ التقرب مف المكظفيف كب  زمةبطبيعة األ
يقاظ ركح المشاركة بيف العامميف، كالعمؿ بركح الفريؽ إة ال تعمؿ عمى كالشر  إدارة ف  أف رل 

شراؾ الجميع في التخطيط لمشركة كالتعاكف مف الجميع ا  ك  ،الكاحد كبث ركح التفاؤؿ كالحماس
، فكيؼ ستككف زماتبالقرار في مكاجهة األا الشركة المختمفة حيث  رل تفردن  زماتلمتصدم أل

ما االعتبارات الفردية أ، ممهميف لمعامميف بالشركة اإلشرافيةالشركة كالعامميف بالم اصب  إدارة
فمسفة لدل العامميف اتجاه القيـ أك  يديكلكجياألعدـ كجكد  زمات جد ا ها ضعيفة في مكاجهة األ

الشركة لـ  ف  أهـ الشخصية في الشركة، ك أهدافقكا المكظفيف لـ يحق ف  أالمع كية لديهـ، حيث 
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كلـ تؤهمهـ مف خبلؿ التدريب كالدكرات المختمفة لتطكيرهـ ، تعطهـ حقكقهـ في الترقيات المختمفة
ال ظـ فضؿ لكجية الحديثة كالمكاكبة ألك هـ، كلـ تمهدهـ بالبرامج التك أعمال في مجاؿ

الشركة الكبرل في خدمة  أهداؼا، ما يؤثر عمى حالين التك كلكجية، كتقادـ البرامج المستخدمة 
 التي يؤديها. األعماؿالجمهكر مما يؤدم لدكر سمبي تجاه 

 معادلة االنحدار: -
 التحفيز الفكرم() 0.195( + التأثير المثالي) 0.071+  1.363=  زماتال  إدارة

 )االعتبارات الفردية( 0.130)الدافع اإللهامي( +  0.115+  
كالتي تتفكؽ عف غيرها مف ، القيادة التحكيمية كخصائص مميزاتإلى  الباحث ذلؾكيعزك 

أفضؿ كتقديـ  ،مف خبلؿ التحفيز الفكرم  جازلئلالقيادية، حيث تدفع كتحفز المكظفيف   ماطاأل
 زماتاأل إدارةفي العمؿ بما يحقؽ طمكح كتطمعات الشركة كبما يتكافؽ مع داء مستكل مف األ

الكظيفي يتعدل كالتكقعات، كهذا يدؿ بشكؿ قاطع داء مف األ عالي، كتحقيؽ مستكل بالشركة
 القيادة التحكيمية في شركة تكزيع الكهرباء. تأثيرعمى 
 

عمى يجابي اإل التأثيرت أظهر ( حيث 2016 رماف،)أبك كدراسة كاتفقت هذه ال تيجة مع 
االعامميف، كتشير ال تائج  سيؤثر  المختمفة بعادهاأالقيادة التحكيمية بممارسة دكر  ف  أإلى  أيضن

الفكسفات  كم اجـ العربية  البكتاس في شركتي زماتاأل دارةفي االستعداد إل يجابيةإبصكرة 
 عد التمكيف.هك بي  زماتاأل دارةفي االستعداد إلتأثيرنا  القيادة التحكيميةأبعاد أكثر  فأية ك رد األ

( بين متوسطات α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة : الفرضية الثالثة
لممتغيرات الديمغرافية )الجنس، المؤىل  ااستجابة المبحوثين حول )القيادة التحويمية( تبعً 

 المحافظة(. ،سنوات الخبرة ،الوظيفي ُمسمىال ،العممي
لعي تيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كػاف ه ػاؾ فػركؽ T الختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 

كذلؾ  .ئية كهك اختبار معممي يصمح لمقار ة متكسطي مجمكعتيف مف البيا اتإحصاذات داللة 
ئية كهذا إحصاتـ استخداـ اختبار " التبايف األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ه اؾ فركؽ ذات داللة 

 أكثر.ك أ متكسطات 3االختبار معممي يصمح لمقار ة 
 رئيسة الفرضيات الفرعية التالية:ويشتق من ىذه الفرضية ال

( بين متوسطات استجابة α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -
 .الجنس إلى ُتعزى المبحوثين حول )القيادة التحويمية(
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يكضح  التاليتيف "، كالجدكؿ لعي تيف مستقم -  T الختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 ذلؾ.

 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  Tنتائج اختبار ": (5-15) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات
بار

الخت
ة ا

قيم
ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

 أنثى ذكر .(

 0.381 0.878 3.40 3.56 .التأثير المثالي

 0.673 0.423 3.42 3.50 .التحفيز الفكرم

 0.079 1.763 3.14 3.46 .الدافع اإللهامي

 0.121 1.554 3.13 3.40 .االعتبارات الفردية

 0.205 1.270 3.27 3.48 القيادة التحويمية. أساليب

    
  Tالمقابمة الختبار" (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية  (5-15مف ال تائج المكضحة في جدكؿ )

 ،القيادة التحكيمية أساليبلجميع مجاالت  0.05مف مستكل الداللة أكبر  لعي تيف مستقمتيف " -
ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة إحصاه ال تكجد فركؽ ذات داللة كبذلؾ يمكف است تاج أ   

 .الج سإلى  تيعزل الدراسة حكؿ هذه المجاالت
القيادة  مهارة ف  إحيث أف الج س متغير ال يؤثر عمى القيادة التحكيمية، إلى  كيعزك الباحث ذلؾ
إلى  فيؤثر في كؿ المكظفيف لمكصكؿ ج سهكتسبها المكظفيف بدكف تحديد يالتحكيمية ممكة 

قدراتهـ مف خبلؿ  ت ميةدكة لهـ، ك قعميهـ ك التأثيركدفعهـ مف خبلؿ فراد بحفز األلشركة ا أهداؼ
ف لتحقيؽ رؤية كغاية شركة الكهرباء، التدريب كتحفيزهـ فكريا لتتفجر طاقاتهـ  كالذككر  اإل اثكا 

 ،ثبات الذاتا  العامبلت في الشركة مقت عات بأهمية هذا ال كع مف القيادة ل جاح العمؿ ك جميعنا 
 .هذا يساعد كميهما عمى ال جاح في تكجيه كقيادة المرؤكسيف كأف  

 مع كية فركؽ كجكد عدـ (2012كدارسة )العثما ي،   واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
)أبك دراسة  الج س، لمتغيرتيعزل  التحكيمية القيادة دكر حكؿ المبحكثيف استجاباتبيف 
ئية حكؿ استجابات إحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذاتإلى  (  كالتي تكصمت2016رماف،

لمتغير تيعزل  المبحكثيف حكؿ دكرة القيادة التحكيمية لدل شركة البكتاس كالفكسفات االردي ة
ئية ع د إحصاداللة  تكصمت لعدـ كجكد فركؽ ذات كالتي( 2016)عبد العاؿ،  دراسة، الج س
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المبحكثيف حكؿ درجة تكفر سمات القيادة  إجاباتبيف متكسطات تقديرات  الداللةمستكل 
( 2012 ال جار،) ،الج سلمتغير تيعزل  التحكيمية لدل مديرم المدراس الثا كية بمحافظة غزة

 القيادة حكؿ الدراسة عي ةأفراد  متكسط استجابات بيف فركؽ كجكد عدـ عمى دلمت كالتي
( دلت عمى ا ه ال يكجد 2017ربيع، )أبك  دراسة كمع الج س، لمتغيرتيعزل  بأبعادها التحكيمية

تيعزل  ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حقكؿ هذه المجاالتإحصاداللة  فركؽ ذات
ا ( 2012الديب،) لمتغير الج س، كدراسة  داللة ذات فركؽ تكجد ال أ ه تأظهر  التيأيضن

 لمقيادة داريةاإل القيادات ممارسة تقدير  حك هيئة التدريسأعضاء  استجابة متكسط بيف ئيةإحصا
عدـ كجكد فركؽ إلى  ( كالتي تكصمت2016شريؼ، )أبك  كدراسة الج س لمتغير اتبعن  كيميه التح
زارة ك في متكسط تقديرات كاقع القيادة التحكيمية في  الداللةل ك ع د مست ئيةإحصاداللة  ذات

 كالتي( 2014كمقابمة، سميرات)لمتغير الج س،تيعزل  الصحة الفمسطي ية في محافظات غزة
ا  اتفقت، ك الج س متغير بسبب ئيةإحصا كجكد فركؽ عدـ تأظهر   :2015) دراسة  معأيضن

Karim ،Morshedi ) استجابات متكسط في ئيةإحصا داللة ذات فركؽ تكجد ه الأ    في 
( حيث 2015دراسة )القا كع،  كمع ،الج س متغيرإلى  تيعزل التحكيمية القيادة حكؿ المبحكثيف
حكؿ عبلقة القيادة داللة  ئية ع د مستكلإحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذاتإلى  تكصمت

  .الج سلمتغير تيعزل  االستراتيجية لمشعب الفمسطي ي هداؼالتحكيمية بتحقيؽ األ
ئية إحصاداللة  كجكد فركؽ ذات بٌي ت( كالتي 2018)حجك،  دراسة مع النتيجة ىذه وتختمف

( 2016) اجي، ، كدراسة لمتغير الج ستيعزل  بيف استجابات المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية
لدرجة ممارسة  الداللةئية ع د مستكل إحصاكجكد فركؽ ذات فركؽ ذات داللة  بٌي تكالتي 

 لمتغير الج س،  تيعزل  القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس في محافظات غزة
 (α≤ 0.05) داللة مستكل ع د ئيةإحصا داللة ذات فركؽ كجكد أثبتت التي( 2014ك عاف،)

 فمسطيف في المدارس مديرم لدل التحكيمية القيادة سمات تكفر لدرجة العي ةأفراد  تقديراتفي 
 فركؽ يكجد بأ ه تثبتأ التي( 2010 الرقب،دراسة )ك  الذككر، لصالح كذلؾ الج س لمتغيرتيعزل 
العي ة حكؿ عبلقة القيادة أفراد  ءراآفي  (α≤ 0.05) داللة مستكل ع د ئيةإحصا داللة ذات

لمتغير الج س كلصالح تيعزل  التحكيمية بتمكيف العامميف في الجامعات الفمسطي ية بقطاع غزة
 الذككر.
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( بين متوسطات استجابة α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -
 المؤىل العممي.إلى  تيعزل المبحوثين حول )القيادة التحويمية(

 يكضح ذلؾ. التاليالتبايف األحادم "، كالجدكؿ  الختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 

 المؤىل العممي –نتائج اختبار" التباين الحادي " : (5-16) رقم جدول

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
ثانوية 
 ماجستير بكالوريوس دبموم عامة فأقل

 0.006 *4.186 3.95 3.48 3.65 3.12 .التأثير المثالي

 0.000 *6.312 4.07 3.41 3.55 3.03 .التحفيز الفكرم

 0.007 *4.165 3.89 3.37 3.48 3.01 .الدافع اإللهامي

 0.016 *3.489 3.86 3.32 3.38 3.15 .االعتبارات الفردية

القيادة  أساليب
 التحويمية.

3.07 3.52 3.40 3.94 5.289* 0.001 
 .α ≤ 0.05ع د مستكل داللة إحصائينا * الفرؽ بيف المتكسطات داؿ 

المقابمة الختبار"  (.Sig)(  تبيف أف القيمة االحتمالية 5-16)مف ال تائج المكضحة في جدكؿ 
كبذلؾ  القيادة التحكيمية أساليب لجميع مجاالت 0.05التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة 
ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ إحصايمكف است تاج أ ه تكجد فركؽ ذات داللة 

 .ح الذيف مؤهمهـ العممي ماجستيركذلؾ لصال المؤهؿ العمميإلى  تيعزل هذه المجاالت
مؤهؿ عممي ماجستير عمى  الحاصميفالمكظفيف ألف   ، تيجة طبيعية هذه ف  أب كيرل الباحث

اليكمية  األعماؿكيشاركك هـ  هـمديريدمجكا مع  ت العممية التي تؤهمهـ كتجعمهـ يالقدرا يمتمككف
جراءكفؽ  ظـ ك ، مع اختبلؼ الكسائؿ أهداؼك لتحقيؽ رؤية كفؽ فريؽ عمؿ كاحد  ات سميمة ا 

كامؿ لؤلعماؿ ت اسؽ ك بما يحقؽ اال سيابية في المعامبلت اليكمية ، الشركة إدارة مع رؤيةتتفؽ 
قؿ أكقت ك  بأسرعت ظيـ كت فيذ لمعامبلت المكاط يف بالشكؿ داخؿ الشركة ما بيف المكظفيف ك 

ه مهما امتمؾ المكظؼ مف القدرات القيادية كالشخصية القيادية    أالتكاليؼ مع جكدة عالية، ك 
ا يقكد المؤسسة بكؿ فعالية كم افسة ا  اجحن بالعمـ كالمعرفة لف يككف قائدن  إتقا هاالقكية بدكف 

  .اف لمسفي ة ببل اتجاهكجكدة عالية، كاف قيادة القائد غير المتعمـ كالرب  
 كجكدإلى  أشارت( كالتي 2012كدراسة )ال جار،  فقت ىذه النتائج مع بعض الدراساتوات

عي ة الدراسة حكؿ درجة ممارسة مديرم أفراد ئية بيف متكسطات تقديرات إحصاداللة  فركؽ ذات
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( التي 2010لمتغير المؤهؿ العممي، دراسة )الشريفي، تيعزل  المدارس الحككمية لمقيادة التحكيمية
درجة ممارسة القيادة التحكيمية مرتفعة مف كجهة  ظر المعمميف كالمعممات ذكم  ف  أإلى  أشارت

داللة  ه تكجد فركؽ ذات   أ أكضحت(  كالتي 2015المؤهبلت المرتفعة، كدراسة )القدرة، 
عي ة الدراسة حكؿ متطمبات القيادة التحكيمية كعبلقتها أفراد ئية بيف متكسطات تقديرات إحصا

لمتغير المؤهؿ تيعزل  في الشرطة الفمسطي ية بقطاع غزة العاميف المديريف بمخرجات العمؿ لدل
ئية بيف إحصاداللة  ضحت كجكد فركؽ ذاتأك ( كالتي 2017كدراسة )العثما ي،  ،العممي

لمتغير المؤهؿ العممي، )الخضرم، تيعزل  كيميةاستجابات المبحكثيف حكؿ دكر القيادة التح
طات المبحكثيف حكؿ متطمبات كسئية بيف متإحصاداللة  ( دلت عمى كجكد فركؽ ذات2016

العامميف في الشرطة الفمسطي ية بقطاع  المديريفالقيادة التحكيمية كعبلقتها بمخرجات العمؿ لدل 
 لمتغير المؤهؿ العممي.تيعزل  غزة

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  أكضحت( التي 2014مع دراسة )ك عاف،  واختمفت ىذه الدراسة
المدارس في  مديرمعي ة الدراسة لتكفر سمات القيادة التحكيمية لدل أفراد ئية في تقديرات إحصا

(  2016رماف،)أبك دراسة لمتغير المؤهؿ العممي، تيعزل  فمسطيف مف كجهه  ظر المعمميف
ئية حكؿ استجابات المبحكثيف حكؿ دكرة إحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذاتإلى  كالتي تكصمت
كدراسة لمتغير المؤهؿ العممي، تيعزل  يةرد األيمية لدل شركة البكتاس كالفكسفات القيادة التحك 

ئية بيف تقديرات معممي إحصاه ال تكجد فركؽ ذات داللة    أ( التي است تجت ب2011، األغا)
المتميزة لدرجة ممارسة مهارات القيادة التحكيمية لدل مديريهـ تغزل لمتغير  اإلعداديةالمدارس 

ئية لمتكسطات استجابات إحصاال تكجد فركؽ ذات داللة  فٍ أ( ب2018المؤهؿ العممي، )حجك، 
( 2016لمتغير المؤهؿ العممي، كدراسة )عبد العاؿ، تيعزل  العي ة حكؿ القيادة التحكيميةأفراد 

تقديرات  متكسطاتبيف  الداللةئية ع د مستكل إحصاداللة  ـ كجكد فركؽ ذاتكالتي تكصمت لعد
 المبحكثيف حكؿ درجة تكافر سمات القيادة التحكيمية لدل مدير المدارس بمحافظة غزة إجابات
 ( كالتي است تجت عدـ كجكد فركؽ ذات2015لمتغير المؤهؿ العممي، كدراسة )السمطي، تيعزل 
المدارس  مديرمفي متكسط تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة داللة  مستكلئية ع د إحصاداللة 

( كالتي 2016) اجي،  لمتغير المؤهؿ العممي،تيعزل  الثا كية بمحافظات غزة لمقيادة التحكيمية
لدرجة ممارسة القيادة التحكيمية  الداللةئية ع د مستكل إحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذات بٌي ت

شريؼ، )أبك لمتغير المؤهؿ العممي، دراسة تيعزل  في محافظات غزة لدل مديرم المدارس
في متكسط  الداللةئية ع د مستكل إحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذات بٌي ت( كالتي 2016

لمتغير تيعزل  ت غزةتقديرات كاقع القيادة التحكيمية في كزارة الصحية الفمسطي ية في محافظا
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ئية ع د إحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذاتإلى  حيث تكصمت( 2015المؤهؿ العممي، )القدرة، 
 سطي ياالستراتيجية لمشعب الفم هداؼمستكل الداللة حكؿ عبلقة القيادة التحكيمية بتحقيؽ األ

 داللة فركؽ ذات تكجد ال أ ه است تجت التي) 2015القدرة،(لمتغير المؤهؿ العممي،تيعزل 
 العممي. المؤهؿ لمتغيرتيعزل  المبحكثة العي ةأفراد  بيف ئيةإحصا

( بين متوسطات استجابة α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -
 الوظيفي. ُمسمىالإلى  تيعزل المبحوثين حول )القيادة التحويمية(

 يكضح ذلؾ. التاليالتبايف األحادم "، كالجدكؿ  الختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 الوظيفي ُمسمىال –نتائج اختبار" التباين الحادي " : (5-17) رقم جدول

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
مدير 
 إدارة

مدير 
 دائرة

رئيس 
 قسم

رئيس 
 شعبة

 0.000 *6.485 3.35 3.48 3.87 4.14 .التأثير المثالي

 0.004 *4.622 3.28 3.48 3.78 3.93 .التحفيز الفكرم

 0.001 *5.423 3.22 3.39 3.75 3.92  .الدافع اإللهامي

 0.003 *4.729 3.18 3.36 3.66 3.86 .االعتبارات الفردية

 0.000 *6.357 3.26 3.43 3.76 3.97 القيادة التحويمية. أساليب
 .α ≤ 0.05ع د مستكل داللة إحصائينا * الفرؽ بيف المتكسطات داؿ 
المقابمة الختبار"  (.Sig)القيمة االحتمالية  تبيف أف    (5-18جدكؿ )مف ال تائج المكضحة في 

كبذلؾ  ،القيادة التحكيمية أساليب لجميع مجاالت 0.05التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة 
ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ إحصاه تكجد فركؽ ذات داللة يمكف است تاج أ   
هذا ، ك إدارةكذلؾ لصالح الذيف مسماهـ الكظيفي مدير  الكظيفي ميسمىالإلى  تيعزل هذه المجاالت

هذه  ف  أالكظيفي يؤثر في محكر القيادة التحكيمية، كيعزك الباحث ذلؾ  ميسمىمتغير ال ف  أيدؿ 
 مدلل في السمـ الكظيفي كالهيكؿ الت ظيمي كهـ االكثر إدراكا الكظائؼ اإلشرافية الفئة مف اعمى

بحاؿ الشركة كلديهـ معمكمات ع ها كعف يتمتعكف بالخبرة كالمعرفة ك القيادة التحكيمية، أهمية 
دارات كهـ عمى رأس إالمكظفيف عمى كعي تاـ بمهاـ الكظيفة التي يشغمك ها،  ف  أك استراتيجيتها، 

العاـ  عمي سمطة في الشركة تأتي بعد المديرأتعتبر المرجعية لكؿ المقرات كهي  كالتي الشركة
فمهـ تأثير كاضح ككبير في قرارات ككجهه الشركة الحالية كالمستقبمية، كهـ الجهة التي ، مباشرة
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بعد اعتمادها مف المدير العاـ كعميه فهـ االكثر  دارةت فذ القرارات المعتمدة مف قبؿ مجمس اإل
 ا ل مط القيادة مف خبلؿ مكاقعهـ اإلشرافية العميا بالشركة.تطبيقن 

ه تكجد    أإلى  ( التي تكصمت2010)الرقب،  كدراسة ىذه النتائج مع بعض الدراساتواتفقت 
العي ة حكؿ عبلقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف أفراد  إجاباتئية بيف إحصاداللة  فركؽ ذات

لمتغير طبيعة العمؿ لصالح فئة االكاديمييف، تيعزل  في الجامعات الفمسطي ية بقطاع غزة
أفراد  إجاباتئية بيف إحصاداللة  ه تكجد فركؽ ذات   أإلى  التي تكصمت (2011،)الغامدي 

العامميف في الشرطة الفمسطي ية  المديريفالعي ة حكؿ عبلقة القيادة التحكيمية بخرجاء العمؿ لدل 
 لمتغير الرتبة العسكرية.تيعزل  بقطاع غزة

كالتي تكصمت لعدـ كجكد فركؽ ( 2016شريؼ، )أبك مع دراسة واختمفت نتائج ىذه الدراسة 
ئية ع د مستكل الداللة في مستكط تقديرات كاقع القيادة التحكيمية في كزارة إحصاداللة  ذات

)أبك دراسة الكظيفي،  ميسمىلمتغير التيعزل  الصحة الفمسطي ية في محافظات غزة
ت ئية حكؿ استجاباإحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذاتإلى  (  كالتي تكصمت2016رماف،

لمتغير تيعزل  يةرد المبحكثيف حكؿ دكرة القيادة التحكيمية لدل شركة البكتاس كالفكسفات األ
الستخداـ القيادة  تأثير( حيث كضحت عدـ كجكد 2014كدراسة )البكاب، الكظيفي،  ميسمىال

( 2018)حجك،   كدراسةالم صب الكظيفي، إلى  تيعزل التحكيمية بأبعادها عمى حفز العامميف
تيعزل  العي ة حكؿ القيادة التحكيمية أفراد  ئية بيف استجاباتإحصاداللة  ال تكجد فركؽ ذات ه   أب

عكدة، )أبك ( كدراسة 2015( كدراسة )القدرة،2013الكظيفي، )الشكرة،  ميسمىلمتغير ال
تيعزل  العي ة المبحكثيف كا ت متفقة حكؿ القيادة التحكيمية الأفراد اراء بٌي ت أف  ( كالتي 2016

الكظيفي )الرتبة العسكرية( كلـ تكجد فركؽ باختبلؼ الرتبة العسكرية التي يحممها كؿ  ميسمىلم
كدراسة ، ية بغض ال ظر عف الرتبة العسكريةم هـ كعميه فالجميع يمارس القيادة التحكيم

حكؿ  ئية بيف استجابات المبحكثيفإحصاداللة  ( ا ه ال تكجد فركؽ ذات2016)الخضرم، 
العامميف في الشرطة  المديريفمتطمبات القيادة التحكيمية كعبلقتها بمخرجات العمؿ لدل 

( ا ه لـ تكجد فركؽ 2107ربيع، أبك ) الفمسطي ية بقطاع غزة تغزل لمتغير الرتبة العسكرية
باختبلؼ الرتبة العسكرية التي يحممها كؿ م هـ كعميه فالجميع يمارس القيادة التحكيمية بغض 

 .ل ظر عف الرتبة العسكريةا
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( بين متوسطات استجابة α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -
 .سنوات الخبرةإلى  تيعزل المبحوثين حول )القيادة التحويمية(

 يكضح ذلؾ. التاليالتبايف األحادم "، كالجدكؿ  الختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 سنوات الخبرة –نتائج اختبار" التباين الحادي " : (5-18) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

 5أقل من 
 سنوات

 5من 
إلى  سنوات
 10أقل من 
 سنوات

 10من 
إلى  سنوات
 15أقل من 
 سنة

 15من 
سنة 
 فأكثر

 0.396 0.994 3.57 3.62 3.38 3.60 .التأثير المثالي

 0.295 1.241 3.46 3.56 3.35 3.71 .التحفيز الفكرم

 0.183 1.629 3.31 3.54 3.35 3.65 .الدافع اإللهامي

 0.619 0.594 3.29 3.42 3.39 3.51 .االعتبارات الفردية

 0.443 0.896 3.41 3.53 3.37 3.61 القيادة التحويمية. أساليب

المقابمة الختبار"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية   (5-18مف ال تائج المكضحة في جدكؿ )
كبذلؾ  ؛القيادة التحكيمية أساليب لجميع مجاالت 0.05مف مستكل الداللة أكبر  التبايف األحادم "

ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ إحصايمكف است تاج أ ه ال تكجد فركؽ ذات داللة 
 .الخبرة س كاتإلى  تيعزل هذه المجاالت

هـ مف العامميف يدي ا ألمدراسة التي بيف مجتمع شركة تكزيع الكهرباء  أف  كيعزك الباحث ذلؾ 
 هـ تمرسكا في داخؿ الشركة كعممكا في   إحيث  اإلشرافية في شركة تكزيع الكهرباء، بالكظائؼ 

 حاصميف عمى الكثير مف الدكرات غالبهـك ، لمعمؿ في أماكف مختمفةكت قمكا  مف مكقعأكثر 
  سافه اؾ متغير  فاعؿ كهك طبيعة اإل ف  ألحقيقة اك ، كالمهارات المختمفة مف خبلؿ التدريب

ا يككف قائدن  ألفٍ  هم ذ الصغر، أهمٌ  في الحياة كا خراطه الصعابعمى تحمؿ  كقدرتهالفمسطي ي 
صبحت لدية قدرات كبيرة أتفاكت في القدرات، ك بغض ال ظر عف ال ،في كؿ مكاف يككف فيه

مف خبلؿ تحمؿ المسؤكلية م ذ الصغر، كالتربية كال شأة في المدف الفمسطي ية  ةكخبرات جم
 القيادة هي عمـ كفف بغض ال ظر عف س كات الخبرة. ف  أي، كما سرائيمباالحتبلؿ اإل كالتأثر

عدـ إلى  تكصمت( كالتي 2016)الش طي،  كدراسة واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
 القيادة التحكيميةأبعاد لمتغير س كات الخدمة حكؿ مدل تكافر تيعزل إحصائينا كجكد فركؽ دالة 
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عدـ كجكد فركؽ إلى  ( كالتي تكصمت2016رماف،)أبك دراسة ، بالكزارات الفمسطي ية بقطاع غزة
حكؿ دكرة القيادة التحكيمية لدل شركة البكتاس  ئية حكؿ استجابات المبحكثيفإحصاداللة  ذات

ت عمى ( كالتي دلٌ 2016شريؼ،)أبك كدراسة لمتغير س كات الخبرة ،تيعزل  كالفكسفات االردي ة
ئية في متكسط تقديرات كاقع القيادة التحكيمية في كزارة إحصاعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

عدـ  أكضحت( كالتي 2017لعثما ي،كدراسة )ا لمتغير عدد س كات الخدمة،تيعزل  الصحة
لمتغير تيعزل  ئية بيف استجابات المبحكثيف حكؿ الفعالية الت ظيميةإحصاداللة  كجكد فركؽ ذات

ئية إحصاداللة  ( كالتي دلت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات2015س كات الخبرة، كدراسة )القا كع، 
 هداؼكتحقيؽ األالقيادة التحكيمة أبعاد العي ة حكؿ عبلقة أفراد بيف متكسطات استجابة 

( 2016كدراسة )عبد العاؿ، لمتغير الخبرة الت ظيمية، تيعزل  االستراتيجية لمشعب الفمسطي ي
بيف متكسطات  الداللةئية ع د مستكل إحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذاتإلى  كالتي دلت
حكؿ درجة تكافر سمات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس  المبحكثيف إجاباتتقديرات 

( التي كشفت با ه 2010كدراسة )الرقب، لمتغير س كات الخدمة، تيعزل  الثا كية بمحافظة غزة
ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ عبلقة القيادة إحصاداللة  ال تكجد فركؽ ذات

لمتغير س كات تيعزل  زة بقطاع غزةسطي ية بغمعات الفمالتحكيمية بتمكيف العامميف في الجا
ئية بيف إحصاداللة  ه ال تكجد فركؽ ذات   أ( التي كشفت ب2016، كدراسة ) اجي، الخدمة

المدارس في  مديرممتكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ عبلقة القيادة التحكيمية لدل 
 لمتغير س كات الخدمة.تيعزل  محافظات غزة بقطاع غزة

داللة  ت عمى كجكد فركؽ ذات(  كالتي دلٌ 2016مع دراسة )الخضرم،  النتائجواختمفت ىذه 
ئية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ متطمبات القيادة التحكيمية كعبلقتها إحصا

لمتغير س كات تيعزل  العامميف في الشرطة الفمسطي ية بقطاع غزة المديريفبمخرجات العمؿ لدل 
مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  ما يتعمؽ في مجاؿ التحفيز الفكرم باستث اءالخدمة 
داللة  ت عمى كجكد فركؽ ذات( كالتي دلٌ 2015كدراسة )السمطي،  عد،ئية لهذا البي إحصا
في متكسط تقديرات المعمميف لدرجة ممارسة مديرم المدارس  الداللةئية ع د مستكل إحصا

كدراسة )ال جار،  لمتغير س كات الخدمة، تيعزل  الثا كية بمحافظات غزة لمقيادة التحكيمية
أفراد ئية بيف متكسطات تقديرات إحصاداللة  ه تكجد فركؽ ذات   أإلى  أشارت( كالتي 2012

مية لمقيادة التحكيمية في المجاليف لمدارس الحكك ديرم اممارسة م درجةعي ة الدراسة حكؿ 
( 2018متغير س كات الخدمة، دراسة )حجك، إلى  تيعزل دم(االعتبار الفر ، المثالي التأثير)

العي ة حكؿ أفراد ئية لمتكسطات استجابات إحصاداللة  كالتي دلت عمى عدـ كجكد فركؽ ذات
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ه اؾ  ف  أكضحت أ( التي 2012دراسة )عكاد،  لمتغير س كات الخدـ،تيعزل  القيادة التحكيمية
ئية بيف بيف متكسطات كجهات  ظر المعمميف حكؿ القيادة التحكيمية في إحصاا ذات داللة فركقن 

ت لعدـ ( كالتي دلٌ 2017ربيع، )أبك دراسة ، ك لمتغير الخبرة التعميميةتيعزل  مدارس الغكث،
 عي ة الدراسة حكؿ هذه المجاالت ئية بيف متكسطات تقديراتإحصاكجكد فركؽ ذات داللة 

 س ة، 15مف أكثر  س كات الخدمةإلى  تيعزل
( بين متوسطات α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة : الرابعة الفرضية

 ،المؤىل العممي -لممتغيرات الديمغرافية )الجنس ا( تبعً زماتال  إدارةاستجابة المبحوثين حول )
 المحافظة(. ،سنوات الخبرة ،الوظيفي ُمسمىال

لعي تيف مستقمتيف" لمعرفة ما إذا كػاف ه ػاؾ فػركؽ T الختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " 
كذلؾ  .ئية كهك اختبار معممي يصمح لمقار ة متكسطي مجمكعتيف مف البيا اتإحصاذات داللة 

ئية كهذا إحصاتـ استخداـ اختبار " التبايف األحادم " لمعرفة ما إذا كاف ه اؾ فركؽ ذات داللة 
 أكثر.أك  متكسطات 3االختبار معممي يصمح لمقار ة 

 ويشتق من ىذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
( بين متوسطات استجابة α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -

 الجنس.إلى  تيعزل (زماتال  إدارةالمبحوثين حول )
 يكضح ذلؾ. التاليلعي تيف مستقمتيف "، كالجدكؿ  T الختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "

 الجنس –لعينتين مستقمتين "  -  Tنتائج اختبار" : (5-19) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

 

مة
القي

 
ية 

مال
الحت

ا (
Si

g
 أنثى ذكر .(

 0.327 0.981- 3.26 3.11 .زماتال  إدارةخصائص 

 Tالمقابمة الختبار " (.Sig)القيمة االحتمالية  تبيف أف   (5-19مف ال تائج المكضحة في جدكؿ )
كبذلؾ يمكف است تاج أ ه ال تكجد فركؽ  ،0.05مف مستكل الداللة أكبر  لعي تيف مستقمتيف " - 

 .الج سإلى  تيعزل ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ هذه المجاالتإحصاذات داللة 
ج ب في الشركة في جميع إلى  ايعممكف ج بن  اإل اثالذككر ك  ف  أإلى  كيعزك الباحث ذلؾ

التي تعصؼ بالشركة  زماتألثير كل فس اتحت ضغط العمؿ اليكمي، كيتعرضكف لمك األعماؿ
مف مكظفي الشركة دكف تفرقة بيف  زماتكيتـ مكاجهة هذه األ بشكؿ عاـ كالمجتمع الفمسطي ي
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 ،باستث اء بعض الكظائؼ الميدا ية الخاص مكزعة بيف الج سيف األعماؿ ثى، فطبيعة أذكر ك 
 .الكظائؼ المدركسة هي اإلشرافية ف  أأك  كهي لـ تشمؿ بالدراسة

ضحت عدـ كجكد أك  حيث (2017)عبد العاؿ، ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةواتفقت 
 إدارةمراحؿ  ماليئية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ إجإحصاداللة  فركؽ ذات

ضحت أك  حيث( 2015كدراسة )م اع،، (2015دراسة، جحجكح،) لمتغير الج ستيعزل  زماتاأل
في كزارة ال قؿ كالمكاصبلت في قطاع غزة  زماتاأل دارةإل ئيةإحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذات

إلى  (  كالتي تكصمت2016رماف،)أبك لمتغير الج س، دراسة تيعزل  مف كجهة  ظر العامميف
 زماتمراحؿ األ ماليئية حكؿ استجابات المبحكثيف حكؿ إجإحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذات

 لمتغير الج س.تيعزل  ةيرد لدل شركة البكتاس كالفكسفات األ
كجكد فركؽ كضحت أحيث  (2104)المزيف، كدراسةواختمت ىذه النتائج مع بعض الدراسة 

في قطاع  العاليبكزارة التربية كالتعميـ ئية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف إحصاداللة  ذات
تيعزل  زماتاأل إدارةمراحؿ  ماليحكؿ إج األقساـالدكائر كرؤساء  مديرمغزة مف كجهة  ظر 

ئية بيف إحصاداللة  ( حيث دلت عمى كجكد فركؽ ذات2014، كدراسة ) صر،لمتغير الج س
 زماتاأل إدارةفي  متكسطات استجابات المبحكثيف في كزارة الداخمية األمف الكط ي بقطاع غزة

 لمتغير الج س.تيعزل 
( بين متوسطات استجابة α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -

 المؤىل العممي.إلى  تيعزل (زماتال  إدارةالمبحوثين حول )
 يكضح ذلؾ. التاليالختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار " التبايف األحادم"، كالجدكؿ 

 المؤىل العممي –نتائج اختبار" التباين الحادي " : (5-20) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

ثانوية 
عامة 
 فأقل

 ماجستير بكالوريوس دبموم

 0.155 1.759 3.31 3.11 3.19 2.82 زماتال  إدارةخصائص 

المقابمة الختبار"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية   (5-20مف ال تائج المكضحة في جدكؿ )
كبذلؾ يمكف است تاج أ ه ال تكجد فركؽ ذات  0.05مف مستكل الداللة أكبر  التبايف األحادم "

المؤهؿ إلى  تيعزل ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ هذه المجاالتإحصاداللة 
 .العممي
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غمب المكظفيف حاصميف عمى درجة بكالكريكس في تخصصات أأف إلى  كيعزك الباحث ذلؾ
مختمفة كبعض المكظفيف حصمكا عمى درجات عميا في الدراسة لكف عممية الثقافة الفكرية 

كالتكاليؼ الم اطة بالمكظفيف  األعماؿ كتشابهالم اط بكؿ مكظؼ كتقارب  األعماؿكتشرب 
ه يكجد في بعض الم اصب اإلشرافية مف    أجعمت عامؿ التحصيؿ العممي غير مؤثر، عمما ب

غير متعمميف مف المكظفيف القدامى كلكف بسبب الخبرات المتراكمة لـ يكف ه اؾ فرؽ ما بيف 
إلى  تعزك زماتاأل إدارةمف ال يحممكف شهادات عميها في أك  مف تحصمكا عمى شهادات عميا

ا  .بعد المؤهؿ العممي شياء  ظرية غير أكاقع التعميـ هك  ف  أمف االقت اع بحقيقة ال بيد  أيضن
عممكا في غير تخصصاتهـ  شخاصا فكـ مف األتطبيقية، لكف ع د التطبيؽ تكضع الشهادة جا بن 

هـ كا كا في م اصب إشرافيه فقامكا    أفبعض المكظفيف لـ يكف لديهـ شهادات عميها مع ، دعكابأك 
حقية في م صبهـ أ هـ لهـ أبال فس ب عطاهـ ثقةأبإكماؿ تعميمهـ كلـ يؤثر ذلؾ عمى عطائهـ بؿ 

فهـ مجتهدكف كيعممكف بكؿ تميز يء لـ يتغير ش األعماؿما عمى مستكل أماف كظيفي(، أ)
دارةكفاعمية ك ظاـ ك   شؤك هـ بكؿ اقتدار. ا 

ت ال تكجد فركؽ ( كالتي دلٌ 2017 )عبد العاؿ، كدراسة واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة بكزارتي العمؿ كالت مية االجتماعية إحصاذات داللة 

 (  كالتي تكصمت2016رماف،)أبك ، دراسة ، دراسةالمؤهؿ العمميإلى  تيعزل زماتاأل إدارةفي 
مراحؿ  ماليئية حكؿ استجابات المبحكثيف حكؿ إجإحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذاتإلى 
ركبة، )أبك  لمتغير المؤهؿ العممي،تيعزل  يةرد لدل شركة البكتاس كالفكسفات األ زماتاأل

لدل  زماتاأل إدارةئية في درجات معكقات إحصا( كالتي دلت ال تكجد فركؽ ذات داللة 2013
حيث ( 2012المؤهؿ العممي، دراسة )المزيف،إلى  تيعزل كبار ضباط الشرطة في قطاع غزة

بكزارة التربية ئية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف إحصاداللة  كضحت كجكد فركؽ ذاتأ
 ماليحكؿ إج األقساـالدكائر كرؤساء  مديرمفي قطاع غزة مف كجهة  ظر  العاليكالتعميـ 
ضحت عدـ أك  حيث (2015كدراسة )م اع،، لمتغير المؤهؿ العمميتيعزل  زماتاأل إدارةمراحؿ 

في كزارة ال قؿ كالمكاصبلت في قطاع غزة مف  زماتاأل دارةئية إلإحصاداللة  كجكد فركؽ ذات
ت ال تكجد كالتي دلٌ ( 2012كدراسة )زيادة،، لمتغير المؤهؿ العمميتيعزل  كجهة  ظر العامميف
ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة بكزارتي العمؿ كالت مية إحصافركؽ ذات داللة 

 المؤهؿ العمميإلى  تيعزل زماتاأل إدارةاالجتماعية في 
ت ال تائج كجكد فركؽ أظهر ( حيث 2010عزيز، )أبك كدراسة  واختمفت مع بعض الدراسات

لمتغير تيعزل  زماتاأل إدارةئية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ إحصاداللة  ذات
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داللة  ت كجكد فركؽ جكهرية ذاتأظهر ( كالتي 2011، كدراسة )الرضيع، المؤهؿ العممي
 لمتغير الرتبة العسكرية.تيعزل  ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسةإحصا

( بين متوسطات استجابة α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -
 الوظيفي. ُمسمىالإلى  ُتعزى (زماتال  إدارةالمبحوثين حول )

 يكضح ذلؾ. التاليالتبايف األحادم "، كالجدكؿ  الختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
 الوظيفي ُمسمىال –نتائج اختبار" التباين الحادي " : (5-21) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ية  
مال
الحت

ة ا
قيم

ال
(

Si
g

). 

رئيس 
 شعبة

رئيس 
 قسم

مدير 
 دائرة

مدير 
 إدارة

 0.042 *2.765 3.04 3.07 3.38 3.29 زماتال  إدارةخصائص 
 .α ≤ 0.05ع د مستكل داللة إحصائينا * الفرؽ بيف المتكسطات داؿ 

المقابمة الختبار"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية   (5-21مف ال تائج المكضحة في جدكؿ )
كبذلؾ يمكف است تاج أ ه تكجد فركؽ ذات داللة  0.05التبايف األحادم " أقؿ مف مستكل الداللة 

 ؛الكظيفي ميسمىالإلى  تيعزل بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ هذه المجاالتئية إحصا
دراؾ المكظفيف في إلعدـ ح الذيف مسماهـ الكظيفي رئيس قسـ كيعزك الباحث ذلؾ كذلؾ لصال

كالمهاـ التي  األعماؿكخصائها، كاختبلؼ  زماتاأل إدارةبالكظائؼ اإلشرافية المختمفة لمراحؿ 
المكظفيف في الفئات اإلشرافية العميا يككف لهـ قدرة  الكظيفي، كأف   ميسمىتؤدم في الشركة كفؽ ال

هـ في    إمف الفئات االشرفية الد يا، حيث أكثر  عمى اتخاذ القرار مف خبلؿ القيادة الحكيمة
 زماتاأل دارةالقرارات إل العميا لهـ القدرة عمى تحمؿ المسؤكليات كاتخاذ داريةالمستكيات اإل

دارةالمختمفة كفؽ رؤية ك  الشركة كالتي يستمد فيها قكته مف خبلؿ مسماة الكظيفي عمى هيكمية  ا 
دارةك   الشركة. ا 

حيث كضحت كجكد فركؽ ( 2012دراسة )المزيف، واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
في قطاع  العاليبكزارة التربية كالتعميـ ئية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف إحصاداللة  ذات

تيعزل  زماتاأل إدارةمراحؿ  ماليحكؿ إج األقساـالدكائر كرؤساء  مديرمغزة مف كجهة  ظر 
ئية إحصاداللة  كد فركؽ ذاتجت ك أظهر ( كالتي 2011)الرضيع، ، الكظيفي ميسمىلمتغير ال

 العسكرية.لمتغير الرتبة تيعزل  بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة
ت ال تائج عدـ كجكد أظهر ( حيث 2017كدراسة )عبد العاؿ،  واختمفت مع بعض الدراسات

لمتغير تيعزل  زماتاأل إدارةئية بيف متكسطات استجابات المبحكثيف حكؿ إحصاداللة  فركؽ ذات
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ئية إحصاداللة  ضحت عدـ كجكد فركؽ ذاتأك  حيث (2015كدراسة )م اع،الكظيفي، ميسمىال
لمتغير تيعزل  في كزارة ال قؿ كالمكاصبلت في قطاع غزة مف كجهة  ظر العامميف زماتاأل دارةإل
ئية بيف إحصاكالتي دلت ال تكجد فركؽ ذات داللة ( 2012كدراسة )زيادة،، الكظيفي ميسمىال

إلى  تيعزل زماتاأل إدارةمتكسطات تقديرات عي ة الدراسة بكزارتي العمؿ كالت مية االجتماعية في 
ئية في إحصاكالتي دلت ال تكجد فركؽ ذات داللة  (2013ركبة، )أبك الكظيفي، كدراسة  ميسمىال

لمتغير الرتبة تيعزل  لدل ضباط جهاز الشرطة في قطاع غزة زماتاأل إدارةدرجات معكقات 
ئية في إحصات عدـ كجكد فركؽ ذات داللة أظهر ( التي 2012العسكرية، دراسة )االشقر، 

طبيعة العمؿ، دراسة إلى  تيعزل لشؽ المد يفي كزارة الداخمية كاالمف الكط ي افاعمية االتصاؿ 
ئية حكؿ استجابات إحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذاتإلى  (  كالتي تكصمت2016رماف،)أبك 

لمتغير تيعزل  يةرد لدل شركة البكتاس كالفكسفات األ زماتمراحؿ األ ماليالمبحكثيف حكؿ إج
 الكظيفي. ميسمىال
( بين متوسطات استجابة α≤ 0.05ئية عند مستوى )إحصاتوجد فروق ذات داللة  -

 .دمةسنوات الخإلى  تيعزل (زماتال  إدارةالمبحوثين حول )
 يكضح ذلؾ. التاليالتبايف األحادم "، كالجدكؿ  الختبار هذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "

 دمةسنوات الخ –نتائج اختبار" التباين الحادي " : (5-22) رقم جدول

 المجال

 المتوسطات

بار
الخت

ة ا
قيم

ة ) 
مالي

الحت
ة ا

قيم
ال

Si
g

). 

أقل من 
5 

 سنوات

 5من 
 سنوات
إلى 

أقل من 
10 
 سنوات

من 
10 

 سنوات
أقل إلى 

من 
15 
 سنة

 15من 
سنة 
 فأكثر

 0.305 1.214 3.03 3.23 3.12 3.23 زماتال  إدارةخصائص 

المقابمة الختبار"  (.Sig)تبيف أف القيمة االحتمالية   (5-22ال تائج المكضحة في جدكؿ )مف 
كبذلؾ يمكف است تاج أ ه ال تكجد فركؽ ذات  0.05مف مستكل الداللة أكبر  التبايف األحادم "

س كات إلى  تيعزل ئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ هذه المجاالتإحصاداللة 
 .دمةالخ

مر لبلجتهاد لف يترؾ األ زماتالشركة خطة التعامؿ مع األ امتبلؾ أف  إلى  كيعزك الباحث ذلؾ
مكف بغض ال ظر عف هي محككمة بمجمكعة مف التعميمات ليطبقها العامف ،االشخصي كثيرن 



179 

 

 

 ذ كاف المتكقع أفٍ إكعية ك الخدمة في الشركة كتبدك هذه ال تيجة غير مكضأس كات الخبرة، 
يجاد إالذيف تمرسكا عمى  الخبرة أصحابالفركؽ الفردية ك  ف  إكثرهـ س كات حيث ألتككف فركؽ 

 .ه اؾ تفريؽ بيف س كات الخدمة كالخبرة ف  أحمكؿ لممشكبلت التي تكاجه الشركة، إال 
( كدلت عمى ا ه ال تكجد 2013ركبة، )أبك  كدراسة واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات

لدل كبار ضباط جهاز  زماتاأل إدارةئية بيف متكسطات تقديرات إحصافركؽ ذات داللة 
( كالتي دلت عمى عدـ كجكد فركؽ 2010عزيز،)أبك ، كدراسة س كات الخبرةإلى  تيعزل الشرطة
 إدارةاالمكا ات البشرية(  -الهيكؿ الت ظيمي -ئية في )تكافر المعمكماتإحصاداللة  ذات
ت عدـ كجكد فركؽ أظهر ( كالتي 2012كدراسة )االشقر،لمتغير س كات الخبرة، تيعزل  زماتاأل
دارةئية في )تكافر االتصاؿ( ك إحصاداللة  ذات لمتغير س كات الخبرة، دراسة تيعزل  زماتألا ا 
ئية حكؿ استجابات إحصاداللة  عدـ كجكد فركؽ ذاتإلى  (  كالتي تكصمت2016رماف،)أبك 

لمتغير تيعزل  يةرد لدل شركة البكتاس كالفكسفات األ زماتمراحؿ األ ماليالمبحكثيف حكؿ إج
 س كات الخدمة.

ه تكجد ت عمى أ   ( كالتي دلٌ 2011كدراسة )الرضيع،  واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات
طيط خئية بيف متكسطات تقديرات عي ة الدراسة حكؿ )مدل تكفر  التإحصافركؽ ذات داللة 

دارةمدل تكفر التدريب( ك  -مدل تكفر المعمكمات -الم اسب  س كات الخبرة.إلى  تيعزل زماتاأل ا 
 

 .الممخص:6.5
استعرض ا في هذا الفصؿ  تائج الدراسة في ضكء التحميؿ االحصائي الذم قم ا به، كتمت 
االجابة عف اسئمة الدراسة، كاختبار فرضياتها مف خبلؿ التحميؿ االحصائي، كبياف اكجه الشبة 
كاالختبلؼ مع الدراسات السابقة بشكؿ مفصؿ كدقيؽ، ادل إلى التعرؼ إلى أثر ممارسة القيادة 

مية في ممارسة إدارة االزمات في شركة تكزيع الكهرباء، كتكضيح ما اذا كاف ه اؾ فركؽ التحكي
ذات داللة احصائية في متكسط استجابات المفحكصيف مف المكظفيف في إدارة االزمات تعزل 
لممتغيرات الديمغرافية )الج س، المسمى الكظيفي، المؤهؿ العممي، س كات الخدمة( كقاـ الباحث 

  تائج، كالتعقيب عميها حيث بي ت ال تائج كجكد اثر لمقيادة التحكيمية عمى ادارة االزماتبتفسير ال
 في شركة تكزيع الكهرباء.
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 :تمييد .1.6
ػ التحميػؿ  إجػراءكذلػؾ بعػد  ؛ألهػـ ال تػائج التػي تكصػمت إليهػا الدراسػة ايتضمف هذا الفصػؿ ممخصن

التكصػيات المقترحػة أهػـ  إلػى كما يتطػرؽ .ات الخاصة بعي ة الدراسةستبا ئي لبيا ات االحصااإل
القيػػػادة  أسػػػاليبكالتػػػي قػػػد تسػػػاعد فػػػي تكجيػػػه القيػػػادة باتجػػػاه ممارسػػػة  ،الدراسػػػةفػػػي ضػػػكء  تػػػائج 
 في شركة تكزيع الكهرباء بغزة. زماتاأل إدارةا تسهـ في القدرة عمى هكك أكبر  التحكيمية بشكؿ

 

 :نتائج الدراسة.  2.6
 النتائج المتعمقة بالمتغير المستقل )القيادة التحويمية(: .1.2.6
ممارسػػػة  مػػػط القيػػػادة التحكيميػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ كػػػاف بدرجػػػة مرتفعػػػة ب سػػػبة  ت ال تػػػائج أف  أظهػػػر 

أبعػػاد ، مػػف كجهػػة  ظػػر العػػامميف فػػي شػػركة تكزيػػع الكهربػػاء غػػزة، كجػػاء ترتيػػب (69.12%)
 القيادة التحكيمية عمى ال حك اآلتي:

  (%70.82)ب سبة  المثالي بيعد التأثير: ىالولالمرتبة. 
 (%69.74)عد التحفيز الفكرم ب سبة بي : المرتبة الثا ية. 
 (.%68.46) الدافع اإللياميعد بي : المرتبة الثالثة 
 (%67.50)ب سبة  االعتبارات الفرديةعد بي : المرتبة الرابعة والخيرة. 

 (:زماتال  إدارةالنتائج المتعمقة بالمتغير التابع ) .2.2.6
فػي شػركة تكزيػع الكهربػاء غػػزة  زمػاتاأل إدارةدرجػة تطبيػػؽ  مػاليإج كشػفت  تػائج الدراسػة أف  

 ، ككاف ترتيب الفقرات عمى ال حك اآلتي:(%62.55)كا ت متكسطة بكزف  سبي 
  جاءت الفقرة " تستخدـ الشركة جميع ق كات االتصاؿ المتاحة ك ظـ االتصاؿ المختمفة

حيث المتكسط الحسابي يساكم  ،ىاألكلكالحد مف ا تشارها " بالمرتبة  زمةلمسيطرة عمى األ
يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%68.11)  ي( أم أف الكزف ال سب5)الدرجة الكمية مف  3.41

 .العي ة عمى هذه الفقرةأفراد مكافقة متكسطة مف قبؿ 
   لممتضرريف  البلزمةجاءت الفقرة " تقدـ الشركة الرعاية الم اسبة، التعكيضات كالمكافآت

أم أف الكزف  2.82حيث المتكسط الحسابي يساكم  ،" بالمرتبة األخيرة زمةمف حدكث األ



182 

 

 

العي ة عمى هذه أفراد مكافقة متكسطة مف قبؿ يع ي أف  ه اؾ ، كهذا (%56.37)ال سبي 
 .الفقرة

 لنتائج المتعمقة بالفرضيات:. 3.2.6
 النتائج الخاصة بالعالقة بين المتغيرين: .1
 ئية ع ػػد مسػػتكل اػػػػػإحصة ذات داللػػة ػػػػػػطرديػػة قكيكد عبلقػػة ػػػػػػػػػكجى ػػػػػػإل ةػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػخمص

(≤ 0.05 α بيف )دارةالقيادة التحكيمية مجتمعػة ك  أساليب ، كبمػغ معامػؿ ارتبػاط زمػاتاأل ا 
 .(0.559العبلقة )

  زمػاتاأل إدارةئية فػي إحصػاذك داللة  االقيادة التحكيمية ارتباطن أبعاد أكثر  ت أف  أظهر كما 
عػػػد االعتبػػػارات (، تػػػبله بي 0.534حيػػػث كا ػػػت قيمػػػة االرتبػػػاط )عػػػد التحفيػػػز الفكػػػرم هػػػك بي 

ارتػػػبط بعبلقػػػة  اإللهػػػاميعػػػد الػػػدافع (، ثػػػـ بن 0.518الفرديػػػة حيػػػث كػػػاف معامػػػؿ االرتبػػػاط )
حيػػث كجػػدت  ،المثػػالي بيعػػد التػػأثيركجػػاء فػػي المرتبػػة األخيػػرة ، (0.516مكجبػػة تسػػاكم )

 (.0.487مقدارها ) زماتاأل إدارةعبلقة طردية بي ه كبيف 
 النتائج الخاصة بالثر بين المتغيرين: .2
  كتفسػر مػا  سػبته  زمػاتاأل إدارةالقيادة التحكيمية تػؤثر فػي أبعاد  ت  تائج الدراسة أف  أظهر

( كأف بػػاقي التغيػػر قػػد زمػػاتاأل إدارةمػػف التبػػايف كالتغيػػر فػػي المتغيػػر التػػابع ) (30.5%)
 .يعكد لعكامؿ أخرم خارج  طاؽ الدراسة

 أف  ك  هػػك التحفيػػز الفكػػػرم، زمػػاتاأل إدارةفػػي تػػأثيرنا  العكامػػؿأهػػـ   تػػائج الدراسػػة أف بٌي ػػت 
( تػأثير اإللهاميالتأثير المثالي، كالدافع ، )االعتبارات الفردية :باقي العكامؿ األخرل كهي

 .زماتاأل إدارةضعيؼ في 
 

 ئية:حصاالنتائج المتعمقة بالفروق اإل .3
 ئية لكؿ مف المتغيريف، عمى ال حك اآلتي:حصاالمتعمقة بالفركؽ اإلت الدراسة ال تائج أظهر 

  إحصاعدـ كجكد فركؽ ذات داللة( 0.05 ≥ئية ع د مستكل α بيف متكسطات آراء )
 .(الج س، الخبرة)متغير إلى  تيعزل المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية
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  إحصػػاعػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة( 0.05 ≥ئية ع ػػد مسػػتكل α بػػيف متكسػػطات آراء )
، باسػػتث اء بعػػدم التػػأثير (المحافظػػة)متغيػػر إلػػى  تيعػػزل المبحػػكثيف حػػكؿ القيػػادة التحكيميػػة

 العي ة كلصالح محافظة غزة.أفراد بيف إحصائينا فقد تبيف كجكد فركؽ دالة  المثالي
  إحصػاكجػكد فػركؽ ذات داللػة( 0.05 ≥ئية ع ػد مسػتكل α بػيف آراء ) العي ػة حػكؿ أفػراد

ككا ػػػت الفػػػركؽ لصػػػالح حممػػػة شػػػهادة  (،المؤهػػػؿ العممػػػي)لمتغيػػػر تيعػػػزل  القيػػػادة التحكيميػػػة
ت كجػػكد فػػركؽ مع كيػػة بػػيف اسػػتجابات المبحػػكثيف حػػكؿ أظهػػر كػػذلؾ ، ك الماجسػػتير فػػأعمى
، ككا ػػت الفػػركؽ لصػػالح مػػف يشػػغمكف (الػػكظيفي ميسػػمىال)لمتغيػػر تيعػػزل  القيػػادة التحكيميػػة

 كظيفة مدير دائرة.
  إحصػػػاعػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة( 0.05 ≥ئية ع ػػػد مسػػػتكل α بػػػيف اسػػػتجابات )

الجػ س، المؤهػؿ العممػي، سػ كات ) اتلمتغيػر تيعزل  زماتاأل إدارة ماليالمبحكثيف حكؿ إج
 .(الخبرة، المحافظة

 لمتغيػر تيعػزل  زمػاتاأل إدارة مػاليكجكد فركؽ مع كية بػيف اسػتجابات المبحػكثيف حػكؿ إج
 ، ككا ت الفركؽ لصالح حممة الماجستير.(المؤهؿ العممي)
يا موضحة أىدافالدراسة وتحقيق  أسئمةالنتائج المتعمقة باإلجابة عمى  .4.2.6

 : في الجدول اآلتي
 ياأىدافالدراسة وتحقيق  أسئمةالنتائج المتعمقة باإلجابة عن : (6-1جدول رقم )

 )جرد الجدول بواسطة الببحث(

 مجال تحققو اليدف
القيادة التحكيمية أبعاد ما مستكل ممارسة : الولالسؤال 

 ؟العي ةأفراد في شركة تكزيع الكهرباء غزة حسب رأم 
القيادة  أساليبكاقع ممارسة إلى  التعرؼ: الولاليدف 

 التحكيمية في شركة تكزيع الكهرباء بغزة.

 .(13 - 5جدكؿ )إلى  (9 - 5تـ تحميؿ ال تائج مف جدكؿ )
بشكؿ عاـ كاف  نمط القيادة التحويميةممارسة ت ال تائج أف أظهر 

ُبعد : ىالولالمرتبة ، كجاء في (%69.12)ب سبة  بدرجة مرتفعة
عد التحفيز الفكرم ب سبة تبله بي ( %70.82)ب سبة  المثالي التأثير

، كجاء في (%68.46)ب سبة  اإللهاميثـ بعد الدافع  .(69.74%)
 .(%67.50)ب سبة بعد االعتبارات الفردية : لمرتبة الرابعة والخيرةا

في شركة  زماتاأل إدارةما درجة تطبيؽ : السؤال الثاني
 تكزيع الكهرباء بغزة حسب رأم المبحكثيف؟

 ( 14 - 5تـ تحميؿ ال تائج مف جدكؿ )
بكزف  سبي  بدرجة متوسطة زماتال  إدارةدرجة  كشفت ال تائج أف  
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 زمةاأل إدارةالكشؼ عف درجة تطبيؽ : اليدف الثاني
 بشركة تكزيع الكهرباء بغزة كما يراه المبحكثيف.

(62.55%). 

ئية ع د إحصاكجد عبلقة ذات داللة تهؿ : السؤال الثالث
دارةالقيادة التحكيمية ك  أساليب( بيف α≤0.05مستكل )  ا 

في شركة تكزيع الكهرباء بغزة حسب رأم  زماتاأل
 المبحكثيف؟

بياف اتجاه كطبيعة العبلقة بيف القيادة : اليدف الثالث
دارةالتحكيمية ك  في شركة تكزيع الكهرباء بغزة  زماتاأل ا 

 حسب رأم المبحكثيف؟
. 

 (20 - 5تـ تحميؿ ال تائج كهي في الجدكؿ رقـ )
القيادة  أساليبال تائج كجكد عبلقة مع كية طردية قكية بيف  بٌي ت

دارةالتحكيمية مجتمعة ك  ، كبمغ معامؿ ارتباط العبلقة زماتاأل ا 
(0.559). 

ئية إحصاذك داللة  االقيادة التحكيمية ارتباطن أبعاد أكبر  ت أفأظهر كما 
هك بعد )التحفيز الفكرم( حيث كاف معامؿ االرتباط  زماتاأل إدارةفي 
عد بة األخيرة بي ( أم اف العبلقة كا ت كبيرة، كجاء في المرت0.534)

 زماتاأل إدارة)التأثير المثالي( حيث كجدت عبلقة طردية بي ه كبيف 
 ( بدرجة متكسطة.0.487مقدارها )

ئية ع د إحصاذك داللة أثر  هؿ يكجد: السؤال الرابع
دارةالتحكيمية ك  القيادة أساليب( بيف α≤0.05مستكل )  ا 

 ؟زماتاأل
القيادة التحكيمية في تعزيز القدرة أثر  معرفة: اليدف الرابع

 بشركة تكزيع الكهرباء بغزة. زماتاأل إدارةعمى 

( (Stepwiseتـ استخداـ تحميؿ اال حدار المتعدد باستخداـ طريقة 
 (.21 – 5كهك مكضح في جدكؿ )

 إدارةالقيادة التحكيمية تؤثر في أبعاد  ت  تائج الدراسة أف  أظهر 
 إدارة%( مف التبايف كالتغير في )30.5كتفسر ما  سبته ) زماتاأل
 .باقي التغير قد يعكد لعكامؿ أخرم خارج  طاؽ الدراسة ( كأف  زماتاأل

 :هك زماتاأل إدارةفي تأثيرنا  المتغيراتأهـ   تائج الدراسة أف   بٌي تكما 
االعتبارات الفردية، ) :كهي ،التحفيز الفكرم، كباقي العكامؿ األخرل

لهما إحصائينا لتأثير المثالي، الدافع االلهامي( لعدـ كجكد تأثير داؿ ا
 .زماتاأل إدارةفي 

ئية إحصاهؿ تكجد فركؽ ذات داللة : السؤال الخامس
أفراد ( بيف متكسطات استجابات α≤0.05ع د مستكل )

العي ة حكؿ متغيرم الدراسة المستقؿ كالتابع )القيادة 
دارةالتحكيمية ك  لممتغيرات الديمغرافية تيعزل  زماتاأل ا 

الكظيفي،  ميسمى)الج س، العمر، س كات الخدمة، ال
 المؤهؿ العممي(؟
ئية بيف حصااكتشاؼ الفركؽ اإل: اليدف الخامس

العي ة حكؿ كؿ مف متغيرم أفراد متكسطات تقديرات 
دارةالدراسة )القيادة التحكيمية ك  ( في شركة تكزيع زماتاأل ا 

كما    Independent t Test and ANOVAتـ استخداـ تحميؿ 
( فيما يخص الفركؽ 26 - 5إلى  22 - 5هك مكضح في الجداكؿ )

( فيما 31 - 5إلى  27 - 5، كفي الجداكؿ )القيادة التحويميةحكؿ 
 .زماتال  إدارةيخص الفركؽ حكؿ 

ئية ع د إحصاعدـ كجكد فركؽ ذات داللة ت ال تائج أظهر 
( بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ α 0.05 ≥مستكل )

كذلؾ ، ك (الج س، الخبرة)متغير إلى  تيعزل القيادة التحكيمية
 ≥ئية ع د مستكل )إحصاعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
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لممتغيرات الديمغرافية )الج س، العمر، تيعزل  كهرباء غزة
 الكظيفي، المؤهؿ العممي(. ميسمىس كات الخدمة، ال

0.05 α بيف متكسطات آراء المبحكثيف حكؿ القيادة )
عدم ، باستث اء بي (المحافظة)متغير إلى  تيعزل التحكيمية
أفراد بيف إحصائينا فقد تبيف كجكد فركؽ دالة  ؛المثاليالتأثير 

جكد فركؽ ذات داللة ، ك العي ة كلصالح محافظة غزة
العي ة أفراد ( بيف آراء α 0.05 ≥ئية ع د مستكل )إحصا
 (،المؤهؿ العممي)لمتغير تيعزل  القيادة التحكيميةحكؿ 

، ككا ت الفركؽ لصالح حممة شهادة الماجستير فأعمى
ت كجكد فركؽ مع كية بيف استجابات أظهر كذلؾ ك 

 ميسمىال)لمتغير تيعزل  المبحكثيف حكؿ القيادة التحكيمية
 ، ككا ت الفركؽ لصالح مف أعمارهـ مدير دائرة.(الكظيفي
ئية ع ػػػد إحصػػػاعػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة  أكضػػػحتكمػػػا 

( بػػػػيف اسػػػػتجابات المبحػػػػكثيف حػػػػكؿ α 0.05 ≥مسػػػػتكل )
لمتغيػػػػػػر الجػػػػػػ س، المؤهػػػػػػؿ )تيعػػػػػػزل  زمػػػػػػاتاأل إدارة مػػػػػػاليإج

جكد فركؽ مع كية بػيف ، ك (العممي، س كات الخبرة، المحافظة
تيعػػػػػزل  زمػػػػػاتاأل إدارة مػػػػػالياسػػػػػتجابات المبحػػػػػكثيف حػػػػػكؿ إج

 ، ككا ت الفركؽ لصالح مدير دائرة.(المؤهؿ العممي)لمتغير 
تقديـ  تائج كتكصيات يمكف االستفادة : اليدف السادس

القيادة  أساليبم ها كالب اء عميها في  تعزيز ممارسات 
 زماتاأل إدارةلقدرة عمى ككذلؾ في زيادة ا ،التحكيمية
 اؿ.بشكؿ فعٌ 

 (.150صفحة )إلى  (186مكضح مف صفحة )
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 :توصيات الدراسة .3.6
فػػي شػػركة تكزيػػع  زمػػاتاأل إدارةمػػف خػػبلؿ دراسػػة الباحػػث لمكضػػكع القيػػادة التحكيميػػة كدكرهػػا فػػي 

الدراسة المستخدمة، أدكات  الكهرباء بقطاع غزة، كمف خبلؿ ما تكصؿ إليه مف  تائج بعد تطبيؽ
 :كصي باآلتيالباحث يي  فإف  

  توصيات محور القيادة التحويمية )المتغير المستقل(:أوال( 
 القيادة التحكيمية مف أسمكبفي العمؿ بممارسة  المديريفضركرة تكفير ثقافة ت ظيمية تشجع  .1

التي تتعرض لها الشركة، كضركرة بياف الفكائد التي  زماتاأل إدارةتحسيف القدرة عمى أجؿ 
كاال تقاؿ بالشركة  ،الحديثاإلدارم  القيادم سمكبيمكف تحقيقها مف خبلؿ تب ي هذا األ

 التي تكاجهها. زماتلتصبح ذات قدرة كمرك ة عمى التعامؿ مع األ
العامميف عمى جميع كاال تباه كالتركيز  ،تهتـ الشركة ببيعد االعتبارات الفردية ضركرة أفٍ  .2

بداء اهتماـ شخصي بهـ ،الذيف ال يحظكف بالقبكؿ مف زمبلئهـ كدراسة الحاجات  ،كا 
في حياتهـ الكظيفية لمعامميف التي يتطمعكف إلشباعها  الرغبات كالطمكحات المستقبميةك 

كال ظر إليها كرغبات خاصة تختمؼ مف عامؿ آلخر يطمح كؿ عامؿ إلشباعها في  فسه، 
 تطكيرية.أك  يةأساس سكاء كا ت

داخؿ الشركة في قطاع غزة مف  المثاليالتأثير  أسمكبضركرة تعزيز كتطكير ممارسات  .3
خبلؿ مساعدة القادة عمى تطكير أ فسهـ كتدريبهـ المستمر إلكسابهـ مهارة القيادة كفف 

يكك كا  ماذج يسعى العاممكف  ىالتصرؼ بإيجابية حت المديريف ىكما يجب عم، التصرؼ
 .بالشركة لتقميدها كاتباعها كمحاكاتها

كالقادة بالشركة بالشفافية كالترفع عف السعي  المديريفيتسـ كيتصؼ  فٍ أضركرة العمؿ عمى  .4
 هداؼمف ذلؾ  حك تحقيؽ المصمحة العامة كأل كالتكجه بدالن  ،مصالحهـ الشخصية  جازإل

العامميف كالشركة  أهداؼبيف  االعميا أف تخمؽ تكافقن  دارةما يجب عمى اإل. كالخاصة بالشركة
 كخمؽ اال سجاـ بي هما.

ظهار ما لدل المسئكليف كما  ساليبالعمؿ عمى تحفيز العامميف بشتى أ كاع الطرؽ كاأل .5 كا 
الم كطة بكؿ م هـ بشكؿ  األعماؿهـ إ جاز في جعبتهـ مف حكافز لهؤالء العامميف حاؿ 

 .يفكؽ التكقعات كما هك مخطط
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  ثانيا( توصيات محور إدارة االزمات )المتغير التابع(:
 البلزمةتقدـ الشركة الرعاية الم اسبة كالتي تكفؿ تقديـ التعكيضات العادلة ك  ضركرة أفٍ  -1

 جراء، كضركرة اعتماد الم هج العممي السميـ المست د إلزمةلممتضرريف مف حدكث األ
هذا ال كع مف  إجراءكتشجيع العامميف بالشركة عمى  زماتاألبحاث المتخصصة في حؿ األ

 البحكث كالدراسات في هذا المجاؿ.
بذؿ الشركة المزيد مف االهتماـ بعمميات تص يؼ كتبكيب كتحميؿ البيا ات كالمعمكمات  -2

ات هذه المعالجة كاالستفادة مف مخرج ،كمعالجتها معالجة دقيقة زمةكمؤشرات حدكث األ
 ع د اتخاذ القرارات المتعمقة بذلؾ.

يككف مف  فٍ أعمى الهيكؿ الت ظيمي لمشركة عمى  زماتاأل إدارةب إداريةاستحداث كحدة  -3
، كضركرة العمؿ عمى استشراؼ المستقبؿ زماتمهامها الرئيسة رصد كمتابعة مؤشرات األ

إلى  التعرؼكالت بؤ بالمتغيرات التي يمكف حدكثها في بيئة العمؿ الداخمية كالخارجية بهدؼ 
 .زمةمؤشرات احتماؿ حدكث األ

عمى شركة تكزيع الكهرباء تكفير كافة اإلمكا ات كالمستمزمات المادية كالمخصصات المالية  -4
 دارة األزمات، لمكقاية مف األزمات كمكاجهتها كقت حدكثها.لجميع متطمبات االستعداد إل

عقد الدكرات التدريبية كالكرش المتخصصة في إدارة األزمات لكؿ المكظفيف ككيفية إدارة  -5
 عمؿ تدريبات عممية لممكظفيف لكيفية التصرؼ كقت حدكث األزماتاألزمة ع د حدكثها، ك 

 .مف خبلؿ المحاكاة مع ازمات كاقعية
دة مف خبرات كتجارب الشركات كالمؤسسات التي تعمؿ في ظركؼ مشابهه لظركؼ االستفا -6

شركة تكزيع الكهرباء في دكؿ اخرل، كعمؿ  شرات دكرية مف خبلؿ مكقع الشركة ل ماذج 
أزمات حدثت، ككيؼ تـ التعامؿ معها كالتغمب عميها بشكؿ محترؼ احتكل األزمة بشكؿ 

ا في ازمات سابقة، كامثمة اخرل لتعامؿ خاطئ كامؿ، كتكضيح االخطاء التي كقعت سابق
 مع ازمات مع ذكر االخطاء التي كقعكا بها.
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 :خطة عمل لتنفيذ التوصيات .4.6
ب اءن عمى  تػائج كتكصػيات الدراسػة قػاـ الباحػث بإعػداد خطػة عمػؿ لت فيػذها، كمػا فػي جػدكؿ رقػـ 

(2-6:) 
 خطة عمل لتنفيذ التوصيات: (6-2جدول رقم )

 البرامج والنشطة  التوصية م
الجية 

المسؤولة عن 
 التنفيذ

المدة 
 الزمنية

1.  

ضركرة تكفير ثقافة ت ظيمية تشجع 
 أسمكبفي العمؿ بممارسة  المديريف

تحسيف القدرة أجؿ  القيادة التحكيمية مف
التي تتعرض لها  زماتاأل إدارةعمى 

الشركة، كضركرة بياف الفكائد التي يمكف 
 سمكبتحقيقها مف خبلؿ تب ي هذا األ

الحديث كاال تقاؿ بالشركة اإلدارم  القيادم
لتصبح ذات قدرة كمرك ة عمى التعامؿ 

 التي تكاجهها. زماتمع األ
 

 تأهيؿ شر ثقافة القيادة التحكيمية مف خبلؿ  -
عف طريؽ المحاكاة لكاقع  المكظفيف بالدكرات

ككضع خطة شاممة لتحقيؽ  اإلدارم،العمؿ 
 هذا الهدؼ مف خبلؿ كحدة متخصصة.

المكظفيف أحكاؿ  تعييف باحث  فسي لدراسة -
في المقرات لمعالجة المشاكؿ ال فسية لبعض 
المكظفيف لتأهيمهـ كرفع كفاءتهـ لمعالجة 

كاستيعاب ال مط الحديث  ،المشاكؿ ال فسية
 .رةدافي اإل

 تأهيؿمتخصص في  إلكترك يإ شاء مكقع  -
 .الحديثة دارةلفكر اإلالمكظفيف 

لمتقارير، كاصدار  إلكترك ي شاء بر امج إ -
 تقارير دكرية تعزز القيادة التحكيمية.

دائرة المكارد  -
 البشرية.

 
 
 
 

 .داريةالشؤكف اإل -
 
 
 
دائرة العبلقات  -

 العامة.
الحاسكب  إدارة -

 كمدير ك 
 المقرات

 دكرم
 
 
 
 
 دائـ
 

 
 
 
 دائـ
 
 
دائـ 
 كدكرم

2.  

تهتـ الشركة ببيعد االعتبارات  ضركرة أفٍ 
الفردية كاال تباه كالتركيز عمى جميع 
العامميف الذيف ال يحظكف بالقبكؿ مف 

بداء اهتماـ شخصي بهـ  ،زمبلئهـ كا 
كدراسة الحاجات كالرغبات كالطمكحات 
المستقبمية لمعامميف التي يتطمعكف 

 التطبيقيةالتدريب عمى البرامج العممية  -
 بالمحاكاة التي تطكر مف الذات لممكظفيف.

 جمسات عمؿ خارج  طاؽ مبا ي الشركة. -
كؿ مقر تعييف مرشد  فسي بشكؿ دائـ في  -

 عامميف.ميات ال فسية لشكاللحؿ اإل
تككف الترقيات كفؽ مه ية عالية كال  فٍ أ -

دائرة المكارد  -
 البشرية.

 العبلقات العامة. -
قرار مف مجمس  -

 .دارةاإل
الشؤكف  إدارة -

 .داريةاإل

 دكرم
 
 دكرم
 
 دائـ
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كال ظر  ،الكظيفية إلشباعها في حياتهـ
إليها كرغبات خاصة تختمؼ مف عامؿ 
آلخر يطمح كؿ عامؿ إلشباعها في 

 تطكيرية.أك  يةأساسه، سكاء كا ت  فس

 دكرم تخضع لممصالح كالعبلقات الشخصية.
 

بشكؿ 
 مستمر

3.  

 أسمكبضركرة تعزيز كتطكير ممارسات 
داخؿ الشركة في قطاع  المثاليالتأثير 

غزة مف خبلؿ مساعدة القادة عمى تطكير 
أ فسهـ كتدريبهـ المستمر إلكسابهـ مهارة 

 ىكما يجب عم، القيادة كفف التصرؼ
يكك كا حتى  التصرؼ بإيجابية المديريف

 ماذج يسعى العاممكف بالشركة لتقميدها 
 .كاتباعها كمحاكاتها

كضع جائزة س كية لممكظفيف المتميز مف  -
كافة التخصصات بالشركة كتككف الجائزة 

 لرئيس قسـ فما دكف.
إعطاء الصبلحيات الكاممة لممقرات  -

ة كتحفيز المكظفيف المادم أبخصكص المكاف
 كالمع كم.

المكظفيف أسماء عمؿ لكحة شرؼ س كية ب -
 المميزيف.

الشؤكف  إدارة -
 .داريةاإل

 المالية. دارةاإل -
العبلقات  -

العامة بالت سيؽ 
 إدارةمع 
الشؤكف 

 .داريةاإل

 س كم
 
 

 دكرم 
 
 

س كم 
 كمستمر

4.  

يتسـ كيتصؼ  فٍ أضركرة العمؿ عمى 
كالقادة بالشركة بالشفافية كالترفع  المديريف

مصالحهـ الشخصية   جازعف السعي إل
كالتكجه بدؿ مف ذلؾ  حك تحقيؽ 

الخاصة  هداؼالمصمحة العامة كأل
 العميا أفٍ  دارةكما يجب عمى اإل .بالشركة

العامميف كالشركة  أهداؼتخمؽ تكافؽ بيف 
 كخمؽ اال سجاـ بي هما.

 المديريفتقكية الركابط االجتماعية بيف  -
 .كالمكظفيف كمشاركتهـ في كؿ م اسباتهـ

متخصص في كؿ  إلكترك ي شاء مكقع إ -
مقر لتعزيز الركابط االجتماعية بيف 
المكظفيف كتككف كممة يكمية مف مدير المقر 

 لكؿ المكظفيف عمى المكقع.
عمؿ ق كات مباشرة ما بيف المدير العاـ ككؿ  -

 المكظفيف كتمبية طمباتهـ بمه ية.

 المقرات. مديرم -
 
العبلقات  -

العامة في 
 المقرات.
 

المدير مكتب  -
 العاـ

بشكؿ 
 مستمر

5.  

العمؿ عمى تحفيز العامميف بشتى أ كاع 
ظهار ما لدل  ساليبالطرؽ كاأل كا 

المسئكليف كما في جعبتهـ مف حكافز 
 األعماؿهـ  إ جازلهؤالء العامميف حاؿ 

الم كطة بكؿ م هـ بشكؿ يفكؽ التكقعات 
 .كما هك مخطط

في كؿ  المديريفعمؿ م اقشات عم ية لتقييـ  -
مباشر ة مف أك  سرية  تر تاإلمقر عمى 

 خبلؿ التصكيت لمعرفة االخطاء كتصكيبها
 .لتعزيز القيادة التحكيمية كدكرها

 ة شهرية لكؿ الدكائر.أكضع بر امج لمكاف -
تقكية الركابط االجتماعية كالقياـ برحبلت  -

ترفيهية، كزيارة العامميف في مكاقع العمؿ 
 كالفريؽ.كتعزيز ركح اال تماء 

 المقرات مديرم -
 
 
 المدير العاـ -
 الشركة إدارة -
الشؤكف  إدارة -

 داريةاإل

 دكرية
 

 مستمر
 

 مستمر

ال تقؿ العبلقات  -عقد الدكرات التدريبية المتخصصة في كيفية  -ضركرة أف تقدـ الشركة الرعاية الم اسبة   .6
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كالتي تكفؿ تقديـ التعكيضات العادلة 
، زمةلممتضرريف مف حدكث األ البلزمةك 

كضركرة اعتماد الم هج العممي السميـ 
األبحاث المتخصصة في  جراءالمست د إل
كتشجيع العامميف بالشركة  زماتحؿ األ
هذا ال كع مف البحكث  إجراءعمى 

 كالدراسات في هذا المجاؿ.

 .زماتالتعامؿ مع األ
تبادؿ الخبرات مف خبلؿ الدكرات التدريبية  -

العممية في بعض الدكؿ مف خبلؿ الم ح 
مع الب ؾ الدكلي بحيث تصبح كالتعاكف 

 م هجية كدائمة.
كضع بر امج كامؿ لممكظفيف لمتعامؿ بركح  -

كعمؿ تدريب عممي  زماتالفريؽ لمكاجهة األ
خبلء كقت الحرب لمشركة معي ة كاإل زمةأل

 حيث كقكعها. األعماؿككيفية متابعة 

 العامة بالمقر.
 المدير العاـ. -
 
 
 

دارةالمدير العاـ ك   ا 
 داريةالشؤكف اإل

عف 
دكرة 
 اس كين 
 
دائـ 
 كمستمر

7.  

بذؿ الشركة المزيد مف االهتماـ بعمميات 
تص يؼ كتبكيب كتحميؿ البيا ات 

 زمةكالمعمكمات كمؤشرات حدكث األ
كاالستفادة مف  ،كمعالجتها معالجة دقيقة

مخرجات هذه المعالجة ع د اتخاذ 
 القرارات المتعمقة بذلؾ.

مكاجهة  سمكبشاممة ككاممة ألكضع خطة  -
المختمفة كالتعامؿ معها بركح الفريؽ  زماتاأل

كتحديد  قاط القكة كالضعؼ لدل المكظفيف 
 .زماتفي كقت األ

معالجة كاممة كتطكير المبا ي كالبرامج  -
مف خبلؿ خطة  زماتلمتعامؿ مع األ
 مم هجة كاضحة.

 المقرات كمدير  -
 
 
 
 
 دارةمجمس اإل -

 كالمدير العاـ

بشكؿ 
 مستمر

8.  

 زماتاأل إدارةب إداريةاستحداث كحدة 
 فٍ أعمى الهيكؿ الت ظيمي لمشركة عمى 

يككف مف مهامها الرئيسة رصد كمتابعة 
، كضركرة العمؿ عمى زماتمؤشرات األ

استشراؼ المستقبؿ كالت بؤ بالمتغيرات 
التي يمكف حدكثها في بيئة العمؿ 

إلى  التعرؼالداخمية كالخارجية بهدؼ 
 .زمةاحتماؿ حدكث األمؤشرات 

التخطيط االستراتيجي كفقا لممتغيرات  -
 المحيطة

يضـ كافة  زمةاأل دارةعداد فريؽ إلإ -
 التخصصات مع كافة المكاـز المتطكرة.

 دارةمجمس اإل -
 

 المدير العاـ

بشكؿ 
 دائـ
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 الدراسات المستقبمية المقترحة: .5.6
 زماتاأل إدارةالقيادة التحكيمية في تحسيف  أساليبممارسة أثر  كهي ،هذه الدراسة إعادة .1

جرائها عمى مؤسسات أخرل كالجمعيات  ،كالخاص ،مؤسسات القطاع العاـ :مثؿ ،كا 
 الخيرية.

 زماتاأل إدارةالقيادة التحكيمية في تحسيف  أساليبممارسة أثر  :كهي ،إعادة هذه الدراسة .2
 .مف  قطة زم يةأكثر  كجمع المعمكمات ع د

)القيادة التبادلية، القيادة االستراتيجية،  :مثؿ ،عكامؿ كمتغيرات مستقمة أخرلأثر  دراسة .3
، زماتاأل إدارةالرشاقة الت ظيمية( في تحسيف ، التخطيط االستراتيجي، الذكاء االستراتيجي

مما تكصمت إليه أفضؿ لعمها تفسر التبايف في المتغير التابع كهك الم ظمة المتعممة بشكؿ 
 %(.30.5الدراسة الحالية كهك )



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
 

العربية. المراجع 

العلمية. الرسائل 

والمؤتمرات. الندوات 

األجنبية المراجع. 
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 المراجع
 :: المصادرواًل أ
 ن الكريم.آالقر  -
 السنة النبوية. -

 :الكتب :اثانيً 
 .العممية، بيركت: لب اف الكتب الثالث، دار ، الجزء"العرب لساف (:2000) م ظكر ابف -
(: مفاهيـ كرؤل في اإلدارة كالقيادة التربكية. دار يافا العممية لم شر 2013أبك العبل، ليمي ) -

 كالتكزيع عماف.
الشارقة،  األم ي، اإلمارات، شرطة المجاؿ في األزمة إدارة (:1995) عباس شامة أبك -

 .3ع ،4 الشرطي، ـ الفكر مجمة
 .األردف ع،كالتكزي لم شر إثراء،  األزمات إدارة(: 2009) يكسؼ ،فارة أبك -
دارة االستراتيجية اإلدارة (،2002) السبلـ عبد قحؼ، أبك -  األزمات، اإلسك درية، دار كا 

 لم شر. الجديدة الجامعة
 العربي، الفكر دار القاهرة، ،"كالعبلج األزمات: األسباب إدارة "أحمد:  إبراهيـ أحمد، -

 .ـ٢ََ٢
 كالعبلج، المدارس: األسباب في الٌتعميمٌية األزمات : إدارة(2001) ابراهيـأحمد  أحمد، -

 .مصر القاهرة، العربي، الفكر دار، 1ط
 غزة، التربكم. البحث تصميـ في مقدمة (:2000) محمكد كاألستاذ، إحساف األغا، -

 .فمسطيف
 البحكث مركز كالٌتطبيؽ، الٌ ظرٌية بيف اإلدارة في جديدة : اتجاهات(1994) عطية أف دم، -

 .مصر القاهرة، الٌسياسة، ساتاكالٌدر 
الخزامي،  الحكـ ترجمة: عبد الحيكية. القكل القيادة: ب اء ت مية: (2003أفكليك، بركس ) -

 .كالتكزيع لم شر الفجر القاهرة: دار
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قياس إدراؾ المديريف لمكالء اإلدارية. : (2000صاـ )آؿ خميفة، فاطمة كالربيعاف، ع -
 .53-92( ص1الككيت، ع )

 الجامعية المؤسسة ،كالتحكؿ الغمياف  قطتي بيف األزمة إدارة(: 2001) حسف ،البزاز -
 .بيركت ،كال شر لمدراسات

 دار صفاء لم شر كالتكزيع، عماف. اإلدارة المدرسية المعاصرة.: (2013)الب ا، حالة  -
 مركز ،القاهرة ،"يحدث ال قد لما األزمات: التخطيط إدارة "(:2004) الرحمف عبد تكفيؽ،  -

 .بميؾ() لئلدارة  يةُالـ الخبرات
(. القاهرة 3إدارة األزمات: التخطيط لما قد ال يحدث، )ط :(2009تكفيؽ، عبد الرحمف ) -

 الخبرات المه ية لئلدارة.مركز 
 .فهد الممؾ الرياض: مكتبة الم ظمات. في التحكيؿ قيادة :(2010) ماجدة الجاركدم، -
القكاعد الم هجية لب اء االستبياف، الطبعة الثا ية، مطبعة أب اء : (2010) الجرجاكم، زياد -

 الجراح، فمسطيف.
 .كالتكزيع لم شر الشركؽ جدة: دار اإلدارة، (: سيككلكجيا1991) محمد هشاـ جمجكـ، -
 الفكر المدرسية، القاهرة: دار كاإلدارة التعميمية اإلدارة :(1998)إسماعيؿأحمد  حجي، -

 .العربي
(: "القيادة أساسيات ك ظريات كمفاهيـ"، دار الك دم 2004حسف، ماهر محمد صالح ) -

 لم شر كالتكزيع، إربد، األردف.
 العممي، األردف، عماف، مؤسسة الكراؽ لم شر.(: م اهج البحث 2006الحمدا ي، مكفؽ ) -
 عيف مكتبة ،"كعالمية محمية األزمات: تجارب إدارة(: "1995) رشاد محمد الحمبلكم، -

 .2ط القاهرة، شمس،
 المؤتمر المصرٌية، الٌص اعة في األزمات : إدارة(1997) م ى كشريؼ، محٌمد، الحمبلكم، -

 .القاهرة شمس، عيف جامعة كالككارث، األزمات إلدارة الثٌا ي الٌس كم
 الس كم حتمية، المؤتمر ضركرة كالككارث األزمات ، إدارة)د.ت( محمد الديف حكاش، جماؿ -

 كالككارث. األزمات إلدارة الثالث
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 ،الضعؼ لحظات اشد في القكة امتبلؾ عمـ األزمات، إدارة (:2003) محسف ،الخضيرم -
 .القاهرة ،لم شر العربية ال يؿ مجمكعة

 عمى األزمات لحؿٌ  إدارم اقتصادم األزمات: م هج : إدارة(ت.محسف )د الخضيرم، -
 .القاهرة مدبكلي، مكتبة االقتصادٌية، كالكحدة المصرم االقتصادم المستكل

 لحظات أشد في القكة كامؿ امتبلؾ األزمات: عمـ إدارة" (:2002)أحمد  محسف الخضيرم، -
 .2ط العربية، ال يؿ مجمكعة ،القاهرة ،"الضعؼ

 األزمات لحؿ إدارم اقتصادم جُاألزمات: مف إدارة (:2003)أحمد  محسف الخضيرم، -
 .1ط مدبكلي، مكتبة ،القاهرة  "االقتصادية كالكحدة القكمي االقتصاد مستكل عمى

 .القاهرة شمس، عيف مكتبة اإلدارة، : أصكؿ(1992) كآخركف عايدة خطاب، -
 ،القاهرة: دار (5)ط ،كالممارسة ال ظرية في العامة اإلدارة: (1982دركيش، إبراهيـ ) -

 ال هضة العربية.
(: إدارة التغيير كالتطكير الت ظيمي، عماف، األردف: دار اليازكرم 2012)أحمد  دكديف، -

 لم شر كالتكزيع.
(: إدارة التغيير كالتطكير الت ظيمي، عماف، األردف: دار اليازكرم 2012)أحمد  دكديف، -

 لم شر كالتكزيع.
 ،الخكجا دار ،1 ط ،المؤسسات في كاألزمات لمطكارئ التخطيط (:1995) الديف عز الراـز -

 .عماف
 ،اإلدارة مجمة ،المقار ة العامة اإلدارة في األزمات إدارة م هج (:1994)  بيؿ ،رسبلف -

 .3عدد
 مكتبة ،العالمية المالية األزمة إدارة سياسات ( 2011 ) عبدالسبلـ عقكف، كماؿ، زريؽ، -
 .1ط ،العمكـ دار ،كالككارث األزمات إدارة استراتيجيات (:2006) السيد ،السعيد -
 القاهرة.  ،كال شر لمطباعة ايتراؾ ،المستشفيات في األزمات إدارة(: 2001) عميكة ،السيد -
 جامعة ،الرياض،" اآلليات-المراحؿ-األسس:األزمات إدارة(: "2002)أحمد  فهد الشعبلف، -

 األم ية. لمعمكـ العربية  ايؼ
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كالتكزيع،  لم شر الدكلية حكرس مؤسسة ،األزمات إدارة (:2008) الصيرفي، محمد -
 .اإلسك درية

 الجامعي الفكر القاهرة: دار معاصر. حديث م هج األعماؿ إدارة :(2007) طارؽ طه، -
 .لم شر.كالتكزيع لم شر

 األردف ،ربدإ ،لم شر الحديث الكتب عالـ ،األزمات إدارة (:2009)  عيـ ،الظاهر -
دارة الصحافة (:2007) محمد صادؽ عادؿ - االعبلـ،  الصحافة، قسـ مدرسة األزمات كا 

 كالتكزيع. لم شر الفجر سكهاج، دار اآلداب، جامعة كمية
 كايد مركز كاإلدارة، التٌ ظيـ الفكر اإلدارم في (:1994)الكهاب، عمى  عبد سعيد، عامر، -

 .القاهرة اإلدارم، كالٌتطكير لبلستشارات سرفيس
 الت ظيمية في المكاط ة كسمكؾ التحكيمي القيادم السمكؾ: (2002) سالـ بفأحمد  العامرم، -

 .39ص –19( ص1) 9 اإلدارية: ـ لمعمكـ العربية السعكدية، المجمة الحككمية األجهزة
 شباب مؤسسة اإلسك درية، ،"التجارية الم شآت في األزمات إدارة (:2004) صبلح عباس، -

 .الجامعة
دارة الخرفات ثقافة (: 1999) قحؼ السبلـ عبد -  .الجامعة بيركت: دار األزمات، كا 
 ماجستير، )القاهرة: مجمكعة أم ي أعبلـ مذكرة(: 2003)أحمد  محمد بدكم المحسف عبد -

 .العربية ال يؿ
مفهكمه  -البحث العممي: (2001عبيدات، ذكقاف كعدس، عبد الرحمف، كعبد الحؽ، كايد ) -

 الفكر لم شر كالتكزيع، عماف.كأدكاته كأساليبه، دار 
دارة التفاكض :(2004) السيد عثماف، فاركؽ -  لم شر األميف دار القاهرة األزمات. كا 

 كالتكزيع.
اإلدارية كالت مية  القيادات في الحديثة "االتجاهات :(2008حس يف ) محمد العجمي، -

 .كالطباعة كالتكزيع المسيرة لم شر دار عماف، األردف، ،"البشرية
اإلدارية كالت مية  القيادات في الحديثة "االتجاهات :(2008حس يف ) محمد العجمي، -

 .كالطباعة كالتكزيع المسيرة لم شر دار عماف، األردف، ،"البشرية
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 األردف، رسالة في الدكائية الص اعات قطاع في األزمات إدارة (:2004) ماجد العزاـ، -
 .ةاألرد ي الجامعة ماجستير،

 .2، ع5ـ الشرطي، الفكر مجمة اإلمارات، ،" األزمة إدارة ": (1996) الديف سعد عشماكم، -
 الهيئة القاهرة، ،"العامة اإلدارة م ظمات في السياسي القرار ص ع ": (1997) السيد عميكة، -

 .لمكتاب العامة المصرية
 ،2ط ،"الدكلي كاإلرهاب العكلمة كالككارث: مخاطر األزمات إدارة ": (2002) السيد عميكة، -

 .كالتكزيع لم شر األميف دار القاهرة،
 لم شر األميف باألزمات، القاهرة، دار كاإلدارة كاألزمات الكقت إدارة (:2003) السيد ،عميكة -

 .كالتكزيع
 الدكلي، دار كاإلرهاب العكلمة كالككارث، مخاطر األزمات : إدارة(2004) عميكة، السيد -

 الثالثة. األميف، الطبعة
 الم ظمات، القاهرة: المكتبة لتحديث معاصرة إدارية مداخؿ (:2004) محمد ،أحمد غ يـ -

 .العصرية
 أكاديمية كاألليات، الرياض، كالمراحؿ االسس األزمات إدارة (:2002) الشعبلفأحمد  فهد -

 .األم ية لمعمـك العربية  ائؼ
 .عماف ،لم شر الراية دار ،األزمات إدارة (:2009)  كاؼ ،قطيش -
 .اإلسك درية ،الجامعية الدار ،األزمات إدارة ،(2006)، أحمد ماهر -
 .عماف العربي، المجمع -
دارة الفاعمية القيادة: (2007) سرحاف محمد المخبلفي، - الفبلح  التغيير، الككيت: مكتبة كا 

 لم شر كالتكزيع.
دريس، محمد مرسي، -  ل شر كلتكزيع، الجامعية الدار "الت ظيمي "السمكؾ(: 2003) ثابت كا 

 .اإلسك درية، مصر ط، ب
الفكر اإلدارم  ضكء في المدرسية اإلدارة :(1994) الحميد عبد صبلح مصطفى، -

 .المريخ دار الرياض، المعاصر،
 ..اإلسك درية ،لم شر الفتح دار ،كالككارث األزمات إدارة (:2008)  صر ،مه ا -
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 .كال شر المطبكعات دائرة كاألزمات، الككارث إدارة (:2007)  ائؿ المكم ي، -
 السياسية. األزمات في المب ا ي اإلعبلـ استقبللية الحياد أسطكرة (:2014، آم ة )المير -

 .لم شر ال هار بيركت: دار
 دار ،كالحمكؿ األزمات: االستراتيجية إدارة مبادئ (:2007) جاسـ ،محمد ،ماجد ،الهدمي -

 .األردف ،زهراف
 في بعض كاإلجرائية التحكيمية القيادة  ظريتي استخداـ: (2001الهبللي ) الهبللي، الشربي ي -

 (.21العدد ) اإلسك درية، العربية، التربية مستقبؿ مجمة )دراسة ميدا ية(، الجامعية الكميات
 اإلسبلمي المكركث في الصراع كقيادة األزمة إدارة (:2004) المطيؼ عبد الهميـ، -

 .كالتكزيع لم شر عمار عماف، دار ،"المعاصر
عيف   التحكيمي، القاهرة: مكتبة القائد ؟ الفعاؿ المدير بعد ما (:1996)سيد  الهكارم،  -

 شمس.
 التبادلية إلى القيادة القيادة مف المستقبؿ مدير (: مبلمح1996الهكارم، سيد ) -

 التحكيمية.)الطبعة الثا ية(.القاهرة: مكتبة عيف شمس.
ا، كظائفها،  ظرياتها، مكتبة اإلدارة التربكية كالقيادة، مفاهيمه: (1984الياس، طه الحاج ) -

 األقصى، عماف.

 :والمجالت المنشورة رسائل الماجستير( ثالثاً 
العكامؿ المؤثر في أ ماط السمكؾ القيادم لدل القيادات ال سائية  :(2012أبك ال كر، مركة ) -

في م ظمات المجتمع المحمي )دراسة حالة عمى م ظمات المجتمع المد ي في محافظة 
درجة الدبمكـ العالي في إدارة مؤسسات المجتمع المد ي، الجامعة  بحث ل يؿ رفح.

 اإلسبلمية، غزة.
"دكر القيادة التحكيمية في تعزيز السمكؾ اإلبداعي لدل العامميف  :(2017أبك ربيع، عرفات ) -

في كزارة الداخمية كاألمف الكط ي" جامعة األقصى أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، 
 مسطيف.غزة ف
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(: دكر القيادة التحكيمية في إدارة التغيير بكزارة الصحة 2016أبك شريؼ، خالدية ) -
الفمسطي ية في محافظات غزة، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، أكاديمية اإلدارة كالسياسة 

 لمدراسات العميا، جامعة األقصى، غزة، فمسطيف.
 ميدا ية األزمات: دراسة إدارة ": (2000) محمد مأمكف محمد كدقامسة، عاصـ األعرجي، -

 أما ة في اإلشرافية الكظائؼ في  ظر العامميف كجهة مف األزمات إدارة ع اصر تكافر لمدل
 .4ع، 39 العامة، ـ اإلدارة معهد الرياض، ،"الكبرل عماف

 تكافر لمدل األزمات: دارسة ميدا ية إدارة: (2000) مأمكف كدقامسة، عاصـ األعرجي، -
 أما ة في اإلشرافية الكظائؼ في  ظر العامميف كجهة مف األزمات إدارة  ظاـ ع اصر
 .39 العامة، (4)،773 - 809اإلدارة. مجمة ،"الكبرل

(: تصكر مقترح لت مية مهارات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس 2011األغا، ببلؿ ) -
(، كمية التربية، اإلعدادية بككالة الغكث بمحافظات غزة، )رسالة ماجستير غير م شكرة

 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
(: عبلقة تطبيقات القيادة التحكيمية بالتعميـ الت ظيمي في األجهزة 2013آؿ فطيح، حمد ) -

األم ية، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، قسـ العمكـ اإلدارية، جامعة  ايؼ العربية لمعمـك 
 .األم ية، الرياض، المممكة العربية السعكدية

دراسة –(: أثر استخداـ القيادة التحكيمية بأبعادها عمى حفز العامميف 2014البكاب، كساـ ) -
حالة الب ؾ اإلسبلمي الفمسطي ي، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، كمية التجارة، الجامعة 

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
ي، )رسالة ماجستير (: أثر القيادة التحكيمية في إدارة التغيير الت ظيم2011حماد، إياد ) -

 غير م شكرة(، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، سكريا.
 في كأثرها اإلدارية  ظـ المعمكمات فاعمية: (2007) الديف محي كالقطب، شاكر الخشالي، -

 إدارة في األرد ية المجمة األرد ية، الص اعية في الشركات ميدا يه األزمات: دراسة إدارة
 24 -45،.3(1)األعماؿ 
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(: عبلقة القيادة التحكيمية باإلبداع اإلدارم لدل رؤساء 2010محمد )،خمؼ، حس ي ككريـ  -
األقساـ االكاديمييف في الجامعة اإلسبلمية بغزة، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، الجامعة 

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
ا الكظيفي لدل (: أثر  مط القيادة التحكيمية عمى كؿ مف األداء كالرض2015خميؿ، باسمة ) -

مديرم المدارس الثا كية العامة، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، كمية التربية، جامعة ب ها، 
 جمهكرية مصر العربية.

  ظاـ ع اصر تكافر لمدل ميدا ية األزمات: دراسة إدارة" (:1998) أحمد مأمكف دقامسة، -
 الكبرل، عماف أما ة في اإلشرافية الكظائؼ في العامميف  ظر كجهة مف األزمات إدارة
 .األردف اليرمكؾ، ماجستير، غير م شكرة، جامعة رسالة

(: مدل ممارسة القيادات اإلدارية األكاديمية بالجامعات الفمسطي ية 2012الديب، سامر ) -
لمقيادة التحكيمية كصعكباتها كسبؿ ت ميتها، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، كمية التربية، 

 فمسطيف.جامعة األزهر، غزة، 
(: "كاقع استخداـ أساليب إدارة األزمات في اتحاد المقاكليف 2012الديب، سميماف سبلمة ) -

الفمسطي ييف بمحافظات غزة" رسالة ماجستير غير م شكرة، كمية االقتصاد كالعمكـ اإلدارية 
 بغزة. -جامعة األزهر

عبلقة القيادة التحكيمية بتمكيف العامميف في  :(2010صادؽ محمد )أحمد  الرقب، -
الجامعات الفمسطي ية بقطاع غزة، )رسالة ماجستير غير م شكرة( جامعة األزهر، غز، 

 فمسطيف.
 الخطكط حالة األزمات: دراسة إدارة في المؤثرة العكامؿ(: 2001) الغفكر عبد الزكاهرة -

 .األردف ،البيت آؿ جامعة ،ماجستير رسالة ،األرد ية الممكية الجكية
"اثر التدريب عمى مقدرة المؤسسات الدكلية العاممة في قطاع  :(2012زيادة، فهد محمد ) -

غزة عمى إدارة األزمات" رسالة ماجستير غير م شكرة، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، 
 غزة، فمسطيف.

حافظات غزة "درجة ممارسة مديرم المدارس الثا كية بم :(2015السمطي، محمد اسحاؽ ) -
 قطاع غزة -لمقيادة التحكيمية كعبلقتها بإدارة التميز لديهـ" كمية التربية. الجامعة اإلسبلمية
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 لدل التحكيمية القيادة سمات امتبلؾ درجة" (:2011) الشمهكب صالح بف شفيؽ ب ت شركؽ -
 التربكية، ارةفي اإلد ماجستير رسالة بجدة، لمب ات كالتعميـ التربية إلدارات التربكية القيادات
 .السعكدية العزيز، عبد الممؾ جامعة

 ،الرياض، رسالة "اآلليات-المراحؿ-األسس:األزمات إدارة:" (2002) أحمد فهد الشعبلف، -
 .األم ية لمعمـك العربية  ايؼ ماجستير، جامعة

(: دكر القيادة التحكيمية في تحسيف مستكل األداء لدل العامميف 2013الشكرة، م صكرة ) -
باإلدارة العامة لممركر، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، قسـ العمكـ اإلدارية، جامعة  ايؼ 

 العربية لمعمـك األم ية، الرياض، المممكة العربية السعكدية.
 ،"العاـ التعميـ مدارس لمديرم التحكيمية القيادة كفايات" (:2010) الربيعة محمد بف صالح -

 .سعكد، السعكدية الممؾ جامعة التربية، كمية التربكية، اإلدارة في اآلداب ماجستير رسالة
 رسالة ،"األزمات إدارة في البشرية المكارد إدارة دكر" (:1997)  عيـ زهير الصباغ، -

 .لقاهرةا شمس، عيف جامعة ماجستير،
 دراسة تحميمه آلراء عي ة –(: القيادة التحكيمية كدرها في إدارة التغيير 2009صبرم، ماهر ) -

، 78مف متخذم القرارات في بعض المصارؼ العراقية، مجمة اإلدارة كاالقتصاد، العدد 
 (.141-100)ص

 تكافر لمدل ميدا ية األزمات، دراسة إدارة" (: 2000) كأخركف االعرجي محمد عاصـ -
 عماف أما ة في اإلشرافية الكظائؼ في العامميف  ظر مف كجهة األزمات إدارة ع اصر
 .4، ع39 العامة، ـ اإلدارة معهد الرياض، ل"الكبر 

(."درجة تكافر سمات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس 2016عبد العاؿ، خكلة ) -
الثا كية بمحافظة غزة كعبلقتها بمستكل اال تماء المه ي لمعمميهـ" كمية التربية، الجامعة 

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.
بكزارتي  اإلدارية القرارات جكدة عمى كأثرها األزمات إدارة :(2017عبد العاؿ، محمد ) -

الج كبية. رسالة ماجستير م شكرة، أكاديمية اإلدارة  بالمحافظات االجتماعية كالت مية العمؿ
 كالسياسة لمدراسات العميا، غزة فمسطيف.
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 المدارس الت ظيمية في الفعالية تحقيؽ في التحكيمية القيادة دكر :(2017العثما ي، عزاـ ) -
رسالة ماجستير م شكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا،  "غزة بقطاع الخاصة

 غزة فمسطيف.
(: دكر أسمكب القيادة التحكيمية في تفعيؿ إدارة المعرفة كأثرهما عمى 2010العطكم، محمد ) -

أداء الم ظمة، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط، 
 ألردف.عماف، ا

 عمى كأثرهما المعرفة إدارة تفعيؿ في التحكيمية القيادة أسمكب (: دكر2010) عطكم، محمد -
 رسالة األرد ية، اإل شائية الببلستيؾ لمص اعات شركات عمى تطبيقية دراسة -أداء الم ظمة

 األردف. األكسط، الشرؽ جامعة األعماؿ، كمية األعماؿ، إدارة في ماجستير
في  الت ظيمية الثقافة عمى التحكيمية القيادة تأثير(: 2008)مهدم  العمرم، عبداهلل -

م شكرة(،  )غير دكتكراه طركحةأ البتركؿ، قطاع عمى التطبيؽ مع تيةرااإلما الم ظمات
 .القاهرة.العامة اإلدارة ،قسـ كالسياسة كالعمـك االقتصاد ،كمية القاهرة جامعة

لدل  التحكيمية القيادة سمات تكفر مدل: "(2009) حمداف عايض العمرم، عمى بف -
ماجستير  ، رسالة"مقار ة( )دراسة السعكدية كاالتصاالت سابؾ بشركتي اإلدارية القيادات

 .الرياض العامة. اإلدارة األعماؿ، قسـ إدارة سعكد، كمية الممؾ )غير م شكرة(.جامعة
 تكفر ية كمدلالتحكيم القيادة خصائص بيف "العبلقة  (2004)  اصر بف العمرم، مشهكر -

 الرياض، الممؾ سعكد، م شكرة، جامعة غير ماجستير ، رسالة"الشاممة الجكدة إدارة مبادئ
 .السعكدية

(: القيادة التحكيمية كعبلقتها بتفكيض السمطة في مدارس ككالة الغكث 2012)أحمد  عكاد، -
غير م شكرة(، في الضفة الغربية مف كجهة  ظر المعمميف كالمعممات فيها، )رسالة ماجستير 

 كمية الدراسات العميا، جامعة ال جاح الكط ية،  ابمس، فمسطيف.
كامتبلؾ  ممارستها السعكدية: مدل الجامعات في التحكيمية القيادة: (2001سعيد ) الغامدم، -

القرل،  أـ جامعة م شكرة، غير دكتكراه رسالة األكاديمية، القيادات قبؿ مف خصائصها
 السعكدية.
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(: أثر القيادة التحكيمية عمى فعالية عممية اتخاذ القرار في شركات 2012) الغزالي، حافظ -
التأميف األرد ية، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، كمية األعماؿ، جامعة الشرؽ األكسط، 

 عماف، األردف.
(: دكر القيادة التحكيمية في تحقيؽ األهداؼ االستراتيجية 2015القا كع، عبد المطيؼ ) -

دراسة مطبقة عمى القيادات السياسية الفمسطي ية بقطاع غزة(، )رسالة ماجستير الفمسطي ية )
 غير م شكرة(، أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، غزة، فمسطيف.

" متطمبات القيادة التحكيمية كعبلقتها بمخرجات العمؿ لدل المديريف  :(2015)أحمد  القدرة -
طاع غزة. أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا، العاميف في الشرطة الفمسطي ية بق

 جامعة األقصى، غزة، فمسطيف.
(: درجة تكفر سمات القيادة التحكيمية لدل مديرم المدارس الحككمية 2014ك عاف، رؤيا ) -

الثا كية كعبلقتها باال تماء المه ي لممعمميف مف كجهة  ظر المعمميف في محافظات شماؿ 
 ماجستير غير م شكرة(، جامعة ال جاح الكط ية،  ابمس، فمسطيف.فمسطيف، )رسالة 

(: " مدل تكفر الصفات القيادية كالشخصية لدل القيادات 2014المزيف، محمد يكسؼ ) -
اإلدارية كقدراتها عمى إدارة األزمات بكزارة التربية كالتعميـ العالي في قطاع غزة مف كجهة 

الة ماجستير م شكرة، أكاديمية اإلدارة كالسياسة  ظر مديرم الدكائر كرؤساء األقساـ" رس
 لمدراسات العميا، غزة فمسطيف.

(: ضغكط العمؿ لدل مديرم المدارس الحككمية بمحافظات غزة 2012ال جار، أمؿ ) -
كعبلقتها بالقيادة التحكيمية، )رسالة ماجستير غير م شكرة(، كمية التربية، الجامعة 

 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

 :المواقع اإللكترونية( اً رابع
-2017.التحديات التي تواجو قطاع الطاقة في فمسطين بقمم" دنيا الوطن حمس محمد " -

 ة(يإلكترك ) سخة02-14
(https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/429040.html) 

 ة(إلكترك ي القصة الكاممة" ) سخة الكهرباء في قطاع غزة أزمةصحيفة الحياة الجديدة " -
(http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=166878) 

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/429040.html
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  تر تاإلمكقع شركة تكزيع الكهرباء محافظات غزة عمى  -
 (http:/www.gedco.ps/posts/details/1821). 

 .http://www.penra.gov.psمكقع سمطة الطاقة كالمكارد البشرية  -
 ة:جنبيال والمراجع ا( الدراساترابعً 

- Albrecht، Steve، crisis management for corporate self defense، 
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-  Barnett، L and McCormick، J.(2003).Vision، Relationship and teacher 
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- Bass، B.M.(1990).From Transactional to Transformational Leadership: Learning 

to Share the Vision، Organizational Dynamics.18 (4)، 19-27. 

- Bennis، W.and Nanus، B.(1985).Leaders.New York: Harper and Row. 

- Bratton، J.، Grint، K.، and Nelson، D.L.(2005).Organizational 

Leadership.United States: Library of Congress Publishing. 

- C.Person،I Mitroff: " From Crisis Prone To Crisis Prepared: A Framework For 

Crisis Management”، Academy of Management Executive. Vol 7، No 1، 1993. 

- Chase، B (1999) ،Learning Bloody Lessons (Schools Shootings) National 

Education Association NEA Today، Vol.17، No.7. 

- Conger، J.and Kanungo، R.N.(1988).Charismatic Leadership: TheElusive 
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 المالحــــــــــــــق
 

 .أسماء المحكمين قائمة * 

 .النيائية صورتيا في االستبانة * 

 .ميمة تسييل * 
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 المحكمينأسماء : (1ممحق رقم )
 

 الجامعة الاطم م

 ألاقص ىجامعة  خلُل ماض ي .د 2

 الحطبُقُةكلُة الدزاطات العسبُة للعلىم  طامي ابى طه .د 3

 الكلُة الجامعُة للعلىم والحكىىلىجُا عبد السحمً زشىان .د 1

 ألاقص ىجامعة  عالء الظُد .د 4

س ي .د 5  لادازة والظُاطة أكادًمُة محمد الجَس

 لادازة والظُاطة أكادًمُة محمد املدَىن  .د 6

سجامعة  محمد فازض .د 7  ألاَش

 الحقىُةكلُة فلظطين  مىصىز الاًىبي .د 8

 كلُة الدزاطات العسبُة للعلىم الحطبُقُة هبُل الطهساوي  .د 9

 دًىان املىظفين العام هبُل اللىح .د 10

 ُةطالمالجامعة لا  ًىطف بحس .د 11

 

 ا.بجديً أالمحكمين مرتبة أسماء : مالحظة
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 : االستبانة في صورتيا النيائية(2ممحق )

 

 

 

 

 
 

 حفظكم اهلل ورعاكم،،،،                         ....................الفاضمةاالخ الفاضل/ االخت 
 ة دراسة ماجستيراستبانالموضوع/ 

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ،،،،
 دراسة بعنوان: إجراءيقوم الباحث ب

 
  زماتال  إدارةالقيادة التحويمية في تحسين  أساليبأثر ممارسة 

 محافظات غزة - بشركة توزيع الكيرباء
في البر امج المشترؾ بيف  دارةكذلؾ استكماالت لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير تخصص القيادة كاإل

 .بغزة -األقصىكالسياسة كجامعة  دارةاإل أكاديمية
فاف الباحث يأمؿ  المتعمؽ بمكضكع الدراسةاإلدارم  لما تتمتعكف به مف خبرة كاطبلع مف خبلؿ مكقعكـ اك ظرن 

( في الخا ة التي تمثؿ كجهة √ة بكضع عبلمة )ستبا اال أسئمةة كاإلجابة عف ستبا مف سيادتكـ التكـر بقراءة اال
بأ ه سيتـ التعامؿ مع جميع البيا ات  ا ظركـ  حك كؿ عبارة مف العبارات الكاردة بكؿ دقة كمكضكعية، عممن 

 ف تستخدـ إال في أغراض البحث العممي.ة بسرية تامة كلستبا الكاردة في هذه اال

 

 

 

 

 

                                 
 ىذا وتقبموا منا جزيل الشكر واالمتنان

 الباحث 
 عالء جمعة الشاعر     

                                 0599499302            

 لهـ فيإلهاـ  هي القيادة القادرة عمى التأثير في مكظفيها بحيث تصبح مصدر: القيادة التحويمية
كبذلؾ يقـك المكظؼ بتقديـ كؿ ما يستطيع أفضؿ، هـ اليكمية لتعمؿ عمى تغيير الكاقع لما هك أعمال

 متقدمة.إبداعية  طاقات فكريةإلى  مف طاقات في عممة اليكمي، كيقـك القائد التحكيمي بإيصالهـ

 باستخداـكذلؾ  زماتكيفية تجاكز حدث مفاجئ كهي األإلى   شاط هادؼ يشير هيزمات: ال  إدارة
ها التدميرية كاستغبلؿ آثار دارية العممية لممقدرة عمى التحكـ في ال تائج كالحد مف اإل ساليباأل
 قدر االمكاف.يجابيات اإل
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لاطـــــــــــــــــــــحباهة 

 
 أوال( الخصائص الديمغرافية:

 شركة تكزيع الكهرباء محافظات غزة. : اســــــم الشركـــــــــة -

 أ ثى                  ذكر                        : الجنــــــــــــــس -

    بكالكريكس                 دبمـك                         ثا كية عامة فاقؿ :المؤىل العممــــي -

 دكتكراه                      ماجستير                             

 مدير دائرة                                             إدارةمدير                  مدير عاـ           الوظيفي ُمسمىال -

 رئيس شعبة               رئيس قسـ                           

 س ة                              10اقؿ مف إلى  س كات  5مف                س كات 5أقؿ مف     : سنوات الخبرة -

 س ة فاكثر 15مف                             س ة   15اقؿ إلى  س كات 10مف            

                 الكسطى                         خا يك س                    رفح       : المحافظــــــــة -

 الشماؿ             غزة                            
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 القيادة التحويمية: أساليبثانيا( 

 الفقرة م
غير 
موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة

 المثالي التأثير: الول البعد
      .العامة المصمحة تحقيؽ بهدؼ الشخصية مصالحه عف يتجاكز 1
      .لمحاكاته العاممكف يسعى  مكذجي بشكؿ يتصرؼ 2
      .العامميف كتقدير كاحتراـ بثقة خبلله مف يحظى أسمكبب يتصرؼ 3
      .لمعمؿ حماسهـ لزيادة العامميف إق اع عمى القدرة يمتمؾ 4
      .العامميف بيف المشتركة القيـ مف مجمكعة لب اء أكلكية يعطى 5
      .شركة الكهرباء كرسالة هداؼأل العامميف لدل مشترؾ فهـ تحقيؽ عمى يركز 6

 الفكري التحفيز: الثاني البعد
      .الفريؽ بركح لمعمؿ العامميف يكجه 7
      .شركة الكهرباء كرؤية أهداؼ لتحقيؽ العامميف بتحفيز يهتـ 8
      .العامميف لدل لمعمؿ الحماسإثارة ركح  عمى يعمؿ 9
      .يتكقعكف كا كا مماأكثر  لتحقيؽ العامميف يشجع 10
      .داريةاإل بالمهاـ جماعيإحساس  تكفير عمى يعمؿ 11

 اإلليامي الدافع: الثالث البعد
      .العمؿ مشاكؿ حؿ ع د  ظرهـ لكجهات كيستمع أفكارهـ العامميف يشارؾ 12

13 
تكاجه  التي المعقدة لممشكبلت حمكؿ اكتشاؼ عمى العامميف جميع يشجع

 الشركة.
     

14 
العممية  حياتهـ في تحقيقه العامميف يرغب ماإلى  التعرؼ باستمرار يحاكؿ

      )الكظيفية(.

      .العمؿ مهاـ  جازإل جديدة طرقا يقترح 15
      .جديدة بطرؽ السابقة المشاكؿ في لمتفكير لمعامميف الفرصة يتيح 16

 االعتبارات الفردية: الرابع البعد
      .ق اعاتهـ كيحتـر العامميف آلراء باهتماـ يستمع 17
      .لمعامميف الشخصية الحاجات بإشباع يهتـ 18
      .له م اسبة بطريقة العامميف مف فرد كؿ مع يتعامؿ 19
      .زمبلئهـ لدل بالقبكؿ يحظكف ال الذيف بالعامميف اشخصين  تمامنااه يبدل 20
      .اجيدن  عمبلن  ي جزكف ع دما لمعامميف تقديره عف يعبر 21
      .غيرهـ عف تميزهـ قدرات لديهـ الذيف لمعامميف اشخصين  اا تباهن  يعطي 22
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 :زماتال  إدارةثالثا( خصائص 
غير موافق  الفقرة م

 بشدة
غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة
 .)زمةال  حدوث قبل) المبكر اإلنذار إشارات اكتشاف مرحمة أواًل:

      .باستمرار زمةاأل حدكث مؤشرات برصدالشركة  تهتـ 1

2 
رصد  الرئيسة مهامها مف خاصة، إدارية كحدة الشركة لدل يتكفر

 زماتكمتابعة مؤشرات األ
     

3 
مف  التي الخطر، عبلمات كاكتشاؼ جمع عمى الشركة تعمؿ

 .زمةاأل لحدكث مؤشر تككف اف الممكف
     

4 
باستمرار  الداخمية العمؿ بيئة متغيرات كافة لدراسة الشركة تسعى

 .زمةاأل حدكث احتماؿ مؤشرات لمتعرؼ إلى
     

5 
حدكث  مؤشرات كتحميؿ كتبكيب تص يؼ بعمميات الشركة تهتـ
 .زمةاأل

     

 .)زمةال  حدوث قبل) والوقاية االستعداد مرحمة ثانًيا:
. المحتممة زماتاأل مع لمتعامؿ شاممة خطة الشركة تضع 6       مستقببلن
      .المحتممة زماتاأل مع لمتعامؿ زماتاأل إدارة فريؽ الشركة تشكؿ 7

8 
يقكـ  الذم لمفريؽ المبلئـ الدعـ تقديـإلى  الشركة تسعى

 .المحتممة زماتلؤل كالتخطيط بالتشخيص
     

9 
لتبادؿ  الشركة كأقساـ إدارات بيف متبادؿ تفاعؿ حدكث يسهؿ

 .زمةاأل كقكع حاؿ في كالبشرية  كالتق ية( المادية)اإلمكا ات مثؿ 
     

10 
 العمؿ ات المختمفة )االجتماعات، كرشجراءالشركة اإل تتخذ

 كقكعها حاؿ زماتاأل مع التعامؿ كيفية لمتعرؼ إلى (التدريب
     

 .)زمةحدوث ال  أثناء)ضرار ال احتواء مرحمة: ثالثا

11 
مع  التعامؿ ع د االعتبار بعيف الكقت الشركة عامؿ تأخذ
 .زماتاأل

     

12 
االتصاؿ  ك ظـ المتاحة االتصاؿ ق كات الشركة جميع تستخدـ
 .ا تشارها مف كالحد زمةاأل عمى لمسيطرة المختمفة

     

13 
الصدمات  مف لمتخفيؼ لديها متاح هك ما الشركة بكؿ تقكـ

 .زمةاأل ضحايا عف المتأثريف كالضغكط
     

      .الشائعات الحتكاء البلزمة الشركة التدابير تتخذ 14

15 
 .كاألهمية كياتاألكل سمـ كفؽ زمةاأل الشركة مع تتعامؿ
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 .)زمةال  حدوث وبعد أثناء)النشاط  استعادة مرحمة: رابعا

16 
بدقة  زمةباأل تأثرت التي لممكاقع البلزمة الشركة االحتياجات تحدد
 عالية.

     

17 
الطبيعي   شاطها كاستعاد زمةاأل تأثيرات الشركة لمعالجة تسعى
 .كفاعمية بسرعة

     

18 
 البلزمة كالمكافآت التعكيضات الم اسبة، الشركة الرعاية تقدـ

 .زمةاأل حدكث مف لممتضرريف
     

      .زمةيقيـ الخطط التي استخدمت في مكاجهة األ 19

20 
 في ال شاط استعادةمبمغنا مالينا أل شطة الشركة  تخصص
 .المؤسسة

     

 (زمةحدوث ال  بعد)التعمم مرحمة: خامسا

كالتي  الم افع صحابأل الكاممة المعمكمات الشركة بتكصيؿ تقكـ 21
 .زمةاأل حدكثكعدهـ بها في أث اء  سبؽ

     

22 
كعمميات  كعبلجهاضرار األ تصحيح الشركة مقاييس تضع

 .زماتاأل دارةإل المستقبمية الخطط ضمف كالتفتيش الفحص
     

23 
 زماتاأل إدارة كبرامج خطط كفعالية كفاءة الشركة مدل تقيـ

.السابقة لبلستفادة م ها   مستقببلن
     

24 
 زماتاأل أث اء بذلت التي المجهكدات تحميؿ الشركة عمى تعمؿ
 البلحقة. الخبرات كزيادة لمتعمـ

     

25 
مجاؿ  في كالدراسات البحكث إجراء عمى الشركة مكظفيها تشجع
 .زماتاأل إدارة
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