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 الملخص
 

تاوفير الحلاول المناسابة لمواجهاة يهدف البحث الى معرفة االثر التي تمارسه ادارة الوحدات االقتصاادية فاي      

االزمات التي تعرقل عملها فضال عا  اجاراء الدراساات والمقترحاات لمناا تكارار االزماات فاي المواتقبل   وتام 

تحقيق ذلك الهدف م  خالل دراسة الكيفية التي واجهه بها موتشافى الحواي  التعليماي الزماة وبااء كورناا خاالل 

( اذ تمت المقارنات بي  الوضا قبل بداياة االزماة والوضاا 2020ن لونة )الفترة م  شهر شباط الى شهر حزيرا

الحالي وتم التوصال الاى موموعاة ما  المقترحاات واختباار فرضاية البحاثا واصام ماا توصال الياه البحاث يتمثال 

صاادية بإسهام  القيادة التحويلية فاي تاوفير الباداال المناسابة لمعالواة االزماات التاي تواجاه محتلا  الوحادات االقت

وذلك م  خالل المرونة االدارية المتوفرة لديها واستوابتها للتغيير بالوقت المناسب فضال ع  تحديد حوم التغيير 

واصام ماا اوصاى بااه  المناساب لالزماات التاي تواجاه الوحادات االقتصاادية بالشاكل الاالك يحقاق الكفااءة الم لوباةا

قاديم التوعياة الصاحية لعاماة النااا ما  اجال اتحااذ البحث يتمثال بضارورة تفعيال االجاراءات الصاحية لغار  ت

االجااراءات الوقاايااة للحااد ماا  االصااابة بالفااايروا فضااال عاا  العماال علااى ت وياال القيااادات التحويليااة فااي ادارة 

 االموتشفى لغر  تحقيق االستوابة الوريعة بصورة كفؤة لالزمات الصحية
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Abstract 
 

The research aims to know the effect that the economic units administration exercises in providing appropriate 

solutions to confront the crises that impede their work. In addition, conducting studies and proposals to prevent 

recurrence of crises in the future. This goal is achieved by studying how Al-Hussein Teaching Hospital faced the 

crisis of the Corona epidemic during the period from February to June 2020. The comparisons are  made between the 

situation before the crisis and the current situation, and a set of proposals are reached and the research hypothesis are 

testedاThe most important finding of the research is the contribution of the transformational leadership in providing 

appropriate alternatives to address the crises facing the various economic units. Through the administrative flexibility 

available to them and their response to change in a timely manner, as well as determining the size of the appropriate 

change for the crises facing the economic units in a manner that achieves the required efficiency, the hospital 

achieved the required outcomesاThe most important thing recommended by the research is the necessity of activating 

health measures for the purpose of providing health awareness to the general public in order to take preventive 

measures to reduce infection with the virus, as well as working to lengthen transformational leaders in hospital 

administration for the purpose of achieving rapid and efficient response to health crisesا  
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 المقدمة

اصااام االنمااااط القيادياااة فاااي المن ماااات  التحويلياااةتعاااد القياااادة      

الحديثة  التي لها االثر المباشر فاي تحقياق االصاداف االساتراتيوية 

بشكل فعال وذلك بوبب طبيعاة صالا الناون ما  القياادة الالك يمتااز 

بتباااادل االدوار باااي  القاااادة والمرشوساااي  بالشاااكل الااالك يوااام  

 للمرشوساااي  االطاااالن بشاااكل مباشااار علاااى اصااام مفاصااال العمااال

وبالتالي سيكونون على تماا مباشر ما اتحااذ القارارات الالزماة 

اتواااااا مواجهااااة المشااااكالت او اسااااتكمال الح اااا  الموضااااوعة 

الى اطالعهم المباشر على اصم المعوقات التي ممكا  ان  باإلضافة

تعرقاال تنفياال االصااداف والح اا  كمااا انهاام ساايكونون االكثاار قاادرة 

رات سابقة في مواال عملهام على ايواد الحلول لما يمتلكوا م  خب

الحلاااااول الناجعاااااة  والوااااابل الكفيلاااااة بتنفيااااال  إليواااااادتاااااؤصلهم 

 انيااتلإلمكاالستراتيويات وعلاى وفاق الح ا  المرساومة وطبقاا  

لالا فاان فاي اةوناة االخيارة انتهوات  االمتاحة وبشكل اكثر فاعلياة

العدياااد مااا  الوحااادات االقتصاااادية اسااا  اساااتراتيوية فاااي تاااوفير 

الموتلزمات الضرورية لاإلدارة الصاحيحة ما  خاالل الكفااءة فاي 

ادارة االزمات التي تواجهها فضال ع  تقديم الحلول المناسابة لهاا 

  اذ اتوهاااات االدارات الحاليااااة الااااى تااااوفير الحلااااول الوااااريعة 

والمناسبة لالزمات م  خالل قدرتها على التحاول ما  وضاا الاى 

اخاار وفقااا لل ااروف الم لوبااة والتااي ادت الااى  هااور مااا يواامى 

بالقيااادة التحويليااة   اذ يقاادم صاالا البحااث مفهااوم لااإلدارة التحويليااة 

وكيفيااة قاادرتها علااى مواجهااة االزمااات االداريااة ومااد  امكانيتهااا 

 على تقديم الحلول المناسبة ا

كما تضم  البحث لتحقيق اصدافه ثالثة مباحث تضم  المبحاث     

االول منهوية البحث اما الثاني فتنااول الواناب الن ارك لمفهاومي 

القيااادة التحويليااة وادارة االزمااات   وفااي المبحااث الثالااث تناااول 

البحث الوانب التحليلي في عيناة ما  الموتشافيات العراقياة والتاي 

وحقااق البحااث ماا    (covid-19)واجهااة ازمااة جااحااة كورنااا 

خاللهاااا موموعاااة مااا  االصاااداف وتوصااال الاااى موموعاااة مااا  

 االستنتاجات والتوصيات ا

 منهجية البحث

 مشكلة البحث

تنبا مشكلة البحث م  مد  قدرة القيادة التحويلية في المتمثلاة      

بااإدارة الوحاادات االقتصاااادية فااي ادارة االزماااات التااي تواجههاااا 

ماا  تقلااب البيلااة الحارجيااة فضااال عاا  زيااادة  والتااي تااغتي االبااا

التحديات المالية واالجتماعية  اذ توعى الوحدات االقتصاادية الاى 

ايواد الحلول الضرورية التي توام  بتالفاي الوقاون باألزماات او 

ايوااااد الحلاااول الضااارورية لهاااا مااا  خاااالل التحاااوالت االدارياااة 

لة البحااث المناساابة واتحاااذ القاارارات الصااحيحة   لاالا فااان مشااك

 -تتلحص باألسللة االتية :

صاال تواااعد القيااادة التحويليااة فااي الوحاادات االقتصااادية علااى  ا1

 توفير الحلول المناسبة لالزمات ؟

صاال يمكاا  إلدارة الوحاادات االقتصااادية ان تتحااول الااى وضااا  ا2

 جديد لمواجهة اك ازمة معينة قد تواجهها ؟

ر الحلاول صل يمكا  االعتمااد علاى القياادات االدارياة فاي تاوفي ا3

 المناسبة ألك ازمة اجتماعية او مالية او صحية قد تواجهها ؟ 

 ثاهداف البح

 يسعى البحث الى تحقيق االهداف االتية :

تقااديم اطااار ن اارك حااول مفهااوم واصميااة القيااادات التحويليااة  ا1

ودورصا في االزمات التي توجه الوحدات االقتصادية العراقياة 

 ا

التااي تقااوم بهااا ادارة الوحاادات معرفااة اصاام التحااوالت االداريااة  ا2

 االقتصادية م  اجل ادارة االزمة التي تواجهها ا

تقديم دراسة ميدانية لالزمة الصحية التاي تمثلات بوبااء كروناا  ا3

(covid-19 واصاام الواابل التااي تاام اتحاذصااا ماا  قباال القيااادات )

 اويلية في الموتشفى لغر  مواجهتهااالدارية والتح

 البحث اهمية 

اصميااة البحااث ماا  خااالل الاادور الاالك تلعبااه القيااادات تااغتي      

التحويليااة فااي تااوفير الحلااول المناساابة للمشاااكل االزمااات الماليااة 

واالجتماعيااة والصااحية التااي تواجااه االااب الوحاادات االقتصااادية 

العراقية  اذ يقدم صلا البحاث دراساة ميدانياة لغار  معرفاة ماد  

الوباااء والتااي يمكاا  قاادرة المتشاافيات العراقيااة فااي مواجهااة ازمااة 

االستفادة منها م  قبل بقية الموتشفيات العراقياة االخار  لغار  

 انتهاج نف  االجراء لغر  مواجهة االزمة والتحلص منها ا

 فرضية البحث

ياااؤدك التغييااار الواااريا )يتواااند البحاااث الاااى فرضاااية مفادصاااا      

والمناسب فاي قارارات القياادة التحويلياة الاى االساتوابة لالزماات 

 ا(التي تواجهها وإيواد الحلول المناسبة لها

 منهج واسلوب البحث

استند البحث الى المانه  االساتقرااي لتغ ياة الواناب الن ارك      

والااى الماانه  الت بيقااي والميدانيااة ودراسااة الحالااة  فااي الوانااب 

العملي  اذ تم ذلك م  خالل تحليل اعداد االزمة الوبااية في عيناة 

حقياق اصدافاه واجاراء المقارناات باي  الوضاا البحث كمثال حي لت

قبل وبعد االزمة وتم التوصل الى المقترحات والحلاول التاي تلباي 

 االبحث وتواعد في اختبار الفرضية اصداف
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 مجتمع وعينة البحث

يتمثل موتماا البحاث باإدارة الموتشافيات والتاي تحتاوك علاى      

الحلاااول المناسااابة كاااادر ادارك يمكااا  االعتمااااد علياااة فاااي تقاااديم 

للمشااكالت االداريااة التااي تواجهااه  امااا عينااة البحااث فتمثلاات فااي 

الكااوادر االداريااة الموجااودة فااي موتشاافى الحوااي  التعليمااي فااي 

 محاف ة المثنى ا

 حدود البحث

الحدود الزمانية : اشهر انتشار فايروا كورنا م  شهر شاباط  ا1

 ا2020الى شهر حزيران 

لحواااي  التعليماااي فاااي محاف اااة الحااادود المكانياااة : موتشااافى ا ا2

 المثنى ا

 

 ( مخطط البحث1شكل ) المخطط الفرضي للبحث

 

 

 النظري اطاراال

 لقيادة التحويليةااوال : 

يعرف صلا النم  م  القيادة على أنه مبني على عالقاة التباادل      

بي  الراي  والمرشوا   Watkins, Daryl (2008)االقتصادك

( مااا 11: 2005فالقااااد يشااوا علااى االتواااد والتوحد)صاابرك  

المن مااااااة بواساااااا ة إع اااااااء المكافاااااا ت العرضااااااية اإليوابيااااااة 

ويتميااز القااااد التبااادلي بغنااه محاااور جيااد لااه قاادرة علااى .والواالبية

والحااوار  إيصااال رشيااة جلابااة للموااتقبل وقاادرة علااى المباحثااات

 .وضااااااااب  اإلجااااااااراءات وقااااااااادر علااااااااى إقنااااااااان مرشوساااااااايه

ا  Sornarajah, M. (2010) والقاااد التبااادلي يعاارف نفوااه جيااد 

ويعاارف نقاااط القااوة والضااع   ويعاارف كياا  يو اا  نقاااط قوتااه 

للتغ ية على نقاط ضعفه  ويعرف ما يريد وكي  يوصل ماا يرياد 

 .لآلخري  م  اجل الحصول على تعاونهم ودعمهم

 : (88: 2010)العومي  اهمية القيادة التحويلية ثانيا : 

 .يحدد موارات المرشوسي  التي توهم في تحقيق األصداف ا1

رجاااب  )يمااان  حاااوافز للمرشوساااي  لااادفعهم لتحقياااق األصاااداف ا2

2006 :186). 

 .يزيل العقبات م  الموار اللك يؤدك إلى تحقيق األصداف ا3

 .يزيد م  رضا المرشوسي  م  خالل الحوافز ا4

 .يتونب المحاطرة إلى حد كبير ا5

 .يهتم بالمحددات الزمنية لألداء ا6

 يعال  ما صو موجود كوسيلة لالحتفا  بالوي رة أو التحكما ا1

 ابعاد القيادة التحويليةثالثا : 

: وذلااك ألن القيااادة التحويليااة صااي عمليااة المكافأأ ة المشأأرواطة ا1

(  إذ تااتم باتفاااد القااااد 2: 2013الرفاااعي  )تعزيااز مشااروطة
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والمرشوسااي  علااى تحديااد طبيعااة المهمااات الم لااو  انوازصااا 

 .م  قبل المرشوسي  ليحصلوا على المكافغة المتفق عليها

عباارة عا  عقوباة مادياة او ايار مادياة  العقوبة المشأرواطة : ا2

يلحقها القااد بالمرشوسي  في حال اخاللهم بشروط تنفيل المهام 

فااد عليهاا سالفا او عدم  هور المحرجات الم لوبة كما تم االت

     (Hernon and Rossiter, 2007: 117). بي  ال رفي 

صاي اسالو  ادارك قااماة علاى االدارة باالستثناء )النشطة( :  ا3

اساا المتابعة لتونب االخ اء التى تؤثر علاى االداء ا بمعناى 

ان القااااادة يتحاااالون االجااااراءات التصااااحيحية عنااااد  هااااور 

ماااال عاااا  المعااااايير االخفاقااااات المهنيااااة  وخااااروج موااااار الع

  ا(Watkins,2008 :24)الموضوعة 

سميت صكالا ألن القاااد ال يتادخل اإلدارة باالستثناء)الساكنة(:  ا4

بعمل المرشوساي  ماا داماوا يمارساون عملهام بموجاب معاايير 

أداء محدد كما أن استحدامه للرقابة الشديدة تبقاى سااكنة لحاي  

المعااااايير حاااادول حالااااة ماااا  انحفااااا  موااااتو  األداء عاااا  

الموضوعي أو حدول خ اغ أثنااء القياام بالعمال يت لاب تادخل 

 .م  القااد لتصحي  الح غ

 التيالمادية واللوجوتية  تاالحتياجاجميا مستلزمات االداء :  ا5

يحتاجها المرشوا للقيام بالمهام الموكلة الياة علاى اكمال وجاه 

 باي  ال ارفي  ) القاااد والمارشوا(ياتم االتفااد عليهاا   والتاي

(Sornarajah, 2010: 342)ا 

 خصائص القائد التحويليرابعا : 

صنالااك عاادا صاافات يتميااز بهااا القااااد التحااويلي ابرزصااا )الكبيوااي 

 61:1888:)- 

اذ يهااااتم القااااااد التحااااويلي باحتياجااااات  االهتمأأأأاف الفأأأأردي : ا1

 المرشوسي  والتعامل معهم على الموتو  الفردك ا

اذ تكاااون لاااد  القاااااد قااادرة علاااى فااار   سأأأحر الشخصأأأية : ا2

االحواا بالقيمة واالحترام والفحر لد  بقياة االفاراد العااملي  

 ا

اذ يقوم القاااد علاى تشاويا االفاراد العااملي   التحفيز الفكري : ا3

على ان يكونوا اكثار اباداعا   كماا توجاد صافات اخار  يمكا  

 (: Robbins,1998:361توضيحها باالتي )

 الفااقة في ادارة االزمات اامتالك الشواعة  ا1

 امتالك الرشيا الموتقبلية ورابته في التعلم الموتقبلي ا ا2

العقالنيااااة العاليااااة والقاااادرة علااااى وضااااا الحلااااول المناساااابة  ا3

 للمشكالت االدارية ا

 

 

  إدارة األزمات:  خامسا

االسااتعداد لمااا قااد ال يحاادل والتعاماال مااا مااا حاادلا ال يحفااى       

علااى المتااابا لوااير األحاادال بحاصااة الوياسااية منهااا مااا لألزمااات 

 ;.Groom, S.A)تاااريخ الشااعو  بكاال أنواعهااا ماا  دور فااي

Fritz, J.H. (2011))  والموتمعات ساواء علاى صاعيد الهادم أو

البناء  وقراءة متغنية لدور األزمة بشكل عام يفضي بنا إلى تلما  

الهاارم  خااي  يقودنااا إلااى حقيقااة مفادصااا ان الموتمعااات التااي اعتمااد

 ,Mitroffفيها على فرد خاصة وكفوءة في التعامل ما ) القيادك

Ian I. (2005) ادارة االزمااات  عااالم الكتااب الحااديث  اربااد( )

(كاناااات أصاااالب عااااودا وأكثاااار علااااى الم اوعااااة 2008االردن  

واالساااااتمرار مااااا  قريناتهاااااا التاااااي انتهوااااات أسااااالوبا مغاااااايرا 

والتعامال ب ارد ايار مدروساة سالفا ماا  بالتصدك المرتول تمثل

Shrivastava, Paul (1987)مااا أد   والتاوتر الصااران (باؤر

بالتالي إلى ضعفها وتفككها  فاألزمات  ااصرة ترافاق سااار األمام 

ا فااي والشااعو  فااي جميااا مراحاال النشااوء واالرتقاااء واالنحاادار

األحدال التاريحية الكبر  نود انه بي  كل مرحلة ومرحلة جديادة 

تحرك األذصان وتشعل الصران وتحفز اإلبادان وت ارد  أزمة ثمة

 فضاءات بٍكر تمهاد الوابيل إلاى مرحلاة جديادة  االباا ماا تواتب  

بااوادر أزمااة أخاار  وتغيياارا مقاابال لخاار  وكااان لنمااو واتوااان  

الموتمعااات ونضااو  المااوارد المتنوعااة وشاادة المنافوااة الوياسااية 

الكلماة الفصال فاي طاول  Mitroff, Ian I. (2003)واالقتصادية

حياااة األزمااات إلااى حااد أصااب  تاااريخ القاارن الوااابق علااى ساابيل 

تتحللها مراحل قصيرة م  الحلول  أزمات المثال يشكل سلولة م 

وتحليال  المؤقتة  وم  صنا فقد نشغت أفكاار جدياة ما  أجال دراساة

ومحاولااة الحااروج منهااا بغقاال الحواااار وتااغخير األزمااة  األزمااة

الالحقة إن تعلر تع يلهاا وتعتبر األزماة باعتبارصاا نق اة تحاول  

 ,Groomأو موقفااا مفاجلااا يااؤدك إلااى أوضااان اياار موااتقرة)

S.A.; Fritz, J.H. (2011).  وتحادل نتااا  ايار مراااو  )

فيها  في وقت قصير  وتواتلزم اتحااذ قارار محادد للمواجهاة  فاي 

وقت تكون فيه األطراف المعنية اير موتعدة أو ايار قاادرة علاى 

 االمواجهة

 :(Barton, L. (2007) اهمية ادارة االزماتسادسا : 

للعمل بكفااءة عناد وقاون حشد الموارد المالية  البشرية والفنية  ا1

 .األزمة

تحدياااد الوهاااات التاااي يواااب التعامااال لضااامان التنفيااال الوي اااد  ا2

 .لألزمة

تونااااب التحااااب   واالرتباااااك والعشااااوااية النااااات  عاااا  عاااادم  ا3

 .االستعداد الويد

 .توزيا الموؤوليات واألدوار على األفراد في المن  مة ا4

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 التنوااايق باااي  فرياااق إدارة األزماااة واإلدارات الو يفياااة فاااي ا5

 .Friedman, R.A ).المن  مااةل ليااتم تنفياال الح ااة بكفاااءة

(1999) 

 . التصد ك للضغوط الزمنية التي توود في المن  مة ا6

 .التغكد م  توافر الحبرات والعمل على تحوي  أداء الفريق ا1

 .تحديد تغثير وقوة األطراف األزمة ا8

 .التغكد م  توفر ن ام للمعلومات يت وم بالدقة والمصداقية ا8

ضاااء الفريااق فااي التقياايمل لتحديااد أكثاار المشاااكل يشااترك أع ا10

 .أصمية في مصفوفة األزمة

 :(Davidson, M.N. (1999)أبعاد ادارة األزمات سابعا : 

ضااة للح اار وتغثيرصااا  :مسأأتوا التهديأأد - حواام المااوارد المضعرل

علااااى بقاااااء واسااااتمرارية المن مااااةا وتضصاااانل  إلااااى مرتفااااا 

 .ومنحفض

م بغحدال األزمة وكيفياة  قضدرة المن  مة :درجة التحّكم - في التحك 

 .التغثير على نتااوهاا وتضصنل  إلى مرتفا ومنحفض

يوب وضا البداال لمواجهة األزماة فاي  :قيود البدائل المتاحة -

القيود التي تفرضها األزمة داخال المن  ماة  االثاار التاي يضمكا  

أن تنوم عنها وتغثيرصا على سمعة) عبد الرحم  توفيق  مانه  

(المن  مااة وتكلفااة كاال  بااديلا وتضصاانل  إلااى   2000ر الفااا الماادي

 .قليلة ومتعددة

مااا تفرضااه طبيعااة األزمااة فااي وقاات حاادوثها   :ضأأطواط الوقأأ  -

ا ويوب اتحااذ القارارات بشاكل ساريا وفاورك وساليم المفاجئ

فااي فتاارة زمنيااة محااددةا وصاالا يحتلاا  باااختالف شاادة ونوعيااة 

 األزمة المحتملةا 

  األزمات مراحل إدارةثامنا : 

 :(10:2018وتتمثل تلك المراحل باالتي )العامرك  

اكتشاااااف إشااااارات اإلناااالار وتعنااااي تشااااحيص المؤشاااارات   ا1

 .واألعرا  التي تنبئ بوقون أزمة ما

االسااتعداد والوقايااة وتعنااي التحضاايرات المواابقة للتعاماال مااا  ا2

 .األزمة المتوقعة بقصد منا وقوعها أو إقالل لثارصا

وتعني تنفيل ما خ   له في مرحلة االستعداد احتواء األضرار  ا3

 .والوقاية والحيلولة دون تفاقم األزمة وانتشارصا

استعادة النشاط وصي العملياات التاي يقاوم بهاا الوهااز اإلدارك  ا4

لغااار  اسااااتعادة توازنااااه ومقدرتاااه علااااى ممارسااااة أعمالااااه 

 .االعتيادية كما كان م  قبل

وضااا الضااواب  الااتعلم وصااو المرحلااة األخياارة وصااي بلااورة و ا5

لمنا تكرار األزمة وبناء خبرات م  الدروا الواابقة لضامان 

موااتو  عااالي ماا  الواصزيااة فااي الموااتقبلا ماا  خااالل الشااكل 

الوابق يتبي  لنا الفرد الشاسا ما باي  اإلدارة الواب اقة المباادرة 

المعتماادة علااى التح ااي  قباال حاادول األزمااات واإلدارة التااي 

ل معهااا بمن ااق رد الفعاال كحااال تنت اار وقااون األزمااات لتتعاماا

اإلدارات العربيااةا فغيااا  عنصاارك اكتشاااف إشااارات اإلناالار 

واالستعداد والوقاية يكاد يكون الموي ر علاى واقاا المن ماات 

 .كما سوف يتض  الحق ا م  خالل الدراسات المتحصصة

 دور القيادة التحويلية في تحديد االزمات ومعالجتهاتاسعا : 

ما  ادارات الوحادات االقتصاادية ازماات كثيارا  تواجه العديد     

تفر  عليها مواقا  معيناة توبرصاا علاى العمال المواتمر إليوااد 

حلااول سااريعة لمعالوااة تلااك االزمااات  فاااإلدارة الناجحااة والتااي 

تتص  بالمرونة العالية للتحول م  وضا الى اخر م  اجل توفير 

لقيادة التحويلياة الحلول المناسبة لمعالوة ازمة معينة أك ان توفر ا

الكفوة لد  الوحدات االقتصادية يوعلها قادرة على التصادك لتلاك 

االزمة ومعالوتها والحد م  وقوعها في الموتقبل الالا فاان صنالاك 

خ ااوات مهمااة تواااعد القيااادات االداريااة ماا  اجاال التحااول ماا  

الوضا الموتقر الى وضا ال اوار  لمواجاه ازماة معيناة وتتمثال 

 (:34:2018االتي )العامرك تلك الح وات ب

دراسة االزماة التاي تواجاه ادارة الموتشافيات ومعرفاة اسابا   ا1

 االتي ادت الى وقوعها ا

اجراء الدراسات المقارنة لالزمات المشاابه التاي واجهاة ادارة  ا2

الموتشفيات في الوابق لغر  معرفة صال باإلمكاان االساتفادة 

 م  الحلول الم روحة لها موبقا ا

ر االداريااة المناساابة لغار  معرفااة مااد  قاادرتها تهيلاة الكااواد ا3

 على تحقيق التحول االدارك المناسب لمواجه تلك االزمة ا

تااوفير الموااتلزمات الماديااة والمعنويااة لااد  الكااوادر االداريااة  ا4

لغر  تحشيدصم بالشكل المناسب اللك يحقق الكفاءة في ادارة 

 االزمة ا

دارك واصااام العمااال علاااى المتابعاااة والرقاباااة علاااى العمااال اال ا5

القاارارات التااي اتحاالت فااي ساابيل تقلياال اثااار االزمااة ومعرفااة 

 تلك القرارات على عمل ادارة الموتشفيات ا تغثيرمد  

 العلمي اطاراال

يتناااول صاالا المبحااث دور القيااادة التحويليااة فااي ادارة االزمااات     

فااي عينااة ماا  موتشاافيات محاف ااة المثنااى فااي ضاال ازمااة جااحااة 

( خالل فترة بداية انتشار الوبااء فاي محاف اة covid -19كورنا )

المثنااى وكيفيااة ادارة االزمااة وتحوياال االدارة نحااو المبااادرة الااى 

مواجهتها وتقديم الحلاول المناسابة لهاا والتاي تمحاض عنهاا زياادة 

اعداد الفحوصات وزيادة مناطق الحور الصاحي وزياادة التوعياة 

الحور المنزلاي الصحية لغر  عدم االختالط والمالموة وزيادة 
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  اذ ساايقدم صاالا المبحااث دراسااة تحليليااة ألعااداد الكااوادر ال بيااة 

والفنيااة فااي الموتشاافى وكيفيااة اسااتوابتهم للتغيياار لمواجهااة تلااك 

االزمة ما  خاالل مؤشارات ارتفاان حااالت الشافاء وزياادة اعاداد 

الفحوصااات فااي المحاف ااة والتااي يمكاا  ماا  توضاايحها بالواادول 

 -االتي :

  لعينة اوال : وصف ا

( وص  عينة البحث في موتشفى الحوي  التعليمي1جدول )

 

 متوس  االعمار الشهادة الكوادر ال بية والفنية
متوسااا  الحبااارة 

 بالونوات
 االعداد

 20 15-2 45-26 بكالوريوا طب االطباء

 8 15-4 45-26 بكالوريوا صيدلة الصيادلة

 25 15-3 50-22 بكالوريوا تمريض –دبلوم طبي  افراد ال بابة والتمريض

 32 20-2 50-20 دبلوم تقني –بكالوريوا صندسة  الفنيي 

 10 30-4 50-25 بكالوريوا ادارة االداريي 

 

يبااي  الواادول اعااالا اعااداد المااو في  العاااملي  فااي الموتشاافى      

وسنوات خبراتهم واعدادصم واللي  يمثلون محور القيادة في ادارة 

الموتشاافى والاالي  باإلمكااان تغيياار اعمااالهم وفقااا إلدارة االزمااات 

 الالحقة االتي تواجههم كما صو مبي  بالوداول 

ثانيا : مراحل تطور القيادة التحويلية لمواجهة ازمة وباء كورنأا 

(covid-19) 

ساايتم وفقااا لهاالا التحلياال معرفااة اعااداد االصااابات لألشااحا      

بالوباااء وكيفيااة مواجهااة القيااادة االداريااة لالزمااة فااي الموتشاافى 

الستقبال المرضى ومعالوتهم وحواز فاي منااطق العازل الصاحي 

 االتي :مبي  بالودول وكما صو 

المرحلااة االولااى لمواجهااة الوباااء : وتمثلاات فااي توااويل اول  ا1

 2020حالااة فااي محاف ااة المثنااى فااي الشااهر شااباط ماا  عااام 

والتاااي ادت الاااى اتحااااذ قااارار الحضااار الشاااامل فاااي الااابالد 

والمحاف اااة والتاااي انعكوااات علاااى اتحااااذ قااارارات مهماااة 

تمثلت في شراء  لمواجهة تلك االزمة م  قبل القيادة االدارية

الموتلزمات ال بية وتهيلة مرافق العازل الصاحي وكماا صاي 

 مبينة بالودول االتي :

 ( الموتلزمات ال بية التي تم شرااها لمواجهة االزمة وفق لقرار القيادة االدارية2جدول )

 الموتلزمات ال بية الكميات الوعر بالوحدة نوبة الشراء ارتفان

 كمامات طبية ال  كارتون 25 دينار للوحدة 500 25%

 اسَرة سرير 100 للورير 15 18%

 قناني اوكووي  قنينة 100 للقنينة 15 40%

 قفازات طبية ال  كارتون 25 دينار 250 60%

 

( اعاااالا اثاااار قااارارات القياااادة التحويلياااة 2يباااي  الوااادول )     

لمواجهة االزمة فاي موتشافى الحواي  التعليماي والتاي اناتخ عنهاا 

الموتلزمات ال بية اعالا لمواجهة المصابي  فاي المحاف اة شراء 

والعمل على عزلهم ع  االشاحا  البقياة والعمال علاى شافااهم   

وبة شراء الموتشافى بالمقارناة ما  كما يبي  الودول اعالا زيادة ن

نوب الشراء قبل مواجهة االزمة والتي سيتم عرضها بملحق رقام 

( فااي نهايااة البحااث اذ مثلاات تلااك القاارارات خ ااوة صامااة فااي 1)

 مواجهة االزمة الوبااية لغر  الحد منها كمرحلة اولى ا

تمثلت صلا المرحلة في انشااء  المرحلة الثانية لمواجهة الوباء : ا2

محتباااار داخاااال الموتشاااافى لغاااار  فحااااص العينااااات داخاااال 

الموتشاافى باادال ماا  ارسااالها الااى العاصاامة والاالك يااؤدك الااى 

زيادة الكل  فضال ع  تغخير  هور النتاا    اذ تم اتحاذ قرار 
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بغنشاااء محتباار خااا  ماا  قباال وزارة الصااحة بالتعاااون مااا 

وتشفى ألنشااء المحتبار والالك اد  القيادة االدارية وال بية للم

الى زيادة حااالت الموا  المياداني للمنااطق المشابوا باإلصاابة 

بالشكل اللك خف  م  االصابات في تلك المنااطق فضاال عا  

زيادة الوعي الصحي لد  عامة النااا لمعرفاة كيفياة مواجهاة 

ويباااي  الوااادول االتاااي  الوبااااء ومعرفاااة االفاااراد المصاااابي  ا

 : نفقة ألنشاء المحتبرالمصروفات الم

 

 ( الموتلزمات ال بية التي تم شرااها ألنشاء محتبرات الفحص وفق لقرار القيادة االدارية3جدول )

 الموتلزمات ال بية الكميات الوعر بالوحدة ارتفان نوبة الشراء

 اجهزة موهر  4 دينارمليون  11 35%

 اجهزة تحليل 2 مليون 15 23%

 موتلزمات اخر  2 مليون 120 43%

 

( اعالا ان القيادة االدارية قد استوابت لالزماة 3يبي  الودول )    

بصااورة سااريعة ماا  خااالل اتحاذصااا لقاارار انشاااء المحتباارات فااي 

لمواجهاة االصاابات بالفاايروا فضاال عا  زياادة عادد الموتشفى 

الفحوصااات المحتبرياااة االماار الااالك يعكاا  كفاءتهاااا فااي اجاااراء 

التغيياار المناسااب بالوقاات المناسااب   كمااا تواادر االشااارة اليااه ان 

نوب الشراء قد تم استحراجها بالمقارنة ما نوب الشراء لألجهزة 

 ( ا2ال بية التي سيتم ذكرصا بالمحلق رقم )

 

 

ثالثأأأا : قيأأأاة كفأأأاءة القيأأأادة التحويليأأأة للمستشأأأفى مأأأن خأأأ   

 عمليات الفحص الميداني والتوعية الصحية

دأبت قياادة الموتشافى وخلياة االزماة المشاكلة ما  قبال وزارة      

الصحة على تفعيل الوهد ال بي م  خالل زيادة الفحص للمنااطق 

فضاال عا  المصابة بالشكل اللك اد  الى زياادة حااالت االصاابة 

قيامهااا بتهيلااة مناااطق العاازل الصااحي المناسااب للمرضااى   كمااا 

است اعت القيادة االدارية ان تزيد حاالت الشفاء م  خالل العناية 

ال بيااة للمرضااى وتقاادم بالزمااا الاادم للمصااابي  ماا  خااالل نقلهااا 

لألفراد اللي  بلغو الشافاء التاام   ويوضا  الوادول االتاي عملياات 

شااار الوباااء لغايااة شااهر حزيااران ماا  عااام الفحااص مناال بدايااة ان

2020: 

 ( متوس ات االصابات والموحات والشفاء والوفيات بالموتشفى ونوب الزيادة4جدول )

 االشهر     

 

 تفاصيل الوباء 

 اذار شباط
نوااااااااابة 

 الزيادة
 نيوان

نوااااااااابة 

 الزيادة

 

 ايار

نواااااااااابة 

 الزيادة
 حزيران

 

نوااااااااابة 

 الزيادة

 %30 120 %88 80 %315 51 %2 18 12 متوس  عدد الموحات

 %2 135 %5ا2 122 %2 35 %2 16 8 متوس  عدد االصابة

 %1 130 %3 120 %2 33 %1 15 8 متوس  عدد الشفاء

 %3 5 %0 2 %2 2 %1 1 0 متوس  عدد الوفاة

 

( زيااادة حاااالت اكتشاااف االصااابة لااد  4يلحاام ماا  الواادول )    

المرضى نتيوة زيادة عادد الفحوصاات المحتبرياة نتيواة قارارات 

القيادة االدارية وكيفية استوابتها لالزمة االمر الالك انعكا  علاى 

زيادة حاالت االصابات والشفاء وتلبل  الوفيات وحواب الوادول 

لقياادة التحويلياة االدارياة فاي الملكور  اذ مثلت تلك النوب قادرة ا

االستوابة لالزمات التي ممك  ان تواجههاا وكيفياة االساتوابة لهاا 

( ماد  قادرة القياادة التحويليااة 3 2كماا مثلات النواب فاي جاداول )

علااى تغيياار منهاجهااا االدارك لالسااتوابة لالزمااات اذ ماا  خاللهااا 

ر  يمك  مقارناة نوابة التغييار ماا نوابة االساتوابة لالزماات لغا

اجراء التحليل االحصااي لمعرفة مد  كفاءة القيادة التحويلياة فاي 
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اجاااراء التغييااار المناساااب فاااي الوقااات المناساااب إليوااااد الحلاااول 

المناساابة ألك ازمااة تواجههااا  الواادول االتااي يوضاا  النوااب التااي 

حصاااااي مااا  اجااال اختباااار فرضاااية سااايتم المقارناااة والتحليااال اال

 :البحث

 ( متوس ات التغير الوريا للقيادة التحويلية ونوبة االستوابة لالزمات5جدول )

متوساااااا  نواااااابة التغياااااار الوااااااريا 

 لالستوابة لالزمات

متوس  نوبة الزيادة باغجراء الموا  خاالل المادة 

 م  شباط الى حزيران

30% 85% 

21% 2% 

35% 1% 

10%% 2% 

 

( اعاااالا متوسااا  التغيااار الواااريا لالساااتوابة 5يباااي  جااادول )    

لالزمات واللك تم استحراجه م  خالل متوس  نوابة الشاراء فاي 

( كماااا يباااي  الوااادول متوسااا  نوااابة الزياااادة فاااي 3 2الوااادول )

الفحوصااات واالصااابات والشاافاء والوفيااات والاالك تاام اسااتحراجه 

حزيران فاي م  خالل متوس  نوبة الزيادة لألشهر م  شباط الى 

(   وساايتم االعتماااد علااى تلااك النوااب ماا  اجاال اجااراء 4جاادول )

التحليل االحصااي لغر  اختبار فرضية البحاث وكماا صاو مباي  

 بالودول االتي :

 

 

لمتغيرات البحث ( التحليل االحصااي 6جدول )

 

 مؤشرات التحليل االحصااي التفاصيل

 4 عدد المشاصدات

 420ا6 (Tمعامل ) 

 441ا12 (Fمعامل )

B 5220ا 

 115ا0 حوم االرتباط

 041اsig 0موتو  المعنوية 

 

عالقاة طردياة باي  متوسا  ( اعالا وجاود 6يلحم م  جدول )     

اذ  نوبة التغير لالستوابة لالزمات ومتوس  االستوابة لالزماات  

( وصاي 041ا0( بمواتو  معنوياة )1815ا0بلغت قيمة االرتباط )

قيااام ادارة القيااادة التحويليااة %( كمااا ان 5اقاال ماا  حواام الداللااة )

بااغجراء التغياار المناسااب والوااريا لالسااتوابة ألك ازمااة بمقاادار 

( 220ا5واحدة يؤدك الى زياادة االساتوابة لالزماة بمقادار ) وحدة

يااؤدك )والالك ياتم ما  خاللاه تحقياق فرضاية البحاث التاي مفادصاا 

التغييااار الواااريا والمناساااب فاااي قااارارات القياااادة التحويلياااة الاااى 

 . (االستوابة لالزمات التي تواجهها وإيواد الحلول المناسبة لها

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

 -االستنتاجات االتية : حقق الوانب الت بيقي

توااهم القيااادة التحويليااة فااي تااوفير البااداال المناساابة لمعالوااة  ا1

االزمات التاي تواجاه محتلا  الوحادات االقتصاادية وذلاك ما  

خااالل المرونااة االداريااة المتااوفرة لااديها واسااتوابتها للتغيياار 

 ابالوقت المناسب
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التحويلية تحديد حوم التغيير المناسب لالزماات تواعد االدارة  ا2

التاي تواجاه الوحادات االقتصااادية بالشاكل الالك يحقاق الكفاااءة 

 ا الم لوبة

مكنت ازمة كورنا ادارة الموتشفى في تحقياق التغييار الفواااي  ا3

المناسااب ماا  خااالل زيااادة عاادد الفحوصااات وزيااادة حاااالت 

 االشفاء والتوعية الصحية 

ارية الت وير المناسب م  اجل تقاديم الحلاول تحقق الكفاءة االد ا4

 اجهة االزمات االقتصادية والماليةالمناسبة لموا

توجااد عالقااة طرديااة قويااة بااي  متوساا ات التغيياار المناسااب  ا5

 ا للقيادة التحويلية وبي  االستوابة الوريعة لالزمة الصحية 

 التوصيات

 -استنادنا الى االستنتاجات اعالا يوصي الباحث باالتي :

ضاارورة تفعياال االجااراءات الصااحية لغاار  تقااديم التوعيااة  ا1

الصحية لعامة الناا م  اجل اتحااذ االجاراءات الوقااياة للحاد 

 م  االصابة بالفايرواا

العماال علااى ت ااوير القيااادات التحويليااة فااي ادارة الموتشاافى  ا2

لغاار  تحقيااق االسااتوابة الوااريعة بصااورة كفااؤة لالزمااات 

 الصحيةا

تشاافى زيااادة عمليااات المواا  الميااداني يتعااي  علااى ادارة المو ا3

 لإلصابات بالشكل اللك يوهم في انحدار االصابات وتقللها  ا

ضاارورة اجااراء التحليااال االحصااااي لغااار  معرفااة االثاااار  ا4

الناجماااة عااا  زياااادة االصاااابات لغااار  اتحااااذ االجاااراءات 

 المناسبة للحد منها م  قبل االدارة التحويلية للموتشفى ا

 المصادر

 ااالردنا ال بعة االولى عالم الكتب الحديث  (ا2008ا)االزماتادارة 

(اادارة االزمات ا قوام االدارة 2018)العامرك   محمد ب  علي شيبان ا

   جامعة الكويتا

 ال بعاة   استراتيويات ادارة االزماات والكاوارل(ا2006ا)الويد سعيد 

 ادار العلوم للنشر  : القاصرة ا االولى

الواالوك القيااادك وعالقتااه بمتغياارات  (ا1888ا)الكبيوااي   حامااد جهاااد 

جامعاة بغاداد  كلياة   اطروحـة دكتـوراا ايـر مناـشورة  اخر 

 ااالدارة واالقتصاد

( ااالدارة فااااي المن ااااور االسااااتراتيوي 2008خلياااال ا)  زياااااد قاااابالن 

 ا عمان االردن ايمية البري انية للعلوم االداريةالمعاصرا االكاد

 المولاااة ا مصااار فاااي التعلااايم أزماااات إدارة (ا2003ا) االلفاااي شااارفأ

 ا68 العدد   التربوية

 اليرماوك أبحاال المن ماات  فاي األزمات (اإدارة1888الدصان ا) أميمة

 الراباا العدد الحام  المولد

 الوامعياااة المؤسواااة ابياااروت : األزماااة (اإدارة2001ا) البااازاز حوااا 

  اوالتوزك والنشر للدراسات

 داراألولى ا عمان :    ال بعة األزمات إدارة (ا2006منير عبوكا) زيد

 والتوزياا للنشر المعرفة كنوز

 متغيارات بعاض بي  العالقة (ا2003ا) الشريدة صيام   األعرجي عاصم

 المولاد   فيصال الملاك لوامعاة العلمياة المولاة ا األزماات إدارة

 ا االول العدد   الرابا

 اإلدارة   االزماات إدارة   دقامواة ماغمون (ا2000ا) األعرجي عاصم 

 الرابا   العدد والثالثون التاسا المولد   العامة

 األزمااااات إدارة فاااا  الماااادير ماااانه  (ا2000توفيااااقا) الاااارحم  عبااااد

 اسنة والصراعات

 إثاراء: ا عماان األولاى ال بعاة   اإلدارياة الرقاباة (ا2008عبااا) علي

 والتوزياا للنشر

الريا    اواقا اإلبدان ومعوقاته   (ا2005ا)العزيزالعواف  وفاء عبد 

 ارسالة ماجوتير

المولاة العربياة  اتغثير القيادة في تنمية العااملي   (ا1888ا)زايد   عادل 

 ا 46    عدد 6للعلوم اإلدارية   مولد 

ال بعااة   مباااد  االدارة العامااة  (ا2008ا)تااور   عبااد العزيااز صااال  

دار الموااااايرة للنشااااار والتوزياااااا  :  االردن عماااااان.  االولاااااى

 ال باعة وا

Robbins, Stephen P (ا1888ا)  (Organization Behavior) 

8th ed., New Jersey: Prentice-Hall, Upper Saddle 

River. 
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 (1محلق )

 الموتلزمات ال بية الكميات الوعر بالوحدة ارتفان نوبة الشراء

 كمامات طبية ال  كارتون 1 دينار للوحدة 500 1%

 اسَرة سرير 10 للورير 15 2%

 قناني اوكووي  قنينة 25 للقنينة 15 20%

 قفازات طبية ال  كارتون 3 دينار 250 30%

 

 (1محلق )

 الموتلزمات ال بية الكميات الوعر بالوحدة ارتفان نوبة الشراء

 اجهزة موهر  2 دينارمليون  5ا8 15%

 اجهزة تحليل 1 مليون 40 12%

 موتلزمات اخر  1 مليون 60 22%

 


