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القيادات  القيادة االسرتاتيجية على مواجهة االزمات من وجهة نظر أسلوب أثر
 تسششىى نن سينا الشعليي  مبدينة سرتمباالدارية  

 
 د. زينب عير سامل                                     د. خليىة مربوك القذايف

 قتسم إدارة األعيال ،كلية االقشصاد ،جامعة سرت، ليبيا
 

 امللخص
ف هذه الدراسة اىل معرفة اثر أسلوب القيادة االسرتاتيجية )الدميقراطية ،االوتوقراطية ،التحويلية( هتد

على مستوى مواجهة االزمات من وجهة  نظر القيادات االدارية مبستشفى بن سينا سرت ،واعتمدت 
ع البياانت ، وكان الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي  يف هذه الدراسة ، وعلى االستبانة كأداة جلم

جمتمع الدراسة مكون من القيادات االدارية ابملستشفى واستخدمت الباحثة اسلوب احلصر الشامل 
(  35( خضع منها )37( استبانة اُسرتجع منها )46إلجراء هذه الدراسة حيث مت توزيع  عدد )

تفعة ألسلويب القيادة استبانة للتحليل االحصائي ،وقد اظهرت نتائج الدراسة وجود درجة ممارسة مر 
الدميقراطية  والقيادة التحويلية ابملستشفى بينما جاء كل من اسلوب  القيادة األوتوقراطية  ومواجهة 
االزمات بدرجة ممارسة متوسطة من قبل القيادات االدارية ابملستشفى ،وتشري النتائج ايضا اىل وجود 

ية أببعاده جمتمعة مع مواجهة االزمات ،واجلدير عالقة ارتباط معنوية بني اسلوب القيادة االسرتاتيج
ابلذكر ان اسلوب القيادة التحويلية  هو االسلوب  االكثر أتثريا  على مستوى مواجهة االزمات 

 ابملستشفى.   
:اسلوب القيادة االسرتاتيجية ،القيادة الدميقراطية ،القيادة االوتوقراطية ،القيادة  الكليات املىشاحية

 واجهة االزمات.التحويلية ،م
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 املقدمة 
اصبح لزاما على املنظمات بكل  ،وتتزايد فيه االزمات  ،يف ظل عامل تتسارع فيه االحداث والتحوالت

تضمن هلا البقاء واالستمرار يف مواجهه تلك االزمات  والتصدي هلا   ،انواعها اتباع اسرتاتيجيات معينة
بدال من االساليب التقليدية ، ة  املبنية على اسس علمية ومن هنا برزت احلاجة اىل االساليب القيادي،
حيت يتسم هذا االسلوب مبستوى عاٍل  ،عد اسلوب القيادة االسرتاتيجية احد اهم تلك االساليبيُ و   ،

والقدرة على اختاذ قرارات رشيدة للتعامل مع كل انواع االزمات ) العتييب  ،من االبداع واالبتكار
لذكر ايضا ان علم ادارة االزمات ومواجهتها  اصبح  من العلوم  املستخدمة  (.ومن اجلدير اب2014،

 ،، ويتطلب ممارسة هذا العلم واالستفادة من تطبيقاته  اخلربةداخل املنظمات  وبشكل واسع
والتنبؤ والتخطيط  ،واالستفادة من احلاضر ،حيث  ان هذا العلم يقوم على قراءة املاضي ،والتخصص 
لتا ي ميكن للمنظمات الدولية والحملية االستفادة من املتخصصني واخلرباء يف هذا ااجمال واب للمستقبل ،

او االجتماعية  و معاجلتها  أو ،او السياسية  ،سواء االقتصادية بكل انواعهاللتعامل مع االزمات 
 التقليل من االضرار واالاثر السلبية الناجتة عنها .

 مشكلة الدراسة 
الذي يربهن على مواجهه احلا ي لبيئة االعمال الليبية و  السابقة وقراءة الواقع  من خالل الدراسات

،  ، السياسية ةاالقتصادياالوضاع )الناجتة عن   ،واملشاكل ،املنظمات الليبية للعديد من االزمات
مناحي احلياة   السلبية  لتلقي بضالهلا على كل ا  متتد أاثرهيتالدولة الليبية وال امتر هب يتالاالجتماعية ( 

ألساليب ا من  املنظمات  الليبية استفادة  ضرورة  ثةرى الباحتاملنطلق   فمن هذا ، يف ااجمتمع اللييب
  .كلما امكن  يف مواجهة  تلك االزمات والتصدي هلا  والتخفيف من ااثرهااحلديثة وتطبيقاهتا  العلمية

يتسم سرتاتيجية  القائمة على أسلوب علمي القيادة اال ان اهم تلك االساليب هو ةعتقد الباحثت كما
 تاثبت حيثالعبور ابملنظمات اىل بر االمان  و يف مواجهة االزمات بدرجة عالية من االبداع واالبتكار 

ان مستشفى بن سينا  الواقع مبدينة سرت  احد اهم تلك  ةرى الباحثتيف جمتمعات اخرى ، و  هاجناح
يت يقدمها للمواطن اللييب وهي خدمة الصحة واليت من املمكن املنظمات وذلك نظرا لطبيعة اخلدمة ال

وبناء على ماسبق ميكن بلورة مشكلة اليت قد حتدث بشكل مفاجئ ،  ابألزماتان تتأثر وبشكل كبري 
 الدراسة يف التساؤل االيت :
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زمات من يف مواجهة اال )الدميقراطية ،االوتوقراطية ،التحويلية (اسلوب القيادة االسرتاتيجية رمادو  -
 ؟  مبدينة سرت  مبستشفى بن سينا التعليمي القيادات االدارية وجهة نظر 
 : ه  االسئلة الىرعية

القيادات القيادة االسرتاتيجية يف مستشفى بن سينا من وجه نظر أسلوب ما هو مستوى ممارسة  -
 ؟  مبدينة سرت  مبستشفى بن سينا التعليمي االدارية 

 القيادات االدارية االزمات يف مستشفى بن سينا من وجه نظر  ما هو مستوى ممارسة مواجهة -
 ؟  مبدينة سرت  مبستشفى بن سينا التعليمي

ملستوى  ممارسة أسلوب القيادة االسرتاتيجية على مستوى  ممارسة مواجهة االزمات   رهل هناك  أث -
 ؟  مبدينة سرت   مبستشفى بن سينا التعليمي نظر القيادات االدارية  من وجهة 
 اهداف الدراسة

 حيث هتدف هذه الدراسة  اىل :
نظر   من وجهة التعليمي  التعرف على مستوى ممارسة القيادة االسرتاتيجية يف مستشفى بن سينا -

  .ستشفىملاب القيادات االدارية 
من وجه نظر  التعليمي التعرف على مستوى ممارسة مواجهة االزمات يف مستشفى بن سينا -

 .ستشفىملاب  القيادات االدارية
معرفة  أثر ممارسة أسلوب القيادة االسرتاتيجية على مستوى  ممارسة مواجهة االزمات  من وجهة  -

  مبدينة  سرت.  مبستشفى بن سينا التعليمي القيادات االدارية نظر 
اختيار األسلوب القيادي  تقدمي عدد من التوصيات اليت من املمكن ان تساعد ادارة املستشفى يف -

 وذلك بناء على النتائج اليت سيتم التوصل اليها . املفاجئة مواجهة االزمات  فاعلية يف األكثر
 امهية الدراسة 

 ترتكز أمهيه هذه الدراسة يف جانبني مها :
 : اجلانب العلمي: ويتمثل يف اعتبار هذا ااجمهود العلمي املتواضع إضافة إىل املكتبة العربية.أوال 
ظرا للدور املهم الذي يلعبه القطاع الصحي  بشكل عام ومستشفى بن سينا : اجلانب العملي : ناثنيا

مبدينه سرت على وجه اخلصوص واملتمثل يف تقدمي خدمة الصحة للمواطن فانه ميكن االستفادة من 
اليت من املمكن أن تساعد و   واالمناط القيادية الناجحة نتائج هذه الدراسة يف معرفه االساليب و
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التأثري و بشكل اجيايب على االداء الوظيفي   يف اذا اتبعتها يف املستشفى املبحوث رية االدا القيادات
وابلتا ي املسامهة يف الرفع من للمرؤوسني  سواء يف اوقات العمل االعتيادية أو عند مواجهة االزمات 

 .للمواطن مستوى اخلدمة املقدمة
 فرضيات الدراسة :

 يسية التالية :بنيت هذه الدراسة على الفرضية الرئ
سلوب القيادة االسرتاتيجية  على مستوى مواجهة االزمات من أليوجد أتثري ذو داللة إحصائية -

 سرت . التعليمي مبدينة مبستشفى بن سينا  القيادات االداريةوجهة نظر 
 وينبثق من الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية: 
 على مستوى مواجهة االزمات من وجهة  الدميقراطيةالقيادة  سلوبأليوجد أتثري ذو داللة إحصائية -

 سرت . التعليمي مبدينة مبستشفى بن سينا  القيادات االدارية نظر
 على مستوى مواجهة االزمات من وجهة  االوتوقراطيةسلوب القيادة أليوجد أتثري ذو داللة إحصائية -

 سرت . دينة التعليمي مبمبستشفى بن سينا  نظر القيادات االدارية
 على مستوى مواجهة االزمات من وجهة  التحويلية سلوب القيادةأليوجد أتثري ذو داللة إحصائية -

 سرت .مبدينة   التعليميمبستشفى بن سينا  نظر القيادات االدارية
 حدود الدراسة:

 تشيثل حدود الدراسة يف االيت :
اثر اسلوب القيادة االسرتاتيجية احلدود املوضوعية : حيث تقتصر هذه الدراسة على معرفة  -1

 )الدميقراطية ،االوتوقراطية ،التحويلية(على مواجهة االزمات .
احلدود البشرية : اقتصرت هذه الدراسة على القيادات االدارية مبستشفى بن سينا التعليمي  -2

 مبدينة سرت .
 2018اغسطس احلدود الزمنية :تقتصر الدراسة على الفرتة الزمنية املمتدة من يوليو اىل  -3

 ميالدي. 
 احلدود املكانية :مشلت  هذه الدراسة  مستشفى بن سينا التعليمي مبدينة سرت. -4
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 الشعريىات االجرائية 
:هي القدرة التأثريية لقيادات مستشفى بن سينا على العاملني  معهم واليت  القيادة االسرتاتيجية -1

اضي والستفادة من معلومات احلاضر تتسم ابإلبداع واالبتكار و القدرة على حتليل جتارب امل
وتسخريها للتخطيط والتنبؤ ابملشكالت الحمتمل حدوثها ابملستقبل مستعينني يف ذلك  ابألساليب 

 العلمية والتكنولوجية  املتاحة مبا يضمن مواجهة االزمات الحمتملة .
التأثري بدال من هو اسلوب االدارة الذي يعتمد فيه القائد على  اسلوب القيادة الدميقراطية : -2

استخدام التسلط والتحكم يف توجيه العاملني ويُفسح ااجمال للعاملني ابملشاركة يف اختاذ القرارات 
وحيفزهم على العمل اجلماعي ويشجع على االبتكار واالبداع وتقدمي االفكار  ملواجهة االزمات 

 الحمتملة. 
ي تتبعه القيادات االدارية مبستشفى بن :ويقصد هبا االسلوب التسلطي الذ القيادة االوتوقراطية -3

سينا يف توجيه العاملني من خالل اصدار االوامر والتعليمات  وتقيد املوظفني بتنفيذها حرفيا  
وعدم إعطاء فرصة للموظفني ابملشاركة يف اختاذ القرارات ،وكذلك تتسم إبمهال اجلانب االنساين  

 امل مع املرؤوسني اثناء حدوث االزمات.من قبل القيادات االدارية ابملستشفى يف التع
:هو اسلوب االدارة الذي يعتمد فيه القائد على إحداث التغيريات  اجلذرية يف  القيادة الشحويلية -4

بيئة العمل ونقل املستشفى من الوضع احلا ي اىل وضع افضل وحيفز االفراد على التعاون وتبادل 
 ق اهداف املستشفى.اخلربات وجتاوز مصاحلهم اخلاصة يف سبيل حتقي

:هي حالة حرجة او غري مستقرة مير هبا املستشفى  املبحوث وتستدعي قياداته اختاذ بعض  االزمة -5
القرارات واالجراءات  اليت من املمكن انُ تؤثر اجيااب او سلبا  على  اخلدمات املقدمة من قبل 

 املستشفى . 
القيادات املمكن ان  يستخدمها  : ويقصد بذلك الطرق واالساليب اليت منمواجهه االزمات -6

يف املستشفى املبحوث ملواجهه االزمات  واملشكالت املفاجئة واليت تعكس قدراهتم   االدارية 
 االبداعية ومعارفهم وخرباهتم العلمية والعملية وطريقة تفكريهم حلل املشكالت احلالية واملتوقعة.
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 الدراسات التسانقة
 ات موضوع القيادة االسرتاتيجية نورد منها   مايلي:تناولت العديد من الدراسلقد  
هدفت هذه الدراسة اىل معرفة دور مهارات  القيادة االسرتاتيجية  ،(2012) دراسة رحيية-

، وذلك  عن طريق إجراء دراسة حتليله  يف التهيؤ لضغوط العمل التنفيذ ( الرتكيز، ، )الرؤيةأببعادها
مبحافظة االنبار ابلعراق ، وطبقت الدراسة على عينة بلغت آلراء عينة من القادة  العسكريني 

(مفردة ومت استخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي  42)
واالساليب االحصائية الختبار صحة الفروض وتوصلت الدراسة اىل وجود ارتباط وأتثري بني مهارات 

  والتهيؤ لضغوط العمل. القيادة االسرتاتيجية 
،هدفت الدراسة اىل معرفة اثر االدارة االسرتاتيجية على كفاءة وفعالية االداء (2010دراسة تبيدي )-

)دراسة ميدانية على قطاع االتصاالت السودانية ( ومت استخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت  
الحصائية الختبار صحة الفروض وجاءت ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي  واالساليب ا

النتائج مؤكدة على وجود عالقة ذات داللة احصائية بني معرفة االدارة العليا ملفاهيم واساليب االدارة 
 االسرتاتيجية وبني ممارستها يف شركات االتصاالت.

كتور هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على  تصورات العاملني مبستشفى الد (،2016دراسة أمحد )-
سعدان مبدينة بسكرة ابجلزائر ملستوى استخدام القيادة االسرتاتيجية وعالقته بتحسني فعالية فريق العمل 

كأداة جلمع ،  ، وأستخدم الباحث اسلوب التحليل الوصفي يف دراسته، كما استخدم االستبانة
ستبانة ، وتوصلت ( ا60وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من االطباء واملمرضني حيث مت توزيع )

الدراسة اىل عدة نتائج،  امهها وجود دور ذو داللة احصائية للقيادة االسرتاتيجية على حتسني فعالية 
االداء ابملستشفى،  واوصت الدراسة بضرورة تبين أسلوب قيادة  اسرتاتيجية يعمل على االهتمام 

 ابجلانب البشري وتطوير مهارات االفراد .
الدراسة اىل معرفة أثر امناط القيادة االدارية )االوتوقراطية  هذه هدفت( 2018دراسة الربيشين)-

،الدميقراطية ، احلرة (على الرضا الوظيفي للموظفني بكليات جامعة سرت ،واعتمد الباحث على املنهج 
وكان جمتمع الدراسة مكون من املوظفني االداريني ابألقسام واملكاتب  الوصفي لتحليل البياانت ،

وقد ،( عنصرا 140( عنصر ومشلت عينة الدراسة )220رية بكليات اجلامعة البالغ عددهم )االدا
اظهرت الدراسة العديد من النتائج امهها وجود درجة ممارسة مرتفعة لنمط القيادة الدميقراطية وهو النمط 
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 امناط القيادة املطبق اكثر من االمناط االخرى وتشري الدراسة ايضا ابن هناك عالقة ارتباط معنوية بني
جمتمعة  والرضا الوظيفي ،وبينت نتائج الدراسة وجود أتثر جوهري لنمط القيادة الدميقراطية على الرضا 

 ابقي االبعاد على املتغري التابع )الرضا الوظيفي (واهم توصيات ريالوظيفي يف الوقت الذي انعدم فيه أتث
 راطية ابجلامعة .الدراسة هي ضرورة تبين وتعزيز منط القيادة الدميق

 الشعقيب على الدراسات التسانقة
نالحظ ان مجيع الدراسات السابقة تشاهبت يف تناوهلا القيادة االسرتاتيجية  كمتغري مستقل  ولكنها 

( اختذت  من التهيؤ لضغوط العمل 2012اختلفت يف تناوهلا املتغري التابع  ، فمثال دراسة رحيمة )
( كان كفاءة 2010أتثري القيادة االسرتاتيجية عليه ،ودراسة تبيدي )متغري اتبع هلا  وذلك ملعرفه 

(  كان املتغري التابع هلا هو الرضا الوظيفي ،أما 2018وفعالية االداء املتغري التابع هلا ،ودراسة الربيشين)
( درست القيادة االسرتاتيجية وعالقتها بتحسني فعالية فريق العمل، وتشاهبت 2016دراسة أمحد )

كأداة جلمع  الدراسات  مع الدراسة احلالية يف استخدمها ألسلوب التحليل الوصفي  و االستبانة هذه
البياانت ،كما اختلفت مجيعها مع الدراسة احلالية يف بيئة وزمن التطبيق . وعلى الرغم من ذلك فقد 

 استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة يف صياغة وتدعيم اجلانب النظري هلا .
 االطار النظري للدراسة

  اوال: القيادة االسرتاتيجية
ان جوهر الدور القيادي يرتكز فيما مينحه االتباع من أتييد لسلطان القائد عن طواعية منهم ،وان 
اجلماعة ال تظفي هذا الدور القيادي على أي فرد من افرادها اال اذا تبني ان هذا الفرد يساهم يف تقدم 

يتها ،والقائد هبذا املعىن هو الفرد الذي ميارس اكرب قدر من التأثري على مرؤوسيه اجلماعة وزايدة انتاج
(. كما ميكننا القول 2015فيدفعهم للعمل ،ويعمل على حتقيق االهداف  يف موقف معني )النخالة ،

أبن العمل حتت قيادة قائد حقيقي يكون حمفزًا ومنشطا  يشد االنتباه ،وحىت انه يكون مسٍل، 
فني ينتظرون من القائد التوجيه، إعطاء الثقة ودعم اآلمال مع التحلي بصفات معينة على سبيل فاملوظ

املثال: أن يكون مقدام وعازم ،و ذهنه موجه حنو املستقبل  وحتقيق النتائج وأن يسعى حلشد االخرين 
ماميلكونه  حول نظرته ولديه ميواًل لالتصال معهم كذلك  أن يسعى  دائما للحصول من االخرين على

( .اما االسرتاتيجية فيقصد هبا "حتديد الرؤى 2007من مثني  ويكون قدوة هلم يف سلوكياته )طاهر ،
املستقبلية للمنظمة وتصميم رسالتها وحتديد غايتها على املدى البعيد ،وحتديد ابعاد العالقات املتوقعة 
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ة بيها   ،ونقاط القوة والضعف املميزة هلا، بينها وبني بيئتها فيما يسهم يف بيان الفرص و املخاطر الحميط
وذلك هبدف اختاذ القرارات االسرتاتيجية املؤثرة يف املى البعيد ومراجعتها وتقوميها " )آل سعود 

،2013.) 
على اهنا "عملية ديناميكية تتضمن التخطيط  القيادة االسرتاتيجية (2015عرف االمسري )

تطوير انشطة املنظمة واستغالل قدراهتا بكفاءة وفاعلية لتحقيق  االسرتاتيجي والتفكري واالبتكار هبدف
اهدافها بطرق غري تقليدية تعتمد على تغيري النظم واالجراءات مبا يتوافق مع  ظروف كل منظمة" .كما 

( على اهنا" القيادة يف املستوايت العليا  واليت تتميز بدور فاعل من الوقاية من 2017عرفها احلريب )
ابخلطط الدائمة واملؤقتة لتحقيق اهداف مشرتكة قريبة وبعيدة، والقدرة على تنفيذ امر أومنعه االزمات 

من خالل خصائص ذاتية كالتفكري والتخطيط واالبداع ،أو مهارات انسانية كالعالقات واالتصال  
 والتحفيز، أو مهارات ختصصية  كحل املشكالت واختاذ القرارات".

وعة مقومات اساسية للقيادة االسرتاتيجية أمهها القدرة على التأثري يف ( جمم2009لقد حدد عودة ) 
املرؤوسني  و االبداع واالبتكار وحتليل وربط االحداث ايضا جيب ان يتمتع القائد االسرتاتيجي ابلرؤية 
الصحيحة لألحداث والتفاعل مع البيئة اخلارجية، واخريا القدرة على مواجهه املشكالت االسرتاتيجية 

 استحضار املستقبل واستشراقه.و 
( أن القيادة االسرتاتيجية هلا عدة خصائص أمهها  القدرة على حتديد التوجه 2012كما يرى رحيمة )

االسرتاتيجي واستكشاف املوارد واالمكانيات واحلفاظ عليها وتطوير رأس املال البشري و احلفاظ على 
 ات األخالقية وانشاء انظمة سيطرة متوازنة للمنظمة .  ثقافة مؤثرة للمنظمة واخريا التأكيد على املمارس

سيتم الرتكيز يف هذه الدراسة على ثالثة أساليب للقيادة االسرتاتيجية اليت ترى الباحثة انه  من املمكن 
 ان تتبعها القيادات االدارية ابملستشفى للتأثري ابملرؤوسني بشكل فعال عند مواجهة  االزمات وهي:

 الدميقراطية :أسلوب القيادة  -1
يقوم هذا االسلوب من القيادة على اشراك املرؤوسني يف اختاذ القرارات فيما خيصهم من اعمال  
وافساح ااجمال للمبادأة واالبداع ،وميارس القائد اشرافا عامًا حلفز االفراد على زايدة االداء ،ويعتمد 

 توجيه املرؤوسني ،إقامة االتصال ذو القائد على اسلوب التأثري بدال من استخدام السلطة الرمسية يف
 (.2018االجتاهني بني القائد واملرؤوسني )الربيشين،
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 أسلوب القيادة االوتوقراطية : -2
يقوم القائد االوتوقراطي )املتسلط او املتحكم (إبصدار االوامر ويطلب من املرؤوسني االذعان هلا 

اذ القرارات دون مشاركة املرؤوسني. ومن مسات والطاعة يف تنفيذها ،والعمل على اجنازها ،فينفرد ابخت
هذا االسلوب القيادي أن مجاعة العمل تتصف يف ظله ابخنفاض  الروح املعنوية ،  وعدم القدرة على 
االداء إال من  خالل سبل االشراف املباشر، وان غياب القائد سيؤدي اىل تفكك اجلماعة  وشيوع 

 (.2018الفوضى)البريشيين،
 دة الشحويلية :أسلوب القيا -3

وهو اسلوب حمفز فكراي ويسعى لتحويل املنظمة من حاهلا احلا ي اىل الوضع املنشود ويسعى القائد 
التحويلي اىل جعل االقراد يتجاوزون مصاحلهم اخلاصة لصاحل اهداف املنظمة ويتميز القائد التحويلي 

 .( 2016ابنه صاحب رؤية ورسالة )أمحد ،
 اثنيا: االزمات

زمة ظاهرة انسانية وجزء من نسيج احلياة ُعرفت منذ العصور القدمية ومتالزمة لنإنسان وهي تعترب اال
حتدث يف أي حلظة  وبشكل مفاجئ نتيجة ظروف داخلية او خارجية ، و ختلق  نوع من التهديد 

تماعية للدولة او املنظمة او الفرد و حيتم التعامل معها او القضاء عليها  او التقليل من أاثرها االج
واالقتصادية والنفسية، كما اصبحت مسة من مسات احلياة املعاصرة  لنإنسان وااجمتمعات والدول ،االمر 
الذي استدعى االهتمام هبا وإبدارهتا كأسلوب وقائي ومستقبلي  للتكيف مع التغيريات املفاجئة اليت قد 

 (. 2017حتدث قبل حدوث االزمة او اثناء حدوثها ) احلريب ،
( االزمة على اهنا "نقطة حتول او موقف مفاجئ يؤدي اىل أوضاع غري مستقرة 2016محد)عرف أ

،وحُيدث  نتائج غري مرغوب فيها ،ويف وقت قصري ،ويستلزم اختاذ قرار حمدد للمواجهة يف وقت تكون 
 فيه االطراف املعنية غري مستعدة أو غري قادرة على املواجهة" .

 : خصائص االزمات
صائص االزمات هي اعتبارها نقطة حتول تتزايد فيها احلاجة اىل الفعل املتزايد ورد الفعل ان من اهم خ  

املتزايد ملواجهه الظروف الطارئة ،وتتميز االزمات بدرجة عالية من الشك يف القرارات املطروحة، وايضا 
ط الوقت يصُعب فيها التحكم يف األحداث كما تسود فيها ظروف عدم التأكد ونقص املعلومات وضغ

واحلاجة اىل اختاذ قرارات صائبة وسريعة مع عدم وجود احتمال للخطأ لعدم وجود الوقت  إلصالح  
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هذا اخلطأ، ومن خصائص االزمات ايضا املفاجئة والسرعة اليت حتدث هبا، كذلك التداخل والتعدد يف 
 (.2006االسباب والعوامل والعناصر والقوى املؤيدة واملعارضة )اجلديلي،

 القيادة االسرتاتيجية يف مواجهه  االزمات  دور
لقد اشارت بعض الدراسات اىل الدور املهم الذي تلعبه القيادة االسرتاتيجية يف مواجه االزمات  

واملتمثل يف سرعة االستجابة   لظروف املتغريات السريعة املولدة لألزمة وذلك من خالل القدرة على 
واقعة والحُمتملة يف بيئة املنظمة الداخلية واخلارجية، واالستغالل استقراء مصادر التهديد واملشاكل ال

االمثل للموارد وذلك هبدف وأد االزمة قبل ظهورها أو التعامل الفعال معها إلهنائها، ايضا من خالل 
التأثري الفعال على االفراد وكسب ثقتهم عن طريق توفري انظمة اتصال فعالة معهم ، كما ميكن ان 

دة االسرتاتيجية دورا مهما يف مواجهة االزمات من خالل قدرهتا على حتليل املواقف املشاهبة تلعب القيا
ورسم السيناريوهات واستخراج شجرة االزمات،  وحتليل نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات 

ها الناجتة عن كل أزمة ، مث حتديد خطط لكيفية التعامل معها، وتنفيذ تلك اخلطط والرقابة علي
 (.  2015)االمسري، 

 الطريقة واالجراءات
 جمشيع وعينة الدراسة

اعتمدت  يف مستشفى بن سينا التعليمي يف مدينة  سرت ، القيادات االدارية ثل جمتمع الدراسة يف مت
املسح الشامل وعلى االستبانة كأداة جلمع البياانت ، حيث بلغ عدد االستباانت  الباحثة على اسلوب 

% 76( استبانة  منها للتحليل ،اي بنسبة 35( خضعت )37استبانة أُُسرتجع منها )   ( 46املوزعة )
 . وهي تُعترب نسبة مقبولة  احصائيا لغرض امتام  اجراءات البحث العلمي 

 صدق اداة القياس
رض أداة القياس) االستبيان ( على عدد من الحمكمني املختصني يف  جمال ع متالصدق الظاهري: -1

إلدارية من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة وبناء على مالحظات السادة الحمكمني مت تعديل العلوم ا
 االستبيان وتصميمه بشكله النهائي مما حيقق الصدق الظاهري له.

معامالت االرتباط  للتأكد من مدى ارتباط الفقرات مع  مت استخدام  صدق  االتتساق الداخل :-2
مؤكدة على ان مجيع   وجاءت النتائج ،ري الذي  صممت لقياسهبعضها ومع الدرجة الكلية للمتغ
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كما معامالت االرتباط ذات داللة احصائية ،وبذلك  اُعتربت مجيع املتغريات صادقة ملا وضعت لقياسه  
 :( ادانه1هو موضح يف اجلدول)

 ( االرتباط نني كل فقرة والدرجة الكلية له1جدول رقم )
 قراطيةالقيادة الدمي مواجهه االزمات

Sig رقم الىقرة معامل االرتباط Sig رقم الىقرة  معامل االرتباط 
 .76 13 .000 .78 1 

.000 .87 14 .000 .77 2 

.000 .80 15 .000 .78 3 

.000 .88 16 .000 .89 4 

 القيادة االوتوقراطية  17 88. 000.

.000 .71 18 .000 .54 5 

.000 .85 19 .000 .76 6 

.000 .86 20 .000 .81 7 
 .000 .89 8 

 القيادة الشحويلية
.000 .72 11 .000 .76 9 
.000 .83 12 .000 .80 10 

ويقصد بثبات اداة القياس مدى استقرار نتائج االستبيان وعدم تغريها بشكل كبري ثبات أداة القياس 
تبار) الفا كرونباخ( فيما لو مت توزيعه اكثر من مرة حتت نفس الظروف والشروط  وقد اُستخدم ا اخ

للتحقق من ثبات االداة وجاءت   النتائج بنسب عالية  ومقبولة ألغراض الدراسة كما هو مبني يف 
 ( أدانه :2اجلدول )
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 لقياس ثبات االسشبيان (ألىا كرونباخ )( يبني نشائج اخشبار2اجلدول  رقم )
 الثبات عدد الىقرات املشغري

 .915 4 القيادة الدميقراطية
 .882 4 ةالقيادة األوتوقراطي
 .902 4 القيادة الشحويلية
 .953 8 مواجهه االزمات

 عرض البياانت :
 اوال: خصائص املبحوثني:

 (:3اُستخرجت التكرارات والنسب املئوية خلصائص  املبحوثني كما مبني يف اجلدول )
%( 62.9انت إاناث حيث بلغت )أدانه أن النسبة األعلى من املفردات ك يظهر اجلدول اجلنس: -1

 من املبحوثني.
 الدراسة( وصف ملىردات 3اجلدول )

النتسبة  العدد الىئات املشغري
 املئوية

 37.1 13 ذكر اجلنس
 62.9 22 أنثى 

 11.4 4 سنة فأقل30 العير
 65.7 23 سنة 40 - 31من  
 22.9 8 سنة فأكثر 41من  

 5.7 2 سنوات فأقل 5 اخلربة
 22.9 8 سنوات 10 - 6من  
 71.4 25 سنة فأكثر11 

 68.6 24 رئيس قسم الوضع الوظيى 
 2.9 1 مدير ادارة 
 28.5 10 مدير مكتب 
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 - 31: يالحظ من اجلدول أعاله أن النسبة الكربى من املفردات ترتاوح أعمارهم )من العير -2
ب القيادات من املبحوثني وهذا يدل على ان اغل %( 7.65) نسبتهم سنة ( حيث بلغت 40

االدارية من الشباب ويتمتعون بطاقات اجيابية جتعلهم قادرين على التأثري بشكل افضل على 
 .مرؤوسيهم وحتفيزهم على العمل

 11 ( من األفراد خربهتم العملية 71.4% : يالحظ من اجلدول أعاله  ايضا أن نسبة )اخلربة -3
يف املستشفى يتمتعون ابخلربة الكافية فأكثر  وهذا يدل على ان اغلب القيادات االدارية  ةسن

 إلجناز اعماهلم بشكل افضل.
املبحوثني كانوا بوظيفة ( أعاله إن  النسبة األعلى من 3: يتبني من اجلدول )الوضع الوظيى   -4

 .%( 6.68حيث بلغت النسبة ))رئيس قسم ( 
جاابت املبحوثني   اعتمدت الدراسة على املتوسطات احلسابية إل :اثنيا :نشائج الشحليل للبياانت

كمؤشر  للتعرف على  درجة املمارسة ألبعاد القيادة االسرتاتيجية ومواجهة االزمات ومت حتديد مخس 
 ( :4مستوايت للممارسة  ابالعتماد على املتوسط  احلسايب كما هو مبني يف اجلدول )

 لليشغريات( يبني متسشوايت درجة امليارسة 4)رقم  اجلدول
 يارسةدرجة امل املتسشوايت

 منخفضة جدا 1.80اقل من  -1
 منخفضة 2.60اقل من -1.80
 متوسطة 3.40أقل من -2.60
 مرتفعة 4.20أفل من -3.40
 مرتفعة 5أقل من -4.20

 (2017املصدر:)الربيشين،                                       
 الشتساؤل االول هو :  
يجية يف متسششىى نن سينا من وجه نظر القيادة االسرتاتأسلوب ما هو متسشوى ممارسة  -

 ؟  مبدينة  سرت  مبتسششىى نن سينا الشعليي  القيادات االدارية 
 سيتم االجابة على هذا التساؤل من خالل حتليل نتائج املتغري املستقل )القيادة االسرتاتيجية (
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 البعد األول :القيادة الدميقراطية
جاء بدرجة لبعد القيادة الدميقراطية احلسايب العام الحظ أن املتوسط ي( 5من خالل اجلدول رقم )

كما يبني اجلدول أن  (،1.22( يف حني أن االحنراف املعياري له كان)3.40وكان مقداره)  مرتفعة 
ابستثناء البعد الرابع والذي  مرتفعة مجيعها جاء بدرجة القيادة الدميقراطية املتوسطات احلسابية ألبعاد 

  .(1.34)وقيمتهاحنرافات معياري ( و 3.31لك مبتوسط حسايب وقدره )جاء بدرجة متوسطة  وذ

 
يب العام الحظ أن املتوسط احلساي( 6من خالل اجلدول رقم ):البعد الثاين :القيادة االوتوقراطية

( يف حني أن االحنراف املعياري له  3.37متوسطة وكان مقداره)  ممارسة جاء بدرجةللقيادة االوتوقراطية 
القيادة  للبعدين الثالث والرابع من ابعاد(،كما يبني اجلدول أن املتوسطات احلسابية .161كان)

 ا بدرجة ممارسة متوسطة .بينما البعدين االول والثاين جاء  مرتفعةبدرجة جاءا   االوتوقراطية
 
 

 ( يبني املشوسطات احلتسانية واالحنراف املعياري ألنعاد القيادة الدميقراطية ودرجة امليارسة واألمهية5جدول رقم )
درجة  ترتيب االمهية

 امليارسة
االحنراف 
 املعياري

 العبــــــــــــــــارات املشوسط

تقوم ادارة املستشفى بتحفيز العاملني على العمل -1 3.42 1.37 فعةمرت 2
 اجلماعي

هتتم ادارة املستشفى بتطوير وتنمية مهارات العاملني  -2 3.28 1.42 متوسطة 4
 من خالل الدورات التدريبة.

تشجع ادارة املستشفى العاملني على تقدمي   -3 3.60 1.42 مرتفعة 1
 ملشكالت الحمتمل وقوعها.االفكار واملقرتحات حلل ا

تعطي ادارة املستشفى امهية كبرية للنقاش وتبادل -4 3.31 1.34 متوسطة 3
 بني العاملني. اآلراء

 املشوسط احلتسايب واالحنراف املعياري العام 3.40 1.22 مرتىعة 
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 البعد الثالث :القيادة الشحويلية

 مرتفعةجاء بدرجة   للقيادة التحويليةالحظ أن املتوسط احلسايب العام ي( 7من خالل اجلدول رقم )
(،كما يبني اجلدول أن املتوسطات 1.17 حني أن االحنراف املعياري له كان)( يف3.42وكان مقداره) 

 حيث حتصل البعد الثاين على اعلى تراوحت بني املرتفعة واملتوسطة القيادة التحويلية احلسابية ألبعاد 
 .(1.46( واحنراف معياري وقيمته)3.80درجة وذلك مبتوسط حسايب وقدره )

 
 
 
 
 

( يبني املشوسطات احلتسانية واالحنراف املعياري ألنعاد القيادة االوتوقراطية ودرجة 6جدول رقم )
 امليارسة واألمهية

ترتيب 
 االمهية

درجة 
 امليارسة

االحنراف 
 املعياري

 العبــــــــــــــــارات املشوسط

ابجلانب االنساين يف التعامل تم ادارة املستشفى هت-1 3.08 1.42 متوسطة 4
 مع العاملني.

تتخذ ادارة املستشفى قرارات سريعة عند مواجهة  -2 3.34 1.34 متوسطة 3
 االزمات .

تساعد ادارة املستشفى العاملني على فهم   -3 3.54 1.44 مرتفعة 1
 اسلوب اداء العمل.

مة  لتطبيق توفر ادارة املستشفى اإلمكانيات الالز -4 3.51 1.33 مرتفعة 2
 افكار جديدة تساعد يف حل املشكالت.

 املشوسط احلتسايب واالحنراف املعياري العام 3.37 1.16 مشوسطة 
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 الشتساؤل الثاين هو : 

 القيادات االدارية يف متسششىى نن سينا من وجه نظر مواجهة االزمات ما هو متسشوى ممارسة 
 ؟ مبدينة سرت  مبتسششىى نن سينا الشعليي 

 حتليل نتائج املتغري التابع )مواجهة االزمات(: هذا التساؤل من خالل  سيتم االجابة على
جاء  )مواجهة االزمات( للمتغري التابع الحظ أن املتوسط احلسايب العام ي( 8من خالل اجلدول رقم )

(،كما يبني 1.33( يف حني أن االحنراف املعياري له كان)3.05بدرجة متوسطة وكان مقداره) 
ابستثناء البعد   ةمجيعها جاء بدرجة متوسطمواجهة االزمات طات احلسابية ألبعاد اجلدول أن املتوس

 كان(  بينما االحنرافات املعيارية له  3.62)السابع حيث جاء بدرجة مرتفعة مبتوسط حسايب وقدره
(1.46 ). 
 

ت احلتسانية واالحنراف املعياري ألنعاد القيادة الشحويلية ودرجة ( يبني املشوسطا7جدول رقم )
 امليارسة واألمهية

ترتيب 
 االمهية

درجة 
 امليارسة

االحنراف 
 املعياري

 العبــــــــــــــــارات املشوسط

تستفيد ادارة املستشفى من االزمات السابقة لوضع -1 3.57 1.46 مرتفعة 2
 لة.خطط ملواجهة املشكالت الحمتم

توضح ادارة املستشفى للعاملني ان حتقيق اهداف  -2 3.80 1.46 مرتفعة 1
 املستشفى  يتطلب التعاون وتبادل اخلربات .

تعمل ادارة املستشفى على رفع الروح املعنوية للعاملني  -3 3.08 1.44 متوسطة 4
 عند حدوث االزمات

يريات جذرية يف بيئة تقوم ادارة املستشفى إبحداث تغ-4 3.22 1.45 متوسطة 3
 العمل.

 املشوسط احلتسايب واالحنراف املعياري العام 3.42 1.17 مرتىعة 
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 (ماتلليشغري الشانع )مواجهة االز ( يبني املشوسطات احلتسانية واالحنراف املعياري 8جدول رقم )
 ودرجة امليارسة واألمهية

ترتيب 
 االمهية

درجة 
 امليارسة

االحنراف 
 املعياري

 العبــــــــــــــــارات املشوسط

يسهل تبادل االمكانيات املادية والبشرية واملعلومات -1 3.05 1.39 متوسطة 3
 الضرورية بني االقسام واالدارات ملواجهة املشكالت املفاجئة.

هناك تعليمات حمددة وواضحة للتعامل مع االزمات يف  -2 3.08 1.31 متوسطة 2
 املستقبل.

هناك دورات تدريبية للعاملني على كيفية التعامل مع  -3 80 .2 1.34 متوسطة 6
 االزمات املفاجئة .

هناك خطط ُمعدة مسبقا للتعامل مع االزمات الحمتمل -4 3.00 1.37 متوسطة 4
 وقوعها يف املستقبل .

 80 .2 1.32 طةمتوس 6
هناك خطط مشرتكة مع املؤسسات ذات العالقة -5

)عيادات خارجية مثال(ملواجهة املشكالت الحمتملة يف 
 املستقبل .

 هناك فريق متخصص ملواجهة االزمات املفاجئة.-6 97 .2 1.36 متوسطة 5

يقوم املديرين ابإلشراف املباشر على العمل يف حالة -7 3.62 1.46 مرتفعة 1
 مات املفاجئة .االز 

يتم اجراء مسح للبيئة الداخلية واخلارجية الستشعار أي -8 3.08 1.35 متوسطة 2
 ازمات حمتملة واالستعداد هلا .

 املشوسط احلتسايب واالحنراف املعياري العام 3.05 1.33 مشوسطة 
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 الشتساؤل الثالث  واخشبار الىرضيات : 
ادة االسرتاتيجية على مستوى  ممارسة مواجهة االزمات  ملستوى  ممارسة أسلوب القي رهل هناك  أث -

 ؟  مبدينة سرت   مبستشفى بن سينا التعليمي نظر القيادات االدارية  من وجهة 
فرضيات استخدم تلك الالختبار صحة  ولنإجابة على هذا التساؤل  املرتبط بفرضيات البحث وايضا

 كما يلي : اءت النتائج  وجاالحندار املتعدد  واالحندار البسيط  انالباحث
سلوب القيادة االسرتاتيجية  على أليوجد أتثري ذو داللة إحصائية -اخشبار الىرضية الرئيتسية : اوال :

 سرت . التعليمي مبدينةمبستشفى بن سينا  القيادات االداريةمواجهة االزمات من وجهة نظر 
 القيادة االسرتاتيجية أنعاد ( يبني االحندار اخلط  املشعدد الخشبار أتثري9جدول رقم ) 

 مواجهة االزماتجمشيعة على 
معامل  املشغري املتسشقل

 االرتباط
معامل 
 الشحديد

متسشوى  Fقيية  نيشا
 الداللة

 000. 20.225 273 . .629 814. لقيادة االسرتاتيجيةا
 االسرتاتيجية القيادةأنعاد بني  قوية ةارتباط طردي عالقة ( يتضح أن هناك9ابلنظر للجدول رقم )

.(وان معامل التحديد 814،حيث بلغت قوة العالقة االرتباطية بينهما ) مواجهة االزماتجمشيعة على 
% ( من التباين  يف 62( يفسر ما نسبته )القيادة االسرتاتيجية ( أي أن املتغري املستقل ).629بلغ )

.(وهذا يعين أن الزايدة بدرجة 273بيتا ) وقد بلغت قيمة درجة التأثري ،(مواجهة االزماتاملتغري التابع )
بقيمة مستوى مواجهة االزمات يؤدي إىل الزايدة يف القيادة االسرتاتيجية واحدة يف مستوى ممارسة 

( عند مستوى معنوية  (20.225اجلدولية  البالغة F .( ويؤكد معنوية  ذلك التأثري قيمة 273)
مستوى  دور مهم يف  التأثري على السرتاتيجية  ألسلوب القيادة اونستنتج من ذلك أن ،( (000.

 .مما يثبت صحة فرضية البحث الرئيسية مواجهة االزمات  يف مستشفى بن سينا التعليمي مبدينة سرت 
إبجراء اختبار االحندار اخلطي املتعدد لتحديد املتغري األكثر أتثريا من املتغريات  ةالباحث تأيضا قام  

)مواجهة االزمات (  عند ادخاهلا جمتمعة ( على املتغري التابع االسرتاتيجية  القيادة املستقلة )أبعاد
 (:10وجاءت  النتائج كما هو مبني ابجلدول )
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( يبني االحندار اخلط  املشعدد  لشحديد املشغري األكثر أتثري من نني 10جدول رقم )
 مواجهة االزمات عند ادخاهلا جمشيعةاملشغريات املتسشقلة على 

 متسشوى الداللة Tقيية  B نيشا شغري املتسشقلامل
 548. 608. 219. 223. القيادة الدميقراطية
 771. 294. 109. 110. القيادة االوتوقراطية
 018. 2.497 487. 513. القيادة التحويلية

  زمات ان القيادة التحويلية  كان أكثر املتغريات أتثريا على  مواجهة اال اعاله(10يف اجلدول )ويالحظ 
 على مواجهة االزمات ( 51.فقد بلغت قيمة درجة التأثري) بيتا  عند ادخال املتغريات املستقلة جمتمعة 

مستوى يؤدي إىل زايدة القيادة التحويلية ،وهذا يعين ابن الزايدة بدرجة واحدة يف مستوى ممارسة 
( 2.497اجلدولية البالغة ) T( ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة (51%بقيمةممارسة مواجهة االزمات 

 .  (018.عند مستوى معنوية )
مت االعتماد  يف هذه الدراسة على االحندار اخلطي البسيط الختبار صحة :اخشبار الىرضيات الىرعية 

 وجاءت النتائج كما يلي: للدراسة الفرضيات الفرعية 
على مواجهة االزمات  لدميقراطيةا القيادةألسلوب يوجد أتثري ذو داللة إحصائية - الىرضية األوىل  :

 سرت .مبدينة  التعليميمبستشفى بن سينا  القيادات االداريةمن وجهة نظر 
القيادة  ألسلوب( يبني االحندار اخلط  البتسيط الخشبار أتثري 11جدول رقم ) 

 مواجهة االزماتعلى الدميقراطية 
معامل  املشغري املتسشقل

 االرتباط
معامل 
 الشحديد

 متسشوى الداللة Tقيية  نيشا

 000. 6.786 763. 570. 763. القيادة الدميقراطية
وان هناك مواجهة االزمات على  القيادة الدميقراطية ألسلوب ( وجود أتثري11يالحظ من اجلدول رقم )

( وان معامل التحديد 763.) درجتها  بلغت موجبة بني املتغريات حيث  طرديةارتباط  عالقة 
مواجهة االزمات  % من التباين يف57فسر ما نسبتهتُ  الدميقراطية ان القيادة .( ، وهذا يعين(570

 ( وهذا يعين ان الزايدة بدرجة واحدة يف مستوى ممارسة القيادة763..وفد بلغت قوة التأثري )بيتا 
 (، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة%76يؤدي إىل الزايدة يف مستوى مواجهة االزمات بقيمة) الدميقراطية
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T ( وابالعتماد على هذه النتائج ميكن 0.000( عند مستوى داللة )6.786اجلدولية  والبالغة ،)
 قبول الفرضية الفرعية األوىل  للدراسة.

على مواجهة االزمات  االوتوقراطية القيادة ألسلوبيوجد أتثري ذو داللة إحصائية - :  الثانيةالىرضية 
 سرت .مبدينة   التعليميى بن سينا مبستشف القيادات االداريةمن وجهة نظر 

القيادة  ألسلوب( يبني االحندار اخلط  البتسيط الخشبار أتثري 12جدول رقم ) 
 مواجهة االزماتعلى االوتوقراطية 

معامل  املشغري املتسشقل
 االرتباط

معامل 
 الشحديد

 متسشوى الداللة Tقيية  نيشا

 000. 6.743 761. 567. 761. القيادة االوتوقراطية
 ،وانمواجهة االزمات على القيادة االوتوقراطية  ألسلوب ( وجود أتثري12يالحظ من اجلدول رقم )

.( (567( وان معامل التحديد 761.) وقد بلغت درجتها بني املتغريات موجبة   هناك عالقة  ارتباط
سة مواجهة مستوى ممار  % من التباين يف56فسر ما نسبتهتُ  االوتوقراطية ، وهذا يعين ان القيادة

( وهذا يعين ان الزايدة بدرجة واحدة يف مستوى ممارسة 761.د بلغت قوة التأثري )بيتا ق.و االزمات 
(، ويؤكد معنوية هذا %76يؤدي إىل الزايدة يف مستوى مواجهة االزمات بقيمة) االوتوقراطية القيادة

(، وابالعتماد على هذه 0.000( عند مستوى داللة )6.743اجلدولية  والبالغة ) Tالتأثري قيمة 
 للدراسة.  الثانيةالنتائج ميكن قبول الفرضية الفرعية 

على مواجهة االزمات من  التحويلية القيادة ألسلوبيوجد أتثري ذو داللة إحصائية - :الثالثةالىرضية 
 سرت .مبدينة   التعليميمبستشفى بن سينا  القيادات االداريةوجهة نظر 
القيادة  ألسلوبحندار اخلط  البتسيط الخشبار أتثري ( يبني اال13جدول رقم ) 

 مواجهة االزماتعلى الشحويلية 
معامل  املشغري املتسشقل

 االرتباط
معامل 
 الشحديد

 متسشوى الداللة Tقيية  نيشا

 000. 7.548 796. 622. 796. التحويليةالقيادة 
وان هناك مواجهة االزمات على القيادة التحويلية  ألسلوب ( وجود أتثري13يالحظ من اجلدول رقم )

.( ، (622( وان معامل التحديد 796.) درجتها  بلغتموجبة بني املتغريات  طردية ارتباط  عالقة
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مستوى ممارسة مواجهة االزمات  % من التباين يف62فسر ما نسبتهتُ  التحويلية  وهذا يعين ان القيادة
 زايدة بدرجة واحدة يف مستوى ممارسة القيادة( وهذا يعين ان ال796..وفد بلغت قوة التأثري )بيتا 

(، ويؤكد معنوية هذا التأثري قيمة %79يؤدي إىل الزايدة يف مستوى مواجهة االزمات بقيمة) التحويلية 
T ( وابالعتماد على هذه النتائج ميكن 0.000( عند مستوى داللة )7.548اجلدولية  والبالغة ،)

 اسة.للدر   الثالثةقبول الفرضية الفرعية 
من خالل التحليل السابق لبياانت متغريات  الدراسة سواء كان ملعرفة درجة املمارسة للمتغريات 
املستقلة  واملتغري التابع او ملعرفة العالقة  التأثريية بني املتغريات املستقلة )ابعاد القيادة 

وعلى الرغم من انعدام  أتثري   االسرتاتيجية(واملتغري التابع ) مواجهة االزمات ( ميكننا االشارة اىل انه
بعض املتغريات املستقلة على املتغري التابع  يف حالة ادخاهلا جمتمعة للتنبؤ مبعادلة االحندار اال ان ذلك 
ال  يعطينا احلق يف اغفال حقيقة ممارستها  يف الواقع من قبل القيادات االدارية ابملستشفى  حىت وان  

متوسطة  من قبل القيادات االدرية  وذلك حبسب نتائج حتليل  كانت  تلك املمارسة  جاءت بدرجة
 املتوسطات احلسابية لتلك املتغريات واليت اثبتت احصائيا صحة  ذلك .

بناءا على ذلك قامت الباحثة ابالستعانة ابختبار االحندار البسيط   الختبار دراسة أتثري كل متغري  
تلك املتغريات أتثريا يف حالة  دراسة عالقة كل متغري على مستقل على املتغري التابع ملعرفة اذا كان ل

حدى  و بشكل منفرد مع املتغري التابع  وجاءت النتائج ُمربهنة على وجود أتثري ذو داللة احصائية  
 ومعنوي لتلك املتغريات على املتغري التابع يف حالة دراستها منفردة .

ليب القيادة االسرتاتيجية من قبل القيادات االدارية وبذلك ميكننا القول أبن تبين اي اسلوب من اسا
ابملستشفى من شأنه ان يعزز القدرة التأثريية لتلك القيادات على العاملني  داخل بيئة العمل  مما يؤثر 

 وبشكل فعال على قدرة  املستشفى على  مواجهة االزمات والتصدي هلا . 
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 النشائج والشوصيات:
 أوال :نشائج الدراسة 

 توصلت هذه  الدراسة إىل النتائج التالية : لقد
وان  ما نسبته من املبحوثني  % 62وذلك بنسبة  اإلانثمن  تأن اغلب مفردات الدراسة كان -1

 .سنة 11% منهم تزيد خربهتم العملية عن 71% تقل أعمارهم عن أربعني سنة وان نسبة 65
حيث بلغت طية والقيادة التحويلية مرتفعة لكل من اسلويب القيادة الدميقراممارسة درجة يوجد  -2

بينما جاءت درجة املمارسة ألسلوب  (3.42-3.40املتوسطات احلسابية هلما على التوا ي )
 .(3.37القيادة االوتوقراطية متوسطة حيث بلغت )

 ا،فقد بلغ املتوسط احلسايب هل متوسطة بدرجة ممارسة ت جاء مواجهة االزماتأظهرت النتائج أن  -3
(3.05.) 

على ألسلوب القيادة االسرتاتيجية بت صحة الفرضية الرئيسية بوجود أتثري ذو داللة إحصائية ثُ أُ  -4
اسلوب وان  مواجهة االزمات ،ووجود عالقة ارتباطيه طردية لألبعاد جمتمعة على مواجهة االزمات 
 . أتثريا  على مواجهة االزمات   ثراملتغري األك القيادة التحويلية 

على  ألسلوب القيادة الدميقراطية داللة إحصائية  وذ أتثريوجود  البياانت  ليلنستنتج من نتائج حت -5
 وان هناك عالقة ارتباط  طردية بني املتغريات . مواجهة االزمات،

على ألسلوب القيادة االوتوقراطية داللة إحصائية  أتثري ذووجود البياانت  نستنتج من نتائج حتليل  -6
 ة ارتباط  طردية بني املتغريات .وان هناك عالق ،مواجهة االزمات

على ألسلوب القيادة التحويلية  داللة إحصائية  وذ أتثريوجود  البياانت  نستنتج من نتائج حتليل -7
 وان هناك عالقة ارتباط  طردية بني املتغريات . ،مواجهة االزمات
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 اثنيا :الشوصيات 
 اباليت:  نوصياليه  هذه الدراسة من نتائج  بناءا على ما توصلت

 تطبيق اسلوب القيادة االسرتاتيجية  من قبل القيادات االدارية ابملستشفى  لضمان ضرورة  تبين  -1
عند مواجهة االزمات او حىت اثناء اوقات  العمل االعتيادية  العاملني الفعال على أداء   لتأثري ا

 .وذلك ابالستعانة بذوي اخلربة واالختصاص يف هذا ااجمال   
لى رفع مستوى مواجهة االزمات يف املستشفى وذلك من خالل تبين اخلطط االسرتاتيجية العمل ع -2

 .املناسبة من قبل القيادات االدارية للتصدي لألزمات املفاجئة والتقليل من أاثرها يف حال وقوعها 
إعطاء الفرصة للعاملني ابملستشفى لتقدمي مقرتحاهتم وحتفيزهم على االبداع واالبتكار  بشأن  -3

 . والرفع من مستوى ادائهم الوظيفي  مما يعزز ثقتهم مبدرائهم  مواجهة االزمات الحمتملة ابملستشفى
للقادة االداريني ابملستشفى لتأهيلهم  وتنمية مهاراهتم االسرتاتيجية لتكون  عقد دورات تدريبية  -4

الزمات اليت  قد لديهم القدرة على  تطوير وحتسني اخلدمات الطبية  اُلُمقدمة للمواطن وختطي ا
 يواجهها املستشفى. 

ضرورة تبين قواعد ومعايري دقيقة وموضوعية عند اختيار وتعيني القيادات االدارية ابملستشفى  -5
والتأكيد على انتهاج سياسة وضع الشخص املناسب يف املكان املناسب من قبل ادارة املستشفى  

 وذلك لضمان حتقيق أهداف املستشفى .
حتفيزهم على العمل اجلماعي والرفع من الروح  و للعاملني بيئة العمل الداخلية العمل على حتسني  -6

 املعنوية هلم  .
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 ملراجع  ا
("مناذج تطبيقية لقياس مهارات القادة "،احللقة العلمية اخلاصة بتنمية املهارات 2009عودة، أمحد)-1

 االسرتاتيجية للقادة ،جامعة انيف العربية للعلوم االمنية .
("دور القيادة االسرتاتيجية يف الوقاية من االزمات 2013عود ،طالل بن عبدالعزيز بن حممد)آل س-2

،دراسة تطبيقية على مستوى االستخبارات العامة مبدينة الرايض" ،رسالة ماجستري ، جامعة انيف 
 للعلوم االمنية.

ء  ومواجهه االزمات"، (" القيادة االسرتاتيجية ودورها يف در 2015االمسري ،عبدالعزيز بن سعد )-3
 جامعة انيف العربية للعلوم االمنية .

("القيادة االسرتاتيجية وعالقتها مبواجهه االزمات من وجهه نظر 2017احلريب ،خالد حممد عيد )-4
 الضباط يف جوازات منطقة  مكة املكرمة "، رسالة ماجستري، جامعة انيف العربية للعلوم االمنية .

("دور مهارات القيادة االسرتاتيجية يف التهيؤ لضغوط العمل ،دراسة 2012)رحيمة ،سلمى حتيتة -5
( ،جامعة 9(، العدد)4حتليله آلراء عينة من العسكريني "، جملة العلوم االقتصادية واالدارية ،ااجملد )

 االنبار. 
املؤسسة ("دور القيادة االسرتاتيجية يف حتسني فعالية فريق العمل دراسة حالة 2016أمحد ،مردف)-6

 بسكرة" ،رسالة ماجستري ،جامعة حممد خيضر ،اجلزائر.–االستشفائية  لدكتور سعدان 
–("التحكم يف قيادات املؤسسات بواسطة لوحات القيادة االسرتاتيجية 2007طاهر ،عريس)-7

 دراسة حالة بريد اجلزائر "،رسالة ماجستري ،جامعة اجلزائر.
استخدام أساليب ادارة االزمات يف املستشفيات احلكومية  ("واقع2006اجلديلي ،رحبي عبدالقادر)-8

 الكربى يف قطاع غزة"، رسالة ماجستري، اجلامعة االسالمية ،غزة.
دراسة -("أثر االدارة االسرتاتيجية على كفاءة وفاعلية االداء2010تبيدي ،جممد حنفي حممد نور)-9

 ني ،السودان .قطاع االتصاالت السودانية" ،رسالة دكتوراه ،جامعة النيل
("القيادة االسرتاتيجية ودورها يف رفع الروح املعنوية ملنتسيب 2015النخالة ،حممد رضوان )-10

 االجهزة االمنية يف  حمافظات قطاع غزة"، رسالة ماجستري ،جامعة االقصى .
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من وجهه ("أمناط القيادة االدارية وعالقتها إبدارة التغيري التنظيمي 2014العتييب،سلطان عامر )-11
نظر الضباط يف إدارة شؤن املرضى مبدينة االمري سلطان  الطبية العسكرية ابلرايض" ،رسالة ماجستري ، 

 جامعة انيف العربية للعلوم االمنية .
( "أثر امناط القيادة االدارية على الرضا الوظيفي "جملة 2018الربيشين ، علي مفتاح حممد )-12

 .العلوم التطبيقية، جامعة سبها


