أكاديمية إلادارة والسياسة للدراسات العليا -غزة
ثخصص القيادة وإلادارة
برنامج الدراسات العميا المشترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى

دور انقُادة انتحىَهُت يف حتقُق األهذاف اإلسرتاتُجُه انفهسطُنُت
دراست مطبقت ػهً انقُاداث انسُاسُت انفهسطُنُت بقطاع غزة

The Role of Transformational Leadership in Achieving the
Palestinian Strategic Goals
An Empirical Study of Palestinian Political Leaders in Gaza Strip

إعداد الطالب:

عبد اللطيف رجب الكانوع
شرف الدكتور:
إ ا

منصور عبد الكادر منصور
أستاذ إدارة األعمال المساعد

قدمت هذه ادلراسة اس تكامال ملتطلبات احلوصل ل ى ررةة املاجس تري يف القيارة واالرارة
3416ه1035/م

اآلوةىالقرآنوة
ى

ى

ىى

ى

اَِت انقرآنُت

[ َوَعَ َل َمَ َكََمَ ََ َ
اََلََََتََكَنَََتََعَ َل َمََ
َ
َوَ َك َ َ
انََ َف َضَ َلََاَََّللََََعَ َليَ َكََعَظَ ََيمَ]
(النساء)111 :
صدق اهلل العظيم

أ

اإلهــــــــــــــداء
ى

ى

ىى

ى

اإلهــــــــــــــذاء
إىل والدّ ي الكريمنيَبلسم حوايت
هذا ثمرة دعائكام وعاائكام الذي  ا ينطا َ

إىل الشهداء واألرسى وادجاهدين وكل العاملني عذ حترير فلساني
إىل التي  ازمتني فرتة الدراسة وشاركتني األمل واألمل حلظة بلحظة
ىصفي اآلخر زوجتي ادخلصة الوفوةَوفاءَ
إىل عمي الكريم  ..الذي ما بخل عيل يوم ًا  ..هذا شوئ من أحالمك
إىل أخي احلبوب ...الذي بث يف ىفيس حب الاموح واإلرادةَوالعملَ
إىل أخوايت الكريامتَ
إىل كل األحبة مجوع ًاَ
إىل كل خملص غوور عذ وصنه وأمته َ
إىل كل هؤ اء أهدي هذا العمل ادتواض َ

ب

ذكرىوتقدور

ى

ى

ىى

ى

شكر وتقذَر

قاؿ تعالى[ :ومنَشكرَفانمَيشكرَلنفسهَومنَكفرَفانَريبَغنيَكريم] (النمؿ)04 :
وقاؿ صمى اهلل عميو وسمـ( :مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل)
أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف أسيـ ،أو ساعد في إنجاز ىذا البحث أو أسدى إلي
نصيحة ،أو توجيياً ،وأخص بالذكر أستاذي المشرؼ عمى ىذه الدراسة الدكتور منصور عبد القادر
منصور ،الذي منحني مف جيده ووقتو الكثير ،الميـ أجزه عني خير الجزاء .
كما وأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى أستاذي الفاضؿ الدكتور نضاؿ فريد عبد اهلل الذي ساندني
منذ أف بدأت في الدراسة وما بخؿ عمي بنصائحو النافعة فاسأؿ اهلل تعالى أف يجزيو عني خير
الجزاء.
و أخي اًر وليس بآخر أتوجو بالشكر الجزيؿ إلى أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
وعمى رأسيا د .محمد إبراىيـ المدىوف عمى جيده الطيب المبارؾ والى جامعة األقصى بغزة.
كما وأتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير إلى أساتذتي في لجنة المنافشة الذيف تفضموا بمناقشة
رسالتي العممية األخ د .منصور عبد القادر منصور مشرفاً ورئيساً ود .نياية التمباني مناقشاً خارجياً
ود.محمد المدىوف منافشاً داخمياً.
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 العمؿ عمى تبني السموؾ القيادي التحويمي مف قبؿ القيادات الفمسطينية وذلؾ مف خالؿ اعدادبرمج تدريبية الكساب القادة مياارتيا وخصائصيا وذلؾ الىمية دورىا في تحفيز
وتنفيذ ا
المرؤوسيف واثارة حماستيـ وتوليد ا ٍالحساس لدييـ مما يدفعيـ لبذؿ اقصى جيد لتحقيؽ
االىداؼ الفمسطينية.
 العمؿ عمى التوفيؽ بيف اىداؼ التنظيمات الفمسطينية لمخروج بمشروع وطني فمسطينيمتكامؿ.
لقرر وتبادؿ االفكار
 حث القيادات الفمسطينية عمى دعـ اسموب العمؿ الجماعي في اتخاذ ا اواالارء والتوفيؽ بينيا.
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Abstract
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Abstract
This study aims to reveal the transformational leadership role to
achieve the strategic goals of the Palestinian people. Moreover, this study
clears the importance of transformational leadership of the Palestinian
leadership in Palestinian organizations, and determine the level of
efficiency of the Palestinian leadership in the practice of transformational
leadership .
This study follows the researcher descriptive analytical method, the
study sample consisted comprehensive survey of all first, second and third
grade of leaders in the Palestinian factions in the Gaza Strip and the
estimated (191) commander of 2014, (the administrative offices of the
Palestinian organizations) , and the number of questioners recovered (161)
questionnaire equivalent to (84.3%) of the study population .
This study includes five chapters: the general framework of the
study, transformational leadership, and transformational leadership related
to the achievement of strategic objectives, the method and procedures,
findings and recommendations .
This study reaches the following conclusions:
The inspirational motivations ranked first, the idealized attributes
(Charisma) got second place, individualized consideration got third place,
intellectual stimulation got fourth place, and the idealized behavior
(Empowerment) got the fifth place .
The strategic objectives short-term (organizational dimension) ranked first,
med-term strategic objectives (the Palestinian national project) got second
place, a long-term strategic objectives (the Liberation of Palestine) won the
third place .
There were there no significant statistical difference about the relationship
of transformational leadership dimensions . And achieving the strategic
goals of the Palestinian people due to personal variables, there are
difference between (Hamas) and (Fatah) is to (Hamas) , and between
(Hamas) and (Islamic Jihad) , is to (Hamas) and between (Hamas) and
(Democratic front) is to (Hamas) , in the Palestinians strategic objectives .
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مقدمة الدراسة:

ى

تعػػد القي ػادة ظ ػاىرة اجتماعيػػة تنش ػا مػػف طبيعػػة االجتم ػاع البشػػري وتػػؤدي وظ ػائؼ اجتماعيػػة
ضرورية تتناوؿ جميع مياديف النشاط االجتماعي ،االقتصادي ،السياسي ،الثقافي ،التعميمي ،الػديني

واالخالقػػي وغيرى ػا ،وعمػػى الػػرغـ مػػف اف الكثيػػر مػػف العوامػػؿ داخػػؿ المنظمػػة او خارجي ػا تػػؤثر عمػػى

مسػػتوى االبػػداع والتطػػور لػػدى الع ػامميف بي ػا ،اال اف ىن ػاؾ العديػػد م ػف الوس ػائؿ التػػي تشػػير الػػى اف
دور ىام ػا ف ػػي خم ػػؽ البيئ ػة االداري ػػة المالئمػػة الت ػػي تزيػػد م ػػف االب ػػداع
القي ػادة داخ ػػؿ المنظمػػة ت ػػؤدي ا
سترتيجيو( .توفيؽ ،4444 ،ص)410 :
وتطويره وتحقيؽ االىداؼ اال ا

لدرس ػات واالبح ػاث ومػػف ىػػذه االنم ػاط نمػػط القي ػادة
ولقػػد بػػرزت عػػدة انم ػاط قياديػػة بينتي ػا ا ا

التحويمية وىو النمط الذي يركز عمى العالقة التشاركية في بناء الرؤى ووضع االىداؼ مع العامميف
ػزـ المينػػي
وتحقيقيػا ،ولػػو كبيػػر االثػػر فػػي نفػػوس المرؤوسػػيف ايجابػا ،ممػا يػػدفعيـ ويحػػثيـ عمػػى االلتػ ا

ػترتيجيو ،كونػػو نمػػط يسػػتثير التفكيػػر ويحفػػز اليمػػـ.
والعمػػؿ الجػاد نحػػو تحقيػػؽ اىػػداؼ المنظمػػة االسػ ا
(البكري ،4445 ،ص)411 :
كما وتعتبر القيادة التحويمية اليوـ مػف اكثػر االنمػاط القياديػة شػيرة الدارة وقيػادة المنظمػات،
ػرت
وىذا النوع مف القيادة تحتاجو منظمات اليوـ ذات التغيير المتسارع ،فيي تقوـ عمى احػداث تغيي ا
جذرية عف طريؽ اقناع المرؤوسيف لمنظر الػى مػا ىػو ابعػد مػف مصػالحيـ الذاتيػة مػف اجػؿ الصػالح

دركيػػـ وقبػػوليـ لرؤيػػة واىػػداؼ المنظمػػة عػػف
الع ػاـ لممنظمػػة ،وتوسػػيع اىتمام ػاتيـ وتعميػػؽ مسػػتوى ا ا

طريؽ التاثير الكارزماتي واالىتماـ الفردي والتشجيع االبداعي( .العامري ،4444 ،ص)465 :

ويبػػرز االىتم ػاـ بالقي ػادة التحويميػػة لم ػا لي ػا مػػف اث ػار ايجابيػػة فعالػػة عمػػى تحقيػػؽ االىػػداؼ

ػترتيجيو لمتنظيمػات الفمسػطينية وقبػوؿ العػامميف بالميػاـ المسػندة الػييـ النجػاز اىػدافيـ الف فييػا
االس ا
جانبػا مػػف القػػيـ المثمػػى التػػي يتصػػؼ بيػا القائػػد فػػي تعاممػػو مػػع العػامميف ممػا يخمػػؽ نوعػا مػػف القبػػوؿ

لػػدييـ فػػي تحمػػؿ مسػػؤوليات العمػػؿ ،وذلػػؾ اف القيػادة عمومػا ترتكػػز عمػػى البعػػديف االساسػػييف وىمػا:

(الوظيفي ،واالنساني) مما يتوجب عمى القادة االىتماـ بيما معا سعيا الى تحقيؽ اعمى مسػتوى مػف
االىداؼ.
لمتغيرت البيئيػة
ا
كما برزت الحاجة الى القيادة التحويمية عندما اصػبح مػف الصػعب التنبػؤ بػا
التػػي تواجيي ػا المنظم ػات المعاص ػرة ،فك ػاف البػػد مػػف وجػػود ق ػادة يقومػػوف بتزويػػد المؤسس ػات ب ػالرؤى
ػرد الع ػامموف .وبالت ػالي تسػػتند القي ػادة التحويميػػة الػػى
واالدوار المثاليػػة التػػي يمكػػف اف ييتػػدي بي ػا االفػ ا
3

ى

الفصلىاالولى

ىى

ىاإلطار املنهجي للدراسة

اإلطارىالمنكجيىللدرادة

ػرد الع ػامميف لػػدييا وتحفيػػزىـ المسػػتمر عمػػى تحسػػيف االداء والمش ػاركة فػػي وضػػع
ػدرت االفػ ا
اسػػتثارة قػ ا
ى

االىداؼ .لذا فاف القيػادة الفاعمػة والناجحػة تمثػؿ نوعػا مػف العالقػات التػي تنشػا بػيف القػادة والعػامميف
في موقؼ جماعي معيف وتيدؼ الى احداث التغيير في العامميف حتى تحقؽ االىداؼ المرجوة.
وفػػي ضػػوء م ػا سػػبؽ ،ف ػاف القائػػد يسػػتمد سػػمطتو مػػف رض ػا ومش ػاركة الجماعػػة ،كم ػا تسػػعى
القي ػادة التحويميػػة الػػى النيػػوض بشػػعور الت ػابعيف وذلػػؾ مػػف خػػالؿ االحتك ػاـ الػػى افك ػار وقػػيـ خالقّػػة،
فسػػموؾ القائػػد التحػػويمي يبػػدا مػػف القػػيـ والمعتقػػدات الشخصػػية لمقائػػد ولػػيس مػػف تب ػادؿ المص ػالح مػػع

المرؤوسيف.
ػرت التػي تعرضػػت ليػا قضػيتنا الفمسػػطينية والضػغوط الدوليػػة المسػتمرة نجػػد
وفػي ظػؿ المتغيػ ا
اف غالبية التنظيمات الفمسطينية تضطمع بدور ميـ في مسيرة التحرير واىميػا مػا يضػطمع بػو القػادة
ػرد الشػػعب الفمسػػطيني مم ػا اثَػر ايجاب ػا عمػػى سػػموكياتيـ
السياسػػيوف مػػف دور ى ػاـ فػػي شػػحذ ىمػػـ افػ ا
باتجػاه المقاومػػة حيػػث اضػػحت القضػػية الفمسػػطينية وشػػعبيا فػػي مكانػة مرموقػػة عمػػى السػاحة الدوليػػة

لجغرفيػػة السياسػػية بفضػػؿ
ورقمػا صػػعبا فػػي المعادلػػة االقميميػػة حيػػث اعػادت فمسػػطيف الػػى الخارطػػة ا ا

ػترتيجيو بانتظػار
شخصػػية القائػػد السياسػػي الفمسػػطيني ،ولكػػف مػاازؿ ىنػاؾ الكثيػػر مػػف االىػػداؼ االسػ ا
القيػادات الفمسػػطينية والمطمػػوب تحقيقيػا السػػتكماؿ مسػػيرة التحريػػر والبن ػاء ومػػف ىػػذا المنطمػػؽ ارت ػاى
ػترتيجيو بػ ػالتطبيؽ عم ػػى القيػ ػادات
درس ػػة دور القيػ ػادة التحويمي ػػة ف ػػي تحقي ػػؽ االى ػػداؼ االس ػ ا
الباح ػػث ا
السياسػػية الفمسػػطينية بقط ػاع غ ػزة بعػػد التعػػرؼ عمػػى مالمػػح المشػػكمة نظري ػا وكػػذلؾ االسػػتفادة م ػػف
نتائجيا الكمية.

لدرسة:
مشكمة ا ا
اف عالمن ػا المعاصػػر يػػؤمف بقاعػػدة تك ػاد تكػػوف مػػف الثوابػػت المتفػػؽ عميي ػا اال وىػػي سػػرعة

التغيػػر والتحػػوؿ االقتصػادي واالجتمػاعي والسياسػػي والعممػػي والتقنػػي بصػػورة لػػـ نشػػيد ليػا مثػػيال فػػي
تزي ػػد
ػرت المس ػػتمرة ف ػػي بيئ ػػة منظمػ ػات االعمػ ػاؿ ،و ا
الق ػػروف والعق ػػود الماض ػػية .وف ػػي ظ ػػؿ ى ػػذه التغي ػ ا
نظر لقػدرتيا الفائقػة
سترتيجيو سوا ًء في منظمات القطاع العاـ او غيرىا ا
االىتماـ بممارسة االدارة اال ا
سترتيجيو .وفي المقابؿ
عمى صبغ تصرفات المنظمة بروح المبادرة واالبتكار تجاه تحقيؽ اىدافيا اال ا

ػترتيجيو
فاف ضعؼ اداء القائد وتفرده بتحمؿ اعباء العمؿ سيحوؿ دوف تحقيؽ اىداؼ المنظمة االس ا

وسػػيعزز مػػف وجػػود المف ػاىيـ الخاطئػػة والثقافػػة الفوضػػوية وغي ػاب رؤيػػة مسػػتقبمية واضػػحة وارتج ػاؿ

الػرؤى واالفكػار بشػكؿ شخصػي .ومػف ىنػا بػرزت مشػكمة البحػث المتمثمػة فػي ضػعؼ امػتالؾ العديػػد

ػدرت والميػاارت المطمػػوب توفرىػا فػػي القيػادة التحويميػػة وانعػػداـ
مػػف القيػادات السياسػػية الفمسػػطينية القػ ا
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تاثير الكثير مف قيادات الفصائؿ الفمسػطينية عمػى سػموؾ تػابعييـ وتشػكيميا بمػا يخػدـ ويعػزز موقػؼ
ى

القضية الفمسطينية حاليا ومستقبميا .ولقد قاـ الباحث بالتعبير عف مشكمة البحػث فػي السػؤاؿ الػرئيس
التالي:
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني؟  ...ولالجابػة عمػى
ما دور القيادة التحويمية في تحقيق االىداف اال ا
ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بطرح عدد مف التساؤالت الفرعية وىي:
 .1ما مدى ممارسة القيادات الفمسطينية لمسموؾ القيادي التحويمي؟
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني باالستناد الى ابعاد القيادة التحويمية؟
 .4ما مدى تحقيؽ االىداؼ اال ا
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني؟
 .1ىا ىو دور القيادة التحويمية بتحقيؽ االىداؼ اال ا
 .0ى ػػؿ توج ػػد ف ػػروؽ ب ػػيف اراء القي ػػادات السياس ػػية الفمس ػػطينية نح ػػو تحقي ػػؽ االى ػػداؼ االس ػػتراتيجيو
الفمس ػػطينية تع ػػزى لع ػػدد م ػػف المتغيػ ػرات الشخص ػػية (الن ػػوع ،العم ػػر ،المس ػػتوى التعميم ػػي ،الخبػ ػرة

التنظيمية ،الفصيؿ السياسي) .
لدرسة:
أىداف ا ا

لدرسة الى تحقيق االىداف التالية:
تسعى ىذه ا ا
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني.
 .1الكشؼ عف دور القيادة التحويمية بتحقيؽ االىداؼ اال ا
 .4توضيح اىمية القيادة التحويمية لمقيادات الفمسطينية في التنظيمات الفمسطينية.
 .1التعػ ػػرؼ عمػ ػػى مػ ػػدى ممارسػ ػػة القي ػ ػادات السياسػ ػػية لمسػ ػػموؾ القي ػ ػادي التحػ ػػويمي بابع ػ ػاده الخمسػ ػػة
(. )MLQ5

 .0معرفة مستوى كفاءة القيادات الفمسطينية في ممارسة القيادة التحويمية تبعا البعادىا.
 .5التعػػرؼ عمػػى م ػا اذا كان ػت ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احص ػائية فػػي اجاب ػات المبحػػوثيف حػػوؿ
لمتغيرتيـ الشخصية.
ا
لدرسة تعزى
محاور ا ا
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لدرسة:
اىمية ا ا

ى

لدرسة مف االمور التالية:
تنبع اىمية ىذه ا ا
أ) االىمية النظرية:
 .1اىمي ػػة القيػ ػادة التحويمي ػػة ،ك ػػوف اف القيػ ػادة التحويمي ػػة م ػػف المواض ػػيع الحديث ػػة والميم ػػة ف ػػي تحقي ػػؽ
سترتيجيو.
االىداؼ اال ا
 .4يسيـ ىذا البحث في القاء الضوء عمى احد المواضيع القيادية الحديثة واليامة في مجاؿ القيادة.
 .1تزويػ ػػد الب ػ ػاحثيف بمعموم ػ ػات عػ ػػف واقػ ػػع ممارسػ ػػة القي ػ ػادة التحويميػ ػػة ودورى ػ ػا فػ ػػي تحقيػ ػػؽ االىػ ػػداؼ
ػترتيجيو لػػدى القيػادات السياسػػية الفمسػػطينية وكػػذلؾ فػػتح ب ػاب االجتيػاد لتن ػاوؿ الموضػػوع مػػف
االسػ ا

زوايا بحثية اخرى.
ب) االىمية العممية:

لدرسػػة بم ػا ستفض ػي اليػػو مػػف نت ػائج فػػي عػػدة نػػواحي تطبيقيػػة تيػػـ
 .1يامػػؿ الباحــث اف تسػػيـ ىػػذه ا ا
القيادات السياسية الفمسطينية والناشطة عمى الساحة الفمسطينية ومساعدتيـ في التعرؼ عمػى اليػة
سترتيجيو الخاصة بتنظيماتيـ.
تحقيؽ االىداؼ اال ا

 .4المسػاىمة قػػدر االمكػاف فػػى زيػادة كف ػاءة وفعاليػػة القي ػادات السياسػػية الفمسػػطينية فػػي مج ػاؿ عمميػػـ
تماشيا مع متطمبات ما تقتضيو مصمحة ومستقبؿ القضية الفمسطينية في جانبيا السياسي.
فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسة االولى:
توجػػد عالقػػة ذات داللػػة احصػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥0.05بػػيف القيػادة التحويميػػة وتحقيػػؽ االىػػداؼ
سترتيجيو لدى القيادات السياسية الفمسطينية في قطاع غزة.
اال ا
 وينبثق عنيا الفرضيات الفرعية الخمس التالية: .1توجػػد عالقػػة ذات داللػػة احص ػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥0.05بػػيف الت ػاثير المث ػالي (الكاريزمػ ػا)،
سترتيجيو الفمسطينية.
وتحقيؽ االىداؼ اال ا
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 .4توجػػد عالقػػة ذات داللػػة احص ػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥ 0.05بػػيف السػػموؾ المث ػالي (التمكػػيف)،
ى

سترتيجيو الفمسطينية.
وتحقيؽ االىداؼ اال ا

 .1توج ػػد عالقػ ػة ذات دالل ػػة احصػ ػائية عن ػػد مس ػػتوى ( )α≥0.05ب ػػيف الحف ػػز االليػ ػامي ،وتحقي ػػؽ
سترتيجيو الفمسطينية.
االىداؼ اال ا

 .0توج ػػد عالق ػػة ذات دالل ػػة احصػ ػائية عن ػػد مس ػػتوى ( )α≥0.05ب ػػيف االس ػػتثارة الفكري ػػة ،وتحقي ػػؽ
سترتيجيو الفمسطينية.
االىداؼ اال ا
 .5توجػػد عالقػػة ذات داللػػة احص ػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥0.05بػػيف االعتب ػاارت الفردي ػة ،وتحقيػػؽ
سترتيجيو الفمسطينية.
االىداؼ اال ا
الفرضية الرئيسة الثانية:
ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )α≥0.05بػػيف افػراد العينػػة المبحوثػػة حػػوؿ دور

القيادة التحويمية في تحقيؽ االىداؼ االستراتيجية ،تعزى لممتغيرات الشخصية التالية (النوع ،العمػر،
المستوى التعميمي ،الخبرة التنظيمية ،الفصيؿ السياسي) .
لدرسة:
متغيرت ا ا
ا
المتغيـر المسـتقل :ابعػاد القيػادة التحويميػة (Bass & www.mindgarden.com( . )MLQ5
)Avolio
سترتيجيو الفمسطينية.
المتغير التابع :تحقيؽ االىداؼ اال ا
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لدرسة:
نموذج ا ا

ى

المتغير المستقل

المتغير التابع

ابعاد القيادة التحويلية

لمتغيرت الشخصية
ا
ا

)1
)2
)3
)4
)5

التاثير المثالي (الكاريزما)
السلوك المثالي (التمكين)
الحفز االلهامي
االستثارة الفكرية
االعتبار الفردي

االهداف االستراتيجيه
 )1البعد التنظيمي
 )2المشروع الوطني الفلسطيني
 )3تحرير فلسطين

المصــدر :جــرد بواســطة الباحــث اعتمــاداً عمـى( :عيســى،)Charles C., 2005( ،)2008 ،
()Chen L. Liu, 2005
لدرسة
منيج ا ا
لدرسػػة وصػػفية تحميميػػة تبحػػث فػػي وصػػؼ وتحميػػؿ دور القي ػادة التحويميػػة فػػي
تعتبػػر ىػػذه ا ا

لدرس ػػة
ػترتيجيو لمقي ػادات الفمس ػػطينية وذلػػؾ مػػف خ ػػالؿ االسػػئمة الت ػػي تسػػعى ا ا
تحقيػػؽ االىػػداؼ االس ػ ا
لالجابة عمييا ،ويختص المنيج الوصفي بمحاولة الوصوؿ الى المعرفػة الدقيقػة والتفصػيمية لعناصػر
اي مشكمة قائمة لموصوؿ الى الحؿ االدؽ واالفضػؿ (النعيمػي واخػروف ،4449 ،ص ،)418 :كمػا

درس ػػة اح ػػداث وظ ػػواىر وممارسػ ػات قائم ػػة موج ػػودة ومتاح ػػة
ويع ػ ّػرؼ الم ػػنيج الوص ػػفي بانػ ػو يتنػ ػاوؿ ا
لمدرسػػة والقيػ ػاس كمػ ػا ى ػػي ،دوف ت ػػدخؿ الباح ػػث ف ػػي مجرياتيػ ػا ويس ػػتطيع الباح ػػث اف يتفاع ػػؿ معيػ ػا
ا
فيصفيا ويحمميا (االغا ،4444 ،ص. )014 :
لدرسة:
مجتمع ا ا
قاـ الباحث باستخداـ طريقة المسح الشامؿ لكافة القيادات السياسية الناشطة فػي التنظيمػات
الفمسػػطينية بقط ػاع غ ػزة ،حيػػث شػػمؿ توزيػػع اسػػتمارة االسػػتبياف كافػػة قي ػادات الصػػؼ االوؿ والث ػاني
والثالػػث والب ػالغ عػػددىـ ( )191قائػػدا ،فػػي حػػيف تػػـ اسػػترداد عػػدد ( )161اسػػتبياف ص ػالحة لمتحميػػؿ

االحص ػائي بنسػػبة ( ،)84.3%فػػي حػػيف بمػػغ عػػدد االسػػتبانات غيػػر الص ػالحة لمتحمي ػؿ االحص ػائي
( )14استبانة بنسبة ( )15.7%مف اجمالي العينة التي اشار الييا الباحث وىذا ما توضحو جداوؿ
رقـ (.)2 ،1
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جدول رقم ()1

لدرسة حسب الفصيل السياسي الفمسطيني
فرد عينة ا ا
توزيع ا ا
اسم التنظيم

عدد قيادات الصف واال ول
والثاني والثالث

حماس

55

فتح

08

الجياد االسالمي

08

الجبية الشعبية

20

لديمقرطية
ا
الجبية ا

20

المجموع

191

المصدر :تجميع الباحث مف خالؿ زيارة المكاتب االدارية لمتنظيمات الفمسطينية4410 ،ـ.
جدول ()2

عدد ونسبة االستبيانات الموزعة والمستردة
الفصيل

عدد

النسبة

عدد

عدد

عدد االستبيانات

السياسي

القيادات

حماس

55

28.9%

فتح

08

25.1%

48

الجياد

08

25%

48

43

الجبية الشعبية

44

10%

20

17

1

الجبية

44

10%

20

17

6

191

100%

191

161

30

االسالمي

لديمقرطية
ا
ا
المجموع

السياسية

المئوية%

االستبيانات

االستبيانات

55

41

14

46

4
5

الموزعة

المستردة

غير الصالحة
لمتحميل

االحصائي

المصدر :جرد بواسطة الباحث بناء عمى زيارات المكاتب اإلدارية لمتنظيمات الفمسطينية بغزة.
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حدود الدراسة:

ى

أ .الحد الموضوعي :دور القيادة التحويمية في تحقيؽ االىداؼ االستراتيجيو الفمسطينية.
ب .الحد المكاني :محافظات قطاع غزة.
ت .الحد الزماني :اجراء الدراسة الحالية في عاـ 4415 – 4410ـ.
ث .الحد البشري :شممت الدراسة  161قائدا فمسػطينيا مػف قيػادات الصػؼ االوؿ وحتػى الثالػث لعػاـ
4410ـ.
مصادر البيانات والمعمومات:
أ) المصادر الثانوية
لمرجػػع العمميػػة المتمثمػػة فػػي الكتػػب والمجػػالت والػػدوريات
ق ػاـ الباحــث باالسػػتعانة بالمص ػادر وا ا
والرسائؿ العممية وغيرىا لمحصوؿ والوصوؿ لممادة العممية لبناء االطار النظري.
ب) المصادر االولية:
لدرسػة الميدانيػة لمحصػوؿ عمػى البيانػات والمعمومػات لتفسػير ىػذه الظػاىرة
اتبع الباحث اسػموب ا ا
مف خالؿ توزيعو استمارة استبياف عمى العينة المبحوثة ،وكذلؾ قيػاـ الباحػث بتنظػيـ زيػارات ميدانيػة
لممكاتب اإلدارية الخاصة بالتنظيمات الفمسطينية الناشطة في قطاع غزة.
االساليب االحصائية:
ػرمج االحص ػ ػائية ( )SPSSمػ ػػف خػ ػػالؿ توظيػ ػػؼ االدوات
ق ػ ػاـ الباحــــث باالسػ ػػتعانة بحزمػ ػػة البػ ػ ا
االحصػ ػ ػائية لتحمي ػ ػػؿ نتػ ػ ػائج االس ػ ػػتبياف وس ػ ػػعى الباح ػ ػػث إل ػ ػػى اس ػ ػػتخداـ ى ػ ػػذه األختب ػ ػػارات المعممي ػ ػػة

(Parameters

 )Parametticكونيػػا تتعامػػؿ مػػع بيانػػات تتبػػع التوزيػػع الطبيعػػي

Normal

 ،Destributionواالساليب (األدوات) المستخدمة ىي:
لتكرارت والنسب المئوية . Percentages & Frequencies
 .1ا ا
 .4معػامالت التجزئػة النصػفية والفػا كػرو نبػاخ Split Half & Cronbach's Alpha :لقيػاس
درجة صدؽ وثبات اجابات المبحوثيف.
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 .1معام ػػؿ ارتبػ ػاط بيرس ػػوف Correlation
االستبياف.

ى

ىى
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 :Personلقيػ ػاس ص ػػدؽ االتسػ ػاؽ ال ػػداخمي الس ػػئمة

 .0اختبار "ت"  :T testلقياس الفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف .
 .5تحميؿ التبايف االحادي  :One Way ANOVAلقياس الفروؽ بيف ثالث عينات فاكثر .
الصعوبات التي واجيت الباحث:
لقػػد واجػػو الباحـــث العديػػد مػػف الصػػعوبات اثنػػاء اج ػراء د ارسػػتو الحاليػػة وىػػي تتمثػػؿ فػػي األمػػور
األتية:
 .1إنعداـ الدراسات العممية سواء كانت عربية أو أجنبية التػي ذات الصػمة بتطبيػؽ القيػادة التحويميػة
عمى القيادات السياسية.

 .4عدـ تطبيؽ مجتمع الدراسة عمى كالً مف شطري الوطف في كالً مف قطاع غػزة والضػفة الغربيػة
لتشػػمؿ كافػػة القػػادة السياسػػييف الفمسػػطينيف وذلػػؾ بسػػبب الحصػػار اإلسػرائيمي الجػػائر والمفػػروض

عمى قطاع غزة.
 .1تعذر الوصوؿ لمعديد مف القيادات الفمسطينية في قطاع غزة نتيجة تواجدىـ بالخارج .
 .0عدـ توفر احصائيات دقيقة فيما يتعمؽ بالقيادات السياسية لدى بعض الفصائؿ الفمسطينية .
لدرسة:
مصطمحات ا ا
القيادة:
ىي قدرة تاثير شػخص مػا عمػى االخػريف ،بحيػث يجعميػـ يقبمػوف قيادتػو طواعيػة دونمػا الػزاـ

قػ ػػانوني ،وذلػ ػػؾ العت ػ ػرافيـ التمقػ ػػائي بقيمػ ػػة القائػ ػػد فػ ػػي تحقيػ ػػؽ اىػ ػػدافيـ ،وكونػ ػػو معب ػ ػ ار عػ ػػف امػ ػػاليـ
وطموحاتيـ ،مما يتيح لو القدرة عمى قيادة الجماعػة ،وكسػب تعػاوف العػامميف معػو وتحقيػؽ التجػانس

فيم ػػا بي ػػنيـ ،واقن ػػاعيـ ب ػػاف تحق ػػيقيـ الى ػػداؼ التنظ ػػيـ يع ػػد نجاح ػػا شخص ػػيا لي ػػـ وتحقيق ػػا الى ػػدافيـ

(الخطيب واخروف :1998 ،ص.)14
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القيادة التحويمية:

ى

ىػػي تفاعػػؿ بػػيف القػادة والمرؤوسػػيف يػػؤدي الػػى رفػػع التحفيػػز والنضػػج الػػى اعمػػى المسػػتويات
وتجاوز المصمحة الشخصية الى المصمحة العامة (بورنز ،1994 ،ص.)7 :
القائد التحويمي:
ىو القائد الذي يرفع مف مستوى التابعيف مف اجػؿ االنجػاز والتنميػة الذاتيػة والػذي يػروج فػي

نفس الوقت عممية تنمية وتطوير المجموعات والمنظمات (اليواري ،1999 ،ص.)07
سترتيجي
اليدف اال ا

ػترتيجية طموحػو
ىو اكثر مف مجرد طموح طميػؽ  -فػالكثير مػف المنظمػات تممػؾ اىػدافا اس ا
ومع ذلؾ ال تحققيا – فيي تشمؿ عممية ادارة انشطة تجذب تركيز انتباه المنظمة عمى جوىر الفوز

وحفز الناس عف طريؽ ايصاؿ فكرة قيمة اليدؼ الييـ ،وترؾ مجػاؿ لممسػاىمات عمػى مسػتوى الفػرد

والفريؽ والحفاظ عمى الحماس (باور ،1997 ،ص.)444
التنظيم السياسي:

ىػو تكػويف يضػـ مجموعػة مػف النػاس ذوي االتجػاه الواحػد والنظػرة المتماثمػة والمبػادئ
المشػتركة واليػدؼ المتفػؽ عميػو والمصػمميف عمػى اف يحققػوا ىػذا اليػدؼ .وىػـ يرتبطػوف بعضػيـ

ببعض وفقا لقاعدة او قواعد تنظيمية مقبولة مػف جػانبيـ وتحػدد عالقػاتيـ فػي اثنػاء العمػؿ والنشػاط

كما تحدد اسموبيـ في تحقيؽ ىدفيـ او اىدافيـ ويكوف التنظيـ عمػى شػكؿ حػزب او اتحػاد او ىيئػة

او جماعة (الكيالي 1995 ،ص.)709 :
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لدرسات الفمسطينية.
 اوال :ا ا
لدرسات العربية.
 ثانيا :ا ا

لدرسات االجنبية.
 ثالثا :ا ا

 رابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة.
 خامساً :الفجوة العممية.
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تمييد:

ى

ػرت وتجػارب
لدرسات السابقة تمثؿ ارفداً مف روافػد المعرفػة النظريػة والعمميػة وكػذلؾ خب ا
اف ا ا

درس ػاتيـ
الب ػاحثيف الس ػابقيف واالطػػالع عمػػى اىػػـ انج ػاازتيـ والنت ػائج والتوصػػيات التػػي خمصػػت لي ػا ا
ػرء معرفػػة ومعموم ػات الباحػػث االمػػر الػػذي س ػاعده فػػي تجنػػب
وبحػػوثيـ مم ػا لػػو االثػػر الكبيػػر فػػي اثػ ا

لدرسػات الػى ثالثػة اقسػاـ،
االخطػاء والسػقطات التػي وقػع فييػا البػاحثوف مػف قبمػو وقػد قسػـ الباحػث ا ا
يستعرضيا عمى النحو التالي:

لدرسات الفمسطينية:
اوال :ا ا
درســة (ابــو ىــداف )2011 ،بعنــوان " :دور القي ـادة التحويميــة فــي تطــوير فعاليــة المعممــين
 .1ا
التدريسية بوكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة".
لدرسػػة الػػى التعػػرؼ عمػػى دور القي ػادة التحويميػػة فػػي تطػػوير فعاليػػة المعممػػيف
ىػػدفت ىػػذه ا ا

لدرس ػػة عم ػػى جميػػع المدرس ػػيف والمدرس ػات العػ ػامميف ف ػػي
وتحسػػيف مس ػػتويات ادائيػػـ ،حي ػػث طبقػػت ا ا
مدارس وكالة الغوث الدولية (االونروا) في المحافظات الخمس بقطاع غػزة والبػالغ عػددىـ ()4615

مػػدرس ومدرسػػة ،حيػػث ق ػاـ الباحػػث باختي ػار عينػػة عشػػوائية بمغػػت ( )014مفػػردة اسػػتعاف الباحػػث
بالمنيج الوصفي التحميمي لتفسير الظاىرة.
لدرسة:
ومف اىـ النتائج التي جاءت بيا ا ا
ػرد العينػة حػوؿ دور القيػادة التحويميػة فػي تطػوير فعاليػة المعممػيف
أ -توجد فروؽ احصائية بيف اف ا
تعزى لمتغيػري الجػنس والخبػرة العمميػة ،وكػذلؾ لمتغيػر المحافظػة حيػث جػاءت النتػائج لصػالح

محافظة رفح عنيا في محافظة خانيونس ،اما باقي المحافظات فال يوجد بينيا فروؽ.
ػرد العين ػػة ح ػػوؿ دور القيػ ػادة التحويمي ػػة ف ػػي تط ػػوير فعالي ػػة
ب -ال توج ػػد ف ػػروؽ احصػ ػائية ب ػػيف اف ػ ا
المعمميف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي
لدرسة:
ومف اىـ التوصيات التي قدمتيا ا ا
مدرء المدارس واكسابيـ المياارت القيادية المطموبة.
أ -ضرورة تدريب ا
مدرء المدارس بالعالقات االنسانية الطيبة وابداء المرونة في التعامؿ مع طواقـ
ب -وجوب اىتماـ ا
المعمميف.
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ت -االىتماـ بالجوانب الثقافية والترفييية لممعمميف وذلؾ لمتخفيؼ مف ضغط العمؿ.
ى

درســة (الرقــب )2010 ،بعنــوان" :عالقــة القي ـادة التحويميــة بتمكــين الع ـاممين فــي الجامع ـات
 .2ا
الفمسطينية بقطاع غزة".
لدرس ػػة ال ػػى التع ػػرؼ عم ػػى العالق ػػة ب ػػيف القيػ ػادة التحويمي ػػة بابعادىػ ػا االربع ػػة (التػ ػاثير
ىػ ػدفت ى ػػذه ا ا

المثػ ػالي ،الحف ػػز االليػ ػامي ،الحف ػػز الفك ػػري ،االعتبػ ػاارت الفردي ػػة) ،وتمك ػػيف العػ ػامميف ف ػػي الجامعػ ػات
الفمسطينية بقطاع غزة ،ولقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،حيث قاـ بتوزيػع عػدد 664
اس ػػتبانة عم ػػى االكػ ػاديمييف برتب ػػة اداري ػػة واالداري ػػيف ف ػػي الجامعػ ػات الفمس ػػطينية ،وت ػػـ اس ػػترداد 576
لدرسة الى عدد مف النتائج اىميا:
استبانة ،وقد توصمت ا ا

أ -تػ ػػوفر عناصػ ػػر التمكػ ػػيف فػ ػػي الجامع ػ ػات الفمسػ ػػطينية حيػ ػػث تػ ػػوفرت بعػ ػػض العناصػ ػػر بدرجػ ػػة
متوسطة.

ب -وجػػود عالقػػة ايجابيػػة بػػيف سػػموكيات القائػػد التحػػويمي المشػار الييػا سػابقا وتمكػػيف العػامميف فػػي
الجامعات الفمسطينية.

ػرت الشخصػية ذات العالقػة
فرد عينػة البحػث حسػب المتغي ا
ت -وجود فروؽ ذات داللة احصائية ال ا
بابعاد القيادة التحويمية االربعة وتمكيف العامميف.
لدرسة الى عدد مف التوصيات اليامة ،منيا:
وقد خمصت ا ا
أ -زيادة االىتماـ بحاجات العامميف الشخصية والعممية وتشجيع المػديريف عمػى ممارسػة التفػويض
والتمكيف االداري.

لدورت التدريبية.
ب -تشجيع العامميف عمى تقديـ االفكار وزيادة عدد ا ا
ت -االىتماـ بسموكيات وعناصر القيادة التحويمية لزيادة تمكيف العامميف.
درســة (عيســى )2008 ،بعنــوان " :دور القيـادة التحويميــة فــي تطــوير اداء مــديري المــدارس
 .3ا
الثانوية في محافظات فطاع غزة ".
لدرسػة فػي االجابػة عمػى التسػاؤؿ الػرئيس :مػا دور القيػادة التحويميػة فػي
تمحور ىػدؼ ىػذه ا ا

تطوير اداء مديري المدارس الثانوية في محافظات غزة ؟ ،وكذلؾ سبؿ تطػوير مسػتويات ادائيػـ فػي

ػديرت المػػدارس
لدرسػػة فػػي جميػػع مػػديري ومػ ا
ضػوء اسػػتخداـ ابعػاد القيػادة التحويميػػة ،وتمثػػؿ مجتمػػع ا ا
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لدرسػػة
ػدير ومػػديرة فػػي الع ػاـ  ،4448حيػػث شػػممت ا ا
الثانويػػة بقط ػاع غ ػزة والب ػالغ عػػددىـ ( )117مػ ا
ى

( )117مدير ومديرة منيـ ،ولقد استعانت الباحثة بنموذج استبياف كػاداة لجمػع البيانػات والمعمومػات
مف الميداف مستخدمة المنيج الوصفي التحميمي لتفسير الظاىرة كميا .
لدرسة:
ومف اىـ النتائج التي توصمت الييا ا ا
 .1توجد ممارسة لمقيػادة التحويميػة فػي تطػوير اداء مػديري المػدارس الثانويػة فػي محافظػات
غزة بنسبة اقؿ مف (. )%64

 .4احت ػػؿ بع ػػد االس ػػتثارة الفكري ػػة المرتب ػػة االول ػػى بنس ػػبة ( ،)%08.8وى ػػو سػ ػاىـ ف ػػي بنػ ػاء
نموذج سموكي يحتذى بو.

ػدرء لواقػػع ممارسػػة القي ػادة التحويميػػة
 .1ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احص ػائية فػػي تقػػدير المػ ا
لديمغرفية.
ا
لمتغيرت ا
ا
تعزى لعدد مف ا

لدرسة:
ومف اىـ التوصيات التي قدمتيا ا ا
ػديرت عمػػى مي ػاارت القي ػادة التربويػػة وتعزيػػز ابع ػاد القي ػادة التحويميػػة
ػدرء والمػ ا
 .1تػػدريب المػ ا
لدييـ.

 .4تحسػػيف شػػروط اختي ػار مػػدير المدرسػػة واتب ػاع سياس ػات سػػميمة عنػػد اختي ػار المتقػػدميف
لموظيفة.

لمدرء المدارس مف كال الجنسيف وكذلؾ التركيػز عمػى ضػرورة
 .1االرتقاء بالمياارت الفنية ا
مػػواكبتيـ لممسػػتجدات التربويػػة حتػػى يمكػػنيـ تكػػويف رؤيػػة واضػػحة عػػف ماىيػػة التغييػػر
والتطوير المطموبة ومف ثـ بمورتيا عمميا في الميداف.

لدرسات العربية:
ثانيا :ا ا
درســة (المبيضــين )2013 ،بعنــوان " :القي ـادة االداريــة بــين التبادليــة والتحويميــة واثرى ـا فــي
 -1ا
درســة ميدانيـة عمــى الشـركات الصــناعية
لـوزرة البيئــة اال ردنيـة :ا
ـترتيجيو ا
تنفيـذ االىـداف االسـ ا

الكبيرة.
ػترتيجيو
لدرسػػة اثػػر مػػداخؿ القيػادة التبادليػػة والتحويميػػة فػػي تجسػػيد االىػػداؼ االسػ ا
اسػػتيدفت ا ا

لدرسػػة
ػوزرة البيئػػة االردنيػػة ،فػػي الشػػركات الصػػناعية الكبيػػرة والبػالغ عػػددىا ( )61شػػركة ،وطبقػػت ا ا
لػ ا
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عمى عينػة بشػرية بمغػت ( )116فػردا مػف العػامميف فػي الشػركات الػثالث عشػرة وباسػتخداـ االسػتبانة
ى

لدرسػػة الػػى جممػػة مػػف االسػػتنتاجات ك ػاف مػػف
لجمػػع البيان ػات والمعموم ػات مػػف الميػػداف ،وتوصػػمت ا ا
ابرزىا:

أ -لمقيادة االدارية مداخؿ عديدة ،ويعد مدخؿ القيادة التبادلية والتحويمية مف المداخؿ المعاصرة
ويتمتعاف بخصائص وممارسات تساىـ في رفع انتاجية الشركات وتحسيف مواقعيا التنافسية

وزيادة حصتيا السوقية.
ب -يعتمد تبني مدخؿ القيادة التبادلية والتحويمية او احػدىما مػف قبػؿ الشػركات عمػى مػدى وعػي
درؾ ىذه الشركات بمضاميف كؿ واحد منيا.
وا ا

ػوزرة البيئػػة بوس ػائؿ وممارس ػات اداريػػة عديػػدة ،وتع ػد
ػترتيجيو لػ ا
ت -يمكػػف تجسػػيد االىػػداؼ االسػ ا
القي ػادة مػػف الممارس ػات الفاعمػػة فػػي تجسػػيد تمػػؾ االىػػداؼ الني ػا تمػػنح الحريػػة لممػػديريف فػػي
ػرتيـ ومي ػاارتيـ ومسػػتوى
ػرارت المسػػئولة مػػف جيػػة ويزيػػد مػػف خبػ ا
التصػػرؼ دائم ػا واتخ ػاذ القػ ا
تعميميـ مف جية اخرى.

ػوزرة البيئ ػػة ف ػػي الش ػػركات المبحوث ػػة دوف
ػترتيجيو ل ػ ا
ث -تب ػػيف اف مس ػػتوى تجس ػػيد االى ػػداؼ االس ػ ا

مستوى الطموح وضعيؼ وقد يؤثر ذلؾ في الحفاظ عمى البيئة واستدامتيا ويزيد مف انتيػاؾ

مواردىا واساءة استخداميا.

ػترتيجيو
ج -ظيػػر فعػػال اف مػػداخؿ القي ػادة التبادليػػة والتحويميػػة يػػؤثر فػػي تجسػػيد االىػػداؼ االسػ ا
لوزرة البيئة ،اال اف المدخؿ التحويمي لو تاثير اكبر في ىذا البعد
ا
لدرسة ما يمي:
ومف اىـ التوصيات التي خرجت بيا ا ا
أ -تشػػجيع المػػديريف فػػي الشػػركات المبحوثػػة عمػػى اعتم ػاد مػػدخؿ القي ػادة التحويميػػة لم ػا لػػو مػػف اثػػر
لوزرة البيئة ،ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ التحمي بالقيـ
سترتيجيو ا
كبير في تجسيد االىداؼ اال ا

والخصػائص التػػي تجعميػػـ قػػدوة لمعػامميف ،وتشػػجيع العػامميف عمػػى المشػاركة فػػي تحديػػد االتجػاه

سترتيجي لشركاتيـ.
اال ا

ب -ح ػػث الم ػػديريف ف ػػي الش ػػركات المبحوث ػػة عم ػػى توس ػػيع ممارس ػػة تخوي ػػؿ الص ػػالحيات والتمك ػػيف
بوصفيا اليات داعمة لتجسيد القيادة التحويمية.
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درسـة
درسة (حمـاد ،)2011 ،بعنـوان " :اثـر القيـادة التحويميـة فـي ادارة التغييـر التنظيمـي :ا
 -2ا
ى

ميدانية عمى مستشفى اليال ل االحمر بدمشق.
ىػػدؼ ىػػذا البحػػث الػػى دارسػػة اثػػر القيػادة التحويميػػة فػػي عمميػػة التغييػػر التنظيمػػي ،والتَعػػرؼ

عمػػى مػػدى التفاعػػؿ بػػيف عناصػػر القي ػادة التحويميػػة وعمميػػة التغييػػر داخػػؿ المستشػػفى .ق ػاـ الباحػػث

بتوزيع استبياف عمى العامميف في مستشػفى اليػالؿ االحمػر ،وذلػؾ بشػكؿ عشػوائي .بمػغ حجػـ العينػة

لدرسة الى نتائج عديدة اىميا.
( )54مفردة استرجعت بشكؿ كامؿ ،ولقد افضت ا ا

أ -وجود عالقات ارتباط معنوية موجبة بيف ابعاد القيادة التحويمية والتغيير التنظيمي ،ومع ايجابيػة
ػرء التغييػػر المطمػػوب وانمػا ىػػي عالقػػة طرديػػة
العالقػػة ،فػاف ذلػػؾ ال يعنػػي تػػوفير ىػػذه القيػادة اجػ ا
وتعني كمما استخدمت القيادة البعد المناسب اجرت التغيير المناسب سواء كاف ايجابيا او سمبيا.
ب -اوضحت نتائج التحميؿ االحصائي وجػود اثػر معنػوي موجػب بػيف القيػادة التحويميػة والتغييػر
التنظيمي ،واف االثر االكبر ىو في المسوغات الخارجية لمتغيير.
ت -مػػف خػػالؿ نت ػائج الوصػػؼ البع ػاد القي ػادة التحويميػػة فػػي المستشػػفى وجػػدنا ان ػو ال يوجػػد بعػػد
واضػ ػػح يسػ ػػتخدـ فػ ػػي المستشػ ػػفى عمػ ػػى حس ػ ػاب االبع ػ ػاد االخػ ػػرى ،اذ كان ػ ػت نسػ ػػبة اجاب ػ ػات

المبحوثيف متقاربة لالبعاد جميعيا.

لدرسة:
ومف اىـ التوصيات التي جاءت بيا ا ا
جرء عمميات تغيير
أ -التركيز عمى المسببات الخارجية لعممية التغيير التنظيمي اذا رغبت االدارة ا ا
فعمية.

ب -االعتماد عمى احػد ابعػاد القيػادة التحويميػة اكثػر مػف غيػره مػف اجػؿ التركيػز عمػى عمميػة التغييػر
التنظيمي وتكويف عممية ناجحة.

ت -تفػػويض السػػمطات لتمكػػيف القيػادات االداريػػة مػػف تحفيػػز الع ػامميف واالىتمػاـ بتكػػويف اطػػر اداريػػة
تتخذىا.
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درسة (الغامدي )2011 ،بعنوان" :القيادة التحويمية وعالقتيا بمستويات الوالء التنظيمي.
 -3ا
ى

لدرسة بالتساؤؿ الرئيس التالي :ما عالقة القيادة التحويميػة بمسػتويات الػوالء
تبمورت مشكمة ا ا

لدرسػة
التنظيمي لدى الضباط الميدانييف بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة؟ وتكػوف مجتمػع ا ا

مػػف جميػػع الضػػباط الميػػدانييف ،ممػػف يحممػػوف الرتػػب التاليػػة (ارئػػد ،نقيػػب ،مػػالزـ اوؿ ،مػػالزـ) الػػذيف
يعمموف بقيػادة حػرس الحػدود بمنطقػة مكػة المكرمػة واالداارت والقطاعػات والوحػدات الميدانيػة التابعػة

لدرسػة عمػى
لدرسػة وادواتيػا فقػد اعتمػدت ا ا
ليا ،البالغ عددهم  415ضابطا .اما فيمػا يتعمػؽ بمػنيج ا ا
المنيج الوصفي ،وتـ استخداـ االستبانة كاداة لجمع البيانات.
لدرسة:
ومف اىـ النتائج التي توصمت الييا ا ا
أ -اعربت العينة المبحوثة باف القيادات بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة يمارسوف السموؾ
القيادي التحويمي بابعاده االربعة بدرجة متوسطة.
لدرسة اف الضػباط الميػدانييف بقيػادة حػرس الحػدود بمنطقػة مكػة المكرمػة لػدييـ
فرد ا ا
ب -اجاب ا ا
مستويات لموالء التنظيمي بدرجة متوسطة.
ت -وجود عالقة طردية ذات داللة احصائية عند مستويات (ٓ )ٓٔ ،فاقؿ بيف السموؾ القيػادي
التحػػويمي بابعػاده االربعػػة ومسػػتويات الػوالء التنظيمػػي لػػدى الضػػباط الميػػدانييف بقيػادة حػػرس
الحدود بمنطقة مكة المكرمة.

ػرد
ث -عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احص ػائية عنػػد مسػػتويات (ٓ )ٓ٠ ،فاقػػؿ فػػي اتجاى ػات افػ ا
لمتغيرت الشخصية (الخبرة ،المؤىؿ العممػي ،مجػاؿ
ا
لدرسة باختالؼ ا
لدرسة حوؿ محاور ا ا
ا ا
العمؿ) .

لدرسة:
ومف اهم التوصيات التي قدمتيا ا ا
أ -العمػػؿ عمػػى تبنػػي السػػموؾ القيػادي التحػػويمي مػػف قبػػؿ القيػادات بحػػرس الحػػدود ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ
برمج تدريبية الكساب القيادات المياارت والخصائص المطموبة.
اعداد وتنفيذ ا
ب -التاكيد عمى تفعيػؿ مفيػوـ العالقػات االنسػانية بػيف القيػادات والمرؤوسػيف ،لمػا لػذلؾ مػف اثػر
في تعزيز ورفع مستويات الوالء التنظيمي لدييـ.
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ت -حث القيادات بحرس الحدود عمى دعػـ وتشػجيع اسػموب العمػؿ الجمػاعي فػي حػؿ مشػكالت
ى

العم ػػؿ ،م ػػف خ ػػالؿ نش ػػر ثقاف ػػة الح ػػوار االيجػ ػابي ف ػػي تبػ ػادؿ االفكػ ػار واالارء ،وتقب ػػؿ االارء
المختمفة والتوفيؽ بينيا.

درسة (العازمي )2006 ،بعنوان " القيادة التحويمية وعالقتيا باالبداع االداري.
 -4ا
لدرسػػة مػػف اىميػػة الػػدور القي ػادي وت ػاثيره عمػػى اداء المنظم ػات ومػػدى بقائي ػا
بػػرزت اىميػػة ا ا
ستمررىا بشكؿ عاـ واالجيزة االمنية بشكؿ خاص كونيا تحتاج اكثر مف غيرىا الى قػادة مبػدعيف
وا ا

ػورت المتس ػارعة التػػي
ومب ػادريف يشػػجعوف عمػػى االبتك ػار واالبػػداع مػػف اجػػؿ مواكبػػة التح ػوالت والتطػ ا
تفرض ػػيا طبيع ػػة الحيػ ػاة والت ػػي تس ػػتمزـ وج ػػود قيػ ػادات تحويمي ػػة ف ػػي طبيع ػػة اداارتيػ ػا لتحقي ػػؽ التواف ػػؽ
ػرت فػػي الع ػالـ وطػػرؽ التعامػػؿ معي ػا ومػػف ثػػـ تحقيػػؽ اىػػدافيا بكف ػاءة
واالنسػػجاـ مػػع التحػػديات والتغيػ ا

وفاعمية ،وتمحور ىدؼ البحث االساسي في التعرؼ عمى العالقة بيف سمات القائد التحويمي وتوافر
وزرة الداخميػػة السػػعودية حيػػث اسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج
االبػػداع االداري لػػدى الع ػامميف المػػدنييف فػػي ا
لدرسة:
لدرسة الظاىرة ،ومف اىـ النتائج التي قدمتيا ا ا
الوصفي التحميمي ا
أ -اف سمات القائد التحويمي متوفرة بدرجة كبيرة لدى العينة المبحوثة.
بوزرة الداخمية السعودية.
لقدرت االبداعية بدرجة كبيرة لدى العامميف ا
ب -تتوفر ا ا
لوزرة لسمات وخصػائص
ت -وجود فروؽ ذات داللة احصائية حوؿ امتالؾ العامميف المدنييف با ا
لمتغيرت الشخصية.
ا
القيادة التحويمية تعزى لعدد مف ا
لدرسة:
ومف اىـ التوصيات التي قدمتيا ا ا
أ -عمى الجيات المعنية االىتمػاـ بكػؿ مػا مػف شػانو زيػادة وتفعيػؿ امػتالؾ القيػادات المدنيػة لسػمات
القيادة التحويمية.
لوزرة.
لقدرت االبداعية لمعامميف با ا
ب -تنمية وتعزيز ا ا
بوزرة الداخمية عمى كيفية اكتشاؼ االخطاء واصالحيا.
ت -تشجيع وتدريب القيادات المدنية ا
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لدرسات االجنبية:
ثالثا :ا ا
ى

درسة  ). (Mario & Keys, 2010بعنوان " :العالقة بين سموكيات القيادة التحويميـة فـي
 -1ا
لدرسين بوالية مسيسيبي ".
المدارس المتوسطة ،وتحصيل الطالب ا ا
لدرسػػة العالقػػة بػػيف سػػموكيات القيػادة التحويميػػة لمػػديري المػػدارس المتوسػػطة
تناولػػت مشػػكمة ا ا
وتطوير مجتمعات التعمـ في المدارس المتوسطة في المناطؽ الريفية في واليػة مسيسػيبي .باالضػافة

لدرسة العالقة بيف مجتمعات التعمـ واالنجاز االكػاديمي لمطالػب فػي المػدارس
الى ذلؾ ،بحثت ىذه ا ا
المتوسطة التي تقع في المناطؽ الريفية .وتـ جمع البيانات مف المعمميف ومديري المػدارس مػف اربػع
مػدارس متوسػػطة فػػي المنػاطؽ الريفيػة ،كمػا اسػػتخدـ الباحػػث المػنيج الوصػػفي التطبيقػػي لمتعبيػػر عػػف
نتائج المشكمة بشكؿ كمي مف خالؿ استخداـ االدوات االحصائية المالئمة.
لدرسة:
ومف اىـ نتائج ىذه ا ا
أ -وجود عالقة خطية ايجابية بيف سػموكيات القيػادة التحويميػة مػف المجتمعػات الرئيسػية والػتعمـ فػي
المدارس المتوسطة في المناطؽ الريفية.

ب -وج ػػود عالق ػػة معتدل ػػة ولك ػػف غي ػػر ذات اىمي ػػة احصػ ػائية ب ػػيف مجتمعػ ػات ال ػػتعمـ والتحص ػػيؿ
لدرسي لمطالب.
ا ا

لدرسة توصيات عديدة منيا:
ولقد قدمت ا ا
أ -العم ػػؿ عم ػػى تحس ػػيف ج ػػودة قيػ ػادة المدرس ػػة ،ونوعي ػػة التعم ػػيـ ،وزيػ ػادة تعم ػػـ الط ػػالب والتحص ػػيؿ
االكاديمي.

لدرسػة المكػاني وكػذلؾ
ب -االرتقاء بمستوى التعميـ المتاح في المنػاطؽ التعميميػة ضػمف مجػاؿ ا ا
المدارس المعنية بالتحديد.

درسة ( )Bruch & Walter, 2007بعنوان " :اثر الييكمة التنظيمية عمى الرضا الوظيفي
 -2ا
لمقيادة التحويمية من وجية نظر القادة االداريين ".
لدرسػػة الػػى التحقػػؽ الميػػداني مػػف اثػػر الييكمػػة التنظيميػػة عمػػى سػػموكيات الق ػادة
ىػػدفت ىػػذه ا ا
التحػػويمييف والرض ػا الػػوظيفي لػػدييـ مػػف خػػالؿ تطبيػػؽ نمػػوذج ( ،)MLQ5sحيػػث تػػـ اسػػتخداـ عينػػة
مكونػػة مػػف ( )008قائػػدا مػػف المسػػتويات االداريػػة الػػثالث (عمي ػا – وسػػطى – دني ػا) ويعممػػوف لػػدى
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احػػدى الشػػركات المتعػػددة الجنسػػيات بمممكػػة السػػويد ،ولقػػد قػاـ الباحثػاف بتوزيػػع االسػػتبيانات بواسػػطة
ى

البريد االلكتروني وتـ استرداد ( )486استبانة مف مختمؼ المستويات وتـ اسػتخداـ المػنيج الوصػفي
لدرسة:
التحميمي لمتعبير عف الظاىرة ،ومف اىـ النتائج التي توصمت الييا ا ا

أ -تتمركػػز غالبيػة سػموؾ القػادة المتعمقػػة بالتػاثير المثػالي والحفػػز االليػامي فػػي المسػػتويات االداريػػة
العميا.

ب -ال توجػػد فػػروؽ ف ػػي سػػموكيات القػ ػادة فػػي المسػػتويات االداري ػػة الوسػػطى والعميػ ػا فيم ػا يتعم ػػؽ
حترميـ.
بالمحاكاة الفكرية واالىتماـ بالتابعيف وا ا
ت -توجد عالقة ارتباطيو واضحة ما بيف االىتماـ بالتابعيف ورضاىـ الوظيفي.
لدرسة الى عدة توصيات اىميا:
ولقد خمصت ا ا
أ -منح مزيد مف االىتماـ الى االداارت الدنيا.
ب -تحسيف نظاـ الحوافز والتدريب ومنح المزيد مف صالحيات التفويض االداري لممػوظفيف فػي
المستويات الدنيا.

درســـة (2005
 -3ا

C.,

 )Charlesبعنـــوان " :عالقـــة القيـــادة التحويميـــة بترقيـــة اداء

لمدرء التنفيذيين ".
المستشفيات االمريكية من وجية نظر ا ا
ػدرء
لدرس ػػة لمعرف ػػة وفي ػػـ العالق ػػة ب ػػيف االنمػ ػاط القيادي ػػة لمقيػ ػادة التحويمي ػػة لمم ػ ا
ى ػػدفت ى ػػذه ا ا

لدرسػػة عمػػى
التنفيػػذييف واثػػر ذلػػؾ عمػػى اداء المؤسس ػات الصػػحية وسػػبؿ ترقيػػة ادائي ػا .كم ػا ركػػزت ا ا
لمدرء التنفيذييف ممف ىـ اعضػاء فػي افضػؿ ( )144مستشػفى بالواليػات المتحػدة االمريكيػة ،حيػث
ا ا

ػدرء التنفي ػػذييف لقيػ ػاس اارءى ػػـ
لدرس ػػة حي ػػث خض ػػع الم ػ ا
ػرء ا ا
ت ػػـ اختيػ ػار ( )46مستش ػػفى كعين ػػة الج ػ ا
لدرسػة ،كمػا قػاـ الباحػث
ػرء ا ا
بواسطة مصػفوفة ( )MLG5حيػث اسػتجاب مػنيـ ( )19مستشػفى الج ا

مدرء تنفيذييف في تمؾ المستشفيات .واظيػرت بعػض النتػائج
جرء مقابالت شخصية مع عدد ( )6ا
با ا

ما يمي:

ػدرء التنفيػػذييف ممػػف ىػػـ
أ -توجػد عالقػػة ارتباطيػػو عاليػػة بػػيف ابعػاد القيػادة التحويميػػة وسػػموؾ المػ ا
خضعوا لالستقصاء.
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الفصلىاالولى

ى

ىى

ىعالقة الكيادة التحويلية بتحكيل األهداف االسرتاتيجية

اإلطارىالمنكجيىللدرادة

ػدرء التنفيػػذييف عمػػى اداء وترقيػػة مخرج ػات المستشػػفيات
ب -ىن ػاؾ ت ػاثير ايج ػابي لسػػموؾ المػ ا
ى

التي شمميا البحث.

لدرسة:
ومف التوصيات التي قدمتيا ا ا
لمدرء وتنمية مياارتيـ القيادية في كافة المستويات االدارية.
أ -االىتماـ بتدريب ا ا
ب -تحسيف نظاـ الحوافز بشكؿ عاـ في مؤسسات الصحة االمريكية.
ت -اعتم ػاد مصػػفوفة ( )MLQ5كوس ػػيمة لتعزيػػز مي ػاارت القيػ ػادة التحويميػػة فػػي المؤسسػ ػات
الصحية الحكومية.

لتـزم التنظيمـي
درسة  ) )Chien-L. Liu, 2005بعنوان " :اثر القيـادة التحويميـة عمـى اال ا
 -4ا
درسة مطبقة عمى المنشات الصناعية لتكنولوجيا المعمومات في تايوان ".
ورضا العاممين :ا
ػزـ التنظيمػػي وكػػذلؾ رضػا العػامميف مػػف خػػالؿ
لدرسػػة لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى االلتػ ا
ىػػدفت ىػػذه ا ا
تاثير سموكيات القيادة التحويمية عمى العامميف في منشات تكنولوجيا المعمومات الصناعية ،ولقد قػاـ

الباحث بتطبيؽ مصفوفة ( )MLQ5عمى ( )440موظفا في تمؾ الشركات وقػد تػـ اختيػارىـ بطريقػة

عشػػوائية لالجابػػة عمػػى اسػػئمة االسػػتبياف الختب ػار ( )16فرضػػية ص ػاغيا الباحػػث لتعبػػر عػػف جػػوىر

لدرسة.
مشكمة ا ا
لدرسة:
ومف اىـ النتائج التي جاءت بيا ا ا
لتزـ التنظيمػي وكػذلؾ رضػا العػامميف فػي
أ -ىناؾ تاثير واضح البعاد القيادة التحويمية عمى اال ا
لدرسة.
منشات مجتمع ا ا
ومف اىـ التوصيات التي قدميا البحث:
أ -تعمػػيـ بحػػوث القي ػادة التحويميػػة عمػػى قطاع ػات مختمفػػة فػػي ت ػايواف مثػػؿ المؤسس ػات الخدميػػة
مثؿ الصحة والتعميـ والسياحة.
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ى

الفصلىاالولى

ىى

اإلطارىالمنكجيىللدرادة
ى

الرقم

ىعالقة الكيادة التحويلية بتحكيل األهداف االسرتاتيجية
جدول ()3

لدرسات السابقة
ممخص ا ا

الباحث /السنة

العينة واالداة

اليدف

الموضوع الذي تعالجو

المستخدمة

لدرسات الفمسطينية
اوال :ا ا
ابــــــــــو ىــــــــــداف ،التع ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػػى دور القيػ ػ ػ ػادة عينة عشوائية
.1

2011

الرقب2010 ،
.4

الوقػ ػ ػ ػػوؼ عمػ ػ ػ ػػى درجػ ػ ػ ػػة ممارسػ ػ ػ ػػة

التحويمي ػػة ف ػػي تط ػػوير فعالي ػػة استمارة استبياف

مػػديري المػػدارس لمقي ػادة التحويميػػة

الغوث الدولية بغزة

تحسيف اداء المعمميف.

المعممػ ػيف ف ػػي م ػػدارس وكال ػػة

قيػ ػ ػ ػاس اث ػ ػ ػػر عالق ػ ػ ػػة القيػ ػ ػ ػادة عينة عشوائية

وك ػ ػ ػػذلؾ ومػ ػ ػ ػػدى مسػ ػ ػ ػاىمتيا ف ػ ػ ػػي

التعػ ػ ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػ ػػى ابع ػ ػ ػ ػ ػاد القي ػ ػ ػ ػ ػادة

التحويمي ػ ػػة بتمك ػ ػػيف العػ ػ ػامميف استمارة استبياف

التحويمي ػػة ( )MLQ4واثرىػ ػا عم ػػى

فػ ػ ػػي الجامعػ ػ ػ ػات الفمس ػ ػ ػػطينية

تمكػػيف الع ػامميف فػػي البعػػد االداري

بقطاع غزة

واالك ػ ػاديمي فػ ػػي جامع ػ ػات قط ػ ػاع
غزة.

عيسى2008 ،

استكشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاؼ دور القيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة عينة مسحية

التعرؼ عمى واقػع ممارسػة مػديري

التحويميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي تطػ ػ ػػوير اداء استمارة استبياف

المػػدارس الثانويػػة لمقيػادة التحويميػػة

محافظات غزة.

الوص ػ ػ ػ ػػوؿ ال ػ ػ ػ ػػى افض ػ ػ ػ ػػؿ الس ػ ػ ػ ػػبؿ

مػػديري المػػدارس الثانويػػة فػػي

.1

فػػي المػػدارس الثانويػػة بغ ػزة بيػػدؼ
لتطػػوير ادائيػػـ فػػي ضػػوء اسػػتخداـ

ابعاد القيادة التحويمية ()MLQ5
لدرسات العربية
ثانيا :ا ا
المبيضــــــــــــــــــــين ،دور القيادة االدارية (التبادليػة عينة عشوائية
.1

.4

2013

والتحويمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة) ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تنفيػػ ػ ػ ػ ػ ػػذ استمارة استبياف

مػػداخؿ القيػادة الحديثػػة فػػي تجسػػيد

ػترتيجيو فػ ػ ػػي
االىػ ػ ػػداؼ االسػ ػ ػ ا

ػوزرة البيئػة
سترتيجيو ب ا
االىداؼ اال ا

وزرة البيئة االردنية
ا

حماد2011 ،

التعرؼ عمى مدى مساىمة بعػض

االردنيػػة ب ػالتطبيؽ عمػػى الشػػركات
الصناعية الحديثة.

قي ػ ػ ػ ػاس اثػ ػ ػ ػػر ابع ػ ػ ػ ػاد القي ػ ػ ػ ػادة عينة عشوائية

التحويمي ػ ػػة ف ػ ػػي ادارة التغيي ػ ػػر استمارة استبياف
24

التع ػػرؼ عم ػػى م ػػدى التفاع ػػؿ ب ػػيف

عناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر القيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػادة التحويمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ى

الفصلىاالولى

ىعالقة الكيادة التحويلية بتحكيل األهداف االسرتاتيجية

ىى

اإلطارىالمنكجيىللدرادة

الرقم

الباحث /ا ى
لسنة

العينة واالداة

اليدف

المستخدمة

الموضوع الذي تعالجو

التنظيمػ ػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػ ػػي مستشػ ػ ػ ػ ػػفى

( )MLQ4وعمميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التغييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

اليالؿ االحمر بدمشؽ

التنظيمػػي داخػػؿ مستشػػفى اليػػالؿ

الغامدي 2011 ،قيػ ػ ػ ػاس اث ػ ػ ػػر عالق ػ ػ ػػة القيػ ػ ػ ػادة عينة قصدية

درسػ ػ ػػة عالقػ ػ ػػة القي ػ ػ ػادة التحويميػ ػ ػػة
ا

االحمر السوري.

التحويمي ػ ػػة بمس ػ ػػتويات الػ ػ ػوالء
التنظيم ػػي لػػػدى قي ػ ػادة حػ ػػرس

.1

استمارة استبياف

الحدود بمنطقة مكة المكرمة.
العازمي2006 ،

التنظيمػػي لػػدى الضػػباط الميػػدانييف
بقي ػ ػ ػ ػ ػادة حػ ػ ػ ػ ػػرس الحػ ػ ػ ػ ػػدود بمكػ ػ ػ ػ ػػة

المكرمة.

قي ػ ػاس اثػ ػػر القي ػ ػادة التحويميػ ػػة عينة عشوائية
وعالقتيا باالبداع االداري

( )MLQ4بمس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتويات الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوالء

استمارة استبياف

.0

التعرؼ عمى اىميػة الػدور القيػادي
وكػ ػ ػػذلؾ سػ ػ ػػمات القائػ ػ ػػد التحػ ػ ػػويمي
وم ػػدى ت ػػوافر االب ػػداع لدي ػػو ول ػػدى

وزرة
العػ ػ ػ ػ ػ ػامميف الم ػ ػ ػ ػ ػػدنييف ف ػ ػ ػ ػ ػػب ا

الداخمية السعودية حسػب مصػفوفة

(. )MLQ4
لدرسات االجنبية
ثالثا :ا ا

 Marioقي ػاس العالقػػة بػػيف سػػموكيات عينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة طبقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التعػ ػ ػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػ ػ ػػى العالقػ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ ػػيف

&

Keys, 2010
.1

القيادة التحويمية في المػدارس عشوائية
المتوس ػ ػ ػ ػ ػػطة واثرىػ ػ ػ ػ ػ ػا عم ػ ػ ػ ػ ػػى

لدرس ػ ػػيف
تحص ػ ػػيؿ الط ػ ػػالب ا ا

استمارة استبياف

في والية المسيسبي

مجتمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػات ال ػ ػ ػ ػ ػ ػػتعمـ واالنجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاز

ػدرس
االك ػ ػاديمي لمكػ ػػالب ف ػ ػي المػ ػ ا
المتوس ػ ػػطة ف ػ ػػي المنػ ػ ػاطؽ الريفي ػ ػػة
اس ػ ػ ػػتنادا ال ػ ػ ػػى س ػ ػ ػػموكيات القيػ ػ ػ ػادة
التحويمية.

&

.4

درسػػة اثػػر الييكمػػة التنظيميػػة عينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة طبقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة التحقػ ػػؽ ميػ ػػدانيا مػ ػػف اث ػ ػر الييكمػ ػػة
 Bruchا

Walter,
2007

عمػ ػػى الرض ػ ػا الػ ػػوظيفي لػ ػػدى عشوائية

القيػ ػادة التحويمي ػػة م ػػف وجيػػػة

25

استمارة استبياف

التنظيميػ ػػة عمػ ػػى سػ ػػموكيات الق ػ ػادة
التحػ ػػويمييف مػ ػػف الرض ػ ػا الػ ػػوظيفي

ى

الفصلىاالولى

ىى

ىعالقة الكيادة التحويلية بتحكيل األهداف االسرتاتيجية

اإلطارىالمنكجيىللدرادة

الرقم

الباحث /ا ى
لسنة

العينة واالداة

اليدف

الموضوع الذي تعالجو

المستخدمة

ل ػػدييـ م ػػف خػ ػػالؿ تطبيػ ػػؽ نم ػػوذج

نظر القيادات االدارية.

(. )MLQ5
C.
.1

 Charlesقياس عالقة القيادة التحويميػة عينة عشوائية

2005

بترقي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة اداء المستش ػ ػ ػ ػ ػ ػػفيات

االمريكي ػ ػػة م ػ ػػف وجي ػ ػػة نظ ػ ػػر

استمارة استبياف

لمدرء التنفيذييف.
ا ا

.0

لممدرء التنفيذييف واثرىػا عمػى اداء
ا
المؤسسػ ػات الص ػػحية اس ػػتنادا ال ػػى

ابع ػاد القي ػادة التحويميػػة ()MLQ5

.

 Chen L. Liu,قياس عالقة القيادة التحويميػة عينة عشوائية
2005

التعػ ػ ػػرؼ عمػ ػ ػػى االنم ػ ػ ػاط القياديػ ػ ػػة

لتزـ التنظيمي ورضػا
عمى اال ا

العػ ػ ػ ػ ػامميف بػ ػ ػ ػ ػالتطبيؽ عم ػ ػ ػ ػػى

استمارة استبياف

ػزـ
التع ػ ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػ ػػى م ػ ػ ػ ػػدى االلت ػ ػ ػ ػ ا
التنظيمػػػي وكػ ػػذلؾ رض ػ ػا الع ػ ػامميف

مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ سػ ػ ػػموكيات القيػ ػ ػ ػادات

منشػ ػ ػات ص ػ ػػناعة تكنولوجيػ ػ ػا

التحويميػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف خػ ػ ػ ػػالؿ تطبي ػ ػ ػ ػػؽ

المعموم ػ ػ ػ ػات فػ ػ ػ ػػي جميوريػ ػ ػ ػػة

مصفوفة (. )MLQ5

تايواف.

المصدر :مف عمؿ الباحث
رابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة:
في ضوء الجداوؿ السابقة والمتعمقة بالدراسات واألبحػاث العمميػة والتػي اسػتعاف بيػا الباحػث
لبنػػاء إطػػاره النظػػري ،باإلضػػافة إلػػى اإلسػػتفادة منيػػا فػػي تحديػػد مشػػكمة الد ارسػػة وبنػػاء نموذجيػػا ،وجػػد

الباحػ ػػث اف جميػ ػػع الد ارسػ ػػات الفمسػ ػػطينية والعربيػ ػػة ال ػ ػواردة وغيرىػ ػػا أيض ػ ػاً تناولػ ػػت موضػ ػػوع القيػ ػػادة
التحويمية بأبعادىا األربعة ( ،)MLQ4ولكف اظيرت الدراسات األجنبية بأف لدييا قواسـ مشتركة مع

ىػػذه الد ارسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بابعػػاد القيػػادة التحويميػػة الخمسػػة ( ،)MLQ5عممػاً بػػاف ىػػذه الد ارسػػة وكػػذلؾ

الد ارس ػػات الس ػػابقة طبق ػػت الم ػػنيج الوص ػػفي التحميم ػػي واتب ػػاع اس ػػموب اإلستقص ػػاء وك ػػذلؾ الزي ػػارات

الميدانيػػة لمحصػػوؿ عمػػى البيانػػات والمعمومػػات الالزمػػة  .والجػػدير ذك ػره ايض ػاً بػػأف معظػػـ الد ارسػػات
السػػابقة تػػـ تطبيقيػػا فػػي مؤسسػػات متنوعػػة وتمػػارس اعمػػاؿ مختمفػػة فػػي حػػيف أف ىػػذه الد ارسػػة طبقػػت
عمػػى قيػػادات سياسػػية لػػـ يسػػبؽ وأف تطرقػػت ليػػا ايػػة د ارسػػة اخػػرى فػػي السػػابؽ ،وىػػذا مػػا مي ػز ىػػذه
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اإلطارىالمنكجيىللدرادة

الد ارسػة عػف الد ارسػات األخػرى ،والجػدير ذكػره بػأف نتػػائج ىػذه الد ارسػة تطابقػت مػع العديػد مػف نتػػائج
ى

الد ارسػػات السػػابقة فػػي حػػيف اختمفػػت مػػع الػػبعض مػػف تمػػؾ الد ارسػػات ،وىػػذا مػػا يؤكػػد ويعػػزز المسػػار
البحثي الجيد ليذه الدراسة مف خالؿ طرؽ الباحث لمشكمة الدراسة الحالية بعمؽ كبير رغـ ما وجيو

مػػف صػػعوبات جمػػة فػػي الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات والمعمومػػات النظريػػة والميدانيػػة ،وىػػذا بػػدوره سػػيفتح

المجاؿ لكثير مف البػاحثيف فيمػا بعػد لمولػوج إلػى مجتمػع القيػادات السياسػية سػواء فمسػطينيا أو عربيػاً
لمتعرؼ عمى أنماط شخصػياتيـ القياديػة رغػـ اف ىػذه الد ارسػة تناولػت نمػط شخصػية القائػد التحػويمي

الفمسػػطيني مػػع اإلشػػارة إى نمػػاذج لقيػػادات فمسػػطينية أمثػػاؿ القائػػد ال ارحػػؿ ياسػػر عرفػػات او اإلمػػاـ
الشييد أحمد ياسيف .

خامساً :الفجوة العممية (البحثية):
تكمن الفجوة العممية (البحثية) ليذه الدراسة في النقاط األ تية:
 .1تعتبػػر الد ارسػػة العمميػػة األولػػى التػػي تناولػػت تطبيػػؽ القيػػادة التحويميػػة عم ػى قيػػادات ناشػػطة فػػي
األحزاب والحركات السياسية ليس فقط في فمسطيف وانما عمى مستوى البمداف العربيػة ،فػي حػيف
اف معظـ الدراسات المشابية طبقت عمى قيادات إدارية في منظمات خدمية بالدرجة األولى .

 .4معظـ الدراسات العربية تناولت القيػادة التحويميػة مػف حيػث أبعادىػا األربعػة ( )MLQ4فػي حػيف
أف ىذه الدراسة تناولت ابعاد القيادة التحويمية بأبعادىا الخمسة (. )MLQ5
 .1تعتب ػػر ىػػػذه الد ارس ػػة مػ ػػف األبح ػػاث النػ ػػادرة والت ػػي حػػػددت فيي ػػا األى ػػداؼ اإلس ػػتراتيجية لمشػ ػػعب
الفمسػػطيني (كمتغيػػر تػػابع) ،فػػي حػػيف أف كثيػػر مػػف الد ارسػػات تعاممػػت مػػع ىػػذه األىػػداؼ بشػػكؿ

كمي أو جزئي (كمتغير مستقؿ) .

 .0غطػػت ىػػذه الد ارسػػة معظػػـ األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية الفمسػػطينية مػػف حيػػث مػػداىا الزمنػػي القصػػير
والمتوسط والطويؿ ،وىي ما لـ تتوفر جميعيا في كثير مف الدراسات التي تناولت ىذه األىداؼ

مف وجية نظر سياسية.
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التحوولوة

ى
ػوـ القيػػادة مػػف المفػػاىيـ السػػموكية التػػي اثػػارت كثي ػ ار مػػف النقػػاش والخػػالؼ ،وتبػػايف
ُيعػ ّػد مفيػ
تعريفيػػا وفقػػا لممعالجػػات المختمفػػة التػػي عرضػػتيا المػػدارس الفكريػػة ،كمػػا تػػداخؿ مفيوميػػا مػػع بع ػض

المفاىيـ االخرى المشابية لو ،لذا فإف تحديد مفيوـ القيادة تحكمو مجموعة مف العوامؿ االجتماعية،
والسياسػػية ،والثقافيػػة والنظػػاـ القيمػػي السػػائد فػػي المجتمػػع ،واالىػػداؼ الم ػراد تحقيقيػػا ،وال احػػد ينكػػر
وجػػود حاجػػة قويػػة وماسػػة الػػى القيػػادة الجديػػدة الدارة المؤسسػػات ،اذ اف معظػػـ البحػػوث والد ارسػػات

اعتبػػرت القيػػادة عػػامال رئيسػػا وميمػػا لتحقيػػؽ اىػػداؼ المؤسسػػة ،واف القائػػد النػػاجح والفعػػاؿ ىػػو الػػذي
يتسمّح بقاعدة عريضػة مػف المػداخؿ واالسػاليب ،واسػتخداـ الػنمط المناسػب فػي الوقػت المناسػب (ابػو

ىداؼ ،4411 ،ص.)00-01 :

وفي ضوء ما سػبؽ يمكػف لنػا التعػرؼ عمػى واقػع القيػادة التحويميػة باعتبارىػا ارفػداً مػف روافػد

القيادة اإلدارية وىذا ما سيأتي عمى ذكره الباحث فيما سيأتي:
اوال :مفيوم القيادة التحويمية
 -1مفيوم القيادة:

عندما تستخدـ كممة "قائد" او "قيادة" في لغة الحياة اليومية نممس وجود اختالؼ كبير حػوؿ مػا
قصػػد بيػػذيف المفيػػوميف ،اذ ال نجػػد اتفاقػػا عمػػى تعريػػؼ "القيػػادة" ونجػػد اتفاقػػا اقػػؿ حػػوؿ مػػا ينبغػػي اف
تكوف عميو ،اف تعريفات القيادة تمتد مف العبارات القصيرة العامػة ،الػى العبػارات الطويمػة والنظريػات

التفصيمية ويمكف إلقاء الضوء عمى ذلؾ فيما سيأتي( :العرفي ،وميدي ،4448 ،ص. )446 :
أ) القيادة لغة:

لسوؽ مػف الخمػؼ ومنيػا القيػادة واالقتيػاد،
القيادة مف القَ ْ
لسوؽ :فالقود مف اماـ وا ّ
ود وىو نقيض ا ّ
وفرس
ويقاؿ رجؿ قائد مف قاد ،والمقود بالكسر ما ُيقا ُد بو كالقيادة ،واالنقياد الخضوع ،والجمع قادة،
ُ
ُ
قؤودَ :سمِ ُس منقاد واقود :ذليؿ منقاد ،واالسـ مف ذلؾ كمو القيادة ،وقادت الريح السحاب عمى المثؿ.
ُ
لفيروزبادي.)1144 :2009 ،
ا
والقائد مف الجبؿ انفو ،والقيادة مصدر القائد ،ورجؿ اقود ال يمتفت (ا
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التحوولوة:
ب) القيادة اصطالحا

ػر ىـ ومػػوىر ( )Wolfram & Moh, 2009: 265rباني ػا :عمميػػة الت ػاثير فػػي
عرفيػا ولفػ ا
ّ
نشاطات جماعة منظمة عند قياميا بميمة وضع اليدؼ وتحقيقو".
وعرفيا ميوست  ) )Meust, 2010: 140بانيا :ذلؾ النشاط الػذي يمارسػو الشػخص لمتػاثير
ّ
في االخريف وجعميـ يتعاونوف لتحقيؽ بعض االىداؼ التي يرغبوف في تحقيقيا".
عرفيا شاندرينا ( )،Shandrina, 2007: 21بانيا :سموؾ الفرد عند قيامػو بتوجيػو نشػاطات
ّ
عرفػا القيػادة بانيػا" :الجيػود المبذولػة
الجماعة" ،اما (العرفي وميدي ،4448 ،ص )446 :فقػد ّ
ػرد" ،فالقي ػادة عمميػػة
لمت ػاثير فػػي سػػموؾ الن ػاس او تغييرى ػا لموصػػوؿ الػػى اىػػداؼ المنظّمػػة واالفػ ا
فرد.
تتضمف تفاعال ديناميكيا بيف اال ا

 وعرفيػا بػاس ( )Bass, 1997: 135بانيػا :تقػػديـ الػدعـ المػادي لممرؤوسػػيف مػف قبػؿ القائػػدالتبادلي ،او تحريؾ المرؤوسيف لتغميب مصػمحة الجماعػة عمػى المصػالح الذاتيػة وذلػؾ بوسػاطة
القائد التحويمي.
مػػف ىن ػا فالعناصػػر االساسػػية لمقي ػادة ىػػي :الجماعػػة ،والشػػخص القائػػد ،واليػػدؼ الع ػاـ ،والقي ػادة

وترثو الثقػافي والحضػاري ،وىػي نتيجػة
ظاىرة اجتماعية تستند الى طبيعة االنساف ميما كاف موقعو ا

التفاعؿ االجتماعي بيف البشر ،فالوجود المشترؾ في مكاف وزمػاف واحػد ينػتج عنػو ضػرورة اف يبػرز
ػرد ،وتنظػػيـ شػػؤونيـ ،فالقي ػادة فػػي صػػورتيا االساسػػية ظ ػاىرة انس ػانية
لموجػػود مػػف يتػػولّى توجيػػو االفػ ا

سموكية اجتماعية (سالمة ،4445 ،ص.)04 :
ّ

لتوصػػؿ الػػى تعريػػؼ مفيػػد لمقيػادة ،ال بػ ّػد مػػف فيػػـ ثػػالث مصػػطمحات اساسػػية ذات عالقػػة
ومػػف اجػػؿ ا ّ
مباشرة بالقيادة ىي (كنعاف ،4449 ،ص:)51 :
 القوة :التي تعني المقدرة الكامنة لمتاثير في االخريف.قوتػػو بػػوعي او بغيػػر وعػػي لمت ػاثير فػػي س ػموؾ
 الت ػاثير :الػػذي يظيػػر عنػػدما يم ػارس شػػخص م ػا ّشخص اخر واتجاىاتو.
 -السمطة :التي تعني القوة الناتجة او الممنوحة مف جانب المنظمة.
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ت السػ ػابقة يتػ ػػّضح اف القيػ ػادة عممي ػػة س ػػيكولوجية اجتماعي ػػة لتوجي ػػو المرؤوس ػػيف
بنػ ػا ًء عم ػػى التعريفػ ػا
التحوولوة
والت ػاثير فػػي افك ػارىىـ ومش ػاعرىـ ،وسػػموكيـ ،والتنسػػيؽ بيػػنيـ لتحقيػػؽ اىػػداؼ معينػػة بشػػكؿ مرغػػوب،
وىذا التاثير قد يحدث مف خالؿ اعماؿ الفرد ،ومؤلفاتو،
 -2المدخل التاريخي لمقيادة التحويمية
تعددت النظريات والمداخؿ التي تفسر ظاىرة القيػادة ،وقػد افػرزت ىػذه النظريػات العديػد مػف
لدرسات المبكرة التي اجريت ركزت تقريبا عمى صفات القائد (فضال عف التابعيف
النماذج القيادية فا ا
لدرسػة السػموؾ الفعمػي لمقػادة ،ومػف ىػذه المػداخؿ التػي
لدرسػات الحديثػة نسػبيا ا
والموقػؼ) وتحولػت ا ا

ركزت عمى سموؾ القائد نظرية القيادة التحويمية (العمري ،4448 ،ص.)15 :
في العاـ  1978كتب الباحث جيمس بيرنز كتابا ميما اسماه القيادة وسعى مف خالؿ ىذا
ػرءات
الكتػاب الػى تحديػد السػموؾ الػذي يسػتخدمو القػادة لتحفيػز او التػاثير عمػى مرؤوسػييـ او االج ا

المستخدمة لذلؾ ،ووصؼ (بيرنز) السموؾ القيادي كسمسمة تتضمف فئتيف واسعتيف مف التاثير ،الفئة
االولػى يطمػؽ عمييػا القيػادة التحويميػة وبنػى ىػذا السػموؾ عمػى االعتقػاد بػاف القػادة والمرؤوسػيف

يستطيعوف رفع بعضيـ بعضا الى مستويات اعمى مف التحفيز والمثػؿ االخالقيػة (العمػري،4440 ،

درسػات ونظريػات اخػرى
ص . )14 :كمػا كانػت فكػرة بيرنػز عػف القيػادة التحويميػة البدايػة لظيػور ا
تناولت ىذا ليضيؼ الى فكرة الموضوع مف اوجو.

قدـ (بيرنز) نظريتو الخاصة حوؿ القيادة التحويمية ،فيو يرى اف االثر التحفيزي لمقادة عمى
ػرـ نحػو القائػد ،فيػو يحفػز التػابعيف لكػي
التػابعيف يتضػمف شػعورىـ بػالوالء والثقػة واالعجػاب واالحت ا
يخػدموا وينجػزوا اكثػر ممػا ىػو متوقػع مػنيـ عممػو اصػال ،ويػتـ حػث االتبػاع عمػى انجػاز الميػاـ

ػدرتيـ وميػاارتيـ االسػتثنائية (العمػري،
الضػرورية واالىتمػاـ االكثػر باحتياجػات المنظمػة ،نظػار لق ا
 ،4440ص.)11 :

ػور ممحوظػا مػف خػالؿ اسػيامات بػاس عنػدما وضػع نظريػة
وقد شيدت القيادة التحويمية تط ا

منيجية لمقيادة التحويمية ووضع ليا نماذج ومقػاييس لقيػاس عوامػؿ السػموؾ القيػادي وىػو مػا يعػرؼ
بمقيػاس  MLQالػذي تضػمف ثالثػة عناصػر لمقيػادة التحويميػة ىػي الكاريزمػا والتشػجيع االبػداعي

واالىتماـ بالفرد.

اضػاؼ (بػاس) فػي عػاـ  1994ـ مكونػا اربعػا اطمػؽ عميػو الدافعيػة المسػتوحاة وفػي

جرئيػة ،يتضػمف
موذجػا اكثػر حداثػة لمقيػادة التحويميػة واال ا
عػاـ 1991ـ قػدـ كػؿ مػف بػاس وافوليػو ن ً
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جرئيػة ،واالربعػة االخػرى تحػدد القيػادة التحويميػة (الياللػي،
التحوولوةمنيا تحدد القيادة اال ا
سبعة عناصر ثالثة

 ،4441ص)19:ى تبػع ذلػؾ تطػوير مػف خػالؿ البحػوث لمنظريػة وادواتيػا مػف قبػؿ (بػاس وافوليػو)

التقويميػة والنمػوذج المطػور المعػروؼ بالمػدى الكامػؿ لتطػوير القيػادة ،وكػذلؾ برنػامج تػدريب وتقػويـ
لدرسػات تباعػا ،كمػا قػدمت النظريػة عمػى شػكؿ
فػي نظريػة القيػادة التحويميػة .ثػـ توالػت االبحػاث وا ا
برمج لمئات االالؼ مف القادة مف قطاعات ومؤسسات مختمفة صػناعية وصػحية وتربويػة ،حكوميػة
ا

كانت اـ خاصة (المخالفي ،4447 ،ص.)48 :
 -3القيادة التحويمية من منظور اداري
عد مدخؿ القيادة التحويمية مدخال جديدا لمقيادة االدارية ،مقابال لمقيادة التبادلية؛ ففي القيادة
ُي ّ
التبادليػة يمػارس القائػد ممػثال لػالدارة عمميػة تبػادؿ بينػو وبػيف المرؤوسػيف ،اذ يقػدـ المرؤوسػوف
انجاز االعماؿ ،بينما يقدـ القائد المكافات او العقوبات.

ػرت ايجابيػة فػي طريقػة العمػؿ ،اذ ياخػذ
لكف في القيادة التحويمية يسعى القائد الحداث تغيي ا
بمبدا االدارة باالستثناء ،فال يتدخؿ في العمؿ طالما سار بشكؿ طبيعي ودوف احداث استثنائية غير
حرفػات فػي االداء
عاديػة تبػرر تدخمػو ،وىػو ىكػذا يتػابع اداء مرؤوسػيو ويصػحح مػا يحػدث مػف ان ا

(الصالحي ،4448 ،ص.)11 :

ػرد وتح ػػويميـ ال ػػى قػ ػادة ،وى ػػي ترك ػػز عم ػػى الق ػػيـ
تعم ػػؿ القيػ ػادة التحويمي ػػة عم ػػى تغيي ػػر االف ػ ا

فرد واشباع حاجاتيـ ومعاممتيـ
واالخالؽ والمعايير واالىداؼ طويمة االجؿ ،وتشمؿ تقديـ دوافع اال ا
بانس ػانية ،وىػػي عمميػػة تنػػدرج ضػػمف القي ػادة ذات الصػػبغة الكارزماتيػػة والرؤيػػة المسػػتقبمية" ،فالقائػػد

لتزم ػات الحالي ػػة
التحػػويمي يقػػدر الطاقػػة الكامن ػػة داخػػؿ المرؤوسػػيف بحيػػث يزي ػػد مقػػدرتيـ النج ػاز اال ا
والمستقبمية المطموبة منيـ (ابو النور ،4414 ،ص. )16 :
تعد القيادة التحويمية مدخال يمكػف اسػتخدامو لوصػؼ مػدى واسػع مػف القيػادة مػف المحػاوالت
ّ
الدقيقػػة لمت ػاثير فػػي المرؤوسػػيف عمػػى المسػػتوى الفػػردي الػػى المح ػاوالت االكثػػر اتس ػاعا؛ لمت ػاثير فػػي
دور محوري ػ ػا
المنظم ػ ػات كمي ػ ػا والثقاف ػ ػات باكممي ػ ػا ،وعمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف اف القائػ ػػد التحػ ػػويمي يػ ػػؤدي ا

ف ػػي التعجي ػػؿ ف ػػي ح ػػدوث التغيي ػػر اال اف المرؤوس ػػيف والقػ ػادة يػ ػرتبط ك ػػؿ م ػػنيـ بػ ػاالخر ف ػػي العممي ػػة
التحويمية (الرقب ،4414 :ص. )11 :

ػث الع ػامميف عمػػى تخطّػػي التوقع ػات االصػػمية ليػػـ،
وقػػد اكػػد (ب ػاس) اف القي ػادة التحويميػػة تحػ ّ
وتزيد فاعمية العامميف بالعمؿ وتقنعيـ بقبوؿ ميمة المنظمة واىدافيا ،ويركز القائد مػف خػالؿ القيػادة
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التحوولوةػة المسػتقبؿ ،ويعمػؿ عمػى اكتشػافو وتعظػيـ العائػػد منػو ،وتتميػػز القيػادة التحويميػػة
التحويميػة عمػى اىميػ

ورء كػػؿ مػا ىػػو جديػػد
لزويػػة باىلحركػػة المسػػتمرة والرغبػػة فػػي التحػ ّػدي والسػػعي بصػػفة دائمػػة ا
مػػف ىػػذه ا ا
وغير مالوؼ) Bass, 2001: 66( .
ونش ػات فك ػرة القي ػادة التحويميػػة مػػع الت ػاريخ السياسػػي ،وربم ػا ك ػاف بيرنػػز اوؿ مػػف درس فك ػرة

القادة السياسييف مػف منظػور القيػادة التحويميػة والقيػادة التبادليػة فالقائػد السياسػي التبػادلي يقػدـ وعػودا
لمناخبيف بالتعييف في الوظائؼ او اعطاء اعانات مقابػؿ االصػوات التػي يحصػؿ عمييػا اذا نجػح فػي
االنتخابات ،اما القائد السياسي التحويمي فيو يسػعى الػى رفػع مسػتوى حاجػات المرؤوسػيف ورغبػاتيـ
الػػى مسػػتوى اعمػػى فػػي س ػمّـ حاج ػات (ماس ػمو) مػػف اجػػؿ االسػػتحواذ عمػػى شػػخص الناخػػب ،وبالت ػالي
تحدث استثارة مشتركة يتـ تحويؿ المرؤوسيف عمى اثرىا الى قادة( .اليواري ،4441 ،ص. )65 :

عد القيادة التحويمية مػف وجيػة نظػر (بيرنػز) مػف اكثػر القيػادات فعاليػة اذ يػتـ المجػوء فييػا
وتُ ّ
الى االىتمامات الذاتية والتركيز ،بشكؿ اكثر ،عمى النتػائج النيائيػة ( Sama & Shoaf, 2008:
ستمرر ،بدال مف كونيػا
 ،)18لقد نظر بيرنز الى القيادة التحويمية عمى انيا عممية نامية ومتطورة با ا

تحوليػا
صػػفقات او تبػادالت كمػا فػػي القيػادة التبادليػػة ،وتمػػت ا
درسػػة القيػادة التحويميػػة ،بوصػػفيا بنػا ًء ّ
متعػػدد االوجػػو ،ذا اربػػع خص ػائص مسػػتقمة ومعػػززة لبعضػػيا بشػػكؿ متب ػادؿ ،وىػػذه الخص ػائص ىػػي:
التاثير المثالي ،والدافعية االلياميػة ،واالثػارة العقميػة ،واالعتباريػة الفرديػة ،وتتضػح مػف مػدخؿ القيػادة
التحويميػػة عمميػػة التػاثير التػػي تحػػدث ،عنػػدما يحػاوؿ القائػػد تغييػػر اتجاىػات التػابعيف وقػػيميـ لتحقيػػؽ
مستوى اعمى مف االنجاز عف طريؽ االلياـ والتمكيف (. )Conger, 2002: 18
ويميؿ المفكروف الى اعتبار القيػادة التحويميػة نتيجػة لمتطػور والممارسػات القياديػة التػي ادت
ػرت العالميػة المعاصػرة ،الػى اف اطمػؽ عميػو
الى تطوير القائد االداري لذاتو وادائػو وتعاممػو مػع التغي ا

ػروج
القائد التحػويمي وىػو ذلػؾ الػذي يرفػع مػف مسػتوى العػامميف لتحقيػؽ االنجػاز ،والتنميػة الذاتيػة ،وي ّ
لعمميػػة تنميػػة وتطػػوير المجموع ػات والمنظم ػات ويسػػتثير فػػي اتباعػػو اليمػػـ العاليػػة والػػوعي بالقض ػايا
العالمية الرئيسة في الوقت الذي يعمؿ فيو عمى زيادة ثقتيـ بانفسيـ (اليواري ،1999 ،ص)107 :
ستعرض مجموعة المفاىيم السابقة لمقيادة التحويمية تبدو ىناك اركان اساسـية يقـوم عمييـا
بعد ا ا
مفيوم القيادة التحويمية يمكن ايجازىا باال تي:
 القيادة التحويمية عممية مستمرة يمارسيا القائد قبؿ المرؤوسيف.
 القيادة التحويمية قيادة اخالقية؛ النيا تعمؿ عمى ترويج القيـ مثؿ العدؿ والمساواة والسالـ.
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لمرؤوس ػ ػػيف واليػ ػ ػاميـ لمعم ػ ػػؿ؛ لتجػ ػ ػاوز مصػ ػ ػالحيـ الشخص ػ ػػية لصػ ػ ػالح المجموع ػ ػػة
 تحفيػ ػ ػز ا
التحوولوة
والمنظمة.ى

 العمػػؿ عمػػى تغييػػر اىػػداؼ العػامميف وتحويميػا مػػف اىػػداؼ ثانويػػة بسػػيطة الػػى اىػػداؼ تشػػبع
حاجات الذات العميا وتدعـ الرؤية المستقبمية لممنظمة.

وبنا ًء عمى ما سبق ،يمكن تعريف القيادة التحويمية بانيا:
عممي ػػة مس ػػتمرة يق ػػوـ م ػػف خالليػ ػا القائ ػػد بػ ػالتغيير ف ػػي ق ػػيـ المرؤوس ػػيف ،ودوافعي ػػـ الحالي ػػة
وتحويميا لمصالح العاـ لممنظمة مف خالؿ صياغة رؤية مستقبمية تدعـ وضع المنظمة المستقبمي.
ثانيا :ابعاد القيادة التحويمية:
اسػتطاع بعػض البػاحثيف امثػاؿ ( )Bass & Avolio, 1994تحديػد عناصػر القيػادة التحويميػة فػي

اربعػػة ابع ػاد ( )MLQ4ىػػي( :الت ػاثير المثػ ػالي " الكاريزم ػا" ،االعتب ػاارت الفرديػػة ،االسػػتثارة العقمي ػػة،
الحفز االليامي) وىذ ما يوضحو الجدوؿ رقـ (. )0

جدول ()4

ابعاد القيادة التحويمية ()MLQ4
البعد الثاني:

ا ُلبعد االوؿ
التاثير المثالي (الكاريزما)

االعتباارت الفردية

يتحدث عف قيمو
ّ
ومعتقداتو

فردا
ُيعامؿ االخريف ا ا
مجرد
اكثر مف كونيـ ّ
اعضاء في جماعة

حس
ّ
يحدد اىمية وجود ّ
قوي لميدؼ.
عتزز في
يزرع اال ا

االخريف الرتباطيـ بو

يذىب الى ابعد مف
مصالحو الذاتية مف اجؿ
مصمحة الجماعة

البعد الثالث:

ييتـ بالفرد الف لديو
وقدرت
ا
احتياجات
وطموحات مختمفة عف
االخريف

ُيساعد االخريف عمى دعـ
نقاط القوة لدييـ.
يقضي وقتا في تدريس
االخريف وتدريبيـ

المصدر)Bass, Avolio & Jung, 1999( :
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لربع:
البعد ا ا

االستثارة العقمية

الحفز االليامي

فترضات
ُيعيد فحص اال ا
الناقدة لتحديد فيما اذا
كانت مالئمة اـ ال

يتحدث بحماسة عما
ّ
يجب انجازه

تصو ارت
يبحث عف ّ
مختمفة عند حؿ
المشكالت

يتحدث بتفاؤؿ عف
ّ
المستقبؿ

يقترح طرقا جديدة لمنظر
لميمات
في كيفية اتماـ ا ّ

يحث االخريف الى النظر
الى المشكالت مف
جوانب مختمفة

وضح الرؤية
ُي ّ
لمستقبمية لممؤسسة
ا
ّ
ُيؤ ّكد عمى اىمية
وجود حس جماعي
برسالة المؤسسة.
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التحوولوةمػف ( )Bass, Avolio & Jung, 1999و ()Rafferty & Griffin, 2004
ولقد اضػاؼ كػؿ

بع ػػدا خامسػ ػا اال وىى ػػو الس ػػموؾ المثػ ػالي (التمك ػػيف) بحي ػػث تص ػػبح ى ػػذه المص ػػفوفة ف ػػي خمس ػػة ابعػ ػاد

( ،)LMQ5وتجػػدر االش ػارة ىن ػا ب ػاف الباحػػث ق ػاـ باعتم ػاد المصػػفوفة المعدلػػة الخماسػػية ()MLQ5
لدرسػات العمميػػة التػػي اجريػػت حػػديثا فػػي ذات
درسػػتو ىػػذه تماشػػيا مػػع الكثيػػر مػػف االبح ػاث وا ا
خػػالؿ ا
السػػياؽ ،وذلػػؾ تماشػػيا مػػع المنظػػور الحػػديث لعناصػػر ابع ػاد القي ػادة التحويميػػة والتػػي يستعرضػػيا ك ػ ٌؿ
عمى حده عمى النحو التالي:

 -1التاثير المثالي (الكاريزما) :
الت ػاثير المث ػالي ىػػو ذلػػؾ السػػموؾ الػػذي يشػػجع المرؤوسػػيف عمػػى النظػػر الػػى الق ػادة كنم ػاذج

ويعد
لمدور ،ويتمثؿ جوىر التاثير المثالي في ايجاد القيـ التي تميـ وتوفر معاني العمؿ لممرؤوسيفّ ،
مفيػػوـ التػاثير المثػالي شػػديد االرتبػاط بمفيػػوـ الكاريزمػا والقيػادة الكاريزميػػة ،فالكاريزمػا ىػػي مجموعػػة
الصفات وانماط السموؾ التي يصبح القادة بمقتضاىا ُمثُال عميا ُيحتذى بيا مف قبؿ المرؤوسيف ،الى
يتميػز القائػد المثػالي بانػو يتح ّػدث
جانب انيػـ يكونػوف محػؿ اعجػاب االخػريف وتقػديرىـ وثقػتيـ حيػث ّ
عتزز في االخريف الرتباطيـ
حس قوي لميدؼ ،وبزرع اال ا
عف قيمو ومعتقداتو ،وبتحديد اىمية وجود ّ
بػػو ،اض ػافة الػػى ان ػو يػػذىب الػػى ابعػػد مػػف مص ػالحو الذاتيػػة مػػف اجػػؿ مصػػمحة الجماعػػة ،ويتصػ ّػرؼ
ػرارت التػػي
ػرـ االخ ػريف لػػو ،وياخػػذ بالحسػػباف النت ػائج االخالقيػػة والمينيػػة لمقػ ا
بطػػرؽ تػػؤدي الػػى احتػ ا

لقوة والثق ػػة بػ ػالنفس ،فالقائ ػػد يض ػػع المعن ػػى او المغ ػػزى م ػػف خ ػػالؿ الفي ػػـ
يص ػػدرىا ،ويظي ػػر حسػ ػا بػ ػا ّ
والتواصؿ المستمريف مع العامميف ،كما انو يمتمؾ مقدرة عالية عمى االقناع ويطػرح رؤى وافكػاار عػف
مسػػتقبؿ المنظمػػة ،فالق ػادة الكارزم ػاتيوف يمكػػف تمييػػزىـ عػػف غيػػرىـ مػػف الق ػادة مػػف حيػػث اسػػتخداميـ

ثير وتتػرؾ انطباعػا واضػحا لػدى العػامميفKirkland, ( .
لممارسات ادارية مينية مصػقولة تُحػدث تػا ا
)2011: 171-173
اف القائد المثالي تتوافر لديو درجات مرتفعة مف المثػابرة ،والػروح المعنويػة ،والقػيـ االخالقيػة
التي تجعؿ الجميع يمتفوف حولو ،ويتاثروف بو الى جانػب مقدرتػو عمػى االرتقػاء بقػيـ المرؤوسػيف مػف
خالؿ توفير الرؤية المثالية واالحساس العميػؽ بالرسػالة وعػدـ اسػتخدامو لسػمطتو الرسػمية بمػا يحقػؽ

مصالحو الشخصية( .مرعي ،4448 ،ص)15 :
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فرد)
لفردية (رعاية اال ا
 -2االعتباارت ا
التحوولوة
ى
مجموعة مف انماط السموؾ التي يستطيع القائد مػف خالليػا اف يعطػي اىتمامػا شخصػيا
ىي

لكػػؿ مػػرؤوس ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التعػػرؼ الػػى مسػػتوى االحتياج ػات والرغب ػات الخاصػػة بكػػؿ مػػرؤوس
ومرعاة الفروؽ الفردية بيف المرؤوسيف عند اشباع ىذه االحتياجات (الرقب ،4414 ،ص.)18 :
ا
ػردا اكثػػر مػػف كػػونيـ مجػ ّػرد اعضػاء فػػي جماعػػة ،وييػػتـ بػالفرد
وىنػا ُيعامػػؿ القائػػد االخػريف افػ ا
ويساعد االخريف عمى دعػـ نقػاط القػوة
ا
الف لديو احتياجات
وقدرت وطموحات مختمفة عف االخريفُ ،

لدييـ ،ويقضي وقتا في تدريس االخريف وتدريبيـ (.)Kirkland, 2011: 171-173

ولقػد اكػد بػاس وسػتايدماير ( )Bass & Steidmeier, 1999المشػار الييمػا فػي (الرقػب،

يعد خدمة وتضحية وايثاار مف القائد التحويمي كي ال يكوف
 ،4414ص" )44 :اف االىتماـ باال ا
فرد ّ
فرد ،واف ىذه القيادة تعمؿ عمى اثارتيـ واالتصاؿ معيـ عمى نحو
مجرد سمطة رقابية عمى ىؤالء اال ا

دائػػـ واني ػا مسػػؤولة عػػف تقػػديـ التػػدريب والتعمػػيـ المسػػتمرْيف ليػػـ ،ومػػنحيـ الفػػرص المختمفػػة ،فالق ػادة
التحويميوف يركزوف االنتباه حوؿ تطوير مرؤوسييـ باتجاىيـ ليكونوا تحويمييف ايضا ومؤكديف ايضػا
عمى االىداؼ المشتركة الممكف تحقيقيا".

ػر مػػف القػادة ال يػػؤثّروف فػػي االخػريف
واوضػح كركالنػد ( )Kirkland, 2011: 32اف كثيػ ا

بيدؼ تغييػر سػموكيـ فحسػب ،بػؿ السػباب محػددة لػدييـ بيػدؼ دفعيػـ النجػاز االدوار المنوطػة بيػـ

بشكؿ افضؿ.

وقػد حػاوؿ بعػػض البػاحثيف تصػنيؼ التػاثير الػػى مسػػتويات بنػا ًء عمػػى مقػػدرة القائػػد ودوره فػػي
ػتقرئي القػ ػائـ عم ػػى
اقنػ ػاع العػ ػامميف مع ػػو واسترضػ ػائيـ ،فق ػػد يك ػػوف التػ ػاثير باس ػػتخداـ االس ػػموب االس ػ ا
ػترتيجية الػػتح ّكـ القائمػػة عمػػى االنصػػياع لالوامػػر
تفػػويض حاج ػات الع ػامميف ،وقػػد يػػتـ باسػػتخداـ اسػ ا

ووضػػع معػايير ومواعيػػد صػارمة النجػاز الميمػات ،والضػػغط المسػػتمر عمػػى العػامميف لتحقيػػؽ االداء
المطموب.
ركبريد ( )Kirkbride, 2006: 241المشار اليو فـي (الرقـب ،2010 ،ص )18 :الـى
وبين كي ا

فرد ىي:
مؤشرت لرعاية اال ا
ا
ان ىناك مجموعة

فرد فيما يتعمؽ بنواحي القوة والضعؼ.
درؾ االختالفات بيف اال ا
 ا ا
 االستماع الجيد لممرؤوسيف.
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لمرؤوسيف عمى تبادؿ وجيات النظر.
 تشجيع ا
التحوولوة
ى
لفكر التطوير الذاتي.
 الترويج

ػترتيجية التػ ػالؼ الت ػػي تش ػػير ال ػػى محػ ػاوالت القائ ػػد بنػ ػاء تحػ ػالؼ م ػػع العػ ػامميف
كمػ ػا توج ػػد اس ػ ا

طب ػػؽ القائ ػػد
واش ػػعارىـ بػ ػاىميتيـ وتاس ػػيس رواب ػػط ص ػػداقة معي ػػـ والثنػ ػاء عم ػػى جي ػػودىـ ،كمػ ػا ق ػػد ُي ّ
سترتيجية المنطؽ التي تعتمد عمى استخداـ العقؿ والتفكير القناع االخريف باىمية انجازىـ الدوارىـ
ا ا
الوظيفية.

وقػػد اش ػار جاردون ػا ( )،Gardona2002: 195الػػى اف االىتم ػاـ الشخصػػي ،والمس ػاواة،

فرد.
والمتابعة ،واالستماع ،والتمكيف ،تُعد مف سمات ُبعد رعاية اال ا
 -3االستثارة الفكرية (العقمية) :

وتعني اثػارة العػامميف لمتفكيػر بطػرؽ جديػدة فػي حػؿ المشػكالت ،واسػتخداـ التفكيػر المنطقػي
قبػؿ االقػداـ عمػى ايػة ممارسػة او تص ّػرؼ ( . )Bass & Steidlmeier, 1999فالقائػد التحػويمي
ػررت قويػػة تػػدعو العػامميف الػى اعػادة النظػػر فػػي طػػرؽ تفكيػػرىـ اتجػاه
يجػػب اف يعمػػؿ عمػػى ايجػاد مبػ ا
مشػػكالت العمػػؿ التقني ػػة واالنس ػانية وقػػيميـ الشخص ػ ّػية ،واف يس ػاعدىـ عمػػى ح ػػؿ مشػػكالتيـ بط ػػرؽ
عيػػة( .الرق ػػب:17 :18 ،
جديػػدة مػػف خ ػػالؿ الحػػوار وتق ػػديـ االدلػػة والب ػ ا
ػرىيف الداعمػػة لمحم ػػوؿ االبدا ّ
)4414

فترض ػات
لعقميػػة بػػيف المرؤوسػػيف عمػػى اع ػادة فحػػص اال ا
ػروج االسػػتثارة ا ّ
يعمػػؿ القائػػد الػػذي يػ ّ
الناقػػدة لتحدي ػػد فيمػ ػا اذا كانػ ػت مالئم ػػة اـ ال ،ويبح ػػث ع ػػف تص ػ ّػو ارت مختمف ػػة عن ػػد ح ػػؿ المش ػػكالت،
لميمات ،ويحػث االخػريف الػى النظػر الػى المشػكالت مػف
ويقترح طرقا جديدة لمنظر في كيفية اتماـ ا ّ
جوانب مختمفة)Kirkland, 2011: 171-173( .
وي ػػورد ت ػػوج (2004

 )Twigg,المشػ ػار الي ػػو ف ػػي (الرق ػػب  ،2010ص )18 :اف القائ ػػد

التحػويمي يسػتطيع ايجػاد المنػاخ الػذي يشػعر بػو االعضػاء باالمػاف عنػد تقػديميـ افكػاار جديػدة لمعمػؿ
يؤدونو.
واف ىذا المناخ يزيد االحساس لدى المرؤوسيف بالمعنى الذي ّ
في حيف اشار لوكس وىوارد ( )Lucks & Howard 2002: 28الى اف العقالنيػة ،وحػ ّؿ
لعقمية.
المشكالت ،واالبداع ،والتعزيز ،تُ ّ
عد مف سمات ُبعد االستثارة ا ّ
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التحوولوةالدافعية اال ليامية) :
 -4الحفز اال ليامي (
لقػػد عمػػؿ ىافوليػػو ويامػارينو ( )Avolio ،1991عمػػى اضػافة ُبعػػد اخػػر جديػػد لالبعػاد التػػي
اشار الييا باس ( ،)Bass ،1994وىو بعد الدافعية اال ليامية وعرفيا بانيا:
اثػارة المشػاعر والعواطػػؼ لػػدى العػامميف لمعمػػؿ والحركػػة والقيػادة االلياميػػة والرؤيػػة والروحيػػة

وعقيدة القائد وايمانو.

ميػ ػػة لدي ػػو المقػػدرة عمػػى تحفيػػز المرؤوسػػيف الػػى
فعيػ ػػة االليا ّ
اف القائػػد الػػذي يعتمػػد عمػػى الدا ّ
ميػػة يميمػػوف لمتحػ ّػدث بحماس ػػة عم ػا يجػػب
فعيػػة االليا ّ
مسػػتوى االداء االعمػػى ،فالق ػادة الممػ ػ ػارسوف لمدا ّ

ويؤ ّكػػدوف عمػػى
ويوضػػحوف الرؤيػ ػػة ا
انج ػازه ،ويتحػػدثوف بتف ػاؤؿ عػػف المستقبػ ػػؿ،
ّ
ّ
لمستقبميػ ػػة لمجامعػ ػػةُ ،
عبروف عف ثقتػػيـ باف االىػػداؼ ستتحقػػؽ.
وي ّ
اىمي ػػة وج ػػود ح ػػس جماعػػي برسالػػة الجػ ػامعةُ ،

()Kirkland, 2011: 171-173

وا ّكػػد افوليػػو ويام ػارينو ( ) Avolio & Yammarino ،11 :1991اف بعػػض الب ػاحثيف
ينظروف لمقيادة المحفّزة شيئا غير قابؿ لمبحث واف ُبعد التحفيز مف خصائص القائد الفطرية ،بمعنى

اف الكاريزما ما ىي اال نوع مف الموىبة التي ال يتـ اكتسابيا او تغييرىا.

امػا شػاندرنا ( )Shandrina, 2007: 57فقػد اشػار الػى اف القػادة التحػويميف يعممػوف عمػى

الياـ المرؤوسيف وتحفيزىـ مف خالؿ توفير روح التحدي في العمؿ الػى جانػب بنػاء العالقػات القويػة

مع المرؤوسيف ،وذلؾ مػف خػالؿ االتصػاالت المتفاعمػة التػي تك ّػوف الػروابط الثقافيػة بػيف المشػاركيف،
وتؤدي الى تحويؿ قيـ الطرفيف الى قيـ مشتركة (الرقب ،4414 :ص. )17 :

 -5السموك المثالي (التمكين)
ػرض الػرئيس فػي فكػرة التمكػيف
التمكيف ىو احد السموكيات الجوىرية لمقيػادة التحويميػة واالفت ا

ػرر مػف المفتػرض اف يػػتـ تفويضػيا لمتػابعيف فػي الصػػفوؼ االماميػة لكػي يػػتـ
ىػو اف سػمطة اتخػاذ القػ ا
تمكي ػػنيـ لالس ػػتجابة بص ػػورة مباشػ ػرة الحتياجػ ػات الجمي ػػور ،وك ػػذلؾ المسػ ػاعدة ف ػػي ح ػػؿ مش ػػكالتيـ،

ويتضح اف فكر التمكيف تتطمب التخمي عف النموذج التقميدي لمقيػادة والػذي يركػز عمػى التوجيػو الػى

قي ػادة تػػؤمف بالمش ػاركة والتش ػاور ،ولػػذا ف ػاف القائػػد التحػػويمي يعمػػؿ عمػػى تمكػػيف االخ ػريف لمس ػاعدتيـ
عمى تحويؿ رؤيتيـ الى حقيقة والمحافظة عمييا ،وىذا يؤكد اف القادة الذيف يتمتعوف بسموؾ ايجػابي

ومثالي و طابع تحويمي لدييـ القدرة عمػى امػداد تػابعييـ بالطاقػة وتمكيػنيـ مػف التصػرؼ عػف طريػؽ
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سترتيجية واضحة بدال مػف االعتمػاد عمػى اسػاليب
التحوولوةمستقبمية تستند الى اىداؼ ا ا
امدادىـ ايضا برؤية
تقميديػػو ،فالقي ػاداتى التػػي تمتمػػؾ الرؤيػػة يمكػػف اف تخمػػؽ مناخ ػا لممش ػاركة وتيي ػ الظػػروؼ المالئمػػة

لمتمكػيف عػف طريقيػا يسػتطيع التػابعيف اف ياخػذوا عمػى عػاتقيـ السػمطة والمبػادرة -ايػا كػاف نوعيػا -
والتي تعمؿ عمى تحقيؽ الرؤية وبجانب امداد التابعيف بالرؤية ،فالقيادة التحويمية تتميز بقدرتيا عمى

خمؽ السموؾ االليامي الذي يعزز الفاعمية الذاتية لمتابعيف لموصوؿ الى االىداؼ المنشودة ( Bass,
 ،Avolio & Jung, 1999, p.455بتصرف من الباحث) .
ثالثا :انماط القيادة التحويمية
يرى بيرنز اف ىناؾ عدة انماط لمقيادة التحويمية تتضمف االتي( :الياللي ،4441 ،ص)46 :
 .1القيادة العقالنية
 .2القيادة االصالحية
 .3القيادة الثورية
 .4القيادة البطولية
 .5القيادة االيديولوجية
وعمػػى الػػرغـ مػػف التػػداخؿ بػػيف ىػػذه االنم ػاط وعػػدـ وجػػود م ػا يمكػػف اف يطمػػؽ عميػػو بالحػػدود

القاطعػػة فيمػا بيني ػا يمكػػف تنػاوؿ بعضػػيا بشػػيء مػػف التفصػػيؿ بغػػرض القػاء مزيػػد مػػف الضػػوء عميي ػا
وذلؾ عمى النحو التالي:
 .1القيادة العقال نية
مصطمح عقمػي فػي ىػذا االطػار يسػتخدـ لالشػارة الػى تبنػي افكػار ومعػارؼ وقػيـ معينػة كمػا

يتناوؿ بشػكؿ نقػدي قيمػا واىػدافا وغايػات تتجػاوز الحاجػات العمميػة السػريعة فالشػخص الػذي يتعامػؿ

منظر امػا الػذي يتعامػؿ مػع االفكػار المعياريػة فيعػد معممػا
ا
مع االفكار والبيانات التحميمية وحدىا يعد

اخالقيا واما الشخص الػذي يتعامػؿ مػع نوعيػة االفكػار ويعمػؿ عمػى التوحيػد بينيػا مػف خػالؿ تصػور
منظـ فيعد عقالنيا والقائػد العقالنػي ىػو ذلػؾ الشػخص الػذي تتػوافر لديػو القػدرة عمػى تغييػر المجتمػع

مف خالؿ تقديمو الفكار ونظريات جديدة وتعد القيادة العقالنية قيادة تحويمية النيا تػؤدي الػى تغييػر

االفكار والفمسفة (الياللي ،4441 ،ص.)46 :
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حية
 .2القيادة االصال
التحوولوة

تعد قيادا ىت الحركات االصالحية اكثر انماط القيادة تطمبا لمياارت اساسػية اسػتثنائية بسػبب

الحاجة الى تاييد قوى االتباع الحداث تغيير ذي مغزى في الوضع القائـ ولكي يكوف الشخص قائدا
اصػػالحيا حقيقيػا فانػو ال يحتػاج فقػػط الػػى السػػير بالتػػدرج ولكػػف الػػى اف تكػػوف لديػػو ابضػا الرغبػػة فػػي
اصػػالح المجتمػػع او عمػػى االقػػؿ جان ػب منػػو ويمكػػف اجم ػاؿ العناصػػر التػػي تسػػيـ فػػي فشػػؿ القي ػادة
االصالحية فيما يمي:

 سوء فيـ وتفسير حاجات االتباع.
 قد ال يشجع البناء االجتماعي والسياسي عمى مواجية القضايا والعمؿ عمى حميا.
 غياب االحساس باليدؼ العاـ
وعمػػى الػػرغـ مػػف اف القي ػادة االصػػالحية تشػػكؿ جػػزءا مػػف القي ػادة التحويميػػة فقػػد ال يسػػتطيع
القائػ ػػد االصػ ػػالحي تحقيػ ػػؽ تغييػ ػػر اجتم ػ ػاعي ممحػ ػػوظ وغالب ػ ػا م ػ ػا يحػ ػػدث ذلػ ػػؾ بسػ ػػبب تقبمػ ػػو لمبن ػ ػاء
االجتمػ ػاعي والسياس ػػي ال ػػذي يعم ػػؿ م ػػف خالل ػػو ى ػػذا باالضػ ػافة ال ػػى اف االص ػػالح عممي ػػة تق ػػع ب ػػيف
جرءاتيػا ونتائجيػا كمػا انيػا ال تسػعى مػف
جرئية في ا ا
جرئية فيي تحويمية في روحيا وا ا
التحويمية واال ا
غيير جوىريا (الياللي ،4441 ،ص.)17 :
حيث الجوىر الى تغيير النظـ الموجودة ت ا
 .3القيادة الثورية
الثػػورة عكػػس االصػػالح حيػػث اف الثػػورة تعنػػي احػػداث تحػػوؿ ش ػامؿ فػػي النظ ػاـ االجتم ػاعي

در كما اف
باكممو وعمى الرغـ مف ذلؾ يحذر بيرنز مف اف مثؿ ىذا التحوؿ الكامؿ غالبا ما يكوف نا ا
القيػادة الثوريػػة الناجحػػة غالبػا مػا تكػػوف اكثػػر نػػدرة ويػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ بػاف لينػػيف قػػد مكػػث فػػي السػػمطة
لسنوات قميمة فقط كما اف ماو وفيدؿ كاسترو وقميميف ىـ الػذيف يمكػف اف ينظػر الػييـ كقػوى تحويميػة
ويؤكػػد اف اىػػـ خطػػوة يجػػب تحقيقيػا قبػػؿ تحػػوؿ المجتمػػع تتمثػػؿ فػػي ايجػاد رؤيػػة مشػػتركة واف القيػادة

الثورية لكي تكوف تحويمية وناجحة ال بد واف تتوافر ليا عدة خصائص منيا:

ػزـ م ػػف خ ػػالؿ المخػ ػاطرة وب ػػذؿ الجي ػػد
 اف تك ػػوف مكرس ػػة تمامػ ػا لتحقي ػػؽ الي ػػدؼ ونش ػػر االلت ػ ا
والوقت.

 اف تخاطب رغبػات الجمػاىير وحاجػاتيـ وطموحػاتيـ ودوافعيػـ التػي قػد تكػوف كامنػة ويمكػف
تحريكيا مف خالؿ وسائؿ الدعاية واحداث السياسة.
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التحوولوةعممياتيا رفع مستوى الػوعي السياسػي واالجتمػاعي لػدى كػؿ مػف القػادة واالتبػاع
 اف تتضمف
(الياللي ى ،4441 ،ص. )48 :

اربعا :المبادئ العامة التي تقوم عمييا القيادة التحويمية
اف مف اىـ مبادئ القيادة التحويمية كما يمي (الغامدي ،4444 ،ص)46-40 :
-1النظر لممنظمة كنظام
ػرد ،والقائػد
لمتربطػة ،والتفػاعالت بػيف االف ا
اعتبار المنظمػة كنظػاـ يحتػوي عمػى عػدد مػف العناصػر ا ا
التحػويمي ىنػا يػدرؾ اف دوره ينبغػي اف ينصػب عمػى تحسػيف العمميػات االداريػة ،وييػدؼ الػى تبنػي
وتطوير نظـ ادارية فعالة ومف خالؿ ذلؾ يمكف اف يقمؿ مف الخسائر الناتجة مف التحويؿ.
سترتيجية لممنظمة والعمل عمى ابالغيا لالخرين
 -2ايجاد ا ا
ػترتيجيو ىنػا تعنػي خطػة لممنظمػة لتحقيػؽ االىػداؼ المنشػودة ،وتحقيقػا لػذلؾ فالقائػد التحػويمي
االس ا
يعمػؿ مػع االخػريف اليجػاد الرؤيػة والرسػالة ،والقػيـ ،والبنػاء التنظيمػي ،واالىػداؼ ،وكيفيػة اسػتغالؿ

ػترتيجيو ينبغػي اف تصػؿ لجميػع المعنيػيف واال تبقػى
المػوارد البشػرية االسػتغالؿ االمثػؿ ،وىػذه االس ا
سر.
ا
 -3تاسيس نظام اداري
وذلؾ يعنػي ايجػاد االسػموب االداري المالئػـ لممنظمػة باعتبارىػا نظامػا واحػدا ،وىػذا يتطمػب اسػتبعاد

االساليب والمبادئ والمعتقدات االدارية السائدة والمتناقضة.
 -4تطوير كل المساىمين في العممية االدارية وتدريبيم

ينبغػي عمػى القائػد التحػويمي وضػع برنػامج تػدريبي لكػؿ مػف االداريػيف والعػامميف فجمػيعيـ مسػؤولوف
عف تطوير االداء ،وفي حاجة الى االرتقاء ،وبذلؾ يستطيعوف اف يسيموا في تحسيف االداء االداري

بفاعمية.

فرد وفرق العمل
 -5تمكين اال ا
يمػنح القائػد التحػويمي العػامميف معػو قػدار مػف الحريػة الختيػار االجػارء الػذي يعتقػدوف انػو مناسػب

لتطػوير العمميػة االداريػة وتحسػينيا بصػفة مسػتمرة ،سػواء كػاف ىػذا التصػرؼ عمػى النحػو الفػردي او
مف خالؿ الفريؽ الواحد.
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التحوولوةاالدارية
 -6تقييم العمميات
ى
ػرت
ػويمي بتقيػيـ المػدخالت ،والنشػاطات ،والنتػائج ،ويركػز بصػفة مسػتمرة عمػى مؤش ا
ييػتـ القائػد التح

الجودة ،وجمع المعمومات عف نقاط ميمة في العممية االدارية تكفؿ لو االحاطة الشاممة بيا.
 -7التقدير والمكافاة عمى التحسين المستمر

يعمػؿ القائػد التحػويمي عمػى ايجػاد نظػاـ فعػاؿ لمتقػدير والمكافػاة ييػتـ بمػف يبػذلوف الجيػد والوقػت
ويغامروف مف اجؿ المصمحة العامة.
 -8بث روح التغيير المستمر
يػدرؾ القائػد التحػويمي اىميػة التحسػيف المسػتمر لممحافظػة عمػى االنجػاازت ،فيػو يعػي اف مسػؤوليتو

احداث التغيير ،ومف ثـ تادية دور فعاؿ في بث روح التغيير في االخريف ،لتطوير انفسيـ وتحسيف
العمميات االدارية عمى نحو مستمر.
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ى
ػاب اإلدارة والقيػادة الػى اعتبػار القيػادة التحويميػة نتيجػة لمتطػور والممارسػات القياديػة
يميؿ كت

التػػي ادت الػػى تطػػوير القائػػد االداري لذاتػػو وادائػػو وتعاممػػو مػػع التغيػرات العالميػػة المعاصػرة ،الػػى اف
اطمػػؽ عميػػو القائػػد التحػػويمي وىػػو ذلػػؾ الػػذي يرفػػع مػػف مسػػتوى العػػامميف لتحقيػػؽ االنجػػاز ،والتنميػػة

ػروج لعممي ػػة تنمي ػػة وتطػػوير المجموع ػػات والمنظم ػػات ويس ػػتثير فػػي اتباع ػػو اليم ػػـ العالي ػػة
الذاتيػػة ،وي ػ ّ
والػوعي بالقضػػايا العالميػػة الرئيسػة فػػي الوقػػت الػذي يعمػػؿ فيػػو عمػى زيػػادة ثقػػتيـ بانفسػيـ ،لػػذلؾ وجػػد
الباحث مف األىمية بمكاف دراسة واقع القائد التحػويمي وميامػو وخصائصػو ومػا ىػي درجػات التبػايف

بينو وبيف القائد التقميدي ،وىو ما سياتي الباحث عمى سرده في األمور التالية:
اوال :تعريف القائد التحويمي

ىو قائد ج ّذاب لو حضور قوي ،وجاذبية مؤثرة يسعى لتحويؿ مرؤوسيو وادارتو ،او منظمتو

مف وضع الى وضع افضؿ ،ويعتمد في ذلؾ عمى مزيج مف جاذبيتو الشخصية ومقدرتو عمى الياـ

يحبو المرؤوسوف لشخصػو وذاتػو حتػى قبػؿ اف يتقبمػوا رسػالتو او
االخريف واستثارتيـ عقميا وعاطفياّ ،
رؤيتو المستقبمية (. )2003: 43 ،Philp
ويسػعى القائػد التحػويمي الػى تا ّمػؿ ثقافػة المنظمػة وفحصػيا ودفػع المرؤوسػيف الف ينظػروا
البعػد مػف مجػرد اىتمامػاتيـ الشخصػية ،لصػالح مجموعػة العمػؿ والمنظمػة ،وكػذلؾ يسػاعدىـ لعػدـ

يييػ تحقيػؽ الػذات ،ويػدعوىـ لمتحػوؿ مػف
االقتنػاع باشػباع بسػيط محػدد بػؿ يسػوقيـ النجػاز اكبػر ّ
مجرد النظر لما تحت اقداميـ الى نظرة بعيدة المدى (اليواري ،1999 ،ص. )71 :
ثانيا :وظائف القائد التحويمي
يرى اليواري اف القائد التحويمي يقوـ بست وظائؼ رئيسية ىي (اليواري ،1996 ،ص)79-75 :
 -1تعميق الحاجة الى التغيير:

بم ػا اف القائػػد التحػػويمي داعيػػة تغييػػر فيػػو يقػػوـ باقن ػاع الن ػاس بح ػاجتيـ لمتغييػػر ويعمػػؿ عمػػى تمػػؾ
الحاجػػة مػػف خػػالؿ بنػاء شػػبكة فكريػػة مػػع اشػػخاص فػاعميف ومػػؤثريف لتػػدعيـ التغييػػر واف يتعامػػؿ مػػع
فرد.
المقاومة لمتغير عمى اساس فردي الف التغيير فيو تيديد لال ا
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لمستقبمية:
 -2تقديم الرؤية ا
التحوولوة
يجب عمى القائد ا ىلتحويمي كتابة وصياغة طموحو ورسالتو التي سيحقؽ مف خالليا النقمة الحضارية

لمجميع.

 -1اختيار نموذج التغيير:
يختار القائد التحويمي نموذج التغيير المالئـ لمنظمتو مف بيف النماذج المتاحػة التػي يتوقػع اف تثبػت
فاعميتيا تحت ظروؼ معينة بحيث تكوف مالئمة لمواقع العممي.
-0اع ـادة تشــكيل ثقافــة المنظمــة :يقػػوـ القائػػد التحػػويمي بتكييػػؼ االنم ػاط والسػػموؾ والع ػادات والقػػيـ
والمش ػاعر الس ػائدة بػػيف الع ػامميف بم ػا يالئػػـ البرن ػامج الجديػػد الن ػو ال يمكػػف اف يػػتـ التغييػػر فػػي ظػػؿ
الثقافة التنظيمية السائدة ميما كانت مناسبة الف الوضع اصبح يختمؼ تماما.
-5ادارة الفترة اال نتقالية:
تمثػؿ اصػػعب ميػاـ القائػػد التحػويمي النيػا تتطمػػب الػػتخمص مػػف القػديـ والػػوىـ بعظمػػة ىػػذا القػػديـ واف
سترتيجية مناسبة.
يتعامؿ مع كؿ مشكمة تظير بسبب التغيير با ا

-6تنفيذ التغيير ومتابعتو:
يقػػوـ القائ ػػد التحػػويمي ف ػػي المرحمػػة االخيػ ػرة بتنفيػػذ التغيي ػػر اي وضػػع اجن ػػدة التغييػػر موض ػػع التنفي ػػذ
صرر ضروري ىنا لتنفيذ التغيير ولنػا اف نتػذكر اف
والعناية بالقمقيف والمتارجحيف والمتردديف واف اال ا

التغيير رحمة وليس نقطة وصوؿ.

كمــا حــدد (رينســميث) وظــائف القائــد التحــويمي فــي االمــور اال تيــة( :القحطــاني ،2008 ،ص:
)167-165
 -1ادارة التنافس:
اي ادارة العمميات المتعمقػة بانشػطة المنظمػة ،وتجميػع المعمومػات وتنميػة القػدرة عمػى اسػتخداـ تمػؾ
المعمومات ،لزيادة الميزة التنافسية ويكوف ذلؾ مف خالؿ:
 وضع معايير النجاح المحكمة بشكؿ شمولي.
 وضع نظاـ معمومات شخصية ونظاـ معمومات تنظيمية.
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التحوولوةلتوصيؿ المعمومات في الوقت المناسب لمشخص المناسب.
 وضع نظاـ
ى

 -4ادارة التعقيد:

ػرت دفعػة واحػدة .بغػض النظػر عػف درجػة التغيػر،
تعنػي قيػاـ القائػد بالتعامػؿ مػع كثػرة المتغي ا

لجغرفيػة ويمكػف عمػؿ ذلػؾ مػف خػالؿ اتبػاع
ودرجة غموض او اختالؼ االىداؼ وتوسع المنطقػة ا ا

الخطوات التالية:

 ادارة العالقات عف طريؽ تمييز ما يجب اف تكوف عميو العالقات مع كؿ طرؼ.
لقرر المناسب.
 استخداـ االحاسيس في حالة نقص المعمومات التخاذ ا ا
 محاولة تحقيؽ التوازف بيف اطرؼ المصالح ميما كاف تباينيا
 تكييؼ المنظمة مع التوجو العالمي :ولتحقيؽ ذلؾ عمى القائد اف يقوـ بما يمي:
 وضع رؤية مستقبمية ذات توجو عالمي بكؿ مستوياتو.
 تحديد رسالة المنظمة بحيث تعكس التوجو العالمي.
 تغيير نسؽ القيـ والقناعات والسموكيات لتتالءـ مع التوجو العالمي.
 -1ادارة الفرق العالمية
يجػب عمػى القائػد اف يشػكؿ فػرؽ قػادرة عمػى تحقيػؽ التواصػؿ العػالمي المطمػوب ،بحيػث تمثػؿ كافػة

التخصصػات والمسػتويات االداريػة والخمفيػات الحضػارية ،باالضػافة الػى ضػرورة تػوفر الميػاارت
المغوية الالزمة النجاح تعامؿ المنظمة مع المنظمات العالمية التي تتعامؿ معيا.
 -0ادارة المفاجات وعدم التاكد:

عمى القيادات التحويميػة تطػوير قناعاتيػا الفكريػة واسػتعداداتيا العقميػة والسػموكية لمواجيػة المفاجػات
ػرارت،
ػدرتيا ومياارتيػا لمتعامػؿ مػع المفاجػات المتكػررة التخػاذ الق ا
ػرت المسػتمرة ،واف تنمػي ق ا
والتغي ا

خاصة في االوضاع غير المستقرة.
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لتدريب المستمر
 -5ادارة التعميم وا
التحوولوة
تحتػاج القيػادات ا ىلتحويميػة الػى ايجػاد نظػاـ تعميمػي وتػدريبي مسػتمر فػي المنظمػة ،لكثػرة المفاجػات

لتغيرت التي تواجو المنظمات التي تتطمب قدرة وميارة عالية لمتعامؿ معيا.
وا ا
ثالثا :خصائص القائد التحويمي

لكػػي يسػػتطيع القائػػد التحػػويمي ادارة التغييػػر وتحويػػؿ منظمتػػو نحػػو االفضػػؿ فان ػو ينبغػػي اف
يحوز عمى عدد مف الخصائص منيا ما يمي( :العمري ،4440 ،ص)11 :
در عمػػى خمػػؽ رؤيػػة ورس ػالة المنظمػػة وايص ػاليا بطريقػػة تسػػتثير وتػػدفع المرؤوسػػيف
 .1اف يكػػوف ق ػا ا
العتناقيا.

 .2اف يكػوف المبػرر مػف وجػوده ىػو نقػؿ النػاس نقمػة حضػارية فيػو يتمتػع بثقػة ذاتيػة عاليػة ويتمتػػع
لصرعات الداخمية
بوعي خاؿ مف ا ا

حضور واضحا ولو نشاط متفاعؿ ويشارؾ النػاس مشػاكميـ ويقػدـ ليػـ الحمػوؿ
ا
ضر
 .3اف يكوف حا ا
المناسبة

 .4اف يستطيع التعامؿ مع الغموض والمواقؼ المعقدة.
 .5يسػػعى لموصػػوؿ بمرؤوسػػيو الػػى تحقيػػؽ نتػائج عاليػػة تفػػوؽ االىػداؼ وتفػػوؽ مػا ىػػو متوقػػع مػػنيـ
ومف المنظمة.

ػتقرر الػػذي ال يػػؤدي
 .6يجػػب اف يكػػوف عنصػػر تغييػػر ومحػػب لممخ ػاطر المحسػػوبة وال يحػػب االسػ ا
الى التطوير.

ويرى كثر مف الكتّاب والبػاحثيف انػو ىنػاؾ خمػس سػمات رئيسػية لمقائػد التحػويمي وىػذه السػمات

فرد معينيف ولكنيا متاحة لكػؿ شػخص وفػي اي منظمػة او موقػع يقبػؿ فيػو تحػدي
حكر عمى ا ا
ليست ا
القيادة والتغيير وقد قدمنا ىذه السمات الخمس الرئيسية لتكػوف بمثابػة دليػؿ عممػي واسترشػادي لمقػادة
لكي يتبعػوه فػي محاولػة لقيػادة توجيػو االخػريف وتحويػؿ المنظمػات لالفضػؿ وتحقيػؽ انجػاز اسػتثنائي

وتشمؿ ىذه السمات عمى ما يمي( :العمري ،4440 ،ص)15-10 :
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عممية وواقعية
 .1رسم نماذج
التحوولوة
يعتبر القا ىدة التحويمييف واضحيف فيما يتعمؽ بقيـ ومعتقدات العمؿ كما اف معاييرىـ مفيومػة

لمجميػػع وسػػموكيـ يتنػاغـ مػػع قػػيميـ انيػػـ يجعمػػوف مرؤوسػػييـ يؤمنػػوف بتحقيػػؽ المسػػتحيؿ ويخططػػوف
ويخمقػػػوف الفػ ػػرص لتحقيػ ػػؽ النج ػ ػاح والق ػ ػادة التحػػػويمييف ال يعتم ػػدوف عمػ ػػى مجػ ػػرد االحادي ػػث البميغػ ػػة

والعبا ارت الرنانة بؿ تكوف افعاليـ وانجا ازتيـ مثاال يحتذى وتكوف سموكياتيـ مطابقة ومحققة القواليـ

ػزميـ بمػا يؤمنػوف بػو
فيـ نموذج لغيرىـ مف خالؿ تصرفاتيـ اليومية التي تثبت لمرؤوسػييـ مػدى الت ا
ويقولونو.
 .2اال ليام والرؤية الجماعية
ورء االفػػؽ كمػا انيػػـ يتطمعػػوف لممسػػتقبؿ ويتخيمػػوف الفػػرص
يتطمػػع القػادة التحػػويمييف الػػى مػا ا

ػرد مع ػا
الجذابػػة التػػي تنتظػػرىـ ويتصػػورف م ػا سػػيكوف عميػػو ىػػذا المسػػتقبؿ ويؤمنػػوف ب ػاف عمػػؿ االفػ ا
يمكنيـ مف تحقيؽ المستحيؿ.
اف رؤيػػتيـ الواضػػحة الشػػفافة لممسػػتقبؿ تػػدفعيـ لالم ػاـ ومػػع ذلػػؾ ف ػاف الرؤيػػة وحػػدىا ليسػػت
كافية بالنسبة لمقادة التحويمييف لذلؾ فانيـ يممكوف القدرة عمى الياـ افكارىـ لالخريف مف المرؤوسػيف
ػزميـ لػذلؾ فػاف القػادة التحػػويمييف لػدييـ معرفػػة بػاحالـ وامػاؿ وتطمعػات ورؤى
لكػي يحصػػموا عمػػى التػ ا
وقيـ المرؤوسيف.
 .3تحدي العممية
اف القادة التحويمييف يميموف بطبعيـ الى المغامرة المحسوبة والتحدي الذي يدفعيـ دوما الػى

االبداع والتجديد فيـ رواد لمتغيير ويميموف الى الخروج عػف نطػاؽ المػالوؼ الػى استكشػاؼ الغػامض
وىػػـ يبحثػػوف عػػف فػػرص لالبػػداع والنمػػو والتطػػور وىػػـ يػػدركوف جيػػدا اف كػػؿ االفكػار الجيػػدة ال تػاتي

بالضرورة منيـ لذلؾ فانيـ يعرفوف جيدا اف االشػخاص االخػريف القػريبيف مػف المشػاكؿ ربمػا يكونػوف

اكثر قدرة عمى التوصؿ الى حموؿ ليا معنى.

درؾ االفك ػار الجيػػدة وفػػي
وع ػادة م ػا تكػػوف مس ػاىمة الق ػادة التحػػويمييف االساسػػية ىػػي فػػي ا ا

مس ػاندة تمػػؾ االفك ػار واالسػػتعداد لتحػػدي النظ ػاـ لمحصػػوؿ عمػػى منتج ػات جديػػدة وعممي ػات وخػػدمات
ونظـ جديدة.
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دة التحويمييف جيدا اف االبداع والتغيير يشتمالف عمى التجربة والمخػاطرة والفشػؿ
ويعرؼ القا
التحوولوة

صموف العمؿ والتحدي ويتعمموف مف اخطائيـ كما يتعمموف مف نجاحاتيـ وعادة ما يبدا
ومع ذلؾ يوا
ى

الق ػادة التحػػويمييف ب ػالخطوات الصػػغيرة التػػي تحمػػؿ مقوم ػات النج ػاح ويحققػػوف نجاح ػات وانتص ػا ارت
صغيرة في البداية وعندما تتكرر ىذه االنتصا ارت الصغيرة فانيا تبني الثقة التي تمكنيـ مف مواجية

اكبر التحديات.

 .4تمكين االخرين من التصرف
ال تتحقؽ االحالـ العظيمة وال تتحػوؿ الػى واقػع مممػوس مػف خػالؿ اعمػاؿ فػرد واحػد بػؿ اف
القيادة التحويمية تعتمد بشكؿ اساسي عمى العمؿ الجماعي ومف ىػذا المنطمػؽ فػاف القػادة التحػويمييف

ػرر ولػذلؾ يمنحػونيـ الصػالحيات التػي تمكػنيـ مػف االبػداع
يمكنوف االخريف مف التصرؼ واتخػاذ الق ا

فػػي عمميػػـ والقػادة التحػػويمييف يشػػركوف جميػػع مػػف يعممػػوف فػػي المشػػروع او مػػف تيميػػـ النتػائج النيػػـ
يػػدركوف انػو فػػي منظمػات اليػػوـ ال توجػػد حػػدود وال يمكػػف اف يقتصػػر التعػاوف عمػػى مجموعػػة صػػغيرة

ػدرء والعمػالء والزبػائف والمػػورديف
مػف المخمصػيف بػؿ يجػب اف يشػتمؿ عمػى جميػػع زمػالء العمػؿ والم ا
والمواطنيف وجميع مف لو رؤية في العمؿ.
اف القػادة التحػػويمييف يتيحػوف الفػػرص لالخػريف الداء عمػػؿ جيػد فيػػـ يعرفػوف جيػػدا اف اولئػػؾ
الذيف يتوقع منيـ تقديـ افضؿ النتائج يجب اف يشػعروا بشػعور القػوة والصػالحية الشخصػية والممكيػة

ويػػدرؾ القػادة التحػػويمييف اف اسػػموب الػػتحكـ والسػػيطرة الػػذي انتيجتػػو الثػػورة الصػػناعية لػػـ يعػػد مطبقػا
ػزـ فػاف القػادة التحػويمييف يقػووف مقػدرة كػؿ
لذلؾ يعمموف ليجعموا الناس يشعروف بػالقوة والمقػدرة وااللت ا

فرد عمى الوفاء بالعيود التي قطعيا عمى نفسو.
 .5التشجيع

اف الوصوؿ الػى القمػة شػاؽ وطويػؿ ويشػعر النػاس بالتعػب والممػؿ وعػدـ القػدرة عمػى اكمػاؿ

يترجعػػوف ويحبطػػوف وىن ػا يبػػرز القائػػد التحػػويمي فػػي اسػػتثارة مرؤوسػػيو وتشػػجيعيـ
الطريػػؽ واحيان ػا ا
ودفعيـ لمواصمة تحقيؽ النجاح وال يالو القائػد التحػويمي جيػدا فػي تشػجيع مرؤوسػيو واظيػار التقػدير

لمجيػػوداتيـ ومس ػاىماتيـ ويشػػجعوف االحتف ػاؿ باالنج ػا ازت حتػػى ولػػو كان ػت بسػػيطة ويرسػػموف رس ػائؿ
شكر وتقدير لمف يستحقوف وىذه االحتفاالت ليست مجرد متعة وتسػمية ولكنيػا تشػجيع لقمػوب النػاس

وغػػرس االطمئنػاف فػػي نفوسػػيـ ولػػيس ىػػذا فحسػػب بػػؿ يكػػوف التشػػجيع بالمكافػات التػػي تػرتبط بػاالداء

فعنػػدما يجتيػػد العامػػؿ لرفػػع الجػػودة او تقػػديـ خدمػػة جديػػدة او عمػػؿ اي تغييػػر مػػؤثر مػػف اي نػػوع ال
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التحوولوة اف يحتفؿ بيذه المناسبة ويكاف العامؿ الف ىذا االحتفاؿ وتمؾ المكافػاة تنمػي
ينسى القائد التحويمي

روح الجماعة واالنىتماء والتالحـ في االوقات العصيبة لممنظمة.

وممػا سػػبؽ ي ػرى الباحــث اف خصػائص او سػػمات القائػػد التحػػويمي تكػػوف ظ ػاىرة فػػي سػػموكو
قدرتػو وافعالػو تنسػجـ مػع القػيـ
نتيجة شخصية القائد وىي عوامؿ ذات عالقة القائػد نفسػو كثقتػو فػي ا

التي يقوـ بصياغتيا ويحرص عمى تحقيقيا وميمػو لممخػاطرة المحسػوبة كمػا تكػوف ظػاىرة بتكيفػو مػع

البيئػة الخارجيػة ومنيػا تصػػور المسػتقبؿ والتعامػؿ مػع التعقيػػد واالوضػاع المتقمبػة ومواجيػة التحػػديات
المعاص ػرة وتكػػوف ظ ػاىرة ايض ػا فػػي النػػواحي التنظيميػػة كبن ػاء رؤيػػة مسػػتقبمية لممنظمػػة والعمػػؿ عمػػى

تحقيقي ػ ػا وحرصػ ػػو عمػ ػػى التطػ ػػور المسػ ػػتمر وانج ػ ػا ازت العمػ ػػؿ االسػ ػػتثنائية والنموذجيػ ػػة وتبػ ػػرز ىػ ػػذه

الخصػ ػائص عن ػػد تعامم ػػو م ػػع المرؤوس ػػيف حي ػػث يكس ػػب ثق ػػتيـ بتعامم ػػو بص ػػدؽ وش ػػفافية وزرع ف ػػييـ
بتفويض الصالحيات وتقدير مجيوداتيـ وتشجيعيـ عمى المباداة واالبتكار.

اربعا :ميام القائد التحويمي
لتحويمية ،يمكف اسػتخالص ميمػ ػات
مف خالؿ تحميؿ االدب النظري الذي بحث في القيػادة ا
ّ
القائد التحويمي التي تتمثّؿ في االتػػي (غنيـ4445 ،؛ العرفي وميدي4448 ،؛ مرعي: )4448 ،
درك الحاجة الى التغيير:
 -1ا ا
دركو الحاجة الى التغيير ومقدرتػو عمػى اقنػاع االخػريف .وبػذلؾ
مف ميمات القائد التحويمي ا ا

اسػػتثارة عقػػوؿ الع ػامميف لتجديػػد اىػػدافيـ وتطػػوير احتياجػاتيـ ،وبالت ػالي قبػػوؿ افك ػار التغييػػر ودعمي ػا،
ويسعى القائد التحويمي لموصوؿ بمرؤوسيو الػى تحقيػؽ انتاجيػة عاليػة تفػوؽ االىػداؼ ،وتفػوؽ مػا ىػو

متوقّػػع مػػنيـ مػػف المؤسسػػة ،فالقائػػد التحػػويمي عنصػػر تغييػػر ،ومحػػب لممخ ػاطر المحسػػوبة ال يحػػب
ػتقرر الػػذي ال يػػؤدي الػػى التطػػور ،كم ػا ان ػو يتصػػرؼ فػػي ضػػوء القػػيـ واالخالقي ػات االجتماعيػػة،
االسػ ا
من ػا مػػف اخطائػػو بقػػدر م ػا يػػتعمـ مػػف
وينظػػر الػػى الػػتعمـ عمػػى ان ػو ال ينتيػػي ،لػػذا يجػػب اف يػػتعمـ كػػؿ ّ
اخطاء االخريف.
 -4صياغة الرؤية والرسالة:
القادة التحويميوف قادة ليـ رؤية ،والرؤية اساس لعمميـ ،وتُعد صياغة الرؤية وايصاليا مػف قبػؿ
الق ػادة احػػد العناصػػر االساسػػية الدارة التغييػػر الن ػاجح ،والقائػػد التحػػويمي يحمػػـ ب ػاف يرتقػػي ب ػالعمالء
ػره فػػي االفػػؽ البعيػػد ،ممػا يجعمػػو يطمػػب كتابػػة ذلػػؾ
والعػامميف والمنظمػػة الػػى مسػػتوى الطمػػوح الػػذي يػ ا
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التحوولوةو سيحقؽ لمجميع نقمة حضارية ،تتحقّػؽ مػف خالليػا االحتياجػات الصػحيحة فػي
الطموح الذي يرى ان
تبني التغيير واثاره المحتممة.
النياية اذ يحتاج ا ىال ا
فرد لمعرفة كيفية واسباب ّ
 -3اختيار انموذج لمتغيير ومسا ارتو:
االنموذج المناسب لمتغيير في المؤسسة يتمثؿ في تمؾ االفكار التي سبقت تجربتيا واثبتػت

فعاليتيا تحت ظروؼ مشابية ،والتي تكوف مالئمػة لمظػروؼ والواقػع العممػي الػذي تعيشػو المؤسسػة،
كما اف المسا ارت المناسبة تتحدد مف خالؿ وضع االولويات والخيا ارت بالشكؿ الػذي يخػدـ المنظّمػة
ويحقؽ اعمى فعالية ممكنة.

سترتيجيو الجديدة:
 -4صياغة اال ا
لتحقيػػؽ الرؤيػػة التػػي رسػػميا القائػػد التحػػويمي والرس ػالة التػػي اعػػدىا ،فان ػو يحت ػاج الػػى وضػػع
سترتيجية جديػدة تاخػذ فػي الحسػباف التيديػدات المتوقعػة ،والفػرص المتاحػة ،ونقػاط القػوة والضػعؼ،
ا ا
لفعالػػة لمتغييػػر ايج ػاد
ويكػػوف باسػػتطاعتيا مواجيػػة المنافسػػيف والتفػ ّػوؽ عمػػييـ ،وتسػػتمزـ االسػ ا
ػترتيجيو ا ّ
ػرد واعط ػائيـ سػػمطة لقي ػادة التغييػػر والعمػػؿ بصػػورة جماعيػػة مػػع فريػػؽ
تح ػالؼ مػػع مجموعػػة مػػف االفػ ا
ػترتيجيو
عمػػؿ ،فضػػال عػػف الحاجػػة السػػتخداـ كػػؿ الوس ػائؿ الممكنػػة اليص ػاؿ الرؤيػػة الجديػػدة واالسػ ا
وشرحيما والتاكيد عمى اىمية ايجاد اداة تشكيؿ انموذج لتوجيو السموؾ المتوقع لجميع العامميف.
لتزم من خال ل ثقافة المنظمة:
 -5تعبئة اال ا
سترتيجيو ،ال يمكػف اف يػتـ فػي ظػؿ االداء والثقافػة التنظيميػة
اف تحقيؽ الرؤية والرسالة واال ا
ػزـ برؤيػ ػػة
الس ػ ػائدة ميم ػ ػا كان ػ ػت مناسػ ػػبة ،الف الوضػ ػػع اصػ ػػبح مختمف ػ ػا تمام ػ ػا ،واصػ ػػبح يتطمػ ػػب االلػ ػ ا
ػدر عمػػى تػػرويج افك ػاره
ػترتيجية جديػػدة ورس ػالتيا .وىكػػذا ف ػاف عمػػى القائػػد التحػػويمي اف يكػػوف مقتػ ا
اسػ ا

سترتيجيو الجديدة عمى العامميف معو ،ليس ىذا فقط ،وانمػا عميػو اف
المتمثّمة في الرؤية والرسالة واال ا

ػتحمس ليػا ،وىػذا لػف يػاتي اال اذ اوجػد القائػد ثقافػة جديػدة،
يولّد الحماس لدييـ ّ
لتبني تمؾ االفكار وال ّ
ػزـ القيػادة االداريػة وقناعتيػا فػي
تبنييػا ،فنجػاح التغييػر عمػى مػدى ال ا
وعزما اكيػدا مػف العػامميف عمػى ّ

لتبنػػي برنػامج لمتغييػػر؛ مػػف اجػػؿ تحسػػيف الوضػػع التنافسػػي لممنشػاة ،وىػػذه
المنظمػػة بضػػرورة الحاجػػة ّ
فعالػػة مػػف خػػالؿ توضػػيح الرؤيػػة ،وايص ػاليا لجميػػع
القناعػػة يجػػب اف تتػػرجـ فػػي شػػكؿ دعػػـ ومػػؤازرة ّ
ػزميـ ف ػػي المس ػػتويات الوس ػػطى لتنفي ػػذ
العػ ػامميف ف ػػي المنظم ػػة ،والحص ػػوؿ عم ػػى والء الم ػػديريف والت ػ ا
التغيير.
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التحوولوةال نتقالية:
 -6ادارة المرحمة ا
فرد ابتداء مف التحرر مف القديـ
ييتـ القائدى التحويمي بالمرحمة االنتقالية التي يعيش فييا اال ا

ػرد قػد تحػرروا مػف القػديـ ،وانيػـ تخمصػوا
الػى تنفيػذ عمميػة التغييػر ونجاحيػا ،بػاف يتاكػد مػف اف االف ا
ايضا مف انتمائيـ لمقديـ.
خامسا :مقارنة بين القائد التحويمي والقائد التقميدي

عنػػد التحػػدث عػػف انمػػوذج القائػػد التحػػويمي مقارنػػة بالقائػػد غيػػر التحػػويمي ،يتّضػػح اف القائػػد
لمميػ ػػـ الػ ػػذي يسػ ػػتخدـ ابداعػ ػػو واليامػ ػػو لمت ػ ػاثير فػ ػػي مرؤوسػ ػػيو ،فيػ ػػو يتحػ ػػدث
التحػ ػػويمي ىػ ػػو القائػ ػػد ا ُ
ػر مػػف الوسػائؿ غيػػر االعتباريػػة لتجػاوز الواقػػع
لممرؤوسػػيف عػػف كيفيػػة االداء ويثػػؽ بيػػـ ويسػػتخدـ كثيػ ا

الذي يزخر باالخطاء محاوال تغييره مػف خػالؿ المرؤوسػيف ،والجػدوؿ التػالي يوضػح خصػائص القائػد
التحويمي مقارنة بالقائد غير التحويمي:

جدول ()5

مقارنة بين القائد التحويمي والقائد التقميدي
م
1
4
1

االبعاد السموكية

لرىف.
عالقتو وتفاعمو مػع الوضػع يكافح لتغيير الوضع ا ا

لرىف
ا ا

االىداؼ المستقبمية
القابمي ػ ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػػى المحاكػ ػ ػ ػ ػاة
والمماثمة لالخريف

0
5

القائد التحويمي

الثقة باالخريف
الخبرة

القائد التقميدي
يرغ ػػب بابقػ ػاء الوض ػػع كمػ ػا ى ػػو

دوف تغيير.

رؤيػػة ثاقبػػة مطمعػػة الػػى التغييػػر تنبثػ ػػؽ مػ ػػف الوضػ ػػع الق ػ ػائـ دوف
لرىف.
الجوىري لموضع ا ا

تغييرت جوىرية.
ا
احداث

توج ػػو مش ػػترؾ م ػػع م ػػف ى ػػـ ف ػػي التوج ػػو نح ػػو االخػ ػريف ومحاول ػػة

وض ػ ػػعية افض ػ ػػؿ ورؤي ػ ػػة مثالي ػ ػػة تقميدىـ دوف تفكير.

لتحقيؽ التميز عمى االفضؿ.

تكػ ػريس الجي ػػود واثػ ػارة الحمػ ػاس ع ػ ػػدـ رغب ػ ػػة ف ػ ػػي االنػ ػ ػدماج م ػ ػػع
تحمؿ المخاطر.
ورغبة في ّ

االخريف واالقتناع بيـ.

خبػ ػ ػرة اس ػ ػػتخداـ غي ػ ػػر اعتيادي ػ ػػة خبػ ػرة ف ػػي اس ػػتخداـ المت ػػوافر ل ػػو
وتج ػاوز المػ ػالوؼ والتقميػػدي ف ػػي مػػف وس ػائؿ وم ػا ىػػو محػػدد مػػف
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لسموكية
االبعاد ا
ى

6
7
8

9

14

السموؾ
التحسس البيئي

وضوح االلفاظ

اساس القوة ومصدرىا

العالق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيف القائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
والمرؤوسيف

ى

ىعالقة الكيادة التحويلية بتحكيل األهداف االسرتاتيجية

ىى

القائد التحويمي

القائد التقميدي

اساليب العمؿ.

اطػ ػ ػػر واس ػ ػ ػاليب عمػ ػ ػػؿ لتحقيػ ػ ػػؽ

معايير سموكية غير تقميدية.

معايير سموكية تقميدية.

االىداؼ.

حاج ػػة قوي ػػة لمتحس ػػس والتحمي ػػؿ ال يػ ػ ػػركف الػ ػ ػػى التحميػ ػ ػػؿ البيئػ ػ ػػي
لرىف.
البيئي لتغيير الوضع ا ا

لرىف.
لمحفاظ عمى الوضع ا ا

وض ػػوح عػ ػا ٍؿ لممس ػػتقبؿ وتحدي ػػد ضػ ػ ػ ػػعؼ وضػ ػ ػ ػػوح فػ ػ ػ ػػي وضػ ػ ػ ػػع

دقيؽ لموسائؿ التقميدية التاثيرية .االى ػ ػ ػػداؼ وع ػ ػ ػػدـ وض ػ ػ ػػوح ف ػ ػ ػػي
استخداـ الوسائؿ القيادية.

قوة شخصية معتمدة عمى الخبرة قػ ػ ػػوة الموقػ ػ ػػع والقػ ػ ػػوة الشخصػ ػ ػػية
واعج ػ ػاب المرؤوسػ ػػيف بالسػ ػػمات المعتم ػػدة عمػ ػػى الخب ػ ػرة والمركػ ػػز

المميمة والبطولية.

االجتماعي.

تحويؿ اتجاىات المرؤوسيف الى البعػ ػػد عػ ػػف االجم ػ ػاع فػ ػػي االارء
ػرت الجذري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة واالعتم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاد عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى االوامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
دعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ التغييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ا
والتوجيات المباشرة.

وتنفيذىا.

المصدر( :مرعي)10 :4448 ،
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ادلبحث انثانث

انتحذَاث ادلستقبهُت نهقائذ انتحىَهٍ
 تمييد.

 اوال :تفكير القائد التحويمي الفمسطيني.

 ثانياً :نماذج قيادات فمسطينية تحويمية.

 ثالث ـا :القي ـادة التحويميــة الفمســطينية وموقفي ـا مــن التحــديات السياســية
المستقبمية.

 رابعاً :ماىية ومفيوم القيادة السياسية.

 خامساً :اسموب القيادة التحويمية لمقيادات السياسية.

 سادســــاً :محــــددات المشــــروع الــــوطني الفمســــطيني لمقيــــادات التحويميــــة
الفمسطينية.

 سابعاً :القيادة التحويمية في المنيج النبوي الشريف.
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التحوولوة
ى
اسة الحالية في تناوليا لمقيادة التحويمية السياسية تركز عمى القائد السياسي التحويمي
اف الدر

باعتباره العنصر االكثر اىمية في العممية القياديػة وااليسػر عمميػا فػي تتبػع خصائصػو وتػاثيره ،دوف
اف يعني ذلؾ الخمط بيف مفيومي القيادة السياسية والقائػد السياسػي الف االخيػر عنصػر القيػادة التػي

ىي -كما ذكرنا -ليست بالظاىرة الفردية.

ولعػػؿ مػػف المبػػررات االخػػرى ليػػذا التركيػػز عمػػى عنصػػر القائػػد السياسػػي فػػي ىػػذه الدارسػػة

ضػػرورة التمييػػز بػػيف القائػػد السياسػػيي كظػػاىرة فرديػػة وبػػيف النخبػػة السياسػػية كظػػاىرة جماعيػػة تتعمػػؽ
بجماعة محدودة تؤثر سياسيا عمى القائد لحثو عمى اتخاذ قرار معيف او لصرفو عف اتخاذ قرار ما.
ومما ال شؾ فيو اف تفكير القائد السياسي الفمسطيني التحويمي ينصب بالدرجة االولى عمػى
تحقيػػؽ االىػػداؼ االسػػتراتيجيو الفمسػػطينية والمتعمقػػة بتحريػػر فمسػػطيف مػػف البحػػر الػػى النيػػر وكػػذلؾ

تعزيػز ثقافػػة المقاومػػة فػػي نفػوس ابنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني وصػوال الػى اليػػدؼ االسػػمى – المشػػار لػػو
انفا ،-كما يسعى القادة الفمسطينيوف الى بمورة كؿ الخطوات التي مف شانيا خدمة اليػدؼ االساسػي
والمتعمػػؽ بتحريػػر فمسػػطيف مػػف خػػالؿ المحافظػػة عمػػى الثوابػػت الفمسػػطينية بكافػػة قضػػاياىا الفرعيػػة

وصوال الى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره وعدـ التقيقر اماـ المحتؿ الغاصػب سػواء كػاف
ذلؾ في ساحات الجياد او عمى طاوالت المفاوضات السياسية ،ومما ال شػؾ فيػو بػاف مػا يؤكػد ذلػؾ
ىػػو اصػرار فصػػائؿ المقاومػػة الفمسػػطينية عمػػى انتػزاع حقوقيػػا ومطالبيػػا مػػف بػراثف العػػدو الصػػييوني

الغاصػػب ابػػاف حػػرب العصػػؼ المػػاكوؿ فػػي شػػير اغسػػطس مػػف العػػاـ  ،4410وال شػػؾ اف صػػالبة
القائػػد السياسػػي الفمسػػطيني واص ػ ارره عمػػى انت ػزاع حقوقػػو المشػػروعة اسػػتطاع اف يرسػػـ اىػػـ مالمػػح

وسمات نمط القيادة السياسية في التراث العربي واالسالمي المعاصػر ،وىػو مػا سػياتي الباحػث عمػى
ذكره بشىء مف التفصيؿ.
اوال :تفكير القائد التحويمي الفمسطيني
يصؼ (اليواري) نمط تفكير القائد التحويمي ،حيث يقوؿ انو صػاحب رؤيػة يػرى شػيئا بعيػدا

برؤية جديدة يعتبر نفسو صاحبيا ،صاحب رسالة ينقؿ تابعيو نقمة حضارية ،اىدافو عالية والمعايير
التػي يطمبيػا مرتفعػة ،قػدوة ،يقمػده النػاس وتحػب اف تنتمػي اليػو ،ذو مسػتوى عػاؿ مػف التعبيػر

ػرر ذاتػي عػالي ،ذو حضػور بػدني
االنفعػالي ،ذو ثقػة ذاتيػة عاليػة ،واحسػاس عػاؿ بالػذات ،واص ا

ديناميكي ونشاط واضح ،يستنير ويوضح المشاعر بيف التابعيف ويقدـ ليـ حموال جذرية واحيانا حموال
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ذو جاذبيػة شخصػية موجيػة ذاتيػا نحػو المجموعػة ،ينػاقش ويحػاور ،يػدير
متطرفػة لمشػاكميـ،
التحوولوة

ويستخدـ الرموز ليعبر عف تمؾ المعػاني يسػتخدـ شػعاارت ومصػطمحات جديػدة ،يسػتخدـ
بالمعاني،
ى

درسػة
لغػة جديػدة ،يسػتخدـ كػؿ االسػاليب االلياميػة ،يسػتثير تابعيػو عقميػا ،ويشػجعيـ عمػى اعػادة ا

اىػدافيـ ورسػائميـ وذلػؾ بتقػديـ رؤى واىػداؼ ووسػائؿ وبػدائؿ جديػدة ،يرقػى برغبػات تابعيػو ،يسػتخدـ
سيكولوجية الجماىير( .اليواري ،1996 ،ص. )67-61 :

وممػػا سػػبؽ يػػرى الباحـــث أف القائػػد التحػػويمي يتمتػػع بالجاذبيػػة الشخصػػية ويمػػارس أسػػاليب
إليامية باالضافة إلى استشارتو لتابعيو عقمياً واىتمامو بالناس وبما يحتاجوف مف الرعاية

ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ

ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى دافعيػػة أقػػوى عنػػد التػػابعيف لتحقيػػؽ أداء أكثػػر ممػػا ىػػو متوقع ػاً أو كػػاف متصػػو اًر واف
الد ارسػة الحاليػػة فػػي تناوليػػا لمقيػػادة التحويميػػة السياسػػية تركػػز عمػػى القائػػد السياسػػي التحػػويمي باعتبػػاره
العنصر االكثر اىمية في العممية القيادية وااليسر عمميا في تتبع خصائصػو وتػاثيره ،دوف اف يعنػي

ذلؾ الخمط بيف مفيومي القيادة السياسية والقائد السياسي الف االخير عنصر القيادة التي ىي -كمػا
ذكرنا -ليست بالظاىرة الفردية.
ولعؿ مف المبررات االخرى ليػذا التركيػز عمػى عنصػر القائػد السياسػي فػي ىػذه الدارسػة ىػو

ضػػرورة التمييػػز بػػيف القائػػد السياسػػي كظػػاىرة فرديػػة وبػػيف النخبػػة السياسػػية كظػػاىرة جماعيػػة تتعمػػؽ
بجماعة محدودة تؤثر سياسيا عمى القائد لحثو عمى اتخاذ قرار معيف او لصرفو عف اتخاذ قرار ما.

ومما ال شؾ فيو اف تفكير القائد السياسي الفمسطيني التحويمي ينصب بالدرجة االولى عمػى
تحقيػػؽ االىػػداؼ االسػػتراتيجيو الفمسػػطينية والمتعمقػػة بتحريػػر فمسػػطيف مػػف البحػػر الػػى النيػػر وكػػذلؾ

تعزيػز ثقافػػة المقاومػػة فػػي نفػوس ابنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني وصػوال الػى اليػػدؼ االسػػمى – المشػػار لػػو

انفا ،-كما يسعى القادة الفمسطينيوف الى بمورة كؿ الخطوات التي مف شانيا خدمة اليػدؼ االساسػي
والمتعمػػؽ بتحريػػر فمسػػطيف مػػف خػػالؿ المحافظػػة عمػػى الثوابػػت الفمسػػطينية بكافػػة قضػػاياىا الفرعيػػة

وصوال الى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره وعدـ التقيقر اماـ المحتؿ الغاصػب سػواء كػاف
ذلػػؾ فػػي سػػاحات الجيػػاد او عمػػى طػػاوالت المفاوضػػات السياسػػية ،مػػا يؤكػػد ذلػػؾ ىػػو اصػرار فصػػائؿ
المقاومة الفمسطينية عمػى انتػزاع حقوقيػا ومطالبيػا مػف بػراثف العػدو الصػييوني الغاصػب ابػاف حػرب

العصػ ػػؼ المػ ػػاكوؿ فػ ػػي شػ ػػير اغسػ ػػطس مػ ػػف العػ ػػاـ  ،4410وال شػ ػػؾ اف صػ ػػالبة القائػ ػػد السياسػ ػػي
الفمسطيني واص ارره عمى انتزاع حقوقو المشروعة استطاع اف يرسـ اىػـ مالمػح وسػمات نمػط القيػادة

السياسية المعاصرة.
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التحوولوةفمسطينية تحويمية:
ثانياً :نماذج قيادات
يظيػػر تفكىيػػر القائػػد التحػػويمي الفمسػػطيني فػػي شخصػػيات قياديػػة فمسػػطينية شػػيد ليػػا التػػاريخ

الفمسطيني فػي م ارحػؿ الصػراع المختمفػة بتحػوالت وتغيػرات فػي معركػة النضػاؿ والصػمود الفمسػطيني
حيػ ػػث اسػ ػػتطاع عػ ػػدد مػ ػػف قػ ػػادة الشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني أف يمارس ػ ػوا القيػ ػػادة التحويميػ ػػة فػ ػػي تنظيمػ ػػاتيـ
وجماعاتيـ ومنيـ الشيخ المؤسس الشييد أحمػد ياسػيف ،وال ارحػؿ ياسػر عرفػات " أبػو عمػار" والحكػيـ

ج ػػورج حػ ػػبش والػػػدكتور فتحػ ػػي الشػ ػػقاقي وعػػػدد مػػػف القيػ ػػادات الفمسػ ػػطينية التػ ػػي ليػػػا دور فػ ػػي قيػ ػػادة
التنظيم ػػات الفمس ػػطينية وك ػػذلؾ النض ػػاؿ والكف ػػاح م ػػف أج ػػؿ القض ػػية الفمس ػػطينية ف ػػي م ارح ػػؿ وفتػ ػرات
مختمفة في تاريخ الصراع وبأشكاؿ متنوعة ووسائؿ متعددة فقد استطاعت أف ترسـ برامجيػا الوطنيػة
والمحافظة عمى أىدافيا اإلستراتيجية والثوابت الفمسطينية
الشييد الراحل ياسر عرفات
يعتبر الشييد الراحؿ أبو عمار رم اًز مف رموز الشعب الفمسطيني بػؿ عممػاً مػف أعػالـ الثػورة

الفمسػػطينية التػػي قادىػػا عػػاـ  1965ضػػد االحػػتالؿ اإلس ػرائيمي فػػالثورة الفمسػػطينية تعتبػػر أوؿ تجربػػة
نضالية فمسطينية ونقمة تحويمية لمشعب الفمسطيني قادىا الراحؿ أبو عمار وأسس مػف خالليػا حركػة

التحريػػر الػػوطني الفمسػػطيني فػػتح التػػي كانػػت تتبنػػى فػػي دسػػتورىا ونظاميػػا الػػداخمي ىػػدفاً اسػػتراتيجياً
واضػػحاً وىػػو تحريػػر كامػػؿ الت ػراب الفمسػػطيني وخاضػػت ص ػوالت وج ػوالت ومعػػارؾ ضػػد االح ػػتالؿ

الصييوني وحققت انتصارات مختمفة.

فالثورة الفمسطينية لػو اسػتمرت كمػا بػدأت ألنجػزت وحققػت أىػدافيا االسػتراتيجية التػي تبنتيػا
حركػ ػػة فػ ػػتح حينمػ ػػا تأسسػ ػػت عػ ػػاـ  1965ولكػ ػػف حيكػ ػػت الم ػ ػؤامرات ورسػ ػػمت المخططػ ػػات ونظمػ ػػت
االتفاقيػػات ومشػػاريع التسػػوية إلنيػػاء الصػراع الفمسػػطيني اإلسػرائيمي ممػػا جعػػؿ قيػػادة منظمػػة التحريػػر
الفمس ػػطيني تت ارج ػػع وتتح ػػوؿ م ػػف مش ػػروع ث ػػورة ومقاوم ػػة إل ػػى مش ػػروع تس ػػوية وس ػػمـ م ػػع االح ػػتالؿ
اإلسرائيمي وبدأت االتفاقيات بيف المنظمة ودولة االحتالؿ والتراجع والتنازؿ عف اليدؼ اإلستراتيجي

المجمع عميو عند كافة الفصائؿ وىو تحرير كامؿ التراب الفمسطيني.

إف قياـ الثورة الفمسطينية خارج أرض فمسطيف وتمركزىا فػي دوؿ الجػوار ىػو مػا أممػى عمػى
قيادتيا النزوؿ بسقؼ برنامجيا لكػي ينسػجـ مػع السياسػات العربيػة متخميػة عػف البرنػامج األساسػي ل ػ

(ـ ت ؼ) الذي دعا إلى قيػاـ دولػة عمػى كامػؿ األرض الفمسػطينية وظيػر التحػوؿ إيضػاً فػي مرحمػة
إعالف االستقالؿ عاـ  1988حينما شكمت بداية التحوؿ في مرجعية الحقوؽ المشروعة وفي مفيػوـ
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التحوولوةشػػروع الػػوطني فػػموؿ م ػرة يػػتـ االعت ػراؼ بػػالق اررات الدوليػػة بػػديالً عػػف الشػػرعية
الثوابػػت الوطنيػػة والم
اعتمادىا كمرجعية لممشروع الوطني وبالتالي فإف مسار التحوالت والتنازالت التي فرضػت
التاريخية و
ى
عمى القيادة الفمسطينية بتأثير عربي ىو ما أوصميا إلى المشاركة في مفاوضات مدريػد عمػى أسػاس

الشػروط األمريكيػة واإلسػرائيمية ثػـ عقػػد اتفاقيػة اوسػػمو مػع الجانػب اإلسػرائيمي التػي جػػرى فػي التسػػميـ
بوجود الدولة اإلسرائيمية والتخمي عػف خيػار المقاومػة المسػمحة ،ومػع توقيػع اتفػاؽ أوسػمو تػـ االنتقػاؿ

والتحوؿ مف فكرة دولة فمسطيف المعمنػة فػي الج ازئػر إلػى مشػروع غػزة أريحػا أوالً وبالتػالي تػـ االنتقػاؿ
مف مشروع وطني متسقؿ ومقاوـ لمشروع وطني خاضع لشروط التسوية غير المتوازنة.

إف ىػػذه التحػوالت المتدحرجػػة فػػي تػػاريخ الصػراع بقيػػادة ال ارحػػؿ أبػػو عمػػار جمعػػت منػػو قائػػداً

فمسػطينياً تحػويميالً عمػى الػرغـ مػػف أنػو لػـ يحمػؿ إجمػاع داخػػؿ منطمػة التحريػر وفػي األوسػاط الفكػرة
الفمسػ ػػطينية بػ ػػؿ إف ىػ ػػذا التحػػػوؿ والتغيػ ػػر والتطػ ػػور أدى إلػ ػػى انقسػ ػػاـ عميػ ػػؽ وعمنػػػي فػ ػػي الصػ ػػفوؼ

واألىداؼ الفمسطينية .
اإلمام الشييد أحمد ياسين
وقػػد تمثػػؿ تفكيػػر القائػػد الفمسػػطيني التحػػويمي فػػي شخصػػة اإلمػػاـ الشػػييد أحمػػد ياسػػيف الػػذي

كاف يتمتع بالتأثير المثالي والكاريزما وىو شخصية آسرة تدعو إلى المثالية ،والقيـ السامية فرحـ اهلل

الشػيخ القائػد المؤسػس أحمػد ياسػيف الػذي رفعػو إيمانػو لمتضػحية والعمػؿ حيػث إف التػأثير المثػالي
والكاريزما الشخصية والتحفيز اإلليامي واالثارة العقمية واسموب االقناع والمنطػؽ الػذي تمتػع بػو وىػو

مقعد معذور منحو وىيأه ليقود تنظيماً فمسطينياً بأىداؼ استراتيجية حافظ عمييا حتى لقي اهلل تعػالى
عمى ذلػؾ بػؿ أصػبح عممػاً مػف أعػالـ أمتنػا ورمػ ازً مػف رموزىػا وىػو يقػود أمػة نائمػة ضػعيفة ويتحػدى
قػػادة آخ ػريف فػػي أمػػـ متقدمػػة تمتمػػؾ القػػوة والتكنولويجػػا وغيرىػػا لكػػف فػػي نظػػر الػػذيف أمتمك ػوا التػػأثير

المثالي أوىف مف بيت العنكبوت ومف المعموـ أف الشيخ أحمد ياسيف كاف مشػموالً شػمالً تامػاً حتػى ال
يستطيع أف يطرد ذبابو وقعت عمى وجنتيو أو جبينو.

لقد كاف التفكير التحويمي والتغييري لدى اإلماـ الشييد أحمد ياسيف حاض اًر في كؿ محطات

حيات ػػو فحينم ػػا س ػػاىـ وق ػػرر بن ػػاء الجامع ػػة اإلس ػػالمية ف ػػي غػ ػزة إنم ػػا ق ػػر ذل ػػؾ لبن ػػاء الش ػػبا واالنس ػػاف
والمجتمع الفمسطيني حيث كانت الجامعة اإلسالمية نقمة نوعيػة فػي بنػاء وتخػريج أجيػاؿ تعػي وتفيػـ

طبيعة الصراع وتحمؿ األىداؼ االستراتيجية الفمسػطينية فػي عقوليػا مػف خػالؿ المػؤتمرات والنػدوات
والمقػػاءات المختمفػػة إضػػافة إلػػى د ارسػػة المسػػاقات المتعػػددة لمقضػػية الفمسػػطينية ومحطػػات االحػػتالؿ

فييا.
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التحوولوةاضػػحاً أيض ػاً فػػي قيادتػػو التحويميػػة بنػػاء المجمػػع اإلس ػالمي فػػي غ ػزة الػػذي كػػاف
وممػػا كػػاف و

ييػػدؼ مػػف خاللػػوى إلػػى دعػػـ صػػمود الفق ػراء والمحتػػاجيف واسػػتيعاب أبنػػائيـ والتخفيػػؼ مػػف معانػػاتيـ

والوقوؼ إنسانياً ومعنوياً معيـ ليتمكنوا مف بناء أسرىـ إلى أصبح اليػوـ العمػؿ الخيػري والمؤسسػاتي

لدى حركة حماس عامؿ رئيس في دعـ صمود شعبنا الفمسطيني.

وظي ػػر التفكي ػػر التح ػػويمي أيضػ ػاً ف ػػي ش ػػخص اإلم ػػاـ أحم ػػد ياس ػػيف ف ػػي قيادت ػػو لالنتفاض ػػة

الفمسػػطينية مػػع ثمػػة مػػف رفقػػاء دربػػو مػػف حركػػة حمػػاس وبعػػض الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غ ػزة
حي ػػث كان ػػت االنتفاض ػػة الفمس ػػطينية ع ػػاـ  1987نقم ػػة نوعي ػػة ومحط ػػة تحويمي ػػة ف ػػي ت ػػاريخ الصػ ػراع

اإلسرائيمي حينما انتفض الشعب الفمسطيني بالحجارة ضد ظمـ االحػتالؿ واسػتبداده وعنجييتػو حينيػا
قرر اإلمػاـ احمػد ياسػيف تبنػي االنتفاضػة وقيادتيػا مػع عػدد مػف إخوانػو مػف حركػة حمػاس والفصػائؿ

الفمسطينية إلى أف تـ إخمادىا مع توقيع اتفاقية أوسمو.

والجػػدير ذك ػره أف انتفاضػػة األقصػػى عػػاـ  4444كانػػت أيض ػاً محطػػة تاريخيػػة ممي ػزة ونقمػػة

تحويميػػة ف ػػي تػػاريخ الصػ ػراع الفمس ػػطيني اإلس ػرائيمي حي ػػث كػػاف لمش ػػيخ أحم ػػد ياسػػيف دور كبي ػػر ف ػػي

عسكرتيا وتحصينيا رغـ كؿ محاوالت االلتفاؼ عمييا واخمادىا ومنع عسكرتيا.

فشخصػػية الشػػيخ رحمػػو كانػػت شخصػػية قػػادرة عمػػى التػػأثير فػػي اآلخ ػريف فػػي كػػؿ أح ػواليـ

وشخصػػية مجمعػػة يتمػػؼ حوليػػا النػػاس حيػػث اسػػتطاع رحمػػو اهلل أف يكػػوف دائم ػاً صػػماـ األمػػاف فػػي
عالقات حركتو الداخمية والخارجية بؿ ونجح في مع رفاقو في توجيو الصراع في جبية واحدة داخػؿ

أرض فمسطيف ومع العدو الصييوني فقط.

ثالثاً :القيادة التحويمية الفمسطينية وموقفيا من التحديات السياسية المستقبمية
ػر النيػا بطيئػة الحركػة .كػذلؾ فانػو لػيس مػف
يكتنػؼ تغييػر المنظمػات صػعوبات كبيػرة نظ ا

ػرءات وقػوانيف
ػرء التغييػر فػي المنظمػات ،الف التغييػر يصػطدـ بمػوائح واج ا
السػيؿ عمػى القػادة اج ا
وانظمة تحد مف قدرة وسرعة المنظمة عمى االستجابة .وىكذا

فانػو مػف السػيؿ عمػى القائػد االداري ،قيػادة منظمتػو فػي حالػة اليػدوء والركػود ،وفػي حالػة

ػرت محميػة او عالميػة تفػرض وجػود بيئػة متغيػرة ،امػا عنػدما
ػتقرر والثبػات ،وعػدـ وجػود متغي ا
االس ا

ػرت
تصبح االحواؿ متغيرة وغير مسػتقرة ،والظػروؼ متطػورة ،وتصػبح المنظمػة امػاـ تحػديات ومتغي ا

عالمية ومحمية كبيرة ،فاف القائد يحتاج الى تغيير موقفو واسموبو القيادي واستبدالو باسموب تطوري

61

الفصلىالثاني

ى

ىعالقة الكيادة التحويلية بتحكيل األهداف االسرتاتيجية

ىى

المدخلىاإلداريىللقوادةى

عمى التغيير ،حتى ال يفقد السيطرة عمػى مجريػات االحػداث فػي المنظمػة ،وحتػى
اكثر مرونة واقباال
التحوولوة
ىداؼ التنظيـ االداري.
يستطيع تحقيؽ ا ى

ويمكه تلخيص التغير في مىقف القائذ االداري التحىيلي في ظل متغيرات القرن الجذيذ ،كما بينها
كوتر 1990وذكرىا (القحطاني ،2008 ،ص)159-158 :
 -1ايجاد رؤية مستقبمية جديدة بعيدة المدى ،مع ضرورة اف تتحػدد الرسػالة واالىػداؼ وتوضػع
سترتيجيات التي تسيـ في انجازىا.
ليا اال ا
 -4التػاثير عمػى العػامميف مػف خػالؿ بػث روح الفريػؽ الواحػد بيػنيـ ،وتشػجيعيـ عمػى فيػـ رؤيػة
سترتيجيات تحقيقيا والعمؿ نحو انجاز اىدافيا.
ورسالة المنظمة واالستجابة ال ا
 -1اشػباع حاجػات العػامميف االنسػانية المتعمقػة بػالتغيير ،ودعميػـ لمتغمػب عمػى المعوقػات التػي
تحوؿ دوف اشباع تمؾ الحاجات.
ػرت جوىريػة فػي اداء
 -0يتػولى القائػد التحػويمي بنػاء عالقػات طيبػة مػع العػامميف ،لتحقيػؽ تغيي ا
المنظمة وتطوير قدرتيا عمى المنافسة.

 -5القائػد االداري يفكػر ويحفػز ويشػجع العػامميف ،ويتبنػى تحقيػؽ االىػداؼ بنشػاط ،وبشػكؿ

شخصي وطريقة مبتكرة .ويعمؿ القائد ما يمكنو لتحسيف وتغيير النظـ والتنظيمات القائمة.

 -6اظيار الفرؽ بيف اسموب االدارة ،واسموب القيادة الذي يتبناه ،باالضافة الى ما ىو مكمؼ
بو مف مياـ ادارية ،ليحسف التعامؿ مع متطمبات التغيير.

 -7التعامػؿ مػع العػامميف مػف منطمػؽ الحاجػة الػى مسػاعدتيـ لػو ولممنظمػة ،ولػيس مػف منطمػؽ
التوجيو الذي تقوـ عميو القيادة التقميدية .وىذا التحوؿ في التفكير سيسػاعد فػي تحقيػؽ رؤيػة
ػترتيجياتيا ،ومػف ثػـ التركيػز عمػى تييئػة المرؤوسػيف ،بػدال مػف تييئػة التنظػيـ
المنظمػة واس ا
فقط.

 -8التوجو نحػو تحقيػؽ النتػائج بشػكؿ يفػوؽ التوقعػات ،مػف خػالؿ الجمػع بػيف التغييػر واالبػداع
وروح المخاطرة.
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ومفيومة القيادة السياسية
رابعاً :ماىيةالتحوولو
فػػي ضػػوء م ػا ىسػػبؽ ال بػػد لمباحــث مػػف االش ػارة باختص ػار الػػى ماىيػػة القي ػادة السياسػػية واسػػموب
ستعرضيا فيما سياتي:
ممارستيا لمقيادة ،ويمكف ا ا
 تعريف القيادة السياسية:
وبرعة القائػد السياسػي بمعاونػة النخبػة
يمكف تعريؼ القيادة السياسية كعممية بانيا "قدرة وفاعمية ا

السياسية في تحديد اىػداؼ المجتمػع السياسػي وترتيبيػا تصػاعديا حسػب اولوياتيػا ،واختيػار الوسػائؿ
ػدرت الحقيقػػة لممجتمػػع ،وتقػػدير ابعػاد المواقػػؼ التػػي
المالئمػة لتحقيػػؽ ىػػذه االىػػداؼ بمػا يتفػػؽ مػػع الق ا
لقرارت الالزمة لمواجية المشكالت واالزمات التي تفرزىا ىذه المواقؼ ،ويتـ
تواجو المجتمع واتخاذ ا ا

ذلؾ كمو في اطار تفاعؿ تحكمو القيـ والمبادئ العميا لممجتمع (معوض ،1985 ،ص. )14-9 :

وبيػػذا المعنػػي ف ػاف القيػادة السياسػػية ليسػػت فػػي جوىرىػا ظ ػاىرة فرديػػة تتعمػػؽ بشػػخص واحػػد قائػػد
يمارس السمطة السياسية في المجتمع ،فمػف منطمػؽ التعريػؼ السػابؽ يمكننػا القػوؿ اف القيػادة كطبقػة

حاكمػػة تتضػػمف عنصػريف ىمػا القائػػد والنخبػػة السياسػػية ،والقيػادة كعمميػػة تضػػـ باالضػافة الػػي ىػػذيف

درس ػات اخػػرى ذىبػػت الػػى تحديػػد عناصػػر القي ػادة السياسػػية
العنص ػريف الموقػػؼ والقػػيـ .واف كان ػت ا
فدرسػػة ( )Cecila Gibbاش ػارت الػػي القائػػد واالتب ػاع والمواقػػؼ والميمػػة كعناصػػر
بشػػكؿ مغ ػاير ،ا

ودرسػػة ( )Edwin P.Hollanderذكػػرت ثالث ػة عناصػػر لمقي ػادة وىػػي
لعمميػػة القي ػادة السياسػػية ،ا
درسػة ( )Fred E.Feidlerالقيػادة عمميػة تفاعػؿ بػيف
القائػد واالتبػاع والمواقػؼ ،فػي حػيف اعتبػرت ا
ثالثة عناصر ىي القائد والجماعة السياسية والفاعمية (ربيع ،1974 ،ص. )105-101 :
خامساً :اسموب القيادة التحويمية لدى القيادات السياسية
اف اسموب القيادة التحويمية مف قبؿ القيادات السياسػية الدارة عمميػة التغييػر فػي تنظيمػاتيـ

والنيوض بيا؛ الداء دورىا بكفاءة واقتدار ،ومواجية التحديات المحيطة وتمبيػة المتطمبػات المسػتجدة
سترتيجيو لشعبنا الفمسػطيني حيػث اوضػح الغامػدي
التي يفرضيا تطور المجتمع وتحقيؽ االىداؼ اال ا
كيؼ يكوف القائد في المنظمة تحويميا بما يمي (الغامدي ،4448 ،ص)16-10 :

 القائػد ينبغػي اف يكػوف قػدوة لمرؤوسػيو ،بػاف يضػع نموذجػا فػي االداء والتعامػؿ الحسػف ،واف
تصػدؽ اقوالػو افعالػو ،واف يغمػب المصػمحة العامػة عمػى مصػالحو الشخصػية ،واف يتحمػؿ

المسؤولية ،واف يربا بنفسو عف استغالؿ نفوذه في تحقيؽ مكاسب شخصية.
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التحوولوةلى تحفيز مرؤوسيو لالرتقاء بادائيـ فوؽ المتوقع منيـ ،باستثارة حماسيـ نحو
 اف يسعى القائد ا
ػركيـ فػي رسػـ رؤيػة مسػتقبمية
تحقيؽ االىدا ىؼ المنشودة ،واشعارىـ بانيـ جزء مف تنظيمو ،واش ا

مشتركة ،وتعزيز معاني الوطنية في نفوسيـ.

 اف يحرص القائد عمى استثارة تفكير المرؤوسيف ،وذلؾ باستثارة افكار العامميف معو نحو تجديد
اساليب االداء ،والنظر الى المشكالت مف زوايا مختمفة لوضع حموؿ مناسبة لها.

 اف يبػذؿ القائػد الجيػد الػالزـ لالىتمػاـ االنسػاني بكػؿ فػرد معػو ،فيعامػؿ كػؿ فػرد عمػى حػدة فػي
مجػاؿ احتياجاتػو الشخصػية والتدريبيػة ،واالتصػاؿ المباشػر بػو لمناقشػة المشػكالت الشخصػية،
ػرت
ػدرت قياديػة ،وخب ا
ويعمػؿ عمػى اف يكػوف مػدربا شخصػيا ومعممػا لكػؿ فػرد بمػا يممكػو مػف ق ا
ويوجػد حػوؿ العػامميف لتسػييؿ رجػوعيـ اليػو عنػد الحاجػة ،ويصػغي باىتمػاـ اذا مػا تحػدث احػد

فرده اليو.
ا ا
 اف يكوف القائد قائدا لمتغيير ويشرؾ العامميف معو فػي تبنػي عمميػة التغييػر وتبريػر اىميتيػا ليػـ
ولمتنظيـ.

 اف يتحمػى القائػد بالشػجاعة ،وذلػؾ مػف خػالؿ كسػر حالػة الجمػود السػائدة فػي المنظمػة ،واتخػاذ
قرارت تغيير فعالة ،واف يكوف حازما في مواجية خصوـ التغيير ،وحازما في احقاؽ الحؽ.
ا

 اف يثؽ القائد بالعامميف معو وذلؾ بمنحيـ الصالحيات الالزمة النجاز المياـ.
ػرده ،واف
 اف يتحمى بالقيـ المثمى ويسعى الى غرسيا في ثقافة المنظمة ،ويتعامؿ بصدؽ مع اف ا
تتوافؽ افعالو مع المبادئ التي ينادي بيا.

 اف تكوف لديػو رؤيػة مسػتقبمية ويعمػؿ عمػى تحويميػا الػى واقػع مممػوس بخطػط مدروسػة ،ويكػوف
در عمى التعامؿ مع الغموض والتعقيد وعدـ التاكد.
قا ا

قدرتػو مػف خػالؿ االطػالع
ػتمرر وذلػؾ بالعمػؿ عمػى تطػوير ذاتػو وصػقؿ ا
 اف يػتعمـ القائػد باس ا

المستمر ،واف الحياة العممية رحمة دائمػة لتمقػي المعرفػة ،ويعتبػر االخطػاء تجػارب عمميػة مفيػدة
وليست محطات فشؿ.
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المشروع الوطني الفمسطيني لمقيادة التحويمية الفمسطينية
سادساً :محددات
التحوولوة
بػ ػػيف محػ ػ ىػددات الثوابػ ػػت الفمسػ ػػطينية التػ ػػي شػ ػػغمت الفكػ ػػر السياسػ ػػي الفمسػ ػػطيني والمحػ ػػددات

السياسػػية التػػي فرض ػػتيا تعقيػػدات القض ػػية الفمسػػطينية فمس ػػطينياً وعربي ػاً ودوليػ ػاً ،اسػػتطاعت منظم ػػة
التحريػػر أف تبمػػور برنػػامج المرحمػػة السياسػػية الػػذي شػػكؿ رؤيػػة المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني بصػػيغتو

الحديثة " :إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتيا القػدس وعػودة
الالجئيف" (مجمة سياسات ،العدد ،8 :ص)14

وقػػد الحظنػػا فػػي الفت ػرة األخي ػرة أف مصػػطمح المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني يسػػتفز الكثي ػريف
ويػػدفع آخ ػريف لمتسػػاؤؿ عػػف ماىيػػة المشػػروع الػػوطني وآليػػات تنفيػػذه ومرجعيتػػو القانونيػػة ومحددات ػػو

السياس ػػية والجغرافي ػػة وارتباط ػػو بالمش ػػاريع والمح ػػاور اإلقميمي ػػة مم ػػا جعم ػػو مص ػػطمحاً خالفيػ ػاً وتح ػػدياً
سياسياً أماـ قادة التنظيمات الفمسطينية حيث ال يحظى باإلجماع الوطني الكامؿ واف لـ ينفػوا وجػود

شي يسمى مشروعاً وطنياً.

ويرى الباحث أف تعدد وكثرة التباينات واالجتيادات حوؿ ماىية المشروع الوطني الفمسطيني

ال يمغي وجوده فعمياً ألنو ال يوجد فكر وطني بدوف مشروع وطنػي يحػدد أىػداؼ وطموحػات الشػعب
وآليات تحقيؽ ىذه األىداؼ والواقع أف الخالؼ ليس عمػى وجػود المشػروع الػوطني مػف عدمػو ولكنػو

عمػػى مفػػردات ىػػذا المشػػروع ويمكػػف حصػػر نقػػاط الخػػالؼ حػػوؿ المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني فػػي
القضايا التالية:
 .1المحدد الجغرافي:
يعتبػػر المحػػدد الجغ ارفػػي ميم ػاً النجػػاز المشػػروع الػػوطني فيػػؿ تقػػاـ الدولػػة الفمسػػطينية عمػػى

كامؿ التراب الفمسطيني (فمسطيف التاريخيػة) أـ عمػى األ ارضػي الفمسػطينية المحتمػة منػذ عػاـ 1967
أـ عمى أي شبر يتحرر منيا.
 .2المحدد السياسي
اخت ػزاؿ المشػػروع الػػوطني إلػػى حػػؿ الػػدولتيف واىمػػاؿ مفرداتػػو األخػػرى كحػػؽ العػػودة والقػػدس

والمستوطنات والحدود.
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آليات التنفيذ
التحوولوة

ى
تنفيذ المشػروع الػوطني عػف طريػؽ الكفػاح المسػمح؟ أـ عػف طريػؽ النضػاؿ السياسػي
ىؿ يتـ

والسممي؟ أـ كمييما معاً؟

 .4المرجعية القانونية واالرتباطات
ىؿ المشروع الوطني ىو نتاج لقرار دولي ومدى ارتباطو أو بعده عف الق اررات الدولية ومنيا
 ،118 ،404 ،181وىؿ المشروع الوطني مرتبط بمشػاريع ومحػاور دوليػة واقميميػة؟ وىػؿ المشػروع
الػػوطني ىػػو نتػػاج لمشػػاريع التسػػوية أـ ىػػو نتػػاج توافػػؽ وطنػػي؟ وىػػؿ ىػػو مشػػروع وطنػػي أـ مشػػروع

إسالمي.

ويمكف القوؿ إف السمة العامة لم ارحػؿ المشػروع الػوطني الفمسػطيني ىػو ميميػا التنػازلي فكػؿ
مرحمػػة جديػػدة تيػػبط بسػػقفيا عػػف التػػي سػػبقتيا فيػػذا ىػػو حػػاؿ المرحمػػة األخيػرة "أوسػػمو" والتػػي ترجمػػت
عمى نحو تنازلي واضح األمر الذي أحػدث انشػقاؽ فػي الصػؼ الػوطني إزاء ىػذا االتفػاؽ ورغػـ ذلػؾ

لػػـ تشػػكؿ الجماعػػات والحركػػات المنشػػقة حالػػة انقسػػاـ حػػاد أو بػػديؿ لممشػػروع الػػوطني الػػذي تمثمػػو
منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ورغػػـ أف بعػػض التنظيمػػات السياسػػية ذىبػػت بعيػػداً فػي نقػػد نيػػج منظمػػة
التحرير إال أنيا لـ تشػكؿ حالػة انقسػاـ ميػددة لمطػابع الشػكمي والرمػزي لممشػروع الػوطني ولػذلؾ كػاف
ال بد لمقيادة الفمسطينية أف تمارس أبعاد القيادة التحويمية الخمسة لتتمكف مف بمورة األىداؼ والبرامج

معاً وتحديد األىداؼ السياسية التي مف أجميا يخاض الصراع.
سابعاً :القيادة التحويمية في المنيج النبوي الشريف

درساتيـ وابحاثيـ عف القيادة المثمػى كػاف يعتبػر اسا ًسػا
اف كؿ ما ذكره العمماء الغربييف في ا

فػي القيػادة عنػد المسػمميف وعنػد نبػي البشػرية محمػد صػمى اهلل عميػو وسػمـ منػذ اكثػر مػف ()1400
عاـ.
فالنبي القائد محمػد صػمى اهلل عميػو وسػمـ يعػد اعظػـ قائػد تحػويمي عمػى مػر التػاريخ ،يشػيد

بذلؾ سموكو القيادي المتميز ،وخصائصو القيادية العظيمة ،فالميمة العظيمة التي اوكمت الى النبي

محمػد صػمى اهلل عميػو وسػمـ لػـ يكػف مػف السػيؿ الي انسػاف اف يقػوـ بيػا ،حيػث كانػت المسػئولية

جسيمة ،واعباؤىا ثقيمػة ،فقػد اوكمػت الػى خػاتـ النبيػيف صػمى اهلل عميػو وسػمـ ميمػة تحويػؿ المجتمػع

الكػافر المعظػـ لالصػناـ الػى مجتمػع مسػمـ يوحػد اهلل سػبحانو وتعػالى ويعبػده عمػى بصػيرة ،ولكػوف
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التحوولوةصمى اهلل عميو وسػمـ يتمتػع بخصػائص وصػفات عديػدة ال تتػوفر فػي غيػره مػف
النبي العظيـ محمد

بني البشر ،فقد قا ىـ بحمؿ االمانة خير قياـ وتحقؽ لو اليدؼ ،وتمكف بنصر مف اهلل مف قير الكفر

ورفع لػواء االسػالـ خفاقػا فػي الجزيػرة العربيػة كميػا ولػـ يغػادر الحيػاة الػدنيا حتػى اكمػؿ الػديف (محمػد
خمؼ ،4414 ،ص)14 :
مالمح سموك القيادة التحويمية عند النبي محمد صمى اهلل عميو وسمم:
خصػائص النبػي كقائػد تحػويمي مػف خػالؿ مػا حػدده بػاس وزمػالؤه مػف عناصػر لسػموؾ

القيػادة التحويميػة وخصػائص لمقائػد التحػويمي متػوفر بجػالء فػي قيادتػو ( سػعيد الغامػدي،4444 ،
ص)86-84 :
 -1التاثير القيادي القائم عمى القدوة والمثال:
لقرف الكريـ
كاف الرسوؿ (صمى اهلل عميو وسمم) القدوة والمثؿ االعمى الصحابو وقد اثبت ذلؾ ا ا
ّللا َوا ْل َي ْنو َم ا ْال ِخ َِنر َو ََ َك َنر
ول َ ِ
ّللا ا ْس َوةٌ َح َ
في قولو تعالى" :لَ َقدْْ َكان لَ ُك ْم فِِي َر ُ
س ِ
سن ََ ٌة لِ َمننْْ َكنان َي ْر ُجنو َ َ
ػرـ كيػؼ ال وقػد كػاف
ػزب )11 :وقػد تميػزت شخصػيتو  بالميابػة والتقػدير واالحت ا
ّللا َك ِِيرا" (االح ا
ََ
لقرف ،وعف قوة شخصيتو صمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ عميا لقد كاف رسوؿ اهلل (صمى اهلل عميو
خمقو ا ا

ػرب فارتػاع مػف ىيبتػو كمػا
وسمم) مثاال لمشخصػية القويػة ،مياًبػا فػي طمعتػو دخػؿ عميػو بعػض االع ا
ارتاعت رسؿ كسرى مف ىيبتو حيف اتوه مع تعودىـ عمى صولة االكاسرة ،ومعاشرة المموؾ الجبابرة

ولكف كاف رسوؿ اهلل في نفوسيـ اىيب ،وفي اعينيـ اعظـ ولـ يكف ذلؾ ناتج عف ابية او سطوة

بؿ كانت ىيبتو في قوة شخصيتو مػع تواضػعو المعػروؼ وتؤكػد كتػب السػيرة النبويػة انػو كػاف اذا

امػر اصػحابو بػامر بػدا بتطبيقػو عمػى نفسػو ،يقػوؿ " خيـركم خيـركم الىمـو وانـا خيـركم الىمـي"
(صحيح ابي داود47( :
 -2الحفز اال ليامي:
كػاف  يسػتثير اصػحابو ويميػب حماسػيـ فػي ميػاديف القتػاؿ وفػي التنػافس فػي العبػادة لمفػوز

بالجنة والنجاة مف النار ولعؿ بشارتو صمى اهلل عميو وسمـ لمعشرة المبشريف بالجنة لدليؿ جمي عمى
تحفيػز الرسػوؿ  الصػحابو ومػف يػاتي بعػدىـ مػف المسػمميف لمعمػؿ باقصػى الطاقػات لبمػوغ تمػؾ

ػرقة بػف مالػؾ بسػواري كسػرى اف ىػو دخػؿ االسػالـ وخػال سػبيمو
المنزلة العظيمة ومف ذلؾ وعده لس ا
وصاحبو ابا بكر عندما كانا في الغار ومف ذلؾ ما ورد اف الرسوؿ  كاف يوما يعظ النسػاء فقػاؿ

ػرة واثنػيف فقػاؿ
ػرة تقػدـ ثالثػة مػف ولػدىا اال كػانوا ليػا حجاًبػا مػف النػار ،فقالػت ام ا
ليػف" مػا مػنكف ام ا
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التحوولوةخػاري ،المجػؿ د :9ص )011 :فيػذا دليػؿ عمػى حفػزه لمنسػاء عمػى دفػع
واثنػيف( ".صػحيح الب

ابنائيف لمجياد.

ى

 -3استثارة التفكير:
ػرر ،ويسػتثير
مواقؼ كثيػرة تبػرز كيػؼ اف الرسػوؿ  كػاف يشػرؾ اصػحابو فػي صػناعة الق ا
تفكيرىـ في ايجاد الحموؿ لممشكالت التي تواجييـ ومػا تحديػد الموقػع فػي غػزوة بػدر وحفػر الخنػدؽ

حزب اال دليال يقوؿ اهلل تعالى (وشػاروىـ فػي االمػر فػاذا عزمػت فتوكػؿ عمػى اهلل) مػف
في غزوة اال ا
دالئؿ استثارة التفكير في المنيج النبوي :ما ورد عف معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو اف رسوؿ اهلل 
حيف بعثو الى اليمف فقاؿ كيؼ تصنع اف عرض لؾ قضاء قاؿ اقضى بما فػي كتػاب اهلل قػاؿ فػاف

بريػي
لـ يكف في كتاب اهلل قاؿ فبسنة الرسوؿ  قاؿ فاف لـ يكف في سػنة الرسػوؿ  قػاؿ اجتيػد ا
قاؿ فضرب رسوؿ  صدري ثػـ قػاؿ الحمػد هلل الػذي وفػؽ رسػوؿ رسػوؿ اهلل  لمػا يرضػى رسػوؿ
اهلل  رواه احمد (سنف ابي داود )1594
 -4االىتمام بالفرد:
لقرف الكريـ بالرحيـ
وفي ذلؾ فاف الرسوؿ المثؿ االعمى في العطؼ والرحمة والرفؽ ،وصفو ا ا

فػي قولػو تعػالى ( َع ِز ٌ
وف َر ِحِني ٌم) (سـورة التوبـة:
ينز َعلَ ْين ِه َمنا َعَِِن مت ْم َح ِنري ٌ َعلَن ْي ُك ْم ِبنا ْل ُم ْؤ ِمَِِينََ َر ُء ٌ
اية)128
سن ْل ََا َك ا َال َر ْح َمنة لِ ْل َعنالَ ِمِينََ ) (سػورة االنبيػاء ،ايػة ( 107وكػاف
وبالرحمة في قولو تعالى ( َو َمنا ا ْر َ

النبػي  يوصػي اصػحابو بالرحمػة مػف ذلػؾ قولػو عميػو الصػالة السػالـ (ال يػرحـ اهلل مػف ال يػرحـ
الناس (رواه البخاري).

وفيمػا يػدؿ عمػى االىتمػاـ االنسػاني مػف الرسػوؿ  برعيتػو حػديث معاويػة بػف الحكػـ السػممي

رضي اهلل عنو حيث قاؿ" بينما انا اصمي مع رسوؿ اهلل اذ عطس رجؿ مف القوـ فقمت يرحمػؾ

اهلل فرماني القوـ بابصارىـ فقمت واثكؿ امياه ما شانكـ تنظػروف الػى فجعمػوا يضػربوف بايػدييـ عمػى
افخاذىـ فمما اريتيـ يصمتونني سكت فمما صمى رسوؿ اهلل  فبابي ىو وامي ما اريت معم ًمػا قبمػو
تعميمػا منػو فػو اهلل مػا نيرنػي وال ضػربني وال شػتمني قػاؿ اف ىػذه الصػالة ال يصػمح
وال بعػده احسػف
ً

لقرف" اخرجو مسمم والنسائي والدارمي
وقرءة ا ا
فييا شيء مف كالـ الناس انما ىو التسبيح والتكبير ا
واحمد.

ىذا وقد كاف الرسوؿ  يعطي كؿ واحد مف جمسائو واصحابو حقو مػف االلتفػات اليػو والعنايػة

بو ،حتػى يظػف كػؿ واحػد مػنيـ انػو احػب النػاس الػى رسػوؿ اهلل ( .الغامػدي ،4444 ،ص-84 :
.)86
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بتحقوقىاالهدافىاالدتراتوجوه
ى

انفصم انثانث

ػالقت انقُادة انتحىَهُت بتحقُق االهذاف
االسرتاتُجُه

سترتيجيو.
 المبحث االول :االىداف اال ا
سترتيجيو.
 المبحث الثاني :التنظيمات السياسية الفمسطينية واىدافيا اال ا
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مقدمة:
بتحقوقىاالهدافىاالدتراتوجوه
ى
شؾ فيو بانو ال يوجػد منظمػة تمػتيف األعمػاؿ بشػتى أنواعيػا إال و يوجػد فييػا خطػط
مما ال

تمثؿ في شكميا العاـ المرشػد العممػي لعمػؿ تمػؾ المنظمػة ،ومػف البػدييي قولػو بػاف اي خطػة مػا ىػي
إال حصيمة لعدد مف األىداؼ التي ترغب إدارة المؤسسة بتحقيقيا في المدى المنظور ،وبالتػالي فػإف
نجاح اية منظمة يعتمد بشكؿ اساسي عمى مدى قدرة إدراتيا في تحقيؽ ىذه األىداؼ ،وتعتبر البيئة

الخارجية لممنظمة ومقدار التغير في عناصرىا ىي مف تسػاىـ بشػكؿ رئػيس فػي تحديػد مقػدار نجػاح
تمؾ المنظمات في تحقيؽ أىدافيا المرجوة .
ومػػف الجػػدير ذك ػره بػػأف واقػػع القضػػية الفمسػػطينية ومػػا تمثمػػو مػػف اىػػداؼ اسػػتراتيجية تخػػص

مستقبؿ الشعب الفمسطيني باعتبارىا جوىر الصراع في العالـ وعمى وجػو الخصػوص منطقػة الشػرؽ

األوسط وكذلؾ تشابؾ المصالح وتعقيدىا في السنوات األخيرة ،مما ادى إلى تاخير البعض مف تمؾ
األى ػػداؼ اإلس ػػتراتيجية ،وك ػػذلؾ إنج ػػاز ال ػػبعض مني ػػا ،ولك ػػف نج ػػد اف االى ػػداؼ اإلس ػػتراتيجية بعدي ػػة
المػػدى والمتمثمػػة فػػي تحريػػر فمسػػطيف لػػـ تحقػػؽ بعػػد وىػػو مػػا ابقػػى عمػػى جػػذوة الصػراع مشػػتعمة عمػػى

مختمؼ األصعدة سواء اكانت سياسية أو عسكرية .
وىن ػػا ي ػػرى الباحـــث ان ػػو م ػػف الض ػػروري اس ػػتعراض موض ػػوع األى ػػداؼ االسػ ػتراتيجية بش ػػتى
عناصػػرىا ،كػػوف أف د ارسػػتو تتنػػاوؿ دور القيػػادة التحويميػػة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ االسػػتراتيجية ألبنػػاء
شعبنا الفمسطيني ،وىذا ما سيتطرؽ لو الباحث في المباحث القادمة مف ىذا الفصؿ .
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ادلبحث االول

االهذاف االسرتاتُجُه
 تمييد

سترتيجيو
 اوال :مفيوم االىداف اال ا

سترتيجيو
 ثانيا :ميمات االىداف اال ا

سترتيجيو
 ثالثا :خصائص االىداف اال ا
 اربعا :اىمية وضع االىداف

 خامسا :نظريات تعدد االىداف

سترتيجيو
 سادسا :منيجية صياغة االىداف اال ا
سترتيجيو
 سابعا :تحقيق االىداف اال ا
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تمييد:
بتحقوقىاالهدافىاالدتراتوجوه
ى
بمنظم ػػات األعم ػػاؿ الي ػػوـ العدي ػػد م ػػف الخط ػػط واإلس ػػتراتيجيات الت ػػي تمث ػػؿ ف ػػي ح ػػدىا
ين ػػاط

األدنى مرشداً لمقياـ باعماليا سعياً لتحقيؽ اىدافيا الحالية والمستقبمية .

لػػذلؾ تعتبػػر قضػػية احػػتالؿ فمسػػطيف مػػف أىػػـ القضػػايا فػػي عالمنػػا المعاصػػر والتػػي شػػغمت

العالـ عمى مدار سنوات خمت نتيجة التجاذبات الحاصمة عمى السػاحة الفمسػطينية ،ولقػد لعػب القػادة
السياسيوف الفمسطينيوف دو اًر بار اًز في إدارة ىذا الصراع المحتدـ مع الكياف الصييوني وذلؾ لتحقيؽ
أىػػداؼ الشػػعب الفمسػػطيني اإلسػػتراتيجية ،وكػػوف أف األمػػر مػػف وجيػػة نظػػر الباحػػث ومشػػكمة د ارسػػتو

ايض ػاً تتنػػاوؿ فػػي جوىرىػػا األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية ،ومػػف ىػػذا المنطم ػؽ كػػاف ال منػػاص لمباحػػث مػػف
استعراض المػداخؿ العمميػة والنظريػة لماىيػة االىػداؼ اإلسػتراتيجية وتفصػيالتيا بشػىء مػف الوضػوح

وكجزء مف بناء إطاره النظري ،وىو ما سياتي عمى ذكره تباعاً .
سترتيجيو
اوال :مفيوم االىداف اال ا

تمثؿ االىداؼ نقطػة البدايػة والنيايػة فػي الوقػت نفسػو الي نشػاط انسػاني فيػي اسػاس وجػود
المنظمات وجزء مف تصميميا قد جيد الباحثوف في طرح اارءىـ عف مضػموف االىػداؼ بشػكؿ عػاـ
ػرر التػي تمكػف االدارة مػف
سترتيجيو بشكؿ خاص ،وعميو فاف االىػداؼ تمثػؿ قواعػد الق ا
واالىداؼ اال ا

توجيػػو وقي ػاس اداء المنظمػػة تج ػاه الغػػرض المطمػػوب وحػػددت باني ػا النت ػائج التػػي تتوقػػع المنظم ػات

انجازىػا ( )Hi, et.al.2001, p: 317او ىػي النتػائج النيائيػة المرغوبػة الي نشػاط .كمػا يعػدىا
الػبعض النقطػة النيائيػة التػي توجػو الجيػود نحوىػا ( )Da, 1992, p: 37ووصػفت بانيػا النتػائج
ػرد والمجموعػات والمنظمػات ( )،Wheelen & Hunger, 2000 p: 11وىػذه
المرغوبػة لالف ا

المفاىيـ واف بدت متباينة في الصياغة غير انيا تجتمع في ثالث قضايا مشتركة تفسر لنا االىداؼ
وىي:
أ .انيا تمثؿ النتائج النيائية المتوقعة والمرغوبة.
ب .انيا اساس وجود المنظمات والدليؿ الموجو لحركتيا.
حرف ػ ػات
ت .اني ػ ػا اداة لتنسػ ػػيؽ جيػ ػػود االدارة وتقويمي ػ ػا فيػ ػػي مؤشػ ػػر لقي ػ ػاس االداء وتحديػ ػػد االن ا
وتصحيحيا.
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يمكف اف تعمػؿ دوف وعػي عميػؽ باىػدافيا وذلػؾ اف المنظمػات تسػعى الػى
االهدافىلعميا ال
بتحقوقىالدارة ا
فا
االدتراتوجوه

تحقيؽ اىداؼ وغاىيات معينة يقوـ بتحديدىا العامموف واالدارة العميا وتتحدد رسػالة المنظمػة واىػدافيا

سترتيجيو في ضوء نواتج تقييـ نقػاط القػوة والضػعؼ فػي البيئػة الداخميػة لممنظمػة مقارنػة بالبيئػات
اال ا
ػترتيجيو لممنظم ػػة ي ػػتـ وض ػػع
االخ ػػرى الت ػػي تعم ػػؿ ف ػػي نف ػػس الص ػػناعة وبنػ ػاء عم ػػى االى ػػداؼ االس ػ ا
سترتيجيات وصياغة اىدافيا العممية. )Hitt, 2000,: 50( .
اال ا

ػرارت التػػي تحػػدد اتجػاه المنظمػػة او نش ػاطاتيا
ورء القػ ا
لػػذا يعػػرؼ اليػػدؼ ان ػو القصػػد الكامػػؿ ا

(ش ػ ػاكر ،4441 ،ص )5 :لػ ػػذلؾ ك ػ ػاف مػ ػػف المعقػ ػػوؿ االسػ ػػتنتاج بوجػ ػػود خاصػ ػػيتيف لالىػ ػػداؼ فػ ػػي
المنظمات ىما:
لقرارت.
ستمررية واالنسجاـ في ا ا
أ .اال ا
ب .القصدية في سموؾ المنظمة
وتنعكس ىاتاف الخاصيتاف باشكاؿ عديدة منيا:

فرد في المعتقػدات وتكػوف اىػداؼ المنظمػة واضػحة ،الف ىنػاؾ
أ .االيدلوجية :حيث يشترؾ اال ا
ػرر عبػػر الػػزمف لتحقيقيػا ( Johnson & Scholes,
ػتمررية مػػف صػانع القػ ا
مثػابرة واسػ ا
)،)1999,: 73

ب .الس ػػمطة الرس ػػمية :حي ػػث تب ػػرز اى ػػداؼ المنظم ػػة بش ػػكؿ يختم ػػؼ ع ػػف اى ػػداؼ المسػ ػاىميف
الحقيقية وتاخذ قالبا رسميا عف االىداؼ الشخصية (. )Sco, 1992,: 288
ت .االىػػداؼ المشػػتركة :فػػي حالػػة غيػاب االيدلوجيػػة ،والسػػمطة ،يمكػػف اف يجتمػػع االف ػارد حػػوؿ
ورء اىداؼ مشتركة.
منظمة معينو كما كاف مالئـ لمسعي ا
ث .المصػػمحة المشػػتركة :حيػػث يػػتـ االجم ػاع طوع ػا عمػػى اىػػداؼ مشػػتركة ،مػػف خػػالؿ انتف ػاع
ػرد مػػف وجػػود المنظمػػة ،وتسػػمى ىػػذه الحالػػة بحالػػة االىػػداؼ المنظمػػة .فيػػي االىػػداؼ
االفػ ا
التي تعبر عف السبب الحقيقي لوجود المنظمة وتصؼ تطمعات المنظمة وطموحاتيا وعادة
ما يطمؽ عمييا االىداؼ الرسمية النيا تعبر عف رسالة المنظمة .والنيا تحػدد مجػاؿ عمػؿ

المنظمة وطبيعة النتائج التػي تسػعى الػى تحقيقيػا واالسػواؽ التػي تعمػؿ فييػا وغالبػا مػا يػتـ

ػرتيا الخارجيػػة وكتيب ػات
التعبيػػر عػػف االىػػداؼ الرسػػمية لممنظمػػة فػػي تقاريرى ػا السػػنوية ونشػ ا
سترتيجيتيا وسياساتيا واالىداؼ الرسمية تزود المنظمة بمشػروعية وجودىػا فػي المجتمػع،
ا ا
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االدتراتوجوهؼ االخرى االتجاىات وتوضح المساارت وتػوفر االرشػادات والمعػايير
حيفى توفر االىدا
بتحقوقىفي
االهداف
الالزمة ىلتقييـ اداء المنظمة (شاكر ،4441 ،ص. )7

مػػف الناحيػػة االخػػرى تعكػػس االىػػداؼ الرسػػمية مشػػروعية رس ػالة المنظمػػة ،وتوضػػح اليػػدؼ

ػرؼ الخارجيػة وجودىػا وتسػعى االدارة العميػا لممنظمػة
التي قامت المنظمة مػف اجمػو لكػي تتقبػؿ االط ا

ػرؼ التعامػػؿ الخارجيػػة حتػػى تحظػػى بمزيػػد مػػف القبػػوؿ فمػػثال تسػاىـ معظػـ شػػركات صػػناعة
لػػدى اطػ ا
السجائر فى عالج مرضى السرطاف حتى تتغمب عمى التناقض في مشروعية وجودىا.
لمؤشرت التالية:
ا
ومف خالؿ ىذه االارء يمكف االستدالؿ عمى ا
ػترتيجي وذل ػػؾ بع ػػد تحدي ػػد رؤي ػػة
ػترتيجيو واح ػػدة م ػػف خط ػػوات التفكي ػػر االس ػ ا
أ .تع ػػد االى ػػداؼ االس ػ ا
المنظمة ثـ رسالتيا
سترتيجيو واحدة مف قضايا االطار العاـ في ادارة المنظمة
ب .تمثؿ االىداؼ اال ا
سترتيجيو نقطة االنطالؽ لصياغة االىداؼ التشغيمية في المنظمة ( Bansal
ت .تعد االىداؼ اال ا
)& Roth, 2000,: 117
سترتيجيو
ثانيا :ميمات االىداف اال ا
سترتيجيو بما ياتي:
تتمخص ميمات االىداؼ اال ا
سترتيجي بيف مختمؼ المستويات التنظيمية في المنظمة (الصياح،4441 ،
 -1تشجيع االنسجاـ اال ا
ص)91 :
سترتيجي لممديريف (ىؿ وجونز ،4448 ،ص)54-51 :
 -4تقويـ االداء اال ا
 -1تحقيؽ النيايات المصيرية لممنظمة والمتعمقة بالبقػاء والنمػو والتميػز والمسػؤولية االجتماعيػة (بػف
ساسي)54-54 ،4411 ،
 -0توسيع الحصة السوقية وتعظيـ العائد عمى االستثمار.
 -5تحسيف الخدمات المقدمة لمزبائف ()Bateman and Snell, 2011,: 137
 -6تحديػد اتجاىػات الفعػؿ التنافسػػي لممنظمػػة اي ىػؿ سػػتكوف متحركػا اوؿ اـ ثانيػا اـ ثالثػا (صػالح،
 ،4414ص)118 :
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سترتيجيو
االدتراتوجوه ا
االهدافاىالىداف اال
بتحقوقىائص
ثالثا :خص
ى
سترتيجيو ال بد مف الحديث عف المصػادر االساسػية المحفػزة
تكتمؿ صورة االىداؼ اال ا
لكي

لي ػا وم ػا تفرضػػو عمميػػة التفاعػػؿ بػػيف تمػػؾ المص ػادر وبػػيف الفعػػؿ الميػػداني مػػف خص ػائص اساسػػية
ػترتيجيو لممنظمػػة وىن ػا ال بػػد مػػف القػػوؿ ب ػاف المصػػدر االوؿ الي اىػػداؼ ىػػو فمسػػفة
لالىػػداؼ االسػ ا

االدارة التػػي تفسػػر العالقػػة بػػيف المنظمػػة وبػػيف بيئتي ػا مػػف خػػالؿ تحديػػد المصػػمحة المشػػتركة بينيم ػا
كمبررت لنشاتيا وبقائيا ونموىا.
ا

تصور حوؿ االسس التػي يجػب المحافظػة عمييػا وكػذلؾ المسػتقبؿ
ا
سترتيجيو
توفر الرؤية اال ا
الذي ينبغي حيث خطى العمؿ اتجاىيـ وتستند الرؤية عمى ركيزتيف اساسيتيف ىما:
أ .االيدلوجية االساسية :وىي اليوية الثابتة والدائمة لممنظمة التي تسمو عمى المنتوج ،والسوؽ
والتكنولوجيػا ( )Johnson & Scholes, 1991,: 312والرؤيػػة الفعالػػة ليسػػت رؤيػػة
سترتيجيات المنظمة وكما انيا تعبػر
توفيقية وانما رؤية جديدة تجمع بيف الرؤى لدى جميع ا ا

ع ػػف اي ػػدلوجيات المنظم ػػة وعمومػ ػا تق ػػوـ عم ػػى االيدلوجي ػػة عم ػػى مسػ ػالتيف ف ػػي تبري ػػر وج ػػود

المنظمة وىما( :شاكر ،4441 ،ص)8 :

ب .القيـ االساسية التي تستخدميا المنظمة لتبرير وجودىا ،مثؿ تعظيـ المنافع والقيمة المضافة
او الخدمة العامة وتنمية المجتمع.

اربعا :اىمية وضع االىداف
ىناؾ عدة نواحي تبرر لنا ضرورة وضع االىداؼ مف اىميا( :المغربي ،4447 ،ص)171
 .1تعد االىداؼ مف اىـ عناصر التخطيط :اذ ال يمكف قياـ المدير بوظيفتو التخطيطية دوف وجود

غرض واىداؼ واضحة تسػعى المنظمػة الػى تحقيقيػا فتبنػى عمميػات التنبػؤ وتؤسػس السياسػات
ا ا
لبرمج لتحقيؽ اىداؼ معينة.
جرءات والقواعد وتعد الموازنات وا ا
اال ا

غرض واالىػداؼ التػي تسػعى المنظمػة الػى تحقيقيػا
لقرارت :اف اال ا
 .4تعد االىداؼ مرشدا التخاذ ا ا
ػرارت المناسػبة لممواقػؼ التػي تواجييػا كمػا انيػا تفسػر سػبب تػاثر
تمثؿ العامؿ المحدد النػواع الق ا

لقرارت مرتبطة باالىداؼ ومستمدة منيا.
المنظمة بالظروؼ البيئية المحيطة وبالتالي فا ا
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االدتراتوجوهسػػتويات العميػا عمػػى وضػػع االىػػداؼ فػػي المسػػتويات التاليػػة واف وضػػع
االهدافىػداؼ فػػي الم
عد االىػ
 .1تسػا
بتحقوقى
االىػػداؼ الخا ىصػػة بالمنظمػػة فػػي المسػػتويات العمي ػا يس ػاعد ويميػػد فػػي وضػػع االىػػداؼ الفرعيػػة
فرد في المستويات التالية.
لوظائؼ االداارت واال ا

مركػز المسػئولية حيػث اف االىػداؼ تتحقػؽ مػف خػالؿ االداارت
 .0يسيـ وضع االىداؼ في تحديد ا
فرد محدديف لكؿ منيـ دور معيف حسب مياـ وظيفتو وبالتالي يكمف تحديد مسؤولية كؿ ادارة
وا ا

او قسـ او فرد بناء عمى االىداؼ التي انيط بو تحقيقيا.
 .5تسػيـ االىػػداؼ فػي تفػػويض السػمطة واف وجػػود االىػػداؼ السػميمة والواقعيػػة يسػاعد فػي التفػػويض
السميـ لمسمطة كما يساعد في التنسيؽ بيف االنشطة والمياـ المختمفة.

 .6تسيـ االىداؼ في بياف نوعية العالقات السائدة بالمنظمة وعالقتيا ببيئتيا فاالىداؼ تسػاىـ فػي

بيػاف العالقػات بػػيف المنتجػات واالسػػواؽ ومػا يجػػب التركيػػز عميػػو كمػا تسػاىـ فػػي بيػاف العالقػات

بػيف االداارت المتعػددة بالمنظمػة سػواء كانػت بشػكؿ ارسػي او افقػي وعالقػات تعػاوف او عالقػات

سمطة.

 .7تسيـ االىداؼ في وضع المعايير والمقاييس التي تستخدـ في الرقابة وتقيػيـ االداء فعميػا مػا يػتـ
االعتماد عمى االىداؼ لتقييـ كفاءة االدارة.

فرد بحيث يتـ االستفادة مف نتائج ىذا التقييـ في وضع بعض
 .8تساعد االىداؼ في تقييـ اداء اال ا
فرد كالترقية والنقؿ والتدريب والحوافز  ....وغيرىا.
سياسات اال ا

خامسا :نظريات تعدد االىداف
ػرارت المتصػػمة بتحديػػد خي ػاارت المنظمػػة
اصػػبحت مس ػالة تعػػدد االىػػداؼ مالزمػػة لجميػػع القػ ا
ػترتيجيو ،غيػػر اف المشػػكمة الحقيقيػػة تكمػػف فػػي كيفيػػة اختيػار المنظمػػة السػػموب التعامػػؿ مػػع كػػؿ
االسػ ا
ىذه االىداؼ ،واحداث التوافؽ بينيا وىكذا فاف تنوع اساليب التعامػؿ مػع االىػداؼ ومحاولػة التوفيػؽ

بينيػ ػا وف ػػرض ظي ػػور نمػ ػاذج نظري ػػة عدي ػػدة تحػ ػاوؿ تفس ػػير تم ػػؾ االسػ ػاليب المختمف ػػة واحيانػ ػا تبريرىػ ػا

( )Hhaw & stark, 2000,: 772-782لذا فانػو مػف الضػروري اعطػاء فكػرة مختصػرة عػف تمػؾ
النظريات .
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االهدافاىالىداف
قوقى دمج
نظرية
االدتراتوجوه
-1بتح
اي القي ػاـ ى باعط ػاء قيمػػة لالىػػداؼ يػػتـ فػػي ضػػوئيا تحديػػد المن ػافع المتوقعػػة فػػي كػػؿ ىػػدؼ،

ػرر ذات ابع ػاد متعػػددة ،وعميػػو ال يمكػػف اسػػتبداليا ببعضػػيا خػػالؿ عمميػػة
وتكػػوف خص ػائص قيمػػة القػ ا

ػرر ال ػػى التوفي ػػؽ وال ػػدمج ب ػػيف مجموع ػػة م ػػف االى ػػداؼ (شػ ػاكر،
المفاض ػػمة وق ػػد يض ػػطر صػ ػاحب الق ػ ا
 ،4441ص)146 :

 -2نظرية االىداف المقيدة
تواج ػػو المنظمػ ػات عػ ػادة خيػ ػاارت مختمف ػػة لتعزي ػػز اى ػػدافيا وتعتم ػػد ف ػػي المفاض ػػمة ب ػػيف ى ػػذه

الخياارت عمى ما تحققو االىداؼ مف معدالت العائد عمى االستثمار غير اف مثػؿ ىػذه الخيػاارت قػد
تخضػػع لقيػػود البيئػػة الخارجيػػة المػػؤثرة فيي ػا وغيػػر الخاضػػعة لسػػمطة المنظمػػة مثػػؿ القيػػود الرسػػمية
ػرؽ عػػدد مػػف تمػػؾ القيػػود
والتشػريعات واالئتالفػات الخارجيػػة وشػػدة المنافسػػة وعميػػو تحػاوؿ االدارة اختػ ا
عف طريؽ التالعب في عرض النتائج (البكري ،1996 ،ص)01 :
 -3نظرية تعظيم اليدف الواحد
در عمى التحرؾ في اتجاه واحد والذي يعزز ىذا
لقرر قا ا
يتحقؽ التعظيـ عندما يكوف صانع ا ا

لقرر باالتجاه المطموب (التعظػيـ) بػدال مػف تقييػده والتعظػيـ
االتجاه ىو وجود قوة مؤثرة توجو صنع ا ا
ال يعني االفضؿ لكف يعني المزيد دائما.
 -4نظرية تعاقب االىداف

ػرح اف تقػ ػػوـ المنظم ػ ػات باالىتم ػ ػاـ باىػ ػػدافيا بشػ ػػكؿ متعاقػ ػػب متجاىمػ ػػة ح ػ ػاالت
لقػ ػػد تػ ػػـ اقتػ ػ ا

التعارض الناتجة وبمرور الوقت سوؼ تتحقؽ االىتماـ باىداؼ مختمؼ المؤثريف وسػوؼ يػتـ تفػادي
ػرؼ وذلػػؾ باسػػتخداـ اسػػموب المس ػاومة حيػػث تسػػتطيع االدارة
ػرع مباشػػر بػػيف تمػػؾ االطػ ا
حصػػوؿ صػ ا

ػرع شػديد
الػتالؤـ مػع اىػداؼ كػؿ طػرؼ ( )Hess & siciliano, 1996,: 96وعنػدما يحصػؿ ص ا

ف ػاف االدارة تتجاىػػؿ معظػػـ اىػػدافيا وتتصػػرؼ وفػػؽ المنطػػؽ العقالن ػي فتعطػػى اولويػػة الػػى االىػػداؼ
الرسمية (شاكر ،4441 ،ص)15
ويمك ػػف اجم ػ ػاؿ اىميػػػة الغاي ػ ػات واالىػػػداؼ لمنظمػ ػات االعم ػ ػاؿ ب ػ ػاالتي (الغ ػ ػالبي ،ادريػ ػػس،
 ،4449ص)441 ،444 :
سترتيجي لممنظمة.
 تصؼ المستقبؿ المرغوب لممنظمة وتعطى وضوحا لالتجاه اال ا
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ػرارت التػػي تناسػػب
ػرارت لكوني ػا تمثػػؿ العامػػؿ المحػػدد لمختمػػؼ القػ ا
االدتراتوجوه القػ ا
مرشػػدا التخ ػاذ
تعتبػػر

االهدافى
بتحقوقى
المواقؼ ا ىلمتباينة التي تواجييا منظمة االعماؿ.

ػر ميم ػا فػػي العمميػػة
 تعتبػػر االس ػاس الي نظ ػاـ ادارة فػػي المنظمػػة خاصػػة واني ػا تمثػػؿ عنصػ ا
لقرارت.
مرحؿ عممية اتخاذ ا ا
التخطيطية وتساعد في التوجيو والرقابة مف خالؿ مختمؼ ا

ػربط المنطقػػة لالىػػداؼ فػػي المسػػتويات االداريػػة المختمفػػة حيػػث اف وضػػع
 نس ػاعد بوضػػع التػ ا

االىداؼ في المستويات االدارية العميا يميد الطريؽ ويسيؿ وضع االىػداؼ فػي المسػتويات
فرد.
االدنى وصوال الى االىداؼ عمى مستوى اال ا

 تعتبػػر االىػػداؼ اداة اتصػاؿ وتنسػػيؽ فعالػػة كونيػا تطػػور عمميػػة تقاسػػـ المعػاني لممجموعػات
ولالداارت ولممنظمة ككؿ.
دور ف ػػي عممي ػػة التحفي ػػز ل ػػذلؾ فػ ػاف وض ػػعيا عم ػػى اس ػػس س ػػميمة يقم ػػؿ م ػػف
 تمع ػػب االى ػػداؼ ا
امكانيػ ػػة ظيػ ػػور االحب ػ ػاط كػ ػػوف االىػ ػػداؼ تفػ ػػوؽ الطاق ػ ػات واالمكاني ػ ػات او كوني ػ ػا اىػ ػػداؼ
متواضعة ال تدعو الى الحماس وشحذ اليمـ.

مركز المساءلة والمسؤولية وبذلؾ فانيا تسيـ ايضا في تحديد االدوار
 يتـ مف خالليا تحديد ا
ػرد كمػ ػا انيػ ػا تسػ ػاىـ ف ػػي تف ػػويض الس ػػمطة
ل ػػالداارت واالقسػ ػاـ والش ػػعب والمجموعػ ػات واالف ػ ا
وتنسيؽ االنشطة والمياـ المختمفة.
 تسػاعد قػادة منظمػػة االعمػاؿ فػػي توصػػيؿ توقعػات واحتياجػات المنظمػػة الػػى الفئػات الميمػػة
مف اصحاب المصالح مثؿ العامميف والعمالء والمورديف والمستثمريف وغيرىـ.

 تترجـ االستنتاجات والرؤى لمختمؼ القضايا الميمة التي افرزىا التحميؿ ووضعت في اطػار
قياسات محددة ومفيدة (الغالبي ،ادريس ،4449 ،ص)441-444 :

سترتيجيو
سادسا :منيجية صياغة االىداف اال ا
ػترتيجيو
يشير (الغالبي وادريس ،4447 ،ص )448 :الى اف عممية صياغة االىػداؼ االس ا
تتطمب اعتماد منيجية عممية تتكوف مف الخطوات االتية:
ػترتيجية لي ػا تصػػب باتج ػاه
ػرد صػػياغة اىػػداؼ اسػ ا
ػترتيجيو الرئيسػػية التػػي يػ ا
 .1تحديػػد المح ػاور االسػ ا
تحقيؽ رؤية المنظمة ورسائميا وىذه مف مسؤولية االدارة العميا.
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ػترتيجيو الرئيسػػية لتكػػوف مرشػػدا لمتحػػرؾ نحوىػا
ػتقبمية ضػػمف المحػاور االسػ ا
االهدافاىقػػع المسػ
ػخيص المو
 .4تشػ
االدتراتوجوه
بتحقوقى
لكي تقترب مف تحقيؽ رؤيتيا ورسالتيا.
قبؿ المنظمة ى

مرجعتيا وتقويميا لغرض ترشيح واختبػار االنسػب منيػا الػذي
 .1الصياغة االولية لالىداؼ ومف ثـ ا
ثيرت االيجابي ػػة االعظ ػػـ عم ػػى مس ػػتقبؿ المنظم ػػة
تت ػػوافر في ػػو ش ػػروط الموض ػػوعية والواقعي ػػة والتػ ػا ا

المرغوب.

ػترتيجيو المرشػػحة بحيػػث تكػػوف ىػػذه االليػات مفيومػػة
 .0اختيػار اليػات تػػدويف وتوثيػػؽ االىػػداؼ االسػ ا
وواضحة لمجميع وخالية مف الغموض والتعقيد.
مرع ػاة الخص ػائص الواجػػب
ػترتيجيو تتطمػػب ا
اف اسػػتكماؿ فاعميػػة منيجيػػة صػػياغة االىػػداؼ االسػ ا
توافرىا في ىذه االىداؼ ومف خالؿ تتبع االدبيات المتخصصة.
لدرسػػة الحاليػػة
وقػػد اعتمػػد الباحــث عمػػى مػا اورده (الغػالبي ،وادريػػس )4447 ،لتحقيػػؽ غػػرض ا ا
سترتيجيو وىي:
بخصوص االىداؼ اال ا
 -1االبتكػار :اف القابميػػة لالبتكػار ىػػي القػػدرة عمػػى توليػػد افكػار جديػػدة يمكػػف اف تفػػي باالحتياج ػات
المدركة او االستجابة لمفػرص مػف قبػؿ المنظمػة وتعػد القابميػة لالبتكػار خطػوة اولػى فػى االبػداع
جرء
وىذه الظاىرة ضرورية جدا لنجاح المنظمة عمى المدى الطويؿ اذ انيا تسػاىـ فػي البػدء بػا ا

ػرد والمجموعػات واالقسػاـ يعممػػوف فػػي بيئػػة تتسػػـ بالتجديػػد
التغييػػر فػػي المنظمػػة باعتبػار اف االفػ ا
واالبداع وتطبيؽ االفكار الجديدة (العامري ،والغالبي ،4448 ،ص)045 :

 -4االنتاجيػة :فاالنتاجيػة تعػد مػف االىػداؼ االساسػية التػي فػي اطارىػا تتحقػؽ الكثيػر مػف االىػػداؼ
االخ ػػرى ل ػػذلؾ تحػ ػاوؿ المنظمػ ػات االرتقػ ػاء بانتاجي ػػة الم ػػوارد وانتاجي ػػة العػ ػامميف وانتاجي ػػة عم ػػى
المسػػػتوى الكمػ ػػي لمنظمػ ػػة االعم ػ ػاؿ واالنتاجيػ ػػة ببس ػ ػاطة مقي ػ ػاس نس ػػبي حيػ ػػث المخرج ػ ػات الػ ػػى
المدخالت التػي سػاىمت فييػا وىػي عبػارة عػف العالقػة بػيف كميػة ونػوع االداء واسػتغالؿ المػوارد

بعب ػارة اخػػرى ىػػي حاصػػؿ قسػػمة قيمػػة المخرج ػات عمػػى قيمػػة المػػدخالت (الع ػامري ،والغ ػالبي،
 ،4448ص)01 :

 -1المسػؤولية االجتماعيػة :يؤكػد ( )Dafy, 2001,: 143اف المسػؤولية االجتماعيػة ىػي واجػب
ػرارت الميم ػػة واالفعػ ػاؿ بطريق ػػة تحق ػػؽ رفاىي ػػة المجتم ػػع
ادارة المنظم ػػة االساس ػػي ف ػػي اتخػ ػاذ الق ػ ا
ومصػالحو كمػا يؤكػػد ( )Robbins, 1998,: 147بانيػا تسػػتند الػى اعتبػاارت اخالقيػة تركػػز
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درت منظمػة االعمػاؿ الحقيقيػة
االدتراتوجوهمات بعيدة االمد اخذة في االعتبار مبا ا
لتز
ؼ بشكؿ ا ا
بتحقوقاىالىدا
عمى
االهدافى

لتزم ػات وبم ػا يعػػزز صػػورتيا فػػي المجتمػػع وىن ػاؾ مػػف ذىػػب الػػى ابعػػد مػػف ذلػػؾ
لموف ػاء بيػػذه اىال ا

فاشػار الييػا بانيػا الدرجػػة التػػي يػػؤدي بيػا مػػديرو المنظمػػة انشػػطتيـ نحػػو حمايػػة المجتمػػع بعيػػدا
عف السعي لتحقيؽ المنافع الفنية واالقتصادية المباشرة لممنظمة ()Certo, 1990,: 207
سترتيجيو
سابعا :تحقيق االىداف اال ا
سترتيجيات التعامؿ الفعاؿ معيا.
 .1التوصيؼ والتقييـ المنيجي لبيئة عمؿ المنظمة ووضع ا ا
 .2تطػػوير امكانيػات المنظمػػة لمتعػػرؼ وتحميػػؿ الفػػرص والقيػػود والتيديػػدات وتقويميػا ووضػػع سػػبؿ
التعامؿ الفعاؿ معيا.

 .3مواجية المعوقات في بيئة عمؿ المنظمة.
 .4تػػدعيـ قػػدرة المنظمػػة فػػي تحديػػد نق ػاط القػػوة واوجػػو الضػػعؼ لػػدييا وتحديػػد متطمب ػات التعامػػؿ
الفعاؿ معيا.

لتغيرت غير المتوقعة.
 .5توفير المرونة لدى المنظمة لمتكيؼ مع ا ا
 .6توفير ادوات التنبؤ والتقدير التجاىات عناصر بيئػة عمػؿ المنظمػة وتحديػد وتوجيػو المسػاارت
سترتيجيو لممنظمة.
اال ا

 .7صياغة وتطوير رسالة المنظمة واىدافيا.
 .8تحديد وتوجيو مسار العمؿ في المنظمة.
سترتيجيو لممنظمة.
 .9تحديد وصياغة الغايات واالىداؼ اال ا
 .10تحديد وتوفير متطمبات تحسيف االداء وتحقيؽ نمو وتقدـ المنظمة.
ػترتيجيو لطموح ػات واىػػداؼ اصػػحاب االمػػواؿ واالدارة العمي ػا
 .11التاكػػد مػػف ربػػط االىػػداؼ االسػ ا
ومصمحة اعضاء المنظمة( .ابو بكر ،مصطفى محمود ،4444 ،ص)081 :

 .12توجيو الموارد واالمكانيات الى االستخدامات االقتصادية
 .13توجيو الجيود البحثية لتطوير اداء المنظمة وتدعيـ موقفيا التنافسي.
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االدتراتوجوهبط بيف رسالة المنظمػة واىػدافيا ومػا يػتـ وضػعو مػف سياسػات وقواعػد
لتر
مف تحقيؽ ا ا
بتحقوقلتىاكد
 .14ا
االهدافى

قرارت االستثمار في المنظمة.
وتحديد وتوجيو ا
وانظمة عمؿ
ى

 .15التعرؼ عمى فرص االستثمار الجديدة اماـ المنظمة وتحديد سبؿ ومتطمبات االستفادة منيا.
 .16تحديد افضؿ بدائؿ توفير موارد المنظمة وفؽ اعتباارت التكمفة والفائدة.
ػرارت والتاك ػػد مػػػف
درس ػ ػات ج ػػدوى القػ ػ ا
 .17تعمي ػػؽ احسػ ػاس اعض ػ ػاء المنظم ػػة باىميػػػة وحتمي ػػة ا

فعاليتيا.

لبرمج المالية لممنظمة.
 .18تطوير ادوات واساليب اعداد الموازنات االستثمارية وا ا
 .19وضع االطار العاـ السس تحديد وتنويػع مجػاالت اعمػاؿ المنظمػة سػواء فيمػا يتعمػؽ بػانواع

االنشطة او االسواؽ او العمالء او غيرىا.

ػترتيجيو ىػي الطريػؽ الموصػؿ
 .20اذا كاف اليدؼ ىو النياية المطموب الوصػوؿ الييػا فػاف االس ا

الى ىذه النياية (الدوري ،و زكريا ،4445 ،ص)199 :

81

ادلبحث انثانٍ

انتنظُماث انفهسطُنُت حمم انذراست
 تمييد.

 اوال :حركة المقاومة االسالمية (حماس).
 ثانيا :حركة الجياد االسالمي.

 ثالثا :حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح).
 اربعا :الجبية الشعبية لتحرير فمسطين.

لديمقرطية لتحرير فمسطين.
ا
 خامسا :الجبية ا
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تمييد:
بتحقوقىاالهدافىاالدتراتوجوه
ى
ساىمت التنظيمات الفمسطينية بشتى انواعيا إلى خػروج القضػية الفمسػطينية إلػى العػالـ،
لقد

وىذا كاف واضحا منذ اف وطأت اقداـ المحتؿ الغاصب التراب الفمسطيني في مطمع القرف الماضي،
ومف ذلؾ الوقت لـ ينفػؾ الفمسػطينيوف عمػف مقارعػة قطعػاف المسػتوطنيف الجػدد آنػذاؾ إلػى اف كانػت

التكبػػة الفمسػػطينية عػػاـ  ،1908ليؤسػػس الفمسػػطينيوف بعػػدىا مرحمػػة مػػف النضػػاؿ س ػواء فػػي منػػاطؽ
الشتات الفمسطيني أو حتى داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة .

ويرى الباحث بأف مراحؿ النضاؿ تطورت شػيئاً فشػيئاً وبػدأت تأخػذ مالمػح التنظػيـ واإلعػداد

الجي ػػد م ػػف خ ػػالؿ اإلس ػػتفادة م ػػف خبػ ػرات حرك ػػات التح ػػرر العالمي ػػة والمناصػ ػرة لقض ػػيتنا الفمس ػػطينية

العادلة .ومف ىذا المنطمؽ كاف لمتنظيمات الفمسطينية جميعيا دو اًر واضحاً وتأثي اًر ايجابياً عمػى واقػع
القضية الفمسطينية وتحقيؽ المكتسبات سػواء كانػت عمػى الصػعيد المحمػي او الػدولي وىػذا كمػو يعػود

إلػػى اصػرار كافػػة التنظيمػػات الفمسػػطينية الفاعمػػة عمػػى الػػتخمص مػػف نيػػر االحػػتالؿ سػػعياً لتحقيػػؽ مػػا
يص ػػبو إلي ػػو ش ػػعبنا الفمس ػػطيني م ػػف تحري ػػر أرض ػػو ،وم ػػف اكث ػػر التنظيم ػػات الموج ػػودة عم ػػى الس ػػاحة

الفمسطينية تمؾ التي تناوليا الباحث كمجتمع لدراستيا ،وىو ما سيأتي عمى ذكرىا األف.
اوال :حركة المقاومة االسالمية (حماس)

تعتب ػػر حرك ػػة حمػ ػاس احػ ػدى الفصػ ػائؿ االساس ػػية ف ػػي العم ػػؿ النضػ ػالي ال ػػوطني الفمس ػػطيني
واالسالمي والتي تمتمؾ اىدافا وايديولوجية خاصة بيا تسعى لتحقيقيا.
ونش ػات حركػػة المقاومػػة االسػػالمية حم ػاس عمػػى يػػد مؤسسػػيا الشػػيخ احمػػد ياسػػيف مػػع بدايػػة
االنتفاضة االولى عاـ 1987ـ وبعد صػدور البيػاف االوؿ بتػاريخ  10ديسػمبر 1987ـ وىػي امتػداد

لحركة االخواف المسمميف العالمية كبرى الحركات االسػالمية فػي العصػر الحػديث والتػي تاسسػت فػي
مصػػر عػاـ 1948ـ عمػػى يػػد االمػاـ حسػػف البنػا وىػػو مػا يعنػػي اف الوجػػود الفكػػري والعقائػػدي لحركػػة
حمػاس سػػبؽ الوجػػود التنظيمػػي ليػا وبالتػالي فػاف زخػػـ التجربػػة االخوانيػػة كمػػو اصػػبح رصػػيدا لمحركػػة
وىػػو مػا يشػػير الػػى العالقػػة العضػػوية بػػيف حمػاس واالخػػواف (ميثػاؽ حركػػة حمػاس1989 ،ـ ،المػادة

الثانية)
فػػي السػػبعينيات اعيػػد ترتيػػب الوضػػع التنظيمػػي لالخػػواف وتوسػػعت الحركػػة فػػي صػػفوؼ الطػػالب
الػذكور واالنػاث وفػػي المسػاجد وىػػي ركػائز اساسػػية فػي تربيػة المجتمػػع وفػي معالجػػة التشػوىات التػػي

س ػػببيا االح ػػتالؿ وج ػػرى اس ػػتقطاب النػ ػاس ف ػػي المسػ ػاجد وتعبئ ػػتيـ دينيػ ػا ووطنيػ ػا وبني ػػت مؤسسػ ػات
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ػرء وااليتػاـ ومػػف ابػػرز
االدتراتوجوهػباب الرياضػػية والثقافيػػة وتقػػدـ خػػدمات الػػى الفقػ ا
االهدافىنشػاطات الشػ
بتحقوقىترعػػى
اجتماعيػػة

لمجمع االسالمي فػي غػزة الػذي اسسػو الشػيخ الشػييد احمػد ياسػيف رحمػو اهلل (خالػد
ىذه المؤسسات ا ى

مشعؿ ،صحيفة الحياة 0 ،ديسمبر)4441 ،
سترتيجية حركة حماس
 ا ا

تعتقػػد حرك ػػة المقاوم ػػة االس ػػالمية حمػ ػاس اف ارض فمسػػطيف ارض وق ػػؼ اس ػػالمي عم ػػى اجيػ ػاؿ
المسمميف الى يوـ القيامة وال يصح التفريط بيا او بجػزء منيػا او التنػازؿ عنيػا او عػف جػزء منيػا وال
تممؾ ذلؾ دولة عربية او كؿ الدوؿ العربية وال يممؾ ذلؾ ممؾ او رئيس او كؿ الممػوؾ والرؤسػاء وال

تمم ػػؾ ذل ػػؾ منظم ػػة او ك ػػؿ المنظمػ ػات س ػػواء كانػ ػت فمس ػػطينية او عربي ػػة الف فمس ػػطيف ارض وق ػػؼ

اسػػالمي عمػػى االجي ػاؿ االسػػالمية الػػى يػػوـ القيامػػة (ميث ػاؽ حركػػة حم ػاس ،1988 ،الم ػادة الحاديػػة
عشرة)

 الغاية واالىداف
ح ػػددت حرك ػػة حمػ ػاس اى ػػدافيا ف ػػى الميثػ ػاؽ وتتض ػػح اى ػػداؼ الحرك ػػة م ػػف خ ػػالؿ اديباتيػ ػا
ومنشورتيا وتتمثؿ في :اليدؼ العاـ:
ا
اقامػػة الدولػػة االسػػالمية مػػف خػػالؿ منازلػػة العػػدو الصػػييوني الػػذي اغتصػػب االوط ػاف وشػػرد

الناس فيذه المنازلة تسعى لقير الباطؿ ودحره ليسود الحؽ وتعود االوطاف وينطمػؽ مػف فػوؽ ماذنيػا
االذاف معمنا قياـ دولة االسالـ وتمتقي حماس مع جميع الحركات االسالمية في السػعي لتحقيػؽ ىػذا
اليػػدؼ فيػػي جػػزء مػػف ىػػذا النسػػيج اال اف حم ػاس فػػي طرحي ػا لموضػػوع الدولػػة تػػرى اف ثمػػة عالقػػة
عضوية بيف انجاز ىدؼ التحرير وقياـ الدولة فقياـ الدولة في فيـ حماس يعد ثمرة لمتحرير لذا نجد

ػترتيجي وىػػو تحريػػر كامػػؿ فمسػػطيف
حمػاس تمػػج فػػي طريػػؽ الكفػاح المسػػمح لتحقيػػؽ ذلػػؾ اليػػدؼ االسػ ا

(ذويب ،4414 ،ص)9 :

وتسعى حركة حماس الى تحرير كامؿ االرض الفمسطينية وعف منيج التحريػر يشػير ميثػاؽ

الحركػػة اف قضػػية تحريػػر فمسػػطيف تتعمػػؽ بػػدوائر ثالثػػة( ،الػػدائرة الفمسػػطينية ،الػػدائرة العربيػػة ،الػػدائرة
االسالمية) وكؿ ىذه الدوائر ليا دور وعمييا واجبات (ميثاؽ حركة حماس ،1988 ،المادة)10 :

يقػػوؿ خالػػد مشػػعؿ رئػػيس المكتػػب السياسػػي لحركػػة حمػاس " :اف ىػػدؼ حركػػة حمػاس االوؿ
الػػتخمص مػػف االحػػتالؿ واسػػتعادة االرض فمشػػروع حم ػاس ىػػو اني ػاء االحػػتالؿ الصػػييوني وتحريػػر
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االدتراتوجوهستعادة الشعب الفمسطيني حقوقو وعودة الالجئيف الى ارضػيـ ووطػنيـ
االهدافىالمقدسات وا
وتحرير
فمسطيف
بتحقوقى
وديارىـ واستعادة اىلقدس ىذه ىى االىداؼ الوطنية الفمسطينية" (مشعؿ ،4448 ،ص)69 :

ـترتيجيو فيــي:
ام ـا االىــداف المرحميــة التــي تســعى حم ـاس لتحقيقي ـا وص ـوال ال ـى االىــداف االسـ ا
(صالح ،4444 ،ص)401 :
 -1تحرير الضفة الفمسطينية وقطاع غزة والقدس اي االارضي المحتمة عاـ .1967
لتزـ االسػالمي باعتبارىػا
 -4اسممة المجتمع الفمسطيني ونشر االخالؽ والمثؿ االسالمية والوعي واال ا
ادوات اساسية لصمود الشعب وبدء مشروع التحرير.

 -1العودة الى العمؽ العربي واالسالمي الحتضاف ودعـ القضية الفمسطينية.
 -0الحفاظ عمى خيار المقاومة بكؿ اشكاليا وفي مقدمتيا الكفاح المسمح في مواجية االحتالؿ.
 -5انيػ ػاؾ دول ػػة االح ػػتالؿ امنيػ ػا واقتصػ ػاديا وفض ػػح ممارسػ ػاتيا التعس ػػفية بح ػػؽ الش ػػعب الفمس ػػطيني
وقضيتو.
خترؽ الصييوني لممنطقة.
 -6محاربة التطبيع مع الكياف الصييوني وايقاؼ مشروع اال ا
 -7تحقيػػؽ الوحػػدة الوطنيػػة الفمسػػطينية عمػػى اسػاس برنػامج المقاومػػة والتحريػػر والحفػاظ عمػػى الثوابػػت
الفمسطينية.
ثانيا :حركة الجياد االسالمي
حركة الجياد االسالمية حركة مقاومة فمسطينية مستقمة تمتزـ باالسالـ عقيدة وشريعة ونظاـ

حيػ ػاة اخ ػػذت الطػ ػابع العس ػػكري الجيػ ػادي من ػػذ تاسيس ػػيا (مبػ ػادئ الحرك ػػة عم ػػى ش ػػبكة ن ػػداء الق ػػدس،
سريا القدس كجنػاح عسػكري لممارسػة الكفػاح المسػمح كطريػؽ
 )qudsway.com ،4447وانشات ا
وحيػػد لتحريػػر فمسػػطيف مػػف النيػػر الػػى البحػػر وىػػي تقػػوـ بالعمػػؿ عمػػى تعبئػػة الجم ػاىير الفمسػػطينية

واعػػدادىا اعػػدادا جيادي ػا بكػػؿ الوس ػائؿ التربويػػة والتثقيفيػػة والتنظيميػػة الممكنػػة لتاىيمي ػا لمقي ػاـ بالعمػػؿ
الجيادي (المبادئ الرئيسية لحركة الجياد ،موقع الجزيرة)
كانػ ػت نشػ ػاة حركػػػة الجيػ ػاد االسػ ػػالمية ثمػ ػرة ح ػػوار فكػ ػػري وت ػػدافع سياسػػػي ش ػػيدتو الحركػػػة
االسالمية الفمسطينية اواخر السبعينات قادتو مجموعة مف الشباب الفمسطيني اثنػاء وجودىػا لمدارسػة
الجامعية في مصر كاف عمى ارسيا مؤسس حركة الجياد االسػالمي الػدكتور الشػييد فتحػي الشػقاقي
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لحركة الجياد االسالمي في فمسطيف اوائػؿ الثمانينػات بعػد عػودة الػدكتور
االهدافاىلتنظيمية
بتحقوقىلقاعدة
وتـ بناء ا
االدتراتوجوه

وعدد مف زمالئو الى فمسطيف وبدا التنظػيـ يخػوض غمػار التعبئػة الشػعبية والسياسػية
فتحي الشقاقي
ى

في الشارع الفمسطيني بجانب الجياد المسمح ضػد االحػتالؿ الصػييوني كحػؿ وحيػد لتحريػر فمسػطيف

(شبكة نداء القدس ،نبذة عف حركة الجياد)4447 ،
 المبادئ العامة لحركة الجياد اإلسالمي (عز الدين ،ص)32 :
المػادة الثالثػػة مػػف ىػػذا النظ ػاـ حسػػب فػارس عػػز الػػديف ج ػاءت تحػػت عنػػواف المبػادئ العامػػة

لمحركػػة ىػػذا القسػػـ ج ػاء مطابق ػا حرفي ػا لم ػا ىػػو موجػػود عمػػى موقػػع الحركػػة االلكترونػػي تحػػت عنػػواف
المبادئ العامة لمحركة (موقع نداء القدس ،نبذة عف حركة الجياد االسالمي )4447 ،جػاء فػي ىػذه
المبادئ ما يمي:

 -1تمتػػزـ حركػػة الجيػاد االسػػالمي فػػي فمسػػطيف باالسػػالـ عقيػػدة وشػريعة ونظػاـ حيػاة وكػاداة لتحميػػؿ
لصرع الذي تخوضػو االمػة االسػالمية ضػد اعػدائيا وكمرجػع اساسػي فػي صػياغة
وفيـ طبيعة ا ا

برنامج العمؿ االسالمي لمتعبئة والمواجية.
 -4فمسػػطيف مػػف النيػػر الػػى البحػػر ارض اسػػالمية عربي ػػة يحػػرـ شػػرعا التف ػريط فػػي اي شػػبر منيػ ػا
عترؼ بو عمى اي جزء منيا.
والكياف الصييوني وجود باطؿ يحرـ شرعا اال ا
 -1يمثػ ػػؿ الكي ػ ػاف الصػ ػػييوني ارس الحربػ ػػة لممشػ ػػروع االسػ ػػتعماري الغربػ ػػي المعاصػ ػػر فػ ػػي معركتػ ػػو
ػتمرر وجػػود ىػػذا الكيػاف عمػػى ارض فمسػػطيف وفػػي
الحضػارية الشػاممة ضػػد االمػػة االسػػالمية واسػ ا
ػتمرر وىيمنػة واقػع التجزئػة والتبعيػة والتخمػؼ الػذي فرضػتو
القمب مف الوطف االسالمي يعنػي اس ا
قوى التحدي الغربي الحديث عمى االمة االسالمية.
لقرني ػػة والتاريخي ػػة والواقعي ػػة مػ ػا يجعميػ ػا القض ػػية
لبرىيف ا ا
 -0لفمس ػػطيف م ػػف الخصوص ػػية المؤي ػػدة بػ ػا ا
المركزيػػة لالمػػة االسػػالمية التػػي باجماعي ػا عمػػى تحريػػر فمسػػطيف ومواجيتي ػا لمكي ػاف الصػػييوني
تؤكد وحدتيا وانطالقيا نحو النيضة.

 -5الجم ػاىير االسػػالمية والعربيػػة ىػػي العمػػؽ الحقيقػػي لمشػػعب الفمسػػطيني فػػي جي ػاده ضػػد الكي ػاف
تربيا ومقدساتيا ىي معركػة االمػة االسػالمية
الصييوني ومعركة تحرير فمسطيف وتطيير كامؿ ا
باسػػرىا يجػػب اف تسػػيـ فيي ػا بكامػػؿ امكانياتي ػا وطاقاتي ػا الماديػػة والمعنويػػة والشػػعب الفمسػػطيني

والمجاىدوف عمى طريؽ فمسطيف ىـ طميعة االمة في معركة التحريػر عمػييـ يقػع العػبء االكبػر
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ػتمر حتػػى تػػنيض االمػػة كمي ػا لمقي ػاـ بػػدورىا الت ػاريخي فػػي خػػوض
االدتراتوجوه مسػ ا
ػرع
االهدافىعمػػى الصػ ا
بتحقوقالىبق ػاء
فػػي ا
ممة والفاصمة عمى ارض فمسطيف.
المعركة الشا ى

 -6وحدة القوى االسالمية والوطنية عمى الساحة الفمسطينية والمقاء في ساحة المعركة شرط اساسػي
ستمرر وصالبة مشروع االمة الجيادي ضد العدو الصييوني.
ال ا

ػرؼ بػالوجود الصػػييوني فػػي فمسػػطيف او التن ػازؿ عػػف اي
 -7كافػػة مش ػاريع التسػػوية التػػي تقػػر االعتػ ا
حؽ مف حقوؽ االمة فييا باطمة ومرفوضة.

 اىداف الحركة
ىذا الجزء جاء مػف المػادة العاشػرة مػف النظػاـ الػداخمي لمحركػة الػذي تحػدث عنػو فػارس عػز
الػديف والػػذي جػاء ايضػا مطابقػا حرفيػا لمػا جػاء عمػػى موقػػع الحركػػة االلكترونػي تحػػت عنػػواف اىػػداؼ
الحركة.

يقول ىذا القسم ان حركة الجياد االسالمي في فمسطين تسعى الى تحقيق االىداف التالية:
 -1تحرير كامػؿ فمسػطيف وتصػفية الكيػاف الصػييوني واقامػة حكػـ االسػالـ عمػى ارض فمسػطيف
الذي يكفؿ تحقيؽ العدؿ والحرية والمساواة والشورى.

 -4تعبئة الجماىير الفمسطينية واعدادىا اعدادا جياديا وعسكريا وسياسيا بكػؿ الوسػائؿ التربويػة
والتثقيفية والتنظيمية الممكنة لتاىيميا لمقياـ بواجبيا الجيادي تجاه فمسطيف.
 -1استنياض وحشد جماىير االمة االسالمية في كؿ مكاف وحثيا عمى القيػاـ بػدورىا التػاريخي
لخوض المعركة الفاصمة مع الكياف الصييوني.
 -0العمؿ عمى توحيد الجيود االسالمية الممتزمػة باتجػاه فمسػطيف وتوطيػد العالقػة مػع الحركػات
االسالمية والتحررية الصديقة في كافة انحاء العالـ.
 -5الػػدعوة الػػى االسػػالـ بعقيدتػػو وش ػريعتو وادابػػو وابػػالغ تعاليمػػو نقيػػة ش ػاممة لقطاع ػات الشػػعب
المختمفة واحياء رسالتو الحضارية لالمة االنسانية.

حزب االسالمية بشكؿ عاـ تنطمؽ مف غاية اساسية وىي مرضاة اهلل سبحانو وتعالى
اف اال ا

وىػذا اليػػدؼ العػاـ ال يختمػػؼ حولػو مػػؤمف عمػى وجػػو االرض ومػف ضػػمنيـ حركػة الجيػاد االسػػالمي
فيي تريد تحقيؽ مرضاة اهلل عػف طريػؽ احيػاء البعػث االسػالمي وتطبيػؽ حكػـ اهلل فػي االرض يػاتي
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االدتراتوجوهػة الخالفػػة االسػػالمية واازلػػة اوؿ واكبػػر العقب ػات ام ػاـ تحقيػػؽ الخالفػػة
ػف طريػػؽ اقامػ
بتحقوقػىػؽ عػ
ىػػذا التطبي
االهدافى

االسػػالمي اال وىػ ىػو االحػػتالؿ الصػػييوني لفمسػػطيف فيػػو مػػف وجيػػة نظػػرىـ مػػزروع فػػي ىػػذا المك ػاف
لتحقيػػؽ ىػػذه الغايػػة وعنػػد القضػاء عمػػى االحػػتالؿ واقامػػة الخالفػػة االسػػالمية يمكػػف االنطػػالؽ باالمػػة

لمواجية ازمة التحدي الحضاري الغربي الحديث الذي يواجو االمة ومف ىنػا يمكػف االنطػالؽ باالمػة
عمػػى ع ػالـ الفعػػؿ واالبػػداع والمش ػاركة فػػي صػػنع الحػػدث بػػدؿ الوضػػع السػػمبي وح ػاؿ ردة الفعػػؿ التػػي
تعيشيا االمة (البرغوثي ،1989 ،ص)74 :
ثالثا :حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح)
تاسسػػت حركػػة فػػتح وىػػي ركػػز لحركػػة التحريػر الفمسػػطينية "حتػػؼ" واذا م ػا قمبػػت كان ػت فػػتح

ففػػي نيايػػة الخمسػػينيات وبدايػػة السػػتينيات اثػػر العػػدواف الثالثػػى عمػػى مصػػر ع ػاـ 1956ـ واحػػتالؿ
ػرئيؿ فتاسسػػت
ػرئيؿ لقط ػاع غ ػزة ايقػػف الفمسػػطينيوف اىميػػة االعتم ػاد عمػػى انفسػػيـ فػػي مقاومػػة اسػ ا
اسػ ا
سر في نياية الخمسينيات وبداية الستينيات في سوريا ولبناف واالردف ودوؿ الخميج
خاليا ىذا التيار ا

العربي حيػث يعمػؿ الفمسػطينيوف وجػرى اوؿ لقػاء ليػذه المجموعػات عػاـ 1957ـ فػي الكويػت بقيػادة
لرحؿ ياسر عرفات والذي يعد المقاء الذي رسـ طريؽ حركة فتح مػف اجػؿ فمسػطيف وتجسػيد اليويػة
ا ا
الفمسطينية المستقمة (بدواف ،4448 ،ص)01 :

لقػػد قامػػت حركػػة فػػتح باصػػدار مجمػػة شػػيرية باسػػـ فمسػػطينيا ع ػاـ  1959دعػػت الػػى كي ػاف

فمسػػطيني مسػػتقؿ عػػف االنظمػػة العربيػػة ورفػػض الوص ػاية العربيػػة عمػػى الشػػعب الفمسػػطيني نافيػػة اف
يكػػوف الكيػاف الخػاص شػػرذمة لمعمػػؿ العربػػي ومؤكػػدة انػو تعبئػػو لشػػعب فمسػػطيف المشػػتت (الموسػػوعة

الفمسطينية ،1908 ،ص)445-440

ويرج ػػع اسػ ػاس فكػ ػرة انشػ ػاء الحرك ػػة كمػ ػا يق ػػوؿ قادتيػ ػا ال ػػى تجرب ػػة جبي ػػة المقاوم ػػة الش ػػعبية

والعالقػػة التػػي جمعػػت االخػػواف المسػػمميف مػػع الناص ػرييف فيم ػا عػػرؼ بكتيبػػة الفػػدائييف اب ػاف اجتي ػاح

ػرئيمي لقطػاع غػزة والعػػدواف الثالثػػي عمػػى مصػػر عػاـ  1956ومػػف ثػػـ ظيػػرت بعػػض
االحػػتالؿ االسػ ا
القيػادات مثػػؿ خميػػؿ الػػوزير وصػػالح خمػػؼ وياسػػر عرفػات رئػيس اتحػاد طمبػػة فمسػػطيف وشػػكمت ىػػذه
النواة االولى عف وضع جنيف الحركة وذلؾ بعد اف اجتمع نحو اثنا عشر شخصا مف اعضاء جبية
المقاومة الشعبية في غزة ووضػعوا خطػة لتنظػيـ جبيػة فػي فمسػطيف كانػت فػتح ىػي صػورتو النيائيػة
عػ ػاـ  1961وذل ػػؾ بع ػػد توحي ػػد معظ ػػـ المنظمػ ػات الفمس ػػطينية الت ػػي كانػ ػت ق ػػد نشػ ػات ف ػػي الكوي ػػت
وانػدماجيا فػي منظمػة كانػت قائمػة فػي كػؿ مػػف قطػر والسػعودية ويقودىػا الػرئيس محمػود عبػاس ابػػو

مازف ومحمػد يوسػؼ النجػار وكمػاؿ عػدواف الػذيف اصػبحوا اعضػاء المجنػة المركزيػة لحركػة فػتح وقػد
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سرئيمية في بيروت عػاـ ( .1971بػدواف ،4448 ،ص:
االدتراتوجوه عمى يد قوة ا ا
عممية الفرداف
خير في
قتؿ اال
االهدافى
بتحقوقى
)05-00

ى

لجزئ ػػر عػ ػاـ 1964ـ وف ػػي س ػػوريا 1960ـ حت ػػى
ش ػػرعت حرك ػػة ف ػػتح تنشػ ػ قواع ػػدىا ف ػػي ا ا

ػرئيؿ فػي
ػرؼ دولػة اس ا
استكممت جناحيا العسػكرية " العاصػفة" وتوسػعت الػى مئػات الخاليػا عمػى اط ا
الضػػفة الغربيػػة وغ ػزة وفػػي مخيم ػات الالجئػػيف فػػي سػػوريا ولبن ػاف بػػؿ فػػي االميػػركتيف وبػػدات الحركػػة
كفاحي ػا المسػػمح فػػي 1965-1-1ـ فػػي عمميػػة عس ػػكرية تمثمػػت بنسػػؼ انبػػوب المي ػاه القطػػري ف ػػي

عيمبػػوف داخػػؿ اارضػػي  1908واسػػتمرت فػػي نشػاطيا العسػػكري عمػػى الػػرغـ مػػف الطػػوؽ الػػذي كانػت

سرئيؿ (بدواف ،4448 ،ص)08-07 :
تفرضو الدوؿ المجاورة ال ا
لقد كانت حركة فتح بداية لثورة شعبية شاممة تطاؿ مختمؼ جوانب حياة الشػعب الفمسػطيني
سياس ػػيا واجتماعيػ ػا واقتصػ ػاديا وتربويػ ػا وثقافيػ ػا وروحيػ ػا م ػػف اج ػػؿ تحري ػػر فمس ػػطيف بالكفػ ػاح المس ػػمح

(عنقاوي ،1995 ،ص)19 :

وفػػي نيايػػة عػاـ  1966ومطمػػع عػاـ  1967ازدادت العمميػات العسػػكرية التػػي كانػت تنفػػذىا

عترؼ بشدة
سرئيمي انذاؾ الى اال ا
العاصفة الجناح العسكري لمحركة االمر الذي دفع وزير الدفاع اال ا

لرحؿ ياسر عرفات بتدعيـ جياز فتح السري وتوسيعو وبناء
عمميات حركة فتح العسكرية واضطمع ا ا

لكرمػػة مػػف الػػدوؿ العربيػػة واالجنبيػػة ولقيػػت التاييػػد فػػي مػػؤتمر
الخاليػا العسػػكرية والماديػػة بعػػد حػػرب ا ا
القمػة العربػي الخػامس المنعقػد فػي الربػاط عػاـ 1969ـ ،ونتيجػة لظيػور حركػة فػتح وتوسػعيا انػدمج

فييا العديد مف التنظيمات الفمسطينية الصغيرة مثؿ منظمة طالئع الفداء لتحرير فمسػطيف فرقػة خالػد

بف الوليد فػي 1968-6-7ـ وجبيػة التحريػر الػوطني الفمسػطيني فػي 1968-9-11ـ وجبيػة ثػوار

فمسػػطيف فػػي 1968-11-45ـ وقػػوات الجيػاد المقػػدس فػػي 1969-6-14ـ واصػػبحت جميػػع ىػػذه

المنظمات تمثميا قوات العاصفة (بدواف ،4448 ،ص. )09-08 :

منػػذ انطػػالؽ حركػػة فػػتح فعميػا عبػػر بيانيػا االوؿ فػػي  1960-14-11والػػذي تبنػػى مشػػروع

الكفػاح المسػػمح والعمػػؿ العسػػكري مػػف اجػػؿ تحريػػر كامػػؿ فمسػػطيف قامػػت فػػتح بوضػػع مبػادئ الحركػػة
ونظاميا الداخمي واىـ مبادئ الحركة ىي:
 -1اف فمسطيف جزء مف الوطف العربي والشعب الفمسطيني جزء مف االمة العربية وكفاحػو جػزء مػف
كفاحيا.
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شخصػػية مسػػتقمة وصػاحب الحػػؽ فػػي تقريػػر مصػػيره ولػػو السػػيادة المطمقػػة
االهدافىػطيني ذو
ػعب الفمسػ
 -4الشػ
االدتراتوجوه
بتحقوقى
عمى جميع اارىضيو.

 -1الثورة الفمسطينية طميعة االمة العربية في معركة تحرير فمسطيف.
 -0نض ػاؿ الشػػعب الفمسػػطيني جػػزء مػػف النض ػاؿ المشػػترؾ لشػػعوب الع ػالـ فػػي مواجيػػة الصػػييونية
واالستعمار واالمبريالية العالمية.
 -5معركػػة تحريػػر فمسػػطيف واجػػب قػػومي تسػػيـ فيػػو االمػػة العربيػػة بكافػػة امكانياتيػا وطاقاتيػا الماديػػة
والمعنوية.

لقرارت التي صػدرت او تصػدر عػف ىيئػة االمػـ المتحػدة او مجموعػة مػف
 -6المشاريع واالتفاقات وا ا
الدوؿ او اي دولة منفردة في شاف قضية فمسطيف والتي تيدر حؽ الشعب الفمسطينية في وطنػو
باطمة ومرفوضة.

 -7الصييونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر واالىداؼ والتنظيـ واالسموب.
سرئيمي في فمسطيف صييوني عدواني قاعدتو اسػتعمارية توسػعية وىػو حميػؼ طبيعػي
 -8الوجود اال ا
لالستعمار واالمبريالية العالمية.

 -9تحرير فمسطيف والدفاع عف مقدساتيا واجب عربي وديني وانساني.
 -14حركة التحرير الوطني الفمسطيني فتح حركة وطنية ثورية مستقمة وىي تمثؿ الطميعة الثورية
لمشعب الفمسطيني.

 -11الجم ػاىير الث ػائرة التػػي تضػػطمع ب ػالتحرير ص ػاحبة االرض ومالكػػة فمسػػطيف (موقػػع الجزي ػرة،
المعرفة ،ممفات خاصة بحركة فتح ،بتاريخ )4446-5-17

 اىداف حركة فتح
عممت حركة فتح عمى مختمؼ الجوانب السياسػية والعسػكرية واالقتصػادية والثقافيػة والنفسػية
لتحقيػػؽ جممػػة مػػف الغاي ػات واالى ػداؼ وىػػي اىػػداؼ بمجممي ػا مجتمعيػػة عامػػة لتحريػػر فمسػػطيف مػػف

االحتالؿ الصييوني وتحت شعار فمسػطيف حػرة عربيػة وكػاف ليػا جممػة مػف االىػداؼ والغايػات التػي
حددتيا ومف اىـ ىذه االىداؼ والغايات ما يمي (موقع الجزيرة ،المعرفة ،ممفات خاصة بحركة فػتح،
بتاريخ )4446-5-17
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االدتراتوجوهكػامال وتصػػفية دولػػة االحػػتالؿ الصػػييوني سياسػػيا وعسػػكريا واجتماعي ػا
ػر
ػطيف تحريػ ا
بتحقوقىػر فمسػ
 -1تحريػ
االهدافى
وفكريا.

ى

ػرب الفمسػػطيني تحفػػظ لممػػواطنيف
ديمقرطيػػة مسػػتقمة ذات سػػيادة عمػػى التػ ا
ا
 -4اقامػػة دولػػة فمسػػطينية

االصمييف حقوقيـ الشػرعية عمػى اسػس العػدؿ والمسػاواة دوف تمييػز بسػبب العنصػر او الػديف او
العقيدة وتكوف القدس عاصمة ليا.

 -1بناء مجتمع تقدمي يضمف حقوؽ االنساف ويكفؿ الحريات العامة لكافة المواطنيف.
 -0المشاركة الفعالة في تحقيؽ اىداؼ االمة العربية وبناء المجتمع العربي الموحد.
 -5مساندة الشعوب المضطيدة في كفاحيا في تحرير اوطانيا وتقرير مصيرىا مف اجؿ بناء صػرح
السالـ العالمي عمى اسس عادلة.

ػزب ولكنيػا سػػتكوف
 -6وتػػؤمف الحركػػة بضػػرورة الحيػاد فػػي طريقيػا لػػف تنحػاز الي جبيػػة ضػػد االحػ ا
بالمرص ػاد اليػػة جبيػػة تضػػر بمص ػالح القضػػية الفمسػػطينية وىػػي مسػػتقبؿ الشػػعب وستمضػػي فػػي

طريقيا مستنيرة باارء المخمصيف مف العػرب غيػر تابعػة وال خاضػعة او موجيػة بػؿ مدفوعػة بقػوة

الشعب العربي في كؿ مكاف (موقػع الجزيػرة ،المعرفػة ،ممفػات خاصػة بحركػة فػتح ،بتػاريخ -17
)4446-5

ػرت
اف جممػػة االىػػداؼ الوطنيػػة العامػػة التػػي وضػػعتيا حركػػة فػػتح س ػاىمت فػػي التف ػاؼ عشػ ا
االالؼ مػػف المػػواطنيف الفمسػػطينييف وبعػػض ابن ػاء االمػػة العربيػػة حولي ػا كاعض ػاء وانص ػار ومؤيػػديف
وتمكنػػت ىػػذه الحركػػة مػػف الجمػػع بػػيف مختمػػؼ االتجاى ػات الفكريػػة مػػف اسػػالمي ومسػػيحي وقػػومي
تطورت حرب عاـ  1967واحتالؿ مػا تبقػى مػف فمسػطيف
ا
وعربي واجنبي لمدخوؿ في صفوفيا وبعد

ػرئيمي اضػػطرت حركػػة فػػتح لطػػرح جديػػد تمثػػؿ
ػتمرر تغيػػر مػػوازيف القػػوى لص ػالح االحػػتالؿ االسػ ا
واسػ ا
بالخطة المرحمية والػذي يطػرح تحريػر فمسػطيف بمػا فييػا الضػفة الغربيػة والقػدس الشػرقية وقطػاع غػزة

لتغيرت االقميمية.
نظر لمضغوط الدولية وا ا
ا
سرئيمي
لمصرع مع الصييونية واالحتال ل اال ا
ا
 نظرة حركة فتح
ػرت عػف مػدى صػمة الحركػة
ال يظير في بياف ىيكؿ البناء الثػوري او بيػاف الحركػة اي تعبي ا

باالسالـ ولكف يمكف االستدالؿ عمى ذلؾ مف خالؿ صمة بعض اعضاء الحركة باالخواف المسمميف

كمحمػػد يوسػػؼ النج ػار وسػػميـ الزعنػػوف وفتحػػي البمع ػاوي حيػػث انضػػـ ى ػؤالء الػػى جماعػػة االخػػواف
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االدتراتوجوها فػػي فمسػطيف  1906اي قبػؿ تاسػيس تنظػيـ فػػتح وقػد ظيػر تيػار فػػي
االهدافىاسسػت فرعيػ
بتحقوقىعنػدما
المسػمميف
العػ ػالـ العرب ػػي ينػ ػاىدي بض ػػرورة جم ػػع ع ػػدد م ػػف القيػ ػادات ودفعي ػػـ ال ػػى تش ػػكيؿ اطػ ػار يق ػػود الش ػػعب
الفمسطيني وىذا ما كتب بشػانو خميػؿ الػوزير ابػو جيػاد الػى جماعػة االخػواف المسػمميف حيػث دعػاىـ
ال ػػى تش ػػكيؿ تنظ ػػيـ خػ ػاص ال ػػى جانػ ػب تنظ ػػيميـ ال يب ػػدو اس ػػالميا ف ػػي ظػ ػاىره ويرف ػػع ش ػػعار تحري ػػر

فمس ػػطيف بالكفػ ػاح المس ػػمح لك ػػف جماع ػػة االخ ػػواف المس ػػمميف ل ػػـ تتجػ ػاوب لي ػػذا المطم ػػب (اب ػػو ش ػػرؼ،
 ،4449ص)164 :
ويمكنن ػا الق ػػوؿ اف ىػػذا كػ ػاف اح ػػد االسػػباب الت ػػي فرقػػت جماع ػػة ف ػػتح عػػف جماع ػػة االخ ػػواف
المس ػػمميف حي ػػث س ػػحبت ف ػػتح ع ػػدد م ػػف قيػ ػادات االخ ػػواف ال ػػى ص ػػفوفيا مث ػػؿ ص ػػالح خم ػػؼ واس ػػعد
الصفطاوي وخميػؿ الػوزير ولكػف ال يمكػف القػوؿ بػاف فػتح قطعػت صػمتيا باالسػالـ الف مؤسسػييا ىػـ

مف قادة االخواف المسمميف وىـ نتاج مجتمػع اسػالمي يقػوـ عمػى العقيػدة والمرجعيػة الدينيػة ولػـ تخػ ُؿ
فتح يوما مف التيار االسالمي داخميا ولكف لـ تاخذ االسالـ كمنيج في كؿ شي كحمػاس لكنػو بقػي

ضر في فكرىا (بدواف ،4448 ،ص. )04 :
حا ا
اربعا :الجبية الشعبية لتحرير فمسطين

تاسسػػت الجبيػػة الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف رسػػميا فػػي  1967-14-11وقػػد تالفػػت الجبيػػة
الشعبية مف ثالث مجموعات رئيسية وىي منظمة ابطاؿ العودة وشباب الثار وجبية تحرير فمسطيف

بزعامػة احمػد جبريػؿ وانتيػت المجموعتػاف االوليػاف الػى الفػرع الفمسػػطيني فػي حركػة القػومييف العػػرب

(صايغ ،4444 ،ص)195 :
ػرف جعم ػػت اعتمػ ػاد شػ ػػعب
انطمق ػػت الجبي ػػة الش ػػعبية لتحري ػػر فمس ػػطيف م ػػف اف ىزيم ػػة حزي ػ ا
فمسطيف عمى نفسو ضػرورة اكيػدة اكثػر مػف اي وقػت مضػى وفرضػت تغييػر اسػاليب العمػؿ الػوطني

ػترتيجية ى ػػذا العم ػػؿ مش ػػيرة ال ػػى اف مرحم ػػة التح ػػرر ال ػػوطني الت ػػي يم ػػر بيػ ػا الش ػػعب
الفمس ػػطيني واس ػ ا
الفمسػطيني تفػػرض قيػاـ تحػالؼ وطنػي تضػػع فيػو كػػؿ فئػات شػػعبنا طاقاتيػا وتصػػب فػي دروب الثػػورة

مجيوداتي ػا عمػػى اف تكػػوف منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ىػػي اط ػار ىػػذا التح ػالؼ (الش ػريؼ،1995 ،

ص)154 :

بدات الجبية الشعبية في  41تموز سمسمة عممياتيػا الخارجيػة اليادفػة الػى ضػرب المصػالح

االمبريالي ػػة والصػ ػػييونية وذلػػػؾ بقي ػ ػاـ مجموعػ ػػة مسػ ػػمحة تابع ػػة لي ػ ػا باختط ػ ػاؼ ط ػ ػائرة لشػ ػػركة الع ػ ػاؿ
لجزئرية (الشريؼ ،1995 ،ص)151 :
سرئيمية واجبارىا عمى اليبوط في مطار العاصمة ا ا
اال ا
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االدتراتوجوهغسطس  1968تبني الماركسية المينينية مما ادى الى خالفات واسعة
االهدافىالشعبية في ا
بتحقوقىلجبية
لقد اقرت ا

داخمي ػا فبعضػػيا ا ىعتػػرض عمػػى الفك ػرة (انشػػقاؽ احمػػد جبريػػؿ) وبعضػػيا اسػػتعجؿ تطبيقي ػا (انشػػقاؽ
نػايؼ حواتمػػة) غيػػر اف الجبيػػة الشػػعبية صػػنفت نفسػػيا بانيػا منظمػػة بورجوازيػػة تقػػوـ بعمميػػة التحػػوؿ

فبريػر  ،1969مػارس  ،1974و 1مػايو )1981
مؤتمرتيا التالية ( ا
ا
الى تنظيـ ماركسي لينيني وفي
ػرمج المالزمػة لػذلؾ
اكدت تطمعيا عمى استكماؿ تحوليا لمماركسػية المينينيػة واسػتمرت فػي تطبيػؽ الب ا
(الموسوعة الفمسطينية ،ج ،4ص)15 :
لديمقرطيػػة والقيػ ػادة
ا
وحسػػب النظ ػاـ الػػداخمي لمجبيػػة ف ػاف مبادئيػ ػا االساسػػية ىػػي المركزيػػة ا
الجماعية ووحدة الحػزب والنقػد الػذاتي وجماىيريػة الحػزب والثػورة واف كػؿ عضػو سياسػي فػي الجبيػة
ىو مقاتؿ وكؿ مقاتؿ سياسي (الموسوعة الفمسطينية ،ج ،4ص)15

وترى الجبية الشعبية انو ال يمكف اف يكوف ىنػاؾ ثػورة دوف نظريػة ثوريػة ولػذلؾ فيػي تركػز

ػترتيجية
عمػػى الفك ػػر السياسػػي والرؤي ػػة الواض ػػحة لمعػػدو ولق ػػوى الثػػورة وعم ػػى اساس ػػيا يػػتـ وض ػػع اس ػ ا
المعركة وحسب رؤيتيا الماركسية فيي ترى اف:
 -1الكيػ ػاف الص ػػييوني قاع ػػدة بشػ ػرية مس ػػمحة تس ػػتند عمييػ ػا االمبريالي ػػة االس ػػتعمارية االمريكي ػػة
والغربية لموقوؼ في وجو حركة التحرر العربي.

ػر ثانويػا ولػذلؾ فيػي ال تػؤمف بشػعار عػدـ
لصرع مع الرجعية العربية امر رئيسي وليس ام ا
 -4ا ا
التدخؿ في شؤوف الدوؿ العربية.

 -1ضرورة الربط المتبادؿ بيف النضاؿ الوطني الفمسػطيني والنضػاؿ القػومي العربػي وتعتقػد انػو
مػػف الخطػا تػػذويب النضػاؿ الفمسػطيني فػػي اطػار النضػاؿ القػػومي كمػا انػو مػػف الخطػا عػػدـ
ربطو بالنضاؿ القومي.

 -0الث ػػورة الفمس ػػطينية ج ػػزء م ػػف الث ػػورة العالمي ػػة عم ػػى االمبريالي ػػة والرجعي ػػة وممارسػ ػات النظػ ػاـ
لرسمالي العالمي.
ا ا

 -5حرب التحرير الشعبية طويمة االمد ىي الطريؽ الوحيدة لمتحرير واف تحريػر فمسػطيف ال يػتـ
اال بالقوة.

ديمقرطي ػػة ش ػػعبية يتمت ػػع فييػ ػا الع ػػرب واليي ػػود
ا
 -6ى ػػدؼ الث ػػورة تحري ػػر فمس ػػطيف وتش ػػييد دول ػػة
بحقوؽ وواجبات متساوية.

لصرع مع العدو ليس قائما عمى اساس ديني او قومي وعممية تحرير فمسطيف ىػي عمميػة
 -7ا ا

تحريػػر لمجم ػاىير الييوديػػة التػػي حشػػدتيا االمبرياليػػة والصػػييونية ولػػذلؾ فمػػف الطبيعػػي اف
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لفمسطينية مػع القػوى الييوديػة المناىضػة لالمبرياليػة والصػييونية (الموسػوعة
االهدافاىلثورة ا
تتحالؼ
االدتراتوجوه
بتحقوقى
لفمسطينية ،ج ،4ص)17-15 :
ا
ى

لديمقرطية لتحرير فمسطين
ا
خامسا :الجبية ا
لديمقرطيػػة لتحريػػر فمسػػطيف فػػي 1969-4-44ـ بانفص ػاؿ مجموعػػة مػػف
ا
تشػػكمت الجبيػػة ا
الكػػوادر واالعض ػاء عػػف الجبيػػة الشػػعبية وكان ػت تعػػرؼ حتػػى ع ػاـ 1970ـ باسػػـ الجبيػػة الشػػعبية
لديمقرطية لتحرير فمسطيف (صايغ ،1995 ،ص)014 :
ا
ا

جاء تشكيؿ الجبية عشية انعقاد مؤتمر شػباط لمجبيػة الشػعبية لتحريػر فمسػطيف حيػث اعمػف

فريػػؽ مػػف داخميػا اطمػػؽ عمػػى نفسػػو اسػػـ (الجنػاح التقػػدمي) االنشػػقاؽ عػػف الجبيػػة وقطػػع كػػؿ عالقػػة
لديمقرطيػة معمػال خطوتػو
ا
تربطو بحركة القػومييف العػرب والعمػؿ مسػتقال تحػت اسػـ الجبيػة الشػعبية ا

ىػذه باسػتحالة تحػوؿ مؤسسػة طبقيػػة برجوازيػة صػغيرة بكامميػا الػى مواقػػع اليسػار وانتيػى الػى اعػػالف

انحيازه باغمبية ساحقة الى البرنامج الفكري البروليتاري (الشريؼ ،1995 ،ص)161 :

لديمقرطيػػة نفػػس البرنػامج السياسػػي والعقيػػدة االيديولوجيػػة التػػي تبنتيػا الجبيػػة
ا
تبنػػت الجبيػػة ا

الشػعبية فػػي اغسػطس  1968غيػػر انيػا كانػت اكثػػر تطرفػا فػػي تبنػي الماركسػػية المينينيػة وقػػد عبػػرت
ورء جػر الثػورة الفمسػطينية
عف نفسيا مف خالؿ مجمة اليػدؼ ويتيميػا العديػدوف بانيػا سػبب رئيسػي ا

الػػى الصػػدامات مػػع السػػمطات االردنيػػة اذ رفعػػت شػػعار كػػؿ السػػمطة لممقاومػػة قبػػؿ مع ػارؾ سػػبتمبر
ػؤتمر طالبػػت فيػو بوضػػع حػد الزدواجيػػة السػمطة فػػي
 1974باسػابيع وعقػدت فػػي 1974-8-44ـ م ا

االردف وباعط ػاء الفػػدائييف السػػمطة التامػػة وخاضػػت عػػدة اشػػتباكات مػػع الجػػيش االردنػػي عمػػى امػػؿ

بمرجعػة نقديػة الدائيػا
لديمقرطية بعد ىذه االحػداث ا
ا
ارغاـ فتح االنضماـ لممعركة وقد قامت الجبية ا
ترعػي حسػب
وقد اصرت عمى منيجيا الماركسي المينيني لكنيػا اخػذت تتبنػى سياسػات اكثػر واقعيػة ا

تقديرىا ظروؼ المرحمة وامكانات الشعب الفمسطيني (الموسوعة الفمسطينية ،ج ،4ص)14
لبرغماتية وفي اواخر التسعينيات جرت محاوالت
لديمقرطية بنوع مف ا ا
ا
تميزت قيادة الجبية ا
لديمقرطيػة وتشػكمت القيػادة الموحػدة لمجبيتػيف حيػث سػعى حواتمػة لمييمنػة
ا
لدمج الجبيتيف الشػعبية وا

عمى الشعبية في ظؿ مرض زعيميا جورج حبش وتقدمو في السػف ولكػف الػدمج لػـ يتحقػؽ الػى االف
ورغ ػػـ معارض ػػتيا التفاقػ ػات اوس ػػمو اال اف شخص ػػياتيا ق ػػدموا طمبػ ػات ل ػػدخوؿ منػ ػاطؽ الحك ػػـ ال ػػذاتي

ػرئيؿ فػػي عم ػاف ع ػاـ
الفمسػػطيني وعمػػى ارسػػيـ حواتمػػة نفسػػو وق ػاـ حواتمػػة بمص ػافحة رئػػيس دولػػة اسػ ا
لديمقرطيػ ػػة بالمش ػ ػاركة فػ ػػي مفاوض ػ ػات الحػ ػػؿ الني ػ ػائي بػ ػػيف السػ ػػمطة
ا
 4444كم ػ ػا طالبػ ػػت الجبيػ ػػة ا

الفمسػػطينية والكي ػاف الصػػييوني المسػػتندة عمػػى اتفاق ػات اوسػػمو( .الموسػػوعة الفمسػػطينية ،ج ،1ص:
)504-519
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انفصم انرابغ

انطرَقت واالجراءاث
 مقدمة.
لدرسة.
 اوالً :منيج ا ا
 ثانياً :مصادر البيانات والمعمومات.
لدرسة.
 ثالثاً :توزيع المتغيرات الشخصية لمجتمع ا ا
 رابعا :أداة الدراسة.
 خامساً :اختبار صدق وثبات االستبانة.
 سادساً :اجراءات تطبيق أدوات الدراسة.
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ى

لدرسػػة ،ومػػف
ػرءات التػػي اتبعيػا الباحػػث فػػي تنفيػػذ ا ا
يتنػاوؿ ىػػذا الفصػػؿ وصػػفا مفصػػال لالجػ ا

لدرسػػة
لدرسػػة ،واعػػداد اداة ا ا
لدرسػػة ،وتحديػػد عينػػة ا ا
لدرسػػة ،ووصػػؼ مجتمػػع ا ا
ذلػػؾ تعريػػؼ مػػنيج ا ا
لدرس ػػة ،واالسػ ػاليب االحصػ ػائية الت ػػي
ػرءات ا ا
(االس ػػتبانة) ،والتاك ػػد م ػػف ص ػػدقيا وثباتيػ ػا ،وبيػ ػاف اج ػ ا
جرءات.
استخدمت في معالجة النتائج ،وفيما يمي وصؼ ليذه اال ا
لدرسة
أوال" :منيج ا ا
لدرسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي التػي تحػاوؿ
مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ ا ا

لدرسػ ػػة (دور القيــــادة التحويميــــة فــــي تحقيــــق االىــــداف
مػ ػػف خاللػ ػػو بوصػ ػػؼ الظ ػ ػاىرة موضػ ػػوع ا ا

ـترتيجيو الفمســطينية) وتحميػػؿ بياناتي ػا وبي ػاف العالقػػة بػػيف مكوناتي ػا واال ارء التػػي تطػػرح حولي ػا
االسـ ا
والعممي ػات التػػي تتضػػمنيا واالث ػار التػػي تحػػدثيا ،وىػػو احػػد اشػػكاؿ التحميػػؿ والتفسػػير العممػػي المػػنظـ
لوصػػؼ ظ ػاىرة او مشػػكمة محػػددة وتصػػويرىا كمي ػا عػػف طريػػؽ جمػػع بيان ػات ومعموم ػات مقننػػة عػػف

لمدرسات الدقيقة.
الظاىرة او المشكمة وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا ا
ثانياً :مصادر البيانات والمعمومات
لدرسة عمى نوعيف اساسييف مف البيانات:
اعتمدت ا ا

لدرسػػة بعػػض مفػػردات
-1البيان ـات االوليــة :وذلػػؾ بالبحػػث فػػي الجانػب الميػػداني بتوزيػػع اسػػتبيانات ا
لدرسة ،ومف ثـ تفريغيا وتحميميا باسػتخداـ
لدرسة وحصر وتجميع المعمومات الالزمة في موضوع ا ا
ا ا
برنػامج )SPSS (Statistical Package For Social Science :االحصػائي واسػػتخداـ

ػرت تػ ػػدعـ موضػ ػػوع
االختب ػ ػا ارت االحص ػ ػائية المناسػ ػػبة بيػ ػػدؼ الوصػ ػػوؿ لػ ػػدالالت ذات قيمػ ػػة ومؤشػ ػ ا
لدرسة.
ا ا

ػورت الخاصػػة او المتعمقػػة
بمرجعػػة الكتػػب والػػدوريات والمنشػ ا
-2البيان ـات الثانويــة :لقػػد ق ػاـ الباحػػث ا

لدرسػػة ،والتػػي تتعمػػؽ لمتعػػرؼ عمــى دور القيــادة التحويميــة فــي تحقيــق االىــداف
بالموضػػوع قيػػد ا ا

لدرسػة بشػكؿ عممػي ،وذلػؾ مػف اجػؿ التعػرؼ عمػى
ثرء موضػوع ا ا
سترتيجيو الفمسطينية ،بيدؼ ا ا
اال ا
لدرسػات ،وكػذلؾ اخػذ تصػور عػف اخػر المسػتجدات التػي
االسس والطرؽ العممية السميمة في كتابة ا ا
لدرسة.
حدثت في بعد ا ا
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لدرسة
ثالثاً :توزيع المتغيرات الشخصية لمجتمع ا ا
ى
لدرس ػػة عم ػػى ( )161قائ ػػدا م ػػف قيػ ػادات الص ػػؼ االوؿ وحت ػػى الثال ػػث ف ػػي
اش ػػتمؿ مجتم ػػع ا ا

ػرد عينػػة
التنظيم ػات الفمسػػطينية بمحافظ ػات غ ػزة لمع ػاـ 4410ـ ،والجػػداوؿ التاليػػة توضػػح توزيػػع افػ ا
لدرسة:
ا ا
جدول ()6

لدرسة حسب النوع
فرد عينة ا ا
يوضح توزيع ا ا
العدد

النسبة المئوية

انثي

10

6.21

ذكر

151

93.79

المجموع

161

100

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )6أف ما نسبتو  93.79%مف القادة الذكور في حيف مجد أف ما

نسبتو  6.21%مف المجتمع نفسو ىف مف اإلناث ويعزي الباحث ذلؾ إلى ضعؼ مشاركة المرأة
الفمسطينية في العمؿ السياسي لحساب الرجاؿ.
جدول ()7

لدرسة حسب العمر
فرد عينة ا ا
يوضح توزيع ا ا
العدد

النسبة المئوية

 04عاما فاقؿ

55

34.16

عاما 50-40

64

39.75

 54عاما فاكثر

42

26.09

المجموع

161

100

يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( )7أف جميع  39.75%مف مجتمع الدراسة تتراوح أعمارىـ مف

 54-04سنة في حيف نجد أف ما نسبتو  34.16%مف نفس المجتمع ىـ اقؿ مف  04سنة،
ويعزي الباحث ذلؾ إلى مشاركة الشباب الفاعمة في العمؿ السياسي الفمسطيني .
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جدول ()8

لدرسة حسب المستوى التعميمي
فرد عينة ا ا
يوضح توزيع ا ا
العدد

النسبة المئوية

ثانوية عامة

23

14.29

دبموـ متوسط

20

12.42

جامعي

83

51.55

درسات عميا
ا

35

21.74

المجموع

161

100

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )8اف ما نسبتو  51.55%ىـ حممة الشيادة الجامعية ،فحيف اف

 21.47%مف مجتمع الدراسة نفسو ىـ مف حممة الدراسات العميا ،ويعزي الباحث ذلؾ إلى اىتماـ

المجتمع الفمسطيني بالتعميـ العالي وىذا ما انعكس باإليجاب عمى المستوى الثقافي لمجتمع
الدراسة.

جدول ()9

لدرسة حسب الخبرة التنظيمية
فرد عينة ا ا
يوضح توزيع ا ا
العدد

النسبة المئوية

اقؿ مف  14اعواـ

15

9.32

عاـ 10-20

53

32.92

عاـ 20-30

70

43.48

 14عاـ فاكثر

23

14.29

المجموع

161

100

يشير الجدوؿ رقـ ( )9إلى أف ما نسبتو  43.84%مف أفراد مجتمع الدراسة تتراوح خبرتيـ

التنظيمية مف  14-44عاـ في حيف نجد أف ما نسبتو ايضاً  32.92%مف نفس المجتمع تراوحت

سنوات الخبرة التنظيمية لدييـ مف  44-14عاـ ،ويعزي الباحث ذلؾ إلى انخراط اإلنساف

الفمسطيني في العمؿ التنظيمي والسياسي في سف مبكر .
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جدول ()10

لدرسة حسب الفصيل السياسي
فرد عينة ا ا
يوضح توزيع ا ا
العدد

النسبة المئوية

حماس

41

25.47

فتح

46

28.57

الجياد االسالمي

43

26.71

الجبية الشعبية

17

10.56

لديمقرطية
ا
الجبية ا

14

8.70

المجموع

161

100

يبيف الجدوؿ رقـ ( )14توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الفصيؿ السياسي حيث مجد أف

حركة حماس تحصمت عمى النسبة األعمى بواقع  25.47%في حيف أف  28.57%عادت لحركة
فتح في حيف أف ما نسبتو  26.71%مف مجتمع الدراسة لحركة الجياد اإلسالمي في حيف اف

الجبيتيف الشعبية والديمقراطية كانت نسبة اجاباتيـ  18.56%و  8.70%عمى التوالي.
لدرسة
رابعاً :اداة ا ا

لدرسػػة واسػػتطالع اري
لدرسػات السػابقة المتعمقػػة بمشػػكمة ا ا
بعػػد االطػػالع عمػػى االدب التربػػوي وا ا
عينة مف المتخصصيف عف طريؽ المقابالت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قاـ الباحػث ببنػاء

االستبانة وفؽ الخطوات االتية:
-

تحديد االبعاد الرئيسية التي شممتيا االستبانة.

-

لفقرت التي تقع تحت كؿ بعد.
صياغة ا ا

-

اعداد االستبانة في صورتيا االولية والتي شممت ( )09فقرة والممحؽ رقـ ( )1يوضح االستبانة
في صورتيا االولية.

-

عرض االستبانة عمي المشرؼ مف اجؿ اختيار مدي مالزمتيا لجمع البيانات.

-

يره المشرؼ.
تعديؿ االستبانة بشكؿ اولي حسب ما ا
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عرض االستبانة عمى ( )8مف المحكميف المختصػيف بػالعموـ االداريػة ،بعضػيـ اعضػاء ىيئػة
ى

لمدرسػات العميػا ،والجامعػة االسػالمية ،وجامعػة االقصػى،
تدريس في اكاديمية االدارة والسياسػة ا

والممحؽ رقـ ( )1يبيف اعضاء لجنة التحكيـ.
-

ػرت
ػرء التعػػديالت التػػي اوصػػى بيػا المحكمػػوف تػػـ حػػذؼ وتعػػديؿ وصػػياغة بعػػض الفقػ ا
وبعػػد اجػ ا
ػرت االسػػتبانة بعػػد ص ػػياغتيا النيائيػػة ( )14فق ػرة موزعػػة عمػػى خمسػػة ابعػ ػاد
وقػػد بمػػغ عػػدد فقػ ا
ػترتيجيو ،والممحػػؽ
يمثمػوف محػاور القيػادة التحويميػة ،و ( )47فقػرة يمثمػوف محػور االىػداؼ االس ا

رقػػـ ( )4يوضػػح االسػػتبانة فػػي صػػورتيا النيائيػػة ،حيػػث اعطػػى لكػػؿ فق ػرة وزف مػػدرج وفػػؽ سػػمـ
وزف التاليػػة ()1 ،4 ،1 ،0 ،5
در ،ابػػدا) اعطيػػت اال ا
متػػدرج خماسػػي (دائم ػا ،غالبػا ،احيان ػا ،ن ػا ا

ػرد
سـترتيجيو ،بػذلؾ تنحصػر درجػات اف ا
لمعرفػة دور القيادة التحويمية في تحقيـق االىـداف اال ا
لدرسػػة مػا بػػيف ( )154 ،14درجػة السػػتبانة القيػادة التحويميػػة ،و ( )115 ،47السػػتبانة
عينػة ا ا

لدرسة خمسة مستويات تػـ تحديػدىا وفقػا لممعادلػة التاليػة:
سترتيجيو ،لقد اعتمدت ا ا
االىداؼ اال ا
(المػ ػ ػػدى االعمػػ ػػى – المػ ػ ػػدى االدنػػ ػػى مقسػػ ػػوما عمػ ػ ػػى خمسػ ػ ػػة مسػ ػ ػػتويات) ()4.84= 0÷1-5
والمستويات ىي:

-

طول الخمية

الوزن النسبي المقابل لو

درجة الموافقة

من 1.80 – 1.00

من  %36فاقل

قميمة جدا

من 2.60 – 1.81

اكثر من %52- %36

قميمة

من 3.40 – 2.61

اكثر من %68- %52

متوسطة

من 4.20 – 3.41

اكثر من %84- %68

كبيرة

من 5.00 – 4.21

اكثر من %100- %84

كبيرة جدا

لمدرسة ،وقد تػـ تقسػيـ االسػتبانة
فرد العينة لجمع البيانات الالزمة ا
توزيع االستبانة عمى جميع ا ا

الى ثالثة اقساـ كالتالي:

لدرسة.
القسـ االوؿ :يحتوي عمى الخصائص العامة لمجتمع وعينة ا ا
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القسـ الثاني :يتكوف مف ( )14فقرة موزعة عمى خمسة ابعاد تتناوؿ القيادة التحويمية كالتالي:
ى

البعد
البعد االول التاثير المثالي (الكاريزما)

6

البعد الثاني السموك المثالي (التمكين)

6

البعد الثالث الحفز اال ليامي

6

لربع االستثارة الفكرية
البعد ا ا

6

البعد الخامس االعتباارت الفردية

6

الدرجة الكمية الستبانة القيادة التحويمية

30

سترتيجيو
القسـ الثالث :يتكوف مف ( )47فقرة موزعة عمى ثالثة ابعاد تتناوؿ االىداؼ اال ا
الفمسطينية كالتالي:

البعد
سترتيجيو قصيرة المدى (البعد التنظيمي)
البعد االول االىداف اال ا
سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني
البعد الثاني االىداف اال ا
الفمسطيني)

9
9

سترتيجيو طويمة المدى (تحرير فمسطين)
البعد الثالث االىداف اال ا

9

سترتيجيو الفمسطينية
الدرجة الكمية لالىداف اال ا

27

خامساً :اختبار صدق وثبات اإلستبانة
 .1اختبار صدق االستبانةValidity :
فقرت االستبانة وذلؾ لمتاكد مف صدقو كالتالي:
قاـ الباحث بتقنيف ا
أ) صدق اال تساق الظاىري (المحكمين)
ت ػ ػػـ ع ػ ػػرض االس ػ ػػتبانة ف ػ ػػي ص ػ ػػورتيا االولي ػ ػػة عم ػ ػػى مجموع ػ ػػة م ػ ػػف اسػ ػ ػاتذة جػ ػ ػامعييف م ػ ػػف

المتخصصيف ممف يعممػوف فػي الجامعػات الفمسػطينية فػي محافظػات غػزة ،حيػث قػاموا بابػداء ا ارئيػـ
ػرت الػى كػؿ بعػد مػف ابعػاد االسػتبانة،
فقرت االسػتبانة ،ومػدى انتمػاء الفق ا
ومالحظاتيـ حوؿ مناسبة ا
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ػرت وتعػػديؿ بعضػػيا
وكػذلؾ وضػػوح صػػياغتيا المغويػػة ،وفػػي ضػػوء تمػػؾ اال ارء تػػـ اسػػتبعاد بعػػض الفقػ ا
ى

االخر.

ب) صدق اال تساق الداخمي
تػػـ حسػاب معامػػؿ ارتبػاط بيرسػػوف ( )Persson Correlationبػػيف درجػات كػػؿ بعػػد مػػف

ابعاد االستبانة والدرجػة الكميػة لالسػتبانة وكػذلؾ تػـ حسػاب معامػؿ ارتبػاط بيرسػوف بػيف كػؿ فقػرة مػف
ػرت االسػ ػػتبانة والدرجػ ػػة الكميػ ػػة لمبعػ ػػد الػ ػػذي تنتمػ ػػي اليػ ػػو وذلػ ػػؾ باسػ ػػتخداـ البرن ػ ػامج االحص ػ ػائي
فقػ ػ ا
(.)SPSS

ا-المحور االول :القيادة التحويمة
جدول ()11

فقرت البعد االول( :التاثير المثالي (الكاريزما) مع الدرجة الكمية لمبعد
معامل ارتباط كل فقرة من ا
م
.1
.4
.1
.0
.5
.6

معامل

الفقرة

االرتباط

اتج ػ ػاوز مص ػ ػالحي الذاتيػ ػػة بيػ ػػدؼ تحقيػ ػػؽ المصػ ػػمحة العامػ ػػة
لمتنظيـ
اتصرؼ بشكؿ نموذجي يسعى المرؤوسيف لمحاكاتو
اتصرؼ باسموب شفاؼ ومبادر لكي احظى بثقة الجميور
امتمػػؾ القػػدرة عم ػػى اقن ػاع المرؤوسػػيف لتعزي ػػز انتم ػائيـ وزيػ ػادة
حماسيـ
اعمػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى تك ػ ػ ػريس مجموعػ ػ ػػة مػ ػ ػػف القػ ػ ػػيـ المشػ ػ ػػتركة بػ ػ ػػيف
المرؤوسيف والمؤيديف
اركػ ػػز عمػ ػػى اىميػ ػػة اف يكػ ػػوف لػ ػػدى المرؤوسػ ػػيف فيػ ػػـ مشػ ػػترؾ
الىداؼ ورسالة التنظيـ السياسي الذي انتمي اليو

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45
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0.544
0.486
0.545
0.634
0.737
0.599

مستوى
الدال لة

دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41

ى

الفصلىالرابعى

ىى

ىالطريكة واإلجراءات

الطروقةىواالجراءات

ػرت البعػػد والدرجػػة الكميػػة
يبػػيف الجػػدوؿ الس ػابؽ اف مع ػامالت االرتب ػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فقػ ا
ى

وتروح ػػت معػ ػامالت االرتبػ ػاط ب ػػيف (،)4.717-4.086
لفقرت ػػو دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( ،)4.41ا
ا
فقرت البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
وبذلؾ تعتبر ا

جدول ()12

فقرت البعد الثاني( :السموك المثالي (التمكين) مع الدرجة الكمية لمبعد
معامل ارتباط كل فقرة من ا
م
.1
.4
.1
.0
.5
.6

معامل

الفقرة

االرتباط

اشجع المرؤوسيف عمى تحمؿ مسؤولياتيـ التنظيمية
اتعامػػؿ مػػع جميػػع التػابعيف بغػػض النظػػر عػػف الجيػػد الػػذي يبذلونػػو
لخدمة التنظيـ او الحزب
اناقش المرؤوسيف متطمبات انجا ازتيـ وادوارىـ التنظيمية والوظيفية
افوض بعضا مف صالحياتي لمتابعيف بمػا ال يتعػارض مػع المػوائح
التنظيمية والسياسية
احرص عمى تكافؤ السمطة السياسية مع المسؤولية التنظيميػة عنػد
تفويضي لمصالحيات
اىتـ بمصمحة التنظيـ كقيمة ال تجارييا قيمة وطنية اخرى

0.788
0.508
0.867
0.664
0.752
0.562

مستوى
الدال لة

دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45

ػرت البعػػد والدرجػػة الكميػػة
يبػػيف الجػػدوؿ الس ػابؽ اف مع ػامالت االرتب ػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فقػ ا

وتروح ػػت معػ ػامالت االرتبػ ػاط ب ػػيف (،)4.867-4.548
لفقرت ػػو دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( ،)4.41ا
ا
فقرت البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
وبذلؾ تعتبر ا
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ى

الفصلىالرابعى
الطروقةىواالجراءات

ىالطريكة واإلجراءات

ىى

جدول ()13

ى

فقرت البعد الثالث( :الحفز اال ليامي) مع الدرجة الكمية لمبعد
معامل ارتباط كل فقرة من ا
م
.1
.4
.1
.0
.5

معامل

الفقرة

االرتباط

اوجو المرؤوسيف لمعمؿ بروح الفريؽ في التنظيـ
اىتـ بتحفيز المرؤوسيف لتحقيؽ اىداؼ ورؤى مشتركة
اعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى اثػ ػ ػارة الدافعي ػ ػػة والحمػ ػ ػاس ف ػ ػػي نف ػ ػػوس المرؤوس ػ ػػيف
والجميور

اشجع المرؤوسيف عمى تحقيؽ اكثر مما يتوقعونو
اعمػػؿ عمػػى تػػوفير احسػاس جمػاعي بالميػاـ السياسػػية والتنظيميػػة
المناطة بنا جميعا

 .6اعبر عف ثقتي لالخريف باف االىداؼ ستتحقؽ.

0.726
0.707
0.764
0.825
0.498
0.373

مستوى
الدال لة

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.45

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45

ػرت البعػػد والدرجػػة الكميػػة
يبػػيف الجػػدوؿ الس ػابؽ اف مع ػامالت االرتب ػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فقػ ا

وتروح ػػت معػ ػامالت االرتبػ ػاط ب ػػيف (-4.171
لفقرت ػػو دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( 4.45و ،)4.41ا
ا
فقرت البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
 ،)4.845وبذلؾ تعتبر ا
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ى

الفصلىالرابعى
الطروقةىواالجراءات

ىالطريكة واإلجراءات

ىى

جدول ()14

ى

لربع( :االستثارة الفكرية) مع الدرجة الكمية لمبعد
قرت البعد ا ا
معامل ارتباط كل فقرة من ف ا
م
.1
.4
.1
.0

معامل

الفقرة

االرتباط

اشػ ػارؾ المرؤوس ػػيف افكػ ػارىـ واس ػػتمع لوجيػ ػات نظ ػػرىـ عن ػػدما
احاوؿ حؿ مشكالتيـ التنظيمية

اشػ ػػجع المرؤوسػ ػػيف عمػ ػػى المب ػ ػادرة لحػ ػػؿ المش ػ ػاكؿ التنظيميػ ػػة
المعقدة

ستمرر التعرؼ عمى ما يرغب المرؤوسيف فػي انجػازه
احاوؿ با ا
داخؿ االطر التنظيمية

اقت ػػرح طرقػ ػا جدي ػػدة النجػ ػاز ميػ ػاـ واعمػ ػاؿ التنظ ػػيـ السياس ػػية
وتحقيؽ المكتسبات الوطنية الفمسطينية

0.485
0.650
0.638
0.590

.5

تصو ارت مختمفة عند حؿ المشكالت.
ابحث عف ّ

0.687

.6

احث االخريف لمنظر الى المشكالت مف جوانب مختمفة.

0.518

مستوى
الدال لة

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45

ػرت البعػػد والدرجػػة الكميػػة
يبػػيف الجػػدوؿ الس ػابؽ اف مع ػامالت االرتب ػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فقػ ا

وتروح ػػت معػ ػامالت االرتبػ ػاط ب ػػيف (،)4.687-4.085
لفقرت ػػو دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( ،)4.41ا
ا
فقرت البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
وبذلؾ تعتبر ا
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ى

الفصلىالرابعى
الطروقةىواالجراءات

ىالطريكة واإلجراءات

ىى

جدول ()15

ى

فقرت البعد الخامس( :االعتباارت الفردية) مع الدرجة الكمية لمبعد
معامل ارتباط كل فقرة من ا
م
.1
.4
.1
.0
.5
.6

معامل

الفقرة

االرتباط

استمع باىتماـ ال ارء المرؤوسيف والجميور واحترـ قناعاتيـ
اتعامػػؿ مػػع المرؤوسػػيف بانسػانية اكثػػر مػػف كػػونيـ اعضػاء فػػي
تنظيـ سياسي

اعمؿ عمى تحقيػؽ مكتسػبات المرؤوسػيف والجميػور ككػؿ دوف
تمييز

اتعامؿ مع كؿ عضو في التنظيـ بالطريقة التي تتناسب معو
اعمؿ عمى تعزيز الوحدة والروح الوطنية لدى اعضاء التنظػيـ
وبيف ابناء الشعب الفمسطيني

ػدرت تمي ػػزىـ ع ػػف
ػر بالمرؤوس ػػيف ال ػػذيف يظي ػػروف ق ػ ا
اى ػػتـ كثي ػ ا
زمالئيـ االخريف

0.767
0.551
0.512
0.716
0.406
0.795

مستوى
الدال لة

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.45

دالة عند
4.41

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45

يبػػيف الجػػدوؿ الس ػابؽ اف مع ػامالت االرتب ػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػ ارت البعػػد والدرجػػة الكميػػة

وتروحػػػت مع ػ ػامالت االرتب ػ ػاط ب ػػيف (-4.046
لفقرت ػػو دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى داللػ ػػة ( ،)4.45 ،4.41ا
ا
فقرت البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
 ،)4.795وبذلؾ تعتبر ا

لمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ البنػائي لالبعػاد قػاـ الباحــث بحسػاب معػامالت االرتبػاط بػػيف درجػػة كػػؿ
بعػػد مػػف ابع ػاد االسػػتبانة واالبع ػاد االخػػرى وكػػذلؾ كػػؿ بعػػد بالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة والجػػدوؿ ()16
يوضح ذلؾ.
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ى

الفصلىالرابعى
الطروقةىواالجراءات
ى

ىالطريكة واإلجراءات

ىى

جدول ()16

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من ابعاد االستبانة واالبعاد االخرى وكذلك كل بعد بالدرجة
الكمية لالستبانة

البعد

البعد

البعد

المجموع

البعد االول

البعد االول التاثير المثالي (الكاريزما)

0.565

1

البعد الثاني السموك المثالي (التمكين)

0.769

0.430

1

البعد الثالث الحفز اال ليامي

0.716

0.378

0.449

1

لربع االستثارة الفكرية
البعد ا ا

0.733

0.459

0.419

0.402

1

البعد الخامس االعتباارت الفردية

0.523

0.458

0.532

0.502

0.390

الثاني

الثالث

لربع
ا ا

البعد

الخامس

1

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45

يتض ػػح مػػػف الجػػػدوؿ الس ػ ػابؽ اف جميػ ػػع االبع ػ ػاد ت ػ ػرتبط يبعضػ ػػيا ال ػػبعض وبالدرجػػػة الكميػػػة

لالسػػتبانة ارتباط ػا ذو داللػػة احص ػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )4.454.41 .وىػػذا يؤكػػد اف االسػػتبانة
تتمتع بدرجة عالية مف الثبات واالتساؽ الداخمي.
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ى

الفصلىالرابعى

ىى

ىالطريكة واإلجراءات

الطروقةىواالجراءات

سترتيجيو الفمسطينية:
ب-المحور الثاني :االىداف اال ا
ى

جدول ()17

سترتيجيو قصيرة المدى (البعد
فقرت البعد االول( :االىداف اال ا
معامل ارتباط كل فقرة من ا
التنظيمي) مع الدرجة الكمية لمبعد

م

الفقرة

ػترتيجيو لتنظيم ػ ػػؾ
تش ػ ػارؾ ف ػ ػػي تحدي ػ ػػد وص ػ ػػياغة االى ػ ػػداؼ االس ػ ػ ا
.1
السياسي

معامل
االرتباط
0.605

تُمػػنح فرصػػة التخطػػيط العض ػاء تنظيمػػؾ السياسػػي بم ػا يس ػاعدىـ
 .4عم ػػى تحقي ػػؽ الت ػػوازف ب ػػيف متطمبػ ػات العم ػػؿ التنظيم ػػي واالى ػػداؼ 0.758
سترتيجيو الفمسطينية
اال ا
ػرع
تقػ ػػوـ بنسػ ػػج عالق ػ ػات محميػ ػػة وخارجيػ ػػة لممس ػ ػاىمة فػ ػػي االسػ ػ ا
.1
سترتيجيو
بتحقيؽ اىداؼ تنظيمؾ اال ا
تسػػعى لتطػػوير عالق ػات تنظيمػػؾ السياسػػي مػػع الجميػػور وكػػذلؾ
.0
منظمات المجتمع المدني
ػترتيجيو
تسػ ػاىـ ف ػػي ت ػػوفير ال ػػدعـ المػ ػادي لتحقي ػػؽ االى ػػداؼ االس ػ ا
.5
لتنظيمؾ السياسي
تقػػوـ بتوصػػيؼ وتقيػػيـ بيئػػة العمػػؿ التنظيميػػة بشػػكؿ مػػدروس بم ػا
.6
يخدـ المصمحة الوطنية الفمسطينية
فرد تنظيمػؾ السياسػي لممحافظػة
برمج تثقيفية لتعبئة ا ا
تُكمؼ بعقد ا
.7
سترتيجيو
عمى اىدافو اال ا

ػؤتمرت محمي ػػة ودولي ػػة
يح ػػرص تنظيم ػػؾ السياسػ ػػي عم ػػى عق ػػد مػػ ا
.8
لمحفاظ عمى حقوؽ ومكتسبات شعبنا الفمسطيني
تؤيد تنظيمؾ السياسي فػي سػعيو لتحقيػؽ اىػدافا مرحميػة مػف اجػؿ
.9
سترتيجيو
تحقيؽ اىدافو اال ا

0.716
0.711
0.768
0.678
0.657
0.525
0.523

مستوى
الدال لة

دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41
دالة عند
4.41

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45

ػرت البعػػد والدرجػػة الكميػػة
يبػػيف الجػػدوؿ الس ػابؽ اف مع ػامالت االرتب ػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فقػ ا

وتروح ػػت معػ ػامالت االرتبػ ػاط ب ػػيف (،)4.768-4.541
لفقرت ػػو دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( ،)4.41ا
ا
فقرت البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
وبذلؾ تعتبر ا
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جدول ()18

ى

سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني
فقرت البعد الثاني( :االىداف اال ا
معامل ارتباط كل فقرة من ا
الفمسطيني) مع الدرجة الكمية لمبعد

م
.1
.4
.1
.0
.5
.6
.7
.8
.9

معامل

الفقرة

االرتباط

تػػؤمف ب ػاف االشػػقاء العػػرب واالجان ػب ىػػـ الض ػامف الوحيػػد لنج ػاح

المشروع الوطني الفمسطيني

سترتيجية وطنية واضحة وتوحيد رؤية
تؤيد تقنيف المقاومة ضمف ا ا

فصائمية مشتركة ليا

سرئيمي
تدعـ باتجاه انتياء التنسيؽ االمني مع االحتالؿ اال ا
شركة وطنية الدارة الضفة وغزة ضمف (ـ.ت.ؼ)
تدعـ تاسيس ا
تزع حقوؽ شعبنا
تؤمف باف المفاوضات ىي الحؿ الوحيد الن ا
تشعر بانو ليس ىنػاؾ مػا يؤكػد رغبػة القيػادة الفمسػطينية فػي تغييػر

قواعد المعبة السياسية مستقبال

اف توحيػد الصػػؼ الفمسػطيني ضػػرورة ومتطمػب سػابؽ لصػػياغة اي
سترتيجية وطنية فمسطينية مستقبمية
ا ا

تعتقد اف الفمسطينييف وحدىـ غير قادريف عمى التصدي لالحتالؿ
ػزف الق ػػوى والتح ػػديات ف ػػي الش ػػرؽ االوس ػػط اض ػػعؼ
ت ػػرى بػ ػاف مي ػ ا
موقؼ الفصائؿ الفمسطينية في سعييا لتحقيؽ اىدافيا

0.676
0.864
0.797
0.818
0.642
0.516
0.440
0.400
0.506

مستوى
الدال لة

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.45

دالة عند
4.45
دالة عند
4.41

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45

ػرت البعػػد والدرجػػة الكميػػة
يبػػيف الجػػدوؿ الس ػابؽ اف مع ػامالت االرتب ػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فقػ ا

وتروح ػػت معػ ػامالت االرتبػ ػاط ب ػػيف (،)4.860-4.044
لفقرت ػػو دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( ،)4.41ا
ا
فقرت البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
وبذلؾ تعتبر ا
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جدول ()19

ى

سترتيجيو طويمة المدى (تحرير
فقرت البعد الثالث( :االىداف اال ا
معامل ارتباط كل فقرة من ا
فمسطين) مع الدرجة الكمية لمبعد

م
.1
.4
.1
.0
.5
.6
.7
.8
.9

معامل

الفقرة
التنظيم ػات الفمسػػطينية تعمػػؿ لمحف ػاظ عمػػى الوحػػدة الوطنيػػة فػػي

االرتباط

شػػكميا الحقيقػػي سػػعيا لتك ػريس التنميػػة الش ػاممة ولتعزيػػز صػػمود 0.769

سرئيؿ
السمطة الوطنية الفمسطينية في وجية ا ا

تسػاىـ التنظيمػات الفمسػػطينية بتعزيػػز موقػػؼ (ـ.ت.ؼ) سياسػػيا
ومعنويا لتحريرىا مف الضغوط الخارجية

تعم ػ ػ ػػؿ التنظيمػ ػ ػ ػات الفمس ػ ػ ػػطينية عم ػ ػ ػػى تط ػ ػ ػػوير اليػ ػ ػ ػات العم ػ ػ ػػؿ

الجماىيري والمؤسسات لتثبيت صورة االبارتيد الصييوني

0.764
0.654

تقوـ القيادة السياسػية الفمسػطينية باسػتثمار الفػرص التػي يمنحيػا

لمتغيرت عمػى السػاحة 0.562
ا
الوضع الجديد في االمـ المتحدة وكذلؾ ا
االقميمية والدولية

تبذؿ التنظيمات السياسية الفمسطينية جيػودا كافيػة فػي مقاومتيػا

سرئيؿ عربيا ودوليا
لمتطبيع مع ا ا

تعتقػػد بػاف الفصػائؿ الفمسػػطينية لػػدييا رؤيػػة واضػػحة فػػي مقاومػػة

سرئيؿ
التطبيع الثقافي واالكاديمي والسياسي مع ا ا

0.717
0.864

تبػػذؿ الفص ػائؿ الفمسػػطينية جيػػدا كافي ػا لتعزيػػز الصػػمود الشػػعبي

في مواجية تيويد القدس ،ومواجيػة االسػتيطاف ،وحػؽ الالجئػيف 0.885
بالعودة وكذلؾ قضية االسرى

ػترتيجية ورؤيػ ػػة
تػػػدعـ قي ػ ػاـ التنظيم ػ ػات الفمسػ ػػطينية بتطػ ػػوير اسػ ػ ا

سياسية مشتركة في سعييا لتحرير فمسطيف

تؤيػػ ػػد تنظيمػػ ػػؾ السياسػػ ػػي بتبنػػ ػػي فك ػ ػ ػرة المقاطعػػ ػػة االقتص ػ ػ ػادية

سرئيمي
والسياسية المستمرة لالحتالؿ اال ا

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45
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0.550
0.833

مستوى
الدال لة

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

دالة عند
4.41

ى
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ىى

ىالطريكة واإلجراءات

الطروقةىواالجراءات

ػرت البعػػد والدرجػػة الكميػػة
يبػػيف الجػػدوؿ الس ػابؽ اف مع ػامالت االرتب ػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فقػ ا
ى

وتروح ػػت معػ ػامالت االرتبػ ػاط ب ػػيف (،)4.885-4.554
لفقرت ػػو دال ػػة عن ػػد مس ػػتوى دالل ػػة ( ،)4.41ا
ا
فقرت البعد صادقة لما وضعت لقياسو.
وبذلؾ تعتبر ا

لمتحقػػؽ مػػف الصػػدؽ البنػائي لالبعػاد قػاـ الباحػػث بحسػاب معػامالت االرتبػاط بػػيف درجػػة كػػؿ

بعػػد مػػف ابع ػاد االسػػتبانة واالبع ػاد االخػػرى وكػػذلؾ كػػؿ بعػػد بالدرجػػة الكميػػة لالسػػتبانة والجػػدوؿ ()44
يوضح ذلؾ.
جدول ()20

مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من ابعاد االستبانة واالبعاد االخرى وكذلك كل بعد بالدرجة
الكمية لالستبانة

المجمو

البعد

0.765

1

0.843

0.458

1

0.899

0.557

0.639

ع

سترتيجيو قصيرة
البعد االول االىداف اال ا
المدى (البعد التنظيمي)

سترتيجيو المرحمية
البعد الثاني االىداف اال ا
(المشروع الوطني الفمسطيني)

سترتيجيو طويمة
البعد الثالث االىداف اال ا
المدى (تحرير فمسطين)

االول

البعد

الثاني

البعد

الثالث

1

ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.061 = )4.41
ر الجدولية عند درجة حرية ( )48وعند مستوى داللة (4.161 = )4.45

يتض ػػح مػػػف الجػػػدوؿ الس ػ ػابؽ اف جميػ ػػع االبع ػ ػاد ت ػ ػرتبط يبعضػ ػػيا ال ػػبعض وبالدرجػػػة الكميػػػة

لالسػػتبانة ارتباط ػا ذو داللػػة احص ػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )4.41 ،4.45وىػػذا يؤكػػد اف االسػػتبانة
تتمتع بدرجة عالية مف الثبات واالتساؽ الداخمي.
 .2اختبار ثبات االستبانة :Reliability
لقد قاـ الباحث بتوزيع عدد ( )14استبانة كعينة اسػتطالعية لقيػاس صػدؽ وثبػات اإلسػتبانة
بطريقتيف وىما التجزئة النصفية ومعامؿ الفا كرو نباخ.
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اوالً) طريقة التجزئة النصفية: Split-Half Coefficient
ى
تػػـ اسػػتخداـ درج ػات العينػػة االسػػتطالعية لحس ػاب ثب ػات االسػػتبانة بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية حيػػث

احتسبت درجة النصؼ االوؿ لكؿ بعد مف ابعاد االستبانة وكذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات
ػروف
وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط بيف النصفيف ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلػة سػبيرماف ب ا

( )Spearman-Brown Coefficientوالجدوؿ ( )41يوضح ذلؾ:
جدول ()21

يوضح معامالت االرتباط بين نصفي كل بعد من ابعاد االستبانة وكذلك االستبانة ككل قبل التعديل
ومعامل الثبات بعد التعديل

عدد

البعد

االرتباط قبل معامل الثبات

لفقرت
ا ا

التعديل

بعد التعديل

البعد االول التاثير المثالي (الكاريزما)

6

0.672

0.804

البعد الثاني السموك المثالي (التمكين)

6

0.560

0.718

البعد الثالث الحفز اال ليامي

6

0.613

0.760

لربع االستثارة الفكرية
البعد ا ا

6

0.603

0.753

البعد الخامس االعتباارت الفردية

6

0.520

0.684

الدرجة الكمية الستبانة القيادة التحويمية

30

0.662

0.796

*9

0.674

0.712

*9

0.564

0.623

*9

0.795

0.800

*27

0.777

0.779

سترتيجيو قصيرة المدى (البعد
البعد االول االىداف اال ا
التنظيمي)

سترتيجيو المرحمية (المشروع
البعد الثاني االىداف اال ا
الوطني الفمسطيني)

سترتيجيو طويمة المدى (تحرير
البعد الثالث االىداف اال ا
فمسطين)

سترتيجيو الفمسطينية
الدرجة الكمية لالىداف اال ا
* تـ استخداـ معامؿ جتماف الف النصفيف غير متساوييف.

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػابؽ اف معامػػؿ الثبػات الكمػػي ( )4.796السػػتبانة القيـادة التحويميــة

ػترتيجيو الفمسػػطينية ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى اف االسػػتبانة تتمتػػع بدرجػػة
( )4.779السػػتبانة االىػػداؼ االسػ ا
لدرسة.
عالية مف الثبات تطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة ا ا
111

ى

الفصلىالرابعى

ىالطريكة واإلجراءات

ىى

الطروقةىواالجراءات

ثانياً) طريقة الفا كرو نباخCronbach's Alpha Coefficient :
ى
اسػػتخدـ الباحــث طريقػػة اخػػرى مػػف طػػرؽ حسػاب الثبػات وىػػي طريقػػة الفػا كػػرو نبػاخ ،وذلػػؾ
اليج ػاد معامػػؿ ثب ػات االسػػتبانة ،حيػػث حصػػؿ عمػػى قيمػػة معامػػؿ الف ػا لكػػؿ بعػػد مػػف ابع ػاد االسػػتبانة
وكذلؾ لالستبانة ككؿ والجدوؿ ( )44يوضح ذلؾ:

جدول ()22

يوضح معامالت الفا كرو نباخ لكل بعد من ابعاد االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
عدد

البعد

معامل الفا كرو

لفقرت
ا ا

نباخ

البعد االول التاثير المثالي (الكاريزما)

6

0.611

البعد الثاني السموك المثالي (التمكين)

6

0.758

البعد الثالث الحفز اال ليامي

6

0.732

لربع االستثارة الفكرية
البعد ا ا

6

0.627

البعد الخامس االعتباارت الفردية

6

0.680

الدرجة الكمية الستبانة القيادة التحويمية

30

0.832

سترتيجيو قصيرة المدى (البعد التنظيمي)
البعد االول االىداف اال ا

9

0.825

9

0.809

سترتيجيو طويمة المدى (تحرير فمسطين)
البعد الثالث االىداف اال ا

9

0.888

سترتيجيو الفمسطينية
الدرجة الكمية لالىداف اال ا

27

0.916

سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني
البعد الثاني االىداف اال ا
الفمسطيني)

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػابؽ اف معامػػؿ الثبػات الكمػػي ( )4.814السػػتبانة القيـادة التحويميــة

ػترتيجيو الفمسػػطينية ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى اف االسػػتبانة تتمتػػع بدرجػػة
( )4.916السػػتبانة االىػػداؼ االسػ ا
لدرسة.
عالية مف الثبات تطمئف الباحث الى تطبيقيا عمى عينة ا ا
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لدرسة:
جرءات تطبيق ادوات ا ا
سادساً :ا ا
ى
 -1اعداد االداة بصورتيا النيائية.
لمدرسػات العميػا؛ لتسػييؿ ميمػة
 -4حصؿ الباحث عمى كتاب موجو مف اكاديمية االدارة والسياسة ا
الباح ػػث ف ػػي توزي ػػع االس ػػتبانات عم ػػى القيػ ػادات م ػػف قيػ ػادات الص ػػؼ االوؿ وحت ػػى الثال ػػث ف ػػي
محافظات غزة.

 -1بعد حصوؿ الباحث عمى التوجييات والتسػييالت ،قػاـ بتوزيػع ( )14اسػتبانة اوليػة؛ لمتاكػد مػف
صدؽ االستبياف وثباتيا.

جرء الصدؽ والثبات قاـ الباحث بتوزيػع ( )191اسػتبانة واسػترد ( )161اسػتبانة صػالحة
 -0بعد ا ا
لمتحميؿ االحصائي.

لدرسة ،كما تـ توزيع البيانات حسػب االصػوؿ ومعالجتيػا احصػائيا ،مػف
 -5تـ ترقيـ وترميز اداة ا ا
لدرسة.
خالؿ جياز الحاسوب لمحصوؿ عمى نتائج ا ا
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انفصم اخلامس

حتهُم نتائج انذراست
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تحلولىنتائجىالدرادة

مقدمة:

ى

ػتعرض
لدرسػة واس ا
لدرسػة ،وذلػؾ مػف خػالؿ االجابػة عػف اسػئمة ا ا
قاـ الباحـث بعػرض نتػائج ا ا
فقرتي ػا ،بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى دور
ابػػرز نت ػائج االسػػتبانة التػػي تػػـ التوصػػؿ اليي ػا مػػف خػػالؿ تحميػػؿ ا

ػرء المعالجػ ػات
ـــترتيجيو الفمســــطينية ،وق ػػد ت ػػـ اج ػ ا
القيــــادة التحويميــــة فــــي تحقيــــق االىــــداف االسـ ا
لمدرس ػات
لدرسػػة باسػػتخداـ برن ػامج الػػرزـ االحص ػائية ا
االحص ػائية لمبيان ػات المتجمعػػة مػػف اسػػتبانة ا ا
لدرسة التي سيتـ عرضيا وتحميميا في ىذا الفصؿ.
االجتماعية ( ،)SPSSلمحصوؿ عمى نتائج ا ا
تحميل نتائج تساؤالت الدراسة:
اوالً) تحميل نتائج السؤال األول من أسئمة الدراسة:
 .1ما مدى ممارسة القيادات الفمسطينية ألبعاد القيادة التحويمية؟
البعد االول :التاثير المثالي (الكاريزما)
ولتفسير النتائج المتعمقة بالبعد اال ول وىو التاثير المثالي (الكاريزما) ولقد قاـ الباحث باعداد
الجداوؿ االتية الموضحة عمى النحو التالي:
جدول ()23
فقرت البعد وكذلك ترتيبيا
حرفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من ا
لتكرارت والمتوسطات واال ن ا
ا ا
رقم
الفقرة
1
2
3
4
5

الفقرة
اتجاوز مصالحي الذاتية بيدف تحقيق
المصمحة العامة لمتنظيم

اتصـــــــرف بشـــــــكل نمـــــــوذجي يســـــــعى
المرؤوسين لمحاكاتو

اتصــرف باســموب شــفاف ومب ـادر لكــي
احظى بثقة الجميور

امتمــك القــدرة عمــى اقن ـاع المرؤوســين

لتعزيز انتمائيم وزيادة حماسيم

اعمل عمى تكريس مجموعة مـن القـيم
المشتركة بين المرؤوسين والمؤيدين

 6اركـــــز عمـــــى اىميـــــة ان يكـــــون لـــــدى

مجموع
االستجابات

المتوسط

حرف الوزن
اال ن ا
المعياري النسبي

قيمة T

قيمة
المعنوية

الترتيب

742

0.000 31.698 92.17 0.644 4.609

1

688

0.000 26.840 85.47 0.602 4.273

6

721

0.000 28.735 89.57 0.653 4.478

3

706

0.000 27.761 87.70 0.633 4.385

4

700

0.000 26.931 86.96 0.635 4.348

5

724

0.000 29.517 89.94 0.643 4.497

2
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رقم

تحلولىنتائجىالدرادة

ى الفقرة

الفقرة

مجموع

االستجابات

المتوسط

ىى

حرف الوزن
اال ن ا

المعياري النسبي

ىحتليل نتائج الدراسة

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

المرؤوســـــين فيـــــم مشـــــترك الىـــــداف

ورسالة التنظيم السياسـي الـذي انتمـي
اليو

الدرجة الكمية لمبعد

0.000 48.961 88.63 2.226 26.590 4281

يتضح من الجدول السابق:
ان اعمى فقرة في البعد كانت:
الفقرة ( )1والتي نصت عمى" اتجاوز مصالحي الذاتية بيدف تحقيق المصـمحة العامـة لمتنظـيم "احتمت المرتبة االولى بوزف نسبي قدره (. )%94.17
وان ادنى فقرة في البعد كانت:
الفق ػرة ( )4والتػػي نصػػت عمػػى" اتصــرف بشــكل نمــوذجي يســعى المرؤوســين لمحاكاتــو " احتمػػتالمرتبة االخيرة بوزف نسبي قدره (. )%85.07
بشكؿ عاـ يمكف القوؿ باف المتوسط الحسابي يساوي  ،0.01واف المتوسط الحسابي النسبي يساوي
 ،%88.63قيمػة االختبػار  ،08.961واف القيمػة االحتماليػة ( ) Sig.تسػاوي  0.000لػذلؾ يعتبػر

البعػد "التػاثير المثـالي (الكاريزمـا) " داؿ احصػائيا عنػد مسػتوى داللػػة  ،   0.05ممػا يػدؿ عمػػى اف
متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا عف درجة الموافقػة المتوسػطة وىػى  1وىػذا يعنػي

فقرت ىذا البعد.
فرد العينة عمى ا
اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا

ويعزي الباحث ىذه الداللة إلى جاذبية الشخصية لدى القائد السياسي الفمسطيني مػف خػالؿ
بثػػو لمحمػػاس فػػي نفػػوس تابعيػػو وخيػػر مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ الشػػييد ياسػػر عرفػػات ،والشػػييد اإلمػػاـ احمػػد

ياسػػيف ،وجػػورج حػػبش..الخ ،والشػػييد فتحػػي الشػػقاقي  ..إذا امتمكػوا شخصــية القائــد الفــذ طـوال فتــرة
حياتيم .
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ىى
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تحلولىنتائجىالدرادة

البعد الثاني السموك المثالي (التمكين)
ى

ولتفسير النتائج المتعمقة بالبعد الثاني وىو السموك المثالي (التمكين) ولقد قاـ الباحث باعداد
الجداوؿ االتية الموضحة عمى النحو التالي:
جدول ()24

فقرت البعد وكذلك
حرفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من ا
لتكرارت والمتوسطات واال ن ا
ا ا
ترتيبيا

رقم

الفقرة

الفقرة
1

اشجع المرؤوسين عمى تحمل
مسؤولياتيم التنظيمية
اتعامل مع جميع التابعين بغض النظر

 2عن الجيد الذي يبذلونو لخدمة التنظيم

مجموع

االستجابات
737

658

المتوسط

حرف الوزن
اال ن ا

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

0.000 32.346 91.55 0.619 4.578

0.000 16.143 81.74 0.854 4.087

الترتيب
1

2

او الحزب
3

اناقش المرؤوسين متطمبات انجاازتيم

وادوارىم التنظيمية والوظيفية

افوض بعضا من صالحياتي لمتابعين

 4بما ال يتعارض مع الموائح التنظيمية

655

620

0.000 16.957 81.37 0.799 4.068

0.000 12.658 77.02 0.853 3.851

4

5

والسياسية

احرص عمى تكافؤ السمطة السياسية

 5مع المسؤولية التنظيمية عند تفويضي

655

0.000 16.635 81.37 0.815 4.068

3

لمصالحيات

6

اىتم بمصمحة التنظيم كقيمة ال تجارييا

قيمة وطنية اخرى

الدرجة الكمية لمبعد

573

0.000 5.463 71.18 1.298 3.559

6

0.000 27.661 80.70 2.849 24.211 3898

يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
ان اعمى فقرة في البعد كانت:
الفقػرة ( )1والتػػي نصػػت عمػػى" اشــجع المرؤوســين عمــى تحمــل مســؤولياتيم التنظيميــة " احتمػػتالمرتبة االولى بوزف نسبي قدره (. )%91.55
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تحلولىنتائجىالدرادة

وان ادنى فقرة في البعد كانت:
ى

الفق ػرة ( )6والتػػي نصػػت عمػػى" اىــتم بمصــمحة التنظــيم كقيمــة ال تجاريي ـا قيمــة وطنيــة اخــرى "احتمت المرتبة االخيرة بوزف نسبي قدره (. )%71.18
بشػػكؿ ع ػاـ يمكػػف القػػوؿ ب ػاف المتوسػػط الحس ػابي يس ػاوي  ،0.415واف المتوسػػط الحس ػابي النسػػبي

يساوي  ،%84.74قيمة  ،47.661 Tواف القيمة االحتماليػة ( ) Sig.تسػاوي  0.000لػذلؾ يعتبػر

البعػد "السػػموؾ المثـالي (التمكــين) " داؿ احصػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة  ،   0.05ممػا يػػدؿ عمػػى اف
متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا عف درجة الموافقػة المتوسػطة وىػى  1وىػذا يعنػي

فقرت ىذا البعد.
فرد العينة عمى ا
اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا

ويبػػرر الباحػػث ذلػػؾ إلػػى سػػعي الفصػػائؿ الفمسػػطينية ومػػف خمفيػػا القيػػادات غمػػى اإلىتمػػاـ بالتعبئػػة
التنظيمية وتغميب مصمحة الوطف عمى مصالحو الشخصية وىذا واضح لمعياف مف خػالؿ استشػيادة

قادة عظاـ دفاعاً عف الوطف والقضية مثؿ الشييد احمد ياسيف وعبد العزيز الرنتيسي والرئيس ياسػر

عرفات ،أو الذيف ما زالوا يقبعػوف فػي السػجوف اإلسػرائيمية أمثػاؿ األمػيف العػاـ لمجبيػة الشػعبية احمػد
سعدات .
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تحلولىنتائجىالدرادة

البعد الثالث :الحفز اال ليامي
ى

ولتفسير النتائج المتعمقة بالبعد الثالث وىو الحفز اإلليامي ،ولقد قاـ الباحث باعداد الجداوؿ
االتية الموضحة عمى النحو التالي:
جدول ()25

فقرت البعد وكذلك
حرفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من ا
لتكرارت والمتوسطات واال ن ا
ا ا
ترتيبيا

رقم

الفقرة

الفقرة
1
2
3
4

اوجو المرؤوسين لمعمل بروح الفريق
في التنظيم
اىتم بتحفيز المرؤوسين لتحقيق
اىداف ورؤى مشتركة

اعمل عمى اثارة الدافعية والحماس في

نفوس المرؤوسين والجميور

اشجع المرؤوسين عمى تحقيق اكثر
مما يتوقعونو
اعمل عمى توفير احساس جماعي

 5بالميام السياسية والتنظيمية المناطة

مجموع

االستجابات

المتوسط

حرف الوزن
اال ن ا

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

759

0.000 38.582 94.29 0.564 4.714

1

707

0.000 28.280 87.83 0.624 4.391

4

722

0.000 30.207 89.69 0.624 4.484

2

691

0.000 22.722 85.84 0.721 4.292

6

702

0.000 25.192 87.20 0.685 4.360

5

بنا جميعا
6

اعبر عن ثقتي لالخرين بان االىداف
ستتحقق.

الدرجة الكمية لمبعد

710

0.000 26.496 88.20 0.675 4.410

3

0.000 44.393 88.84 2.473 26.652 4291

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
ان اعمى فقرة في البعد كانت:
الفقرة ( )1والتي نصت عمى" اوجو المرؤوسين لمعمل بروح الفريق فـي التنظـيم " احتمػت المرتبػةاالولى بوزف نسبي قدره (. )%90.49
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تحلولىنتائجىالدرادة

وان ادنى فقرة في البعد كانت:
ى

الفقرة ( )0والتي نصت عمى" اشجع المرؤوسين عمى تحقيق اكثر مما يتوقعونو " احتمت المرتبةاالخيرة بوزف نسبي قدره (. )%85.80
بشػػكؿ ع ػاـ يمكػػف القػػوؿ ب ػاف المتوسػػط الحس ػابي يس ػاوي  ،0.004واف المتوسػػط الحس ػابي النسػػبي

يساوي  ،%88.80قيمة  ،00.191 Tواف القيمة االحتماليػة ( ) Sig.تسػاوي  0.000لػذلؾ يعتبػر

البعد "الحفز اال ليامي" داؿ احصائيا عند مستوى داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى اف متوسػط درجػة
االسػػتجابة ليػػذا البعػػد تختمػػؼ جوىري ػا عػػف درجػػة الموافقػػة المتوسػػطة وىػػى  1وىػػذا يعنػػي اف ىن ػاؾ
فقرت ىذا البعد.
فرد العينة عمى ا
موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا

ويبػرر ذلػػؾ الباحػػث مػف خػالؿ اىتمػػاـ القيػػادات الفمسػػطينية عمػى اإلتصػػاؿ والتواصػػؿ مػػع مناصػرييـ
مف خالؿ اقامة الميرجانات الخطابية وكذلؾ الفعاليات التنظيمية والمناسبات اإلجتماعيػة مػف خػالؿ
زرع الثقة في نفوس التابعيف والعمؿ عمى إشراكيـ في المياـ التنظيمية لكي يكونوا قادة الغد .
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تحلولىنتائجىالدرادة

لربع :االستثارة الفكرية
البعد ا ا
ى

ولتفسير النتائج المتعمقة بالبعد الرابع وىو اإلستثارة الفكرية ،ولقد قاـ الباحث باعداد الجداوؿ
االتية الموضحة عمى النحو التالي:
جدول ()26

فقرت البعد وكذلك
حرفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من ا
لتكرارت والمتوسطات واال ن ا
ا ا
ترتيبيا

رقم

الفقرة

الفقرة

اشارك المرؤوسين افكارىم واستمع

 1لوجيات نظرىم عندما احاول حل

مجموع

االستجابات
722

المتوسط

حرف الوزن
اال ن ا

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

0.000 25.963 89.69 0.725 4.484

الترتيب

1

مشكال تيم التنظيمية

2

اشجع المرؤوسين عمى المبادرة لحل
المشاكل التنظيمية المعقدة
ستمرر التعرف عمى ما يرغب
ا
احاول با

 3المرؤوسين في انجازه داخل االطر

687

674

0.000 22.253 85.34 0.722 4.267

0.000 22.073 83.73 0.682 4.186

2

3

التنظيمية

اقترح طرقا جديدة ال نجاز ميام

 4واعمال التنظيم السياسية وتحقيق

642

0.000 15.115 79.75 0.829 3.988

6

المكتسبات الوطنية الفمسطينية

5
6

ابحث عن تصو ارت مختمفة عند حل
المشكالت.

احث االخرين لمنظر الى المشكالت
من جوانب مختمفة.

الدرجة الكمية لمبعد

660

0.000 18.160 81.99 0.768 4.099

5

666

0.000 17.474 82.73 0.825 4.137

4

0.000 31.687 83.87 2.868 25.161 4051

يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
ان اعمى فقرة في البعد كانت:
الفقرة ( )1والتي نصت عمى" اشارك المرؤوسين افكـارىم واسـتمع لوجيـات نظـرىم عنـدما احـاولحل مشكال تيم التنظيمية " احتمت المرتبة االولى بوزف نسبي قدره (. )%89.69
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وان ادنى فقرة في البعد كانت:
ى

الفقرة ( )0والتي نصت عمػى" اقترح طرقا جديدة ال نجاز ميام واعمال التنظيم السياسـية وتحقيـقالمكتسبات الوطنية الفمسطينية " احتمت المرتبة االخيرة بوزف نسبي قدره (. )%79.75
بشػػكؿ ع ػاـ يمكػػف القػػوؿ ب ػاف المتوسػػط الحس ػابي يس ػاوي  ،0.190واف المتوسػػط الحس ػابي النسػػبي

يساوي  ،%81.87قيمة  ،11.687 Tواف القيمة االحتماليػة ( ) Sig.تسػاوي  0.000لػذلؾ يعتبػر

البعػػد "االسػػتثارة الفكريـــة" داؿ احص ػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة  ،   0.05مم ػا يػػدؿ عمػػى اف متوسػػط
درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا عف درجة الموافقة المتوسطة وىى  1وىذا يعني اف ىناؾ
فقرت ىذا البعد.
فرد العينة عمى ا
موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا
ويبػرر الباحػػث ذلػػؾ غمػػى الديمقراطيػة التػػي يمارسػػيا قػػادة الفصػائؿ الفمسػػطينية والسياسػػييف مػػنيـ مػػف

خالؿ المقاءات المستمرة مع مناصرييـ وكذلؾ تكريس العمؿ الجماعي والمشاركة الفاعمػة مػف خػالؿ

رغبػػة القػػادة عمػػى التعػػرؼ عمػػى منػػاطؽ القػػوة والضػػعؼ فػػي اداء التػػابعيف مػػف جعػػة وكػػذلؾ تعزيػػز
الدوافع والمسئوليات اإلجتماعية المناطة بيـ مف خالؿ الزيارات في المناسبات العامة أو الوطنية .
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البعد الخامس :االعتباارت الفردية
ى

ولتفسير النتائج المتعمقة بالبعد الخامس وىو اإلعتبارات الفردية ،ولقد قاـ الباحث باعداد الجداوؿ
االتية الموضحة عمى النحو التالي:
جدول ()27

فقرت البعد وكذلك
حرفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من ا
لتكرارت والمتوسطات واال ن ا
ا ا
ترتيبيا

رقم

الفقرة
1
2
3
4

الفقرة
استمع باىتمام الارء المرؤوسين
والجميور واحترم قناعاتيم
اتعامل مع المرؤوسين بانسانية اكثر

من كونيم اعضاء في تنظيم سياسي

اعمل عمى تحقيق مكتسبات

المرؤوسين والجميور ككل دون تمييز
اتعامل مع كل عضو في التنظيم
بالطريقة التي تتناسب معو
اعمل عمى تعزيز الوحدة والروح

 5الوطنية لدى اعضاء التنظيم وبين ابناء

مجموع

االستجابات

المتوسط

حرف الوزن
اال ن ا

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

720

0.000 29.975 89.44 0.623 4.472

1

685

0.000 19.508 85.09 0.816 4.255

5

689

0.000 23.491 85.59 0.691 4.280

4

663

0.000 17.050 82.36 0.832 4.118

6

713

0.000 23.721 88.57 0.764 4.429

2

الشعب الفمسطيني
6

كثير بالمرؤوسين الذين يظيرون
اىتم ا

قدرت تميزىم عن زمال ئيم االخرين
ا
الدرجة الكمية لمبعد

694

0.000 21.641 86.21 0.768 4.311

3

0.000 37.628 86.21 2.652 25.863 4164

يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
ان اعمى فقرة في البعد كانت:
الفق ػرة ( )1والتػػي نصػػت عمػػى" اســتمع باىتم ـام الارء المرؤوســين والجميــور واحتــرم قناع ـاتيم "احتمت المرتبة االولى بوزف نسبي قدره (. )%89.00
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تحلولىنتائجىالدرادة

وان ادنى فقرة في البعد كانت:
ى

الفقػرة ( )0والتػي نصػت عمػى" اتعامـل مـع كـل عضـو فـي التنظـيم بالطريقـة التـي تتناسـب معــو "احتمت المرتبة االخيرة بوزف نسبي قدره (. )%84.16
بشػػكؿ ع ػاـ يمكػػف القػػوؿ ب ػاف المتوسػػط الحس ػابي يس ػاوي ( ،)0.11واف المتوسػػط الحس ػابي النسػػبي

يساوي ( ،)%86.41قيمػة  ،)17.648( Tواف القيمػة االحتماليػة ( ) Sig.تسػاوي ( )0.000لػذلؾ

يعتبػػر البعػػد "االعتب ػاارت الفرديــة" داؿ احص ػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة  ،   0.05مم ػا يػػدؿ عمػػى اف
متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا عف درجة الموافقػة المتوسػطة وىػى  1وىػذا يعنػي

فقرت ىذا البعد.
فرد العينة عمى ا
اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا

ويبػػرر الباحػػث ذلػػؾ إلػػى حػػرص القائػػد السياسػػي الفمسػػطيني عمػػى التعامػػؿ والتفاعػػؿ مػػع كػػؿ ش ػرائح
ومسػػتويات التنظػػيـ التػػابع لػػو مػػف جيػػة وكػػذلؾ مػػع بػػاقي أف ػراد المجتمػػع كجػػزء مػػف المسػػئولية الممقػػاة

عمى عاتقو في تحقيؽ الوحدة الوطنية والتماسؾ اإلجتماعي مف جية اخرى.
والجدوؿ رقـ ( )48يوضح بشكؿ كمي كافة أبعاد القيادة التحويمية الخمسة والمشار إلييا سالفاً .
جدول ()28

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من ابعاد االستبانة وكذلك
ترتيبيا في االستبانة

م

البعد

مجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

 1البعد االول التاثير المثالي (الكاريزما)

4281

0.000 48.961 88.63 2.226 26.590

2

 2البعد الثاني السموك المثالي (التمكين)

3898

0.000 27.661 80.70 2.849 24.211

5

3

البعد الثالث الحفز االليامي

4291

0.000 44.393 88.84 2.473 26.652

1

4

البعد الرابع االستثارة الفكرية

4051

0.000 31.687 83.87 2.868 25.161

4

5

البعد الخامس االعتبارات الفردية

4164

0.000 37.628 86.21 2.652 25.863

3

الدرجة الكمية الستبانة القيادة التحويمية 0.000 52.832 85.65 9.241 128.478 20685

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )41اف الحفــز االليــامي حصػػمت عمػػى المرتبػػة االولػػى بػػوزف نسػػبي

( ،)%88.80ت ػػال ذل ػػؾ التــــاثير المثــــالي (الكاريزمــــا) حص ػػمت عم ػػى المرتب ػػة الثاني ػػة ب ػػوزف نس ػػبي
( ،)%88.61تػػال ذلػػؾ االعتبــارات الفرديــة حصػػمت عمػػى المرتبػػة الثالثػػة بػػوزف نسػػبي (،)%86.41
تال ذلؾ االستثارة الفكرية حصمت عمى المرتبة الرابعػة بػوزف نسػبي ( ،)%81.87تػال ذلػؾ السـموك
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المثـــالي (التمكـــين) حص ػػؿ عم ػػى المرتب ػػة الخامس ػػة ب ػػوزف نس ػػبي ( ،)%84.74ام ػػا الدرج ػػة الكمي ػػة
ى

لالسػػتبانة حصػػمت عمػػى وزف نسػػبي ( )%85.65وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود درجػػة مرتفعػػة ودالػػة معنويػاً
عنػػد ( )4.444لكافػػة أبعػػاد القيػػادة التحويميػػة مجتمعػػة وبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فقػػد اتفقـــت نتػػائج الد ارسػػة
الحالية فيما يتعمؽ بترتيب ابعاد القيادة التحويمية مع دراسة (المبيضيف( ،)4411 ،الرقب،)4414 ،

(عيسى( ،)Bruch & Walter ،2007( ،)4448 ،العازمي2005Charles C. ،( ،)4446 ،
،)Chien-L. Liu ،2005( ،)Gabbret
ثانياً) تحميل نتائج السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:
ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى:
 .2مـــا مـــدى تحقيـــق األىـــداف اإلســـتراتيجية لمشـــعب الفمســـطيني باالســـتناد إلـــى أبعـــاد القيـــادة
التحويمية؟
ولإلجابػػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ قػػاـ الباحــث باسػػتخداـ التكػ اررات والمتوسػػطات والنسػػب المئويػػة،
والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:
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سترتيجيو قصيرة المدى (البعد التنظيمي)
البعد االول :االىداف اال ا
ى

جدول ()29

فقرت البعد وكذلك ترتيبيا
حرفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من ا
لتكرارت والمتوسطات واال ن ا
ا ا
رقم

الفقرة

الفقرة
1

2

تشارك في تحديد وصياغة االىداف
سترتيجيو لتنظيمك السياسي
اال ا

تُمنح فرصة التخطيط العضاء تنظيمك
السياسي بما يساعدىم عمى تحقيق
التوازن بين متطمبات العمل التنظيمي

مجموع

االستجابات
666

667

المتوسط

حرف الوزن
اال ن ا

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

0.000 13.486 82.73 1.069 4.137

0.000 18.749 82.86 0.773 4.143

الترتيب
6

5

سترتيجيو الفمسطينية
واالىداف اال ا

تقوم بنسج عالقات محمية وخارجية

سرع بتحقيق اىداف
 3لممساىمة في اال ا

653

0.000 15.189 81.12 0.882 4.056

7

سترتيجيو
تنظيمك اال ا

تسعى لتطوير عالقات تنظيمك السياسي

 4مع الجميور وكذلك منظمات المجتمع

708

0.000 24.686 87.95 0.718 4.398

2

المدني

5

تساىم في توفير الدعم المادي لتحقيق

سترتيجيو لتنظيمك السياسي
االىداف اال ا
تقوم بتوصيف وتقييم بيئة العمل التنظيمية

 6بشكل مدروس بما يخدم المصمحة الوطنية

641

680

0.000 12.047 79.63 1.034 3.981

0.000 21.694 84.47 0.716 4.224

9

4

الفمسطينية

فرد
برمج تثقيفية لتعبئة ا ا
تُكمف بعقد ا
 7تنظيمك السياسي لممحافظة عمى اىدافو

644

0.000 14.186 80.00 0.894 4.000

8

سترتيجيو
اال ا
يحرص تنظيمك السياسي عمى عقد

مؤتمرت محمية ودولية لمحفاظ عمى حقوق
ا
8

686

0.000 18.244 85.22 0.877 4.261

3

ومكتسبات شعبنا الفمسطيني
تؤيد تنظيمك السياسي في سعيو لتحقيق

 9اىدافا مرحمية من اجل تحقيق اىدافو

717

0.000 22.052 89.07 0.836 4.453

سترتيجيو
اال ا
الدرجة الكمية لمبعد

0.000 30.635 83.67 4.412 37.652 6062
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
ى

ان اعمى فقرة في البعد كانت:
الفقرة ( )9والتي نصت عمػى" تؤيد تنظيمك السياسي في سعيو لتحقيـق اىـدافا مرحميـة مـن اجـلسترتيجيو " احتمت المرتبة االولى بوزف نسبي قدره (. )%89.47
تحقيق اىدافو اال ا
وان ادنى فقرة في البعد كانت:
ـترتيجيو
الفقػرة ( )5والتػػي نصػػت عمػػى" تس ـاىم فــي تــوفير الــدعم الم ـادي لتحقيــق االىــداف االسـ التنظيمك السياسي " احتمت المرتبة االخيرة بوزف نسبي قدره (. )%79.61
بشكؿ عاـ يمكف القوؿ باف المتوسط الحسابي يساوي  ،0.18واف المتوسط الحسابي النسبي يساوي

( ،)%81.67قيمػة  ،)14.615( Tواف القيمػة االحتماليػة ( ) Sig.تسػاوي ( )0.000لػذلؾ يعتبػر
ـترتيجيو قصــيرة المــدى (البعــد التنظيمــي) " داؿ احص ػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة
البعػػد "االىػػداؼ االسـ ا
 ،   0.05مما يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا عػف درجػة الموافقػة

ػرت ىػػذا
ػرد العينػػة عمػػى فقػ ا
المتوسػػطة وىػػى  1وىػػذا يعنػػي اف ىن ػاؾ موافقػػة بدرجػػة كبي ػرة مػػف قبػػؿ افػ ا
سترتيجية قصػيرة المػدى (متمثمػة
لدرسة يوافؽ عمى وجود اىداؼ ا ا
البعد .وىذا يدؿ عمى اف مجتمع ا ا

فػػي البعػػد التنظيمػػي) ،ويعػػزي الباحػػث ذلػػؾ الػػى قناعػػة القائػػد السياسػػي الفمسػػطيني واعتب ػاره القضػػية
لصرع في العالـ وبالتالي حرصت تمؾ القيادات عمى تعزيز ىذه الرؤية لدى
الفمسطينية ىي محور ا ا
تػابعييـ وتفعيػػؿ ىػػذه القضػػية فػػي كافػػة المحافػػؿ الدوليػػة ،وىػػذا يعنػػي وجػػود عالقػػة طرديػػة جيػػدة ذات

داللػ ػػة احص ػ ػائية مػ ػػف خػ ػػالؿ النت ػ ػائج بػ ػػيف دور القي ػ ػادات الفمسػ ػػطينية التحويميػ ػػة وتحقيػ ػػؽ االىػ ػػداؼ
سترتيجيو قصيرة المدى (البعد التنظيمي) .
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني مف خالؿ االىداؼ اال ا
اال ا
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سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني الفمسطيني)
البعد الثاني :االىداف اال ا
ى

جدول ()30

فقرت البعد وكذلك
حرفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من ا
لتكرارت والمتوسطات واال ن ا
ا ا
ترتيبيا

رقم

الفقرة

الفقرة

تؤمن بان االشقاء العرب واالجانب ىم

 1الضامن الوحيد لنجاح المشروع

مجموع

االستجابات
503

المتوسط

حرف الوزن
اال ن ا

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

0.277 1.092 62.48 1.444 3.124

الترتيب

8

الوطني الفمسطيني

سترتيجية
تؤيد تقنين المقاومة ضمن ا ا

 2وطنية واضحة وتوحيد رؤية فصائمية

593

0.000 6.764 73.66 1.282 3.683

6

مشتركة ليا

3
4
5

تدعم باتجاه انتياء التنسيق االمني
سرئيمي
مع االحتال ل اال ا

شركة وطنية الدارة
تدعم تاسيس ا
الضفة وغزة ضمن (م.ت.ف)

تؤمن بان المفاوضات ىي الحل
تزع حقوق شعبنا
الوحيد ال ن ا

تشعر بانو ليس ىناك ما يؤكد رغبة

 6القيادة الفمسطينية في تغيير قواعد

693

0.000 14.375 86.09 1.151 4.304

2

687

0.000 15.012 85.34 1.071 4.267

3

338

0.000 -7.812 41.99 1.463 2.099

9

550

0.000 4.413 68.32 1.197 3.416

7

المعبة السياسية مستقبال

ان توحيد الصف الفمسطيني ضرورة

 7ومتطمب سابق لصياغة اي

758

0.000 33.931 94.16 0.639 4.708

1

سترتيجية وطنية فمسطينية مستقبمية
ا ا

8

تعتقد ان الفمسطينيين وحدىم غير
قادرين عمى التصدي لالحتال ل

611

0.000 9.017 75.90 1.119 3.795

5

ميزن القوى والتحديات في
ترى بان ا
9

الشرق االوسط اضعف موقف

الفصائل الفمسطينية في سعييا

661

0.000 15.611 82.11 0.899 4.106

لتحقيق اىدافيا

الدرجة الكمية لمبعد

0.000 17.507 74.45 4.713 33.503 5394
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
ى

ان اعمى فقرة في البعد كانت:
الفقرة ( )7والتي نصت عمى" ان توحيد الصـف الفمسـطيني ضـرورة ومتطمـب سـابق لصـياغة ايسترتيجية وطنية فمسطينية مستقبمية " احتمت المرتبة االولى بوزف نسبي قدره (. )%90.16
ا ا
وان ادنى فقرة في البعد كانت:
ـزع حقــوق شــعبنا "
الفقػرة ( )5والتػػي نصػت عمػػى" تــؤمن بـان المفاوضـات ىــي الحــل الوحيــد ال نتـ ااحتمت المرتبة االخيرة بوزف نسبي قدره (. )%01.99
بشكؿ عاـ يمكف القوؿ باف المتوسط الحسابي يساوي  ،1.74واف المتوسط الحسابي النسبي يساوي
 ،%70.05قيمػة  ،17.547 Tواف القيمػػة االحتماليػػة ( ) Sig.تسػاوي  0.000لػػذلؾ يعتبػػر البعػػد

سترتيجيو المرحمية (المشروع الـوطني الفمسـطيني) " داؿ احصػائيا عنػد مسػتوى داللػة
"االىداؼ اال ا
 ،   0.05مما يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا عػف درجػة الموافقػة
ػرت ىػػذا
ػرد العينػػة عمػػى فقػ ا
المتوسػػطة وىػػى  1وىػػذا يعنػػي اف ىن ػاؾ موافقػػة بدرجػػة كبي ػرة مػػف قبػػؿ افػ ا
ػترتيجية مرحميػػة (متمثمػة فػػي
لدرسػػة يوافػؽ عمػػى وجػود اىػػداؼ اس ا
البعػد .وىػػذا يػدؿ عمػػى اف مجتمػع ا ا
المشروع الوطني الفمسطيني) ،ويعزي الباحث ذلؾ الى قناعػة كافػة القيػادات الفمسػطينية فػي مختمػؼ
الفصػ ػائؿ الفمس ػػطينة بػ ػاف االنض ػػواء تح ػػت قيػ ػادة فمس ػػطينية موح ػػدة او تح ػػت مظم ػػة (ـ.ت.ؼ) ى ػػي
الوسيمة االفضؿ لتحقيؽ االىداؼ المرحميػة ،وىػذا كػاف واضػحا خػالؿ سػنوات االنتفاضػة االولػى مػف
سرئيمي ،وىذا
خالؿ تشكيؿ مجمس القيادة الوطنية الموحدة الدارة االنتفاضة في مقارعة االحتالؿ اال ا
يعني وجود عالقة طردية جيدة ذات داللة احصائية مف خالؿ النتائج بػيف دور القيػادات الفمسػطينية

ػترتيجيو
ػترتيجيو لمشػ ػػعب الفمسػ ػػطيني مػ ػػف خػ ػػالؿ االىػ ػػداؼ االسػ ػ ا
التحويميػ ػػة وتحقيػ ػػؽ االىػ ػػداؼ االسػ ػ ا
المرحمية (المشروع الوطني الفمسطيني) .
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سترتيجيو طويمة المدى (تحرير فمسطين)
البعد الثالث :االىداف اال ا
ى

جدول ()31

فقرت البعد وكذلك
حرفات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من ا
لتكرارت والمتوسطات واال ن ا
ا ا
ترتيبيا

رقم

الفقرة

الفقرة

مجموع

االستجابات

المتوسط

حرف الوزن
اال ن ا

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

التنظيمـــات الفمســـطينية تعمـــل لمحفـــاظ

عمـــــى الوحـــــدة الوطنيـــــة فـــــي شـــــكميا

 1الحقيقــــــي ســــــعيا لتكــــــريس التنميــــــة

585

0.000 6.413 72.67 1.253 3.634

4

الشـــــاممة ولتعزيـــــز صـــــمود الســـــمطة
سرئيل
الوطنية الفمسطينية في وجية ا ا

تس ـاىم التنظيم ـات الفمســطينية بتعزيــز

 2موقـــــف (م.ت.ف) سياســـــيا ومعنويـــــا

556

0.000 4.413 69.07 1.304 3.453

8

لتحريرىا من الضغوط الخارجية
تعمــــل التنظيمــــات الفمســــطينية عمــــى

3

تطــــــوير اليــــــات العمــــــل الجمــــــاىيري
والمؤسســـات لتثبيـــت صـــورة االبارتيـــد

583

0.000 7.604 72.42 1.036 3.621

5

الصييوني

تقــــوم القيــــادة السياســــية الفمســــطينية

باستثمار الفرص التي يمنحيـا الوضـع

 4الجديــــد فــــي االمــــم المتحــــدة وكــــذلك

564

0.000 5.231 70.06 1.220 3.503

6

ــــرت عمـــــى الســـــاحة االقميميـــــة
المتغيـ ا

والدولية

تبذل التنظيمـات السياسـية الفمسـطينية

 5جيودا كافية في مقاومتيا لمتطبيع مع

554

0.000 5.009 68.82 1.117 3.441

9

سرئيل عربيا ودوليا
ا ا

تعتقــد ب ـان الفص ـائل الفمســطينية لــدييا
6

رؤيـــة واضـــحة فـــي مقاومـــة التطبيــــع
الثقــــافي واال كــــاديمي والسياســــي مــــع

558

0.000 5.572 69.32 1.061 3.466

7

سرئيل
ا ا
7

تبـذل الفصـائل الفمســطينية جيـدا كافيـا

لتعزيــز الصــمود الشــعبي فــي مواجيــة

587

0.000 7.886 72.92 1.039 3.646
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ى الفقرة

الفقرة

مجموع

االستجابات

المتوسط

ىى

حرف الوزن
اال ن ا

المعياري النسبي

ىحتليل نتائج الدراسة

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

تيويــد القــدس ،ومواجيــة االســتيطان،

وحــق الالجئــين ب ـالعودة وكــذلك قضــية
االسرى

تـــــدعم قيـــــام التنظيمـــــات الفمســـــطينية

ــترتيجية ورؤيـــة سياســـية
 8بتطـــوير اسـ ا

693

0.000 17.815 86.09 0.929 4.304

1

مشتركة في سعييا لتحرير فمسطين

تؤيـــد تنظيمـــك السياســـي بتبنـــي فكـــرة

 9المقاطعـــــــة االقتصـــــــادية والسياســـــــية

679

0.000 15.380 84.35 1.004 4.217

2

سرئيمي
المستمرة لالحتال ل اال ا
الدرجة الكمية لمبعد

0.000 12.578 73.97 6.341 33.286 5359

يتضح مف الجدوؿ السابؽ:
ان اعمى فقرة في البعد كانت:
ــترتيجية ورؤيـــة
-الفق ػرة ( )8والتػػي نصػػت عمػػى" تـــدعم قيـــام التنظيمـــات الفمســـطينية بتطـــوير اسـ ا

سياســــية مشــــتركة فــــي ســــعييا لتحريــــر فمســــطين " احتمػ ػػت المرتبػ ػػة االولػ ػػى بػ ػػوزف نسػ ػػبي قػ ػػدره
(.)%86.49
وان ادنى فقرة في البعد كانت:
الفقرة ( )5والتي نصت عمػى" تبذل التنظيمات السياسية الفمسـطينية جيـودا كافيـة فـي مقاومتيـاسرئيل عربيا ودوليا " احتمت المرتبة االخيرة بوزف نسبي قدره (. )%68.84
لمتطبيع مع ا ا
اما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى وزف نسبي ()%
بشكؿ عاـ يمكف القوؿ بػاف المتوسػط الحسػابي يسػاوي  ،1.7واف المتوسػط الحسػابي النسػبي يسػاوي
 ،%71.97قيمػة  ،12.578 Tواف القيمػػة االحتماليػػة ( ) Sig.تسػاوي  0.000لػػذلؾ يعتبػػر البعػػد

ـــترتيجيو طويمــــة المــــدى (تحريــــر فمســــطين) " داؿ احص ػ ػائيا عنػ ػػد مس ػػتوى داللػ ػػة
"االىػػػداؼ االسـ ا
 ،   0.05مما يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا عػف درجػة الموافقػة

ػرت ىػػذا
ػرد العينػػة عمػػى فقػ ا
المتوسػػطة وىػػى  1وىػػذا يعنػػي اف ىن ػاؾ موافقػػة بدرج ػة كبي ػرة مػػف قبػػؿ افػ ا
ػترتيجية طويمػة المػدى (متمثمػة
لدرسة يوافؽ عمى وجود اىػداؼ اس ا
البعد .وىذا يدؿ عمى اف مجتمع ا ا
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فػػي تحريػػر فمسػػطيف) ،ويعػػزي الباحػػث ذلػػؾ الػػى أف القناعػػة المتجػػذرة لػػدى كافػػة الفصػائؿ الفمسػػطينية
ى

بضػػرورة العمػػؿ الػػدؤوب والمسػػتمر ومػػف خػػالؿ اسػػتخداـ كافػػة وس ػائؿ المقاومػػة المشػػروعة مػػف اجػػؿ
سترتيجيا واحػدا ووحيػدا ،وىػذا يعنػي وجػود عالقػة طرديػة
تحرير فمسطيف بشكؿ كامؿ باعتباره ىدفا ا ا

جيػػػدة ذات داللػػػة احص ػ ػائية مػ ػػف خػ ػػالؿ النت ػ ػائج بػػػيف دور القي ػ ػادات الفمسػ ػػطينية التحويمي ػػة وتحقيػ ػػؽ

ػترتيجيو طويمػػة المػػدى (تحريػػر
ػترتيجيو لمشػػعب الفمسػػطيني مػػف خػػالؿ االىػػداؼ االسػ ا
االىػػداؼ االسػ ا
فمسطيف).

والج ػػدوؿ رق ػػـ ( )14يوض ػػح بش ػػكؿ كم ػػي جمي ػػع األى ػػداؼ اإلس ػػتراتيجية لمش ػػعب الفمس ػػطيني

والتي جاء الباحث عمى ذكرىا في السابؽ.

جدول ()32

التك اررات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من ابعاد االستبانة وكذلك
ترتيبيا في االستبانة

م
1
2
3

البعد
البعد االول :االىداف االستراتيجيو
قصيرة المدى (البعد التنظيمي)

البعد الثاني :االىداف االستراتيجيو

المرحمية (المشروع الوطني الفمسطيني)
البعد الثالث :االىداف االستراتيجيو
طويمة المدى (تحرير فمسطين)

الدرجة الكمية لالىداف االستراتيجيو
الفمسطينية

مجموع

االستجابات

المتوسط

االنحراف الوزن

المعياري النسبي

قيمة T

قيمة

المعنوية

الترتيب

6062

0.000 30.635 83.67 4.412 37.652

1

5394

0.000 17.507 74.45 4.713 33.503

2

5359

0.000 12.578 73.97 6.341 33.286

3

0.000 26.004 77.36 11.438 104.441 16815

يتض ػػح م ػػف الج ػػدوؿ ( )14اف االىـــداف االســـتراتيجيو قصـــيرة المـــدى (البعـــد التنظيمـــي)

حصػػمت عمػػى المرتبػػة االولػػى بػػوزف نسػػبي ( ،)%81.67تػػال ذلػػؾ االىــداف االســتراتيجيو المرحميــة

(المشــروع الــوطني الفمســطيني) حصػػمت عمػػى المرتبػػة الثانيػػة بػػوزف نسػػبي ( ،)%70.05تػػال ذلػػؾ

االىــداف االســتراتيجيو طويمــة المــدى (تحريــر فمســطين) حصػػؿ عمػػى المرتبػػة الثالثػػة بػػوزف نسػػبي

( ،)%71.97اما الدرجػة الكميػة لالسػتبانة حصػمت عمػى وزف نسػبي ( )%77.16وىػذه النسػبة تػدؿ
عمػػى درجػػة مرتفعػػة ودالػػة معنوي ػاً عنػػد ( )4.444لكافػػة األىػػداؼ اإلسػػتراتيجية الفمسػػطينية الػػثالث
ونتائج ىذه الدراسة اتفقت مع نتائج كالً مف دراسات (عيسى ،4488 ،الغامدي  ،4411أبػو ىػداؼ

 )4411كما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات سابقة كالً مف (العازمي  ،4446الغامدي
 ،4411الرقب .)4414
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ثالثاً) تحميل نتائج السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:
ى
ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى:
 .3ما ىو دور القيادة التحويمية بتحقيق األىداف اإلستراتيجية لمشعب الفمسطيني؟
 αبيف القيادة

ولإلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة ( (

التحويمية وتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية لدى القيادات السياسية الفمسطينية في قطاع.
جدول ()33

سترتيجيو لدى القيادات السياسية
معامل االرتباط بين القيادة التحويمية وتحقيق االىداف اال ا
الفمسطينية في قطاع غزة
البعد االول

البعد الثاني

البعد الثالث

سترتيجيو
اال ا

قصيرة المدى

سترتيجيو
اال ا
المرحمية

سترتيجيو
اال ا

(البعد

التنظيمي)

(المشروع الوطني
الفمسطيني)

(تحرير

البعد االول التاثير المثالي (الكاريزما)

**0.314

*0.172

0.100

**0.231

البعد الثاني السموك المثالي (التمكين)

**0.425

*0.198

**0.340

**0.434

البعد الثالث الحفز اال ليامي

**0.465

*0.163

*0.193

**0.332

لربع االستثارة الفكرية
البعد ا ا

**0.435

**0.261

*0.200

**0.386

البعد الخامس االعتباارت الفردية

**0.256

**0.290

0.001

**0.218

الدرجة الكمية الستبانة القيادة التحويمية

**0.539

**0.287

**0.243

**0.461

االىداف

االىداف

االىداف

طويمة المدى
فمسطين)

الدرجة
الكمية

لالىداف
سترتيجيو
اال ا
الفمسطينية

**ر الجدولية عند درجة حرية ( )159وعند مستوى داللة (4.448 = )4.41
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )159وعند مستوى داللة (4.159 = )4.45

يتضػػح م ػػف الجػػدوؿ السػ ػابؽ وجػػود عالق ػػة ارتباطيػػة موجب ػػة بػػيف القيػ ػادة التحويميػػة وتحقي ػػؽ

ػترتيجيو لػػدى القي ػادات السياسػػية الفمسػػطينية فػػي قط ػاع غ ػزة ،بمعنػػى أف ىنػػاؾ تػػأثير
االىػػداؼ االسػ ا
واضح وايجابي ألبعاد القائد التحويمي الفمسطيني عمى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية الفمسطينية وىػذا

يدؿ بشكؿ واضح عمػى أننػا نػرفض الفػرض العػدمي ونقبػؿ بػالفرض البػديؿ (توجـد عالقـة ذات داللـة

احصائية عنـد مسـتوى ( )α ≥ 0.05بـين القيـادة التحويميـة وتحقيـق االىـداف االسـتراتيجيو لـدى
القيادات السياسية الفمسطينية في قطاع غزة).
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ويشير الباحث ىنا إلى اف وجود ىذه العالقة االرتباطيػة القويػة بػيف األبعػاد المختمفػة لمقيػادة
ى

التحويميػػة واألىػػداؼ اإلسػػتراتيجية الفمسػػطينية تعػػزى إلػػى أف كافػػة القيػػادة الفمسػػطينية بجميػػع أطيافيػػا
السياسية لدييا تػأثير واضػح ودور فػي سػعييا لتحقيػؽ آمػاؿ وطمػوح وأىػداؼ شػعبنا الفمسػطيني سػواء

عمػػى الصػػعيد القصػػير أو المتوسػػط أو طويػػؿ المػػدى ورغػػـ الصػػعوبات التػػي تواجػػو مسػػتقبؿ القضػػية
الفمسطينية منذ سنوات طويمػة واإلبقػاء عمػى جػذوة الصػراع الفمسػطيني مشػتعمة فػي مواجيػة العنجييػة

والصمؼ الصييوني سعياً لنيؿ الحرية واالستقالؿ وتحرير كامؿ فمسطيف.

وقد اتفقت نتائج ىذه الد ارسػة مػع كػالً مػف د ارسػة (حمػاد  ،4411المبػيض  ،4411وعيسػى

 )4448واختمفت مع عدد مف الدراسات األخػرى مثػؿ (الرقػب ،Burch & walter 2007 ،4414
)Chen, l, 2005
وفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ يخمػػص الباحــث إلػػى أف نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة جػػاءت مطابقػػة لعػػدد مػػف
الدراسات العالمية فيما يتعمؽ بعالقة أبعاد القيػادة التحويميػة وتحقيػؽ األىػداؼ اإلسػتراتيجية رغػـ عػدـ
وجػػود د ارسػػات سػػابقة تناولػػت قيػػادات ناشػػطة فػػي العمػػؿ السياسػػي مم ػا يعػػزز ذلػػؾ اعتبػػار الد ارسػػة

الحالية احد المراجع العممية الميمة لمباحثيف الحقاً في ىذا المجاؿ
رابعاً) تحميل نتائج السؤال الرابع من أسئمة الدراسة:
ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى:

 .4ىل توجد فروق بين اراء القيادات السياسية الفمسطينية حول تحقيق األىداف اإلستراتيجية
الفمسطينية تعزى لعدد من المتغيرات الشخصية (النوع ،العمر ،المستوى التعميمي ،الخبرة
التنظيمية ،الفصيل السياسي) .
فترضات الفرعية لتفسير وتوضيح
ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بتحديد بعض اال ا

لمتغيرت الشخصية الواردة في الفرضية ذاتيا كؿ عمى حده .
ا
ا
الفرض الفرعي االول:

لدرسػػة عمػػى :ال توجــد فــروق ذات دال لــة احصـائية عنــد
يػػنص الفػػرض االوؿ مػػف فػػروض ا ا

ـرد العينــة حــول عالقــة ابعـاد القي ـادة
مســتوى دال لــة ( )0.05 > αبــين متوســطات اســتجابة افـ ا

سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير النوع (ذكر ،انثى)
التحويمية ،وتحقيق االىداف اال ا
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ولالجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اختبار " "T. testوالجدوؿ ( )10يوضح ذلؾ:
ى

جدول ()34

حرفات المعيارية وقيمة "ت" لالستبانة تعزى لمتغير النوع
المتوسطات واال ن ا
البعد

حرف
اال ن ا

العدد

المتوسط

المثالي (الكاريزما)

انثي
ذكر

10

27.100

2.514

البعد الثاني السموك

انثي

10

24.700

5.250

المثالي (التمكين)

ذكر

24.179 151

2.643

البعد الثالث الحفز
اال ليامي

انثي

10

27.100

2.767

ذكر

26.623 151

2.460

لربع االستثارة
البعد ا ا

انثي

10

25.000

3.399

ذكر

25.172 151

2.842

البعد االول التاثير

الفكرية

26.556 151

2.211

0.747

0.456

غير دالة

0.559

0.577

غير دالة

0.590
0.183

0.556
0.855

احصائيا
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

االعتباارت الفردية

انثي
ذكر

10

0.323

0.747

الدرجة الكمية لالستبانة

انثي

0.360 12.002 129.500 10

0.719

غير دالة

25.881 151

2.413

الدال لة

غير دالة

البعد الخامس

25.600

المعياري

قيمة "ت" قيمة الدال لة

مستوى

2.673

القيادة التحويمية

ذكر

128.411 151

9.076

البعد االول االىداف

انثي

10

37.300

5.982

ذكر

37.675 151

4.314

انثي

10

27.400

3.307

(المشروع الوطني

ذكر

29.709 151

3.976

البعد الثالث االىداف

انثي

10

28.600

4.006

المدى (تحرير فمسطين)

ذكر

28.245 151

3.376

انثي

10

93.300

5.122

ذكر

95.629 151

7.104

سترتيجيو قصيرة
اال ا

المدى (البعد التنظيمي)
البعد الثاني االىداف

سترتيجيو المرحمية
اال ا
الفمسطيني)

سترتيجيو طويمة
اال ا

الدرجة الكمية لالىداف

سترتيجيو الفمسطينية
اال ا

0.260

1.794

0.318

1.018

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )159وعند مستوى داللة (1.96 = )4.45
قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ( )159وعند مستوى داللة (4.58 = )4.41
135

0.795

0.075

0.751

0.310

احصائيا
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا
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يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػابؽ اف قيمػػة "ت" المحسػػوبة اقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" الجدوليػػة فػػي جميــع
ى

االبعاد وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير النوع.
تم قبول الفرضية القائمة :ال توجـد فـروق ذات دال لـة احصـائية عنـد مسـتوى دال لـة ()0.05 > α
ـرد العينــة حــول عالقــة ابع ـاد القي ـادة التحويميــة ،وتحقيــق االىــداف
بــين متوســطات اســتجابة افـ ا

سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير النوع (ذكر ،انثى) .
اال ا
درس ػػة (اب ػػو ى ػػداؼ( ،)4411 ،عيس ػػى( ،)4448 ،الغام ػػدي،
لدرس ػػة الحالي ػػة م ػػع ا
واتفقـــت نتػ ػائج ا ا
لممتغيرت الشخصية عمى القيادة التحويمية ،وتختمف
ا
 )4411والتي اظيرت بعدـ وجود فروؽ تعزى

درسػ ػػة (( ،)4414 ،Marioالغامػ ػػدي( )4411 ،الرقػ ػػب( ،)4414 ،الع ػ ػازمي،
لدرسػ ػػة مػ ػػع ا
نت ػ ػائج ا ا

لممتغيرت الشخصية حب الجنس عمى القيادة التحويمية.
ا
 ،)4446والتي اظيرت وجود فروؽ تعزى

ويبرر الباحث ذلؾ إلى أف جميع القادة الفمسطينيف عمى مختمؼ انواعيـ ونوعيـ في آف واحد لدييـ
نفس التوجو اإلستراتيجي فيما يتعمؽ بمسنقبؿ القضية الفمسطينية.
الفرض الفرعي الثاني:
لدرسػة عمػى :ال توجــد فـروق ذات دال لــة احصـائية عنــد
يػنص الفػرض الثػاني مػػف فػروض ا ا

ـرد العينــة حــول عالقــة ابعـاد القي ـادة
مســتوى دال لــة ( )0.05 > αبــين متوســطات اســتجابة افـ ا

سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير العمر ( 40عاما فاقل،
التحويمية ،وتحقيق االىداف اال ا
 50-40عاما 50 ،عاما فاكثر)
ولالجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اسموب تحميؿ التبايف االحادي One Way
.ANOVA
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جدول ()35

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدال لة
تعزى لمتغير العمر

البعد
البعد االول التاثير
المثالي (الكاريزما)
البعد الثاني السموك
المثالي (التمكين)

البعد الثالث الحفز
اال ليامي
لربع االستثارة
البعد ا ا
الفكرية
البعد الخامس
االعتباارت الفردية
الدرجة الكمية
الستبانة القيادة
التحويمية

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

داخؿ المجموعات

785.690

158

4.973

بيف المجموعات

1.689

2

0.844

المجموع

1298.820

مصدر التباين
بيف المجموعات
المجموع

7.254

792.944

داخؿ المجموعات 1297.131
بيف المجموعات

6.917

2

160

3.627

158

8.210

2

3.458

160

داخؿ المجموعات

971.605

158

6.149

بيف المجموعات

4.023

2

2.011

المجموع

1315.801

المجموع

978.522

داخؿ المجموعات 1311.778
بيف المجموعات

1.062

المجموع

1124.994

داخؿ المجموعات 1123.932
بيف المجموعات

3.051

160
158

8.302

2

0.531

160
158

7.113

2

1.526

160

داخؿ المجموعات 158 13661.123
المجموع

160 13664.174
19.004

البعد االول االىداف بيف المجموعات
اال ا
سترتيجيو قصيرة داخؿ المجموعات 3095.517
المدى (البعد
3114.522
المجموع
التنظيمي)
69.031

البعد الثاني االىداف بيف المجموعات
سترتيجيو
اال ا
داخؿ المجموعات 2450.534
المرحمية (المشروع
2519.565
المجموع
الوطني الفمسطيني)
13.303

البعد الثالث االىداف بيف المجموعات
اال ا
سترتيجيو طويمة داخؿ المجموعات 1842.213
المدى (تحرير
1855.516
المجموع
فمسطين)
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2

158

86.463
9.502

19.592

قيمة
الدال لة

مستوى
الدال لة

قيمة
"ف"

0.484 0.729

غير دالة
احصائيا

0.902 0.103

غير دالة
احصائيا

0.571 0.562

غير دالة
احصائيا

0.785 0.242

غير دالة
احصائيا

0.928 0.075

غير دالة
احصائيا

0.983 0.018

غير دالة
احصائيا

0.617 0.485

160
2

158

34.515
15.510

0.111 2.225

160
2

158
160

6.652

11.660

0.566 0.570

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

غير دالة
احصائيا

ى
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البعد
الدرجة الكمية
لالىداف
سترتيجيو
اال ا
الفمسطينية

ى

مصدر التباين

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

48.253

2

بيف المجموعات

232.194

داخؿ المجموعات 7624.017

158

المجموع

7856.211

160

116.097

ىى

قيمة
"ف"

ىحتليل نتائج الدراسة
قيمة
الدال لة

مستوى
الدال لة

0.093 2.406

غير دالة
احصائيا

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )158 ،4وعند مستوى داللة (0.71 = )4.41
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )158 ،4وعند مستوى داللة (1.40 = )4.45

يتضػح مػػف الجػػدوؿ السػابؽ اف قيمػة "ؼ" المحسػػوبة اقػػؿ مػػف قيمػة "ؼ" الجدوليػػة عنػػد مسػػتوى داللػػة

( )4.45في جميع االبعاد اي انو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير العمر.

تم قبول الفرضية القائمة :ال توجـد فـروق ذات دال لـة احصـائية عنـد مسـتوى دال لـة ()0.05 > α
ـرد العينــة حــول عالقــة ابع ـاد القي ـادة التحويميــة ،وتحقيــق االىــداف
بــين متوســطات اســتجابة افـ ا

سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير العمر.
اال ا
درس ػػة (اب ػػو ى ػػداؼ( ،)4411 ،عيس ػػى( ،)4448 ،الغام ػػدي،
لدرس ػػة الحالي ػػة م ػػع ا
واتفقـــت نتػ ػائج ا ا
درسػػة
لدرسػػة مػػع ا
 )4411والتػػي اظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ تعػػزى لمتغيػػر العمػػر ،وتختمــف نت ػائج ا ا

(( ،)4414 ،Marioالغامدي( )4411 ،الرقب( ،)4414 ،العازمي ،)4446 ،والتي اظيرت وجود
فروؽ تعزى لمتغير العمر عمى القيادة التحويمية.

ويبرر الباحث ذلؾ أف كافة القيادات السياسية الفمسطينية سواء كبا اًر أو صغا اًر لدييـ قواسـ

مشتركة فيما يتعمؽ برؤيتيـ السياسية والمستقبمية وخيػر دليػؿ عمػى ذلػؾ ال يوجػد اي فمسػطيني ميمػا

كاف يمكف أف يفرط بالثوابت الفسطينية أو بالقدس الشريؼ .
الفرض الفرعي الثالث:

ينص الفرض الثالث مػف فػروض الدارسػة عمػى :ال توجـد فـروق ذات دال لـة احصـائية عنـد مسـتوى

فـرد العينـة حـول عالقـة ابعـاد القيـادة التحويميـة،
دال لـة ( )0.05 > αبـين متوسـطات اسـتجابة ا ا
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير المستوى التعميمي (ثانويـة عامـة،
وتحقيق االىداف اال ا
درسات عميا)
دبموم متوسط ،جامعي ،ا

ولالجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض ق ػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اسػػموب تحميػػؿ التب ػايف االح ػادي
.ANOVA
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ىى

جدول ()36

ى

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدال لة
تعزى لمتغير المستوى التعميمي

البعد
البعد االول التاثير
المثالي (الكاريزما)
البعد الثاني السموك
المثالي (التمكين)
البعد الثالث الحفز
اال ليامي
لربع االستثارة
البعد ا ا
الفكرية
البعد الخامس

االعتباارت الفردية
الدرجة الكمية
الستبانة القيادة
التحويمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

10.397

3

3.466

داخؿ المجموعات

782.547

157

4.984

المجموع

792.944

160

بيف المجموعات

16.528

3

5.509

داخؿ المجموعات 1282.292

157

8.167

المجموع

1298.820

160

بيف المجموعات

8.363

3

2.788

داخؿ المجموعات

970.159

157

6.179

المجموع

978.522

160

بيف المجموعات

19.431

3

6.477

داخؿ المجموعات 1296.370

157

8.257

المجموع

1315.801

160

بيف المجموعات

51.636

3

17.212

داخؿ المجموعات 1073.357

157

6.837

المجموع

1124.994

160

بيف المجموعات

185.319

3

مصدر التباين

مجموع

داخؿ المجموعات 157 13478.854
المجموع

البعد االول االىداف بيف المجموعات

المربعات

61.773
85.853

3

اال ا
سترتيجيو قصيرة داخؿ المجموعات 3090.296

157

19.683

3114.522

160

69.226

3

23.075

داخؿ المجموعات 2450.339

157

15.607

2519.565

160

164.611

3

المدى (البعد
التنظيمي)

البعد الثاني االىداف بيف المجموعات
سترتيجيو
اال ا

المرحمية (المشروع

الوطني الفمسطيني)

المجموع

البعد الثالث االىداف بيف المجموعات

"ف"

الدال لة

0.556 0.695

24.226
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54.870

الدال لة

غير دالة
احصائيا

0.569 0.675

غير دالة
احصائيا

0.717 0.451

غير دالة
احصائيا

0.504 0.784

غير دالة
احصائيا

0.060 2.518

غير دالة
احصائيا

0.542 0.720

غير دالة
احصائيا

160 13664.174
8.075

المجموع

قيمة

قيمة

مستوى

0.746 0.410

غير دالة
احصائيا

0.223 1.479

غير دالة
احصائيا

0.002 5.095

دالة عند

ى

الفصلىالخامسى
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مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الدال لة

الدال لة

سترتيجيو طويمة داخؿ المجموعات 1690.905
اال ا

157

10.770

المجموع

1855.516

160

بيف المجموعات

427.242

3

142.414

داخؿ المجموعات 7428.970

157

47.318

7856.211

160

البعد

ى

المدى (تحرير
فمسطين)
الدرجة الكمية
لالىداف

سترتيجيو
اال ا
الفمسطينية

مصدر التباين

المجموع

4.41

0.032 3.010

دالة عند
4.45

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )157 ،1وعند مستوى داللة (1.88 = )4.41
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )157 ،1وعند مستوى داللة (4.65 = )4.45

يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ اف قيمػة "ؼ" المحسػوبة اقػؿ مػف قيمػة "ؼ" الجدوليػة فػي جميـع

ـترتيجيو طويمــة المــدى (تحريــر فمســطين) والدرجــة الكميــة
االبعـاد عــدا البعــد الثالــث االىــداف االسـ ا
ــترتيجيو الفمســـطينية ،اي انػ ػو ال توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة احصػ ػائية تع ػػزى لمتغي ػػر
لالىـــداف االسـ ا

المستوى التعميمي.
كم ػ ػا يتضػ ػػح اف قيمػ ػػة "ؼ" المحسػ ػػوبة اكبػ ػػر مػ ػػف قيمػ ػػة "ؼ" الجدوليػ ػػة عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة

سـترتيجيو طويمـة المـدى (تحريـر فمسـطين) والدرجـة الكميـة
( )4.45فػي البعد الثالـث االىـداف اال ا

سترتيجيو الفمسطينية ،اي انو توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المسـتوى
لالىداف اال ا
التعميمي.

ويعزي الباحـث ذلػؾ إلػى اىتمػاـ الشػعب الفسػطيني يبشػكؿ عػاـ بػالتعميـ وىػذا مػا اثػر ايجابػاً

عمى القيادات السياسية الفمسطينية والذيف ىـ جزء مف صمب المجتمع الفمسطيني .
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 ولمعرفة اتجاه الفروق قام الباحـث باسـتخدام اختبـار شـيفيو البعـدي والجـداول التاليـة توضـح
ذلك:

ى

جدول ()37

سترتيجيو طويمة المدى (تحرير فمسطين) تعزى
يوضح اختبار شيفيو فى البعد الثالث االىداف اال ا
لمتغير المستوى التعميمي
ثانوية عامة

دبموم متوسط

جامعي

درسات عميا
ا

26.739

28.400

27.940

29.971

ثانوية عامة 26.739

0

دبموم متوسط 28.400

1.661

0

جامعي 27.940

1.201

0.460

0

درسات عميا 29.971
ا

*3.232

1.571

*2.032

0

*دالة عند 4.41

لدرسات العميا لصالح
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف الثانوية العامة وا ا

لدرسات العميا ،ولـ يتضح فروؽ في
لدرسات العميا لصالح ا ا
لدرسات العميا ،وبيف الجامعي وا ا
ا ا
المستويات االخرى.
جدول رقم ()38

سترتيجيو الفمسطينية تعزى لمتغير المستوى
يوضح اختبار شيفيو الدرجة الكمية لالىداف اال ا
التعميمي

ثانوية عامة

دبموم متوسط

جامعي

درسات عميا
ا

92.957

95.450

95.036

98.229

ثانوية عامة 92.957

0

دبموم متوسط 95.450

2.493

0

جامعي 95.036

2.080

0.414

0

درسات عميا 98.229
ا

*5.272

2.779

*3.192

0

*دالة عند 4.41
من خالل الجدولين السابقين نجد أنو :تم رفض الفرضية القائمة :توجد فروق ذات دال لة

فرد العينة حول عالقة ابعاد
احصائية عند مستوى دال لة ( )0.05 > αبين متوسطات استجابة ا ا
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سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير المستوى
القيادة التحويمية ،وتحقيق االىداف اال ا
ى
التعميمي.
ويعزي الباحث ىذا السبب الذي ادى لمثؿ ىذه االستجابة الكبيرة الى اف القيادات السياسية

الفمسطينية عمى مستوى عا ٍؿ مف الثقافة والمعرفة والتعميـ العالي.

درسة (ابو ىداؼ )4411 ،والتي اظيرت عدـ وجود
لدرسة الحالية مع ا
واتفقت نتائج ا ا

درسة (الغامدي،)4411 ،
فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي عمى القيادة التحويمية ،وتتفؽ مع ا

(( ،)Mario R. Keys, 2010عيسى ،)4448 ،والتي اظيرت عدـ وجود فروؽ تعزى
لممتغيرت الشخصية عمى القيادة التحويمية،
ا
درسة (كنعاف )4414 ،Mario( )4410 ،والتي اظيرت
لدرسة أيضاً مع ا
وتختمف نتائج ا ا

درسة (الغامدي،
عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي عمى القيادة التحويمية وتختمؼ مع ا

( )4411الرقب( ،)4414 ،العازمي( ،)4446 ،الغامدي )4411 ،والتي اظيرت وجود فروؽ
تعزى لممتغير المستوى التعميمي عمى القيادة التحويمية.

لربع:
الفرض الفرعي ا ا
لدرسػة عمػػى :ال توجــد فــروق ذات دال لــة احصـائية عنــد مســتوى
لربػع مػػف فػػروض ا ا
يػنص الفػػرض ا ا

فـرد العينـة حـول عالقـة ابعـاد القيـادة التحويميـة،
دال لـة ( )0.05 > αبـين متوسـطات اسـتجابة ا ا
ـترتيجيو لمشـعب الفمســطيني تُعــزى لمتغيــر الخبـرة التنظيميــة (اقــل مــن 10
وتحقيـق االىــداف االسـ ا

اعوام 20-10 ،عام 30-20 ،عام 30 ،عام فاكثر)

ولالجابػػة عػػف ىػػذا الفػػرض ق ػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اسػػموب تحمي ػؿ التب ػايف االح ػادي

.ANOVA
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ىى

جدول ()39

ى

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدال لة
تعزى لمتغير الخبرة التنظيمية

البعد
البعد االول التاثير
المثالي (الكاريزما)
البعد الثاني السموك
المثالي (التمكين)
البعد الثالث الحفز
اال ليامي
لربع االستثارة
البعد ا ا
الفكرية
البعد الخامس

االعتباارت الفردية
الدرجة الكمية
الستبانة القيادة
التحويمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

17.828

3

5.943

داخؿ المجموعات

775.116

157

4.937

المجموع

792.944

160

بيف المجموعات

20.053

3

6.684

داخؿ المجموعات 1278.767

157

8.145

المجموع

1298.820

160

بيف المجموعات

5.246

3

1.749

داخؿ المجموعات

973.276

157

6.199

المجموع

978.522

160

بيف المجموعات

40.424

3

13.475

داخؿ المجموعات 1275.378

157

8.123

المجموع

1315.801

160

بيف المجموعات

44.736

3

14.912

داخؿ المجموعات 1080.258

157

6.881

المجموع

1124.994

160

بيف المجموعات

394.285

3

مصدر التباين

مجموع

داخؿ المجموعات 157 13269.889
المجموع

البعد االول االىداف بيف المجموعات

المربعات

131.428
84.522

3

اال ا
سترتيجيو قصيرة داخؿ المجموعات 3044.730

157

19.393

3114.522

160

170.813

3

56.938

داخؿ المجموعات 2348.752

157

14.960

2519.565

160

169.390

3

المدى (البعد
التنظيمي)

البعد الثاني االىداف بيف المجموعات
سترتيجيو
اال ا

المرحمية (المشروع

الوطني الفمسطيني)

المجموع

البعد الثالث االىداف بيف المجموعات

"ف"

الدال لة

0.310 1.204

69.792
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56.463

الدال لة

غير دالة
احصائيا

0.484 0.821

غير دالة
احصائيا

0.838 0.282

غير دالة
احصائيا

0.178 1.659

غير دالة
احصائيا

0.094 2.167

غير دالة
احصائيا

0.203 1.555

غير دالة
احصائيا

160 13664.174
23.264

المجموع

قيمة

قيمة

مستوى

0.312 1.200

غير دالة
احصائيا

0.011 3.806

دالة
عند4.45

0.002 5.257

دالة
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مجموع

درجات

متوسط

قيمة

قيمة

مستوى

المربعات

الحرية

المربعات

"ف"

الدال لة

الدال لة

سترتيجيو طويمة داخؿ المجموعات 1686.125
اال ا

157

10.740

المجموع

1855.516

160

بيف المجموعات

692.443

3

230.814

داخؿ المجموعات 7163.768

157

45.629

7856.211

160

البعد

المدى (تحرير
فمسطين)
الدرجة الكمية
لالىداف

سترتيجيو
اال ا
الفمسطينية

ى

مصدر التباين

المجموع

عند4.41

0.002 5.058

دالة
عف4.45

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )157 ،1وعند مستوى داللة (1.88 = )4.41
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )157 ،1وعند مستوى داللة (4.65 = )4.45

يتضح مػف الجػدوؿ السػابؽ اف قيمػة "ؼ" المحسػوبة اقػؿ مػف قيمػة "ؼ" الجدوليػة فػي جميـع

سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني الفمسػطيني) والبعػد الثالػث
االبعاد عدا البعد الثاني االىداؼ اال ا
ػترتيجيو
االىػ ػػداؼ االسػ ػػتارتيجيو طويمػ ػػة المػ ػػدى (تحريػ ػػر فمسػ ػػطيف) والدرجػ ػػة الكميػ ػػة لالىػ ػػداؼ االسػ ػ ا
الفمسطينية ،اي انو ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبرة التنظيمية.
كم ػ ػا يتضػ ػػح اف قيمػ ػػة "ؼ" المحسػ ػػوبة اكبػ ػػر مػ ػػف قيمػ ػػة "ؼ" الجدوليػ ػػة عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة

ػترتيجيو المرحمي ػػة (المش ػػروع ال ػػوطني الفمس ػػطيني) والبع ػػد
( )4.45ف ػػي البع ػػد الثػ ػاني االى ػػداؼ االس ػ ا

ػترتيجيو
ػترتيجيو طويمػة المػدى (تحريػر فمسػطيف) والدرجػة الكميػة لالىػداؼ االس ا
الثالث االىػداؼ االس ا
الفمسطينية ،اي انو توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبرة التنظيمية.

تم رفض الفرضية القائمة :ال توجد فروق ذات دال لـة احصـائية عنـد مسـتوى دال لـة ()0.05 > α
ـرد العينــة حــول عالقــة ابع ـاد القي ـادة التحويميــة ،وتحقيــق االىــداف
بــين متوســطات اســتجابة افـ ا

ـترتيجيو لمشــعب الفمســطيني تُعــزى لمتغيــر الخبــرة التنظيميــة (اقــل مــن  10اعــوام20-10 ،
االسـ ا
عام 30-20 ،عام 30 ،عام فاكثر)

درس ػػة (ابػػو ى ػػداؼ( ،)4411 ،حم ػاد ،)4411 ،والت ػػي
لدرسػػة الحالي ػػة مػػع ا
واتفقػػت نتػ ػائج ا ا

درسػػة
لدرسػػة مػػع ا
اظيػػرت عػػدـ وجػػود فػػروؽ تعػػزى لمخب ػرة عمػػى القي ػادة التحويميػػة ،وتختمػػؼ نت ػائج ا ا
(( ،)4414 ،Marioالغامدي( ،)4411 ،عيسى( ،)4448 ،العازمي2005Chien-( ،)4446 ،
 )L. Liuوالتي اظيرت وجود فروؽ تعزى لمخبرة التنظيمية عمى القيادة التحويمية.
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ويبػػرر الباحـــث ذلػػؾ إلػػى التػػأطير التنظيمػػي المبكػػر لإلنسػػاف الفمسػػطيني وانخ ارطػػو لفت ػرات
ى

طويمة مف الزمف تكوف كفيمة باكسابو الخبرة والحنكة عمى اكمؿ وجو .
ولمعرفة اتجػاه الفػروؽ قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار شػيفيو البعػدي والجػداوؿ التاليػة توضػح
ذلؾ:
جدول ()40

سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني
يوضح اختبار شيفيو في البعد الثاني االىداف اال ا
الفمسطيني) تعزى لمتغير الخبرة التنظيمية
اقل من  10اعوام

20-10عام

30-20عام

 30عام فاكثر

27.400

28.736

30.451

30.182

اقل من  10اعوام 27.400

0

20-10عام 28.736

1.336

0

30-20عام 30.451

*3.051

1.715

0

 30عام فاكثر 30.182

*2.782

1.446

0.269

0

*دالة عند 4.41

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف االقؿ مف  14اعواـ و 14-44عاـ لصالح مف
 14-44عاـ ،وبيف االقؿ مف  14اعواـ و 14عاـ فاكثر لصالح  14عاـ فاكثر ،ولـ يتضح فروؽ
في االعمار االخرى.

جدول ()41

سترتيجيو طويمة المدى (تحرير فمسطين) تعزى
يوضح اختبار شيفيو في البعد الثالث االىداف اال ا
لمتغير الخبرة التنظيمية

اقل من  10اعوام

20-10عام

30-20عام

 30عام فاكثر

27.133

27.906

28.000

30.773

اقل من  10اعوام 27.133

0

20-10عام 27.906

0.772

0

30-20عام 28.000

0.867

0.094

0

 30عام فاكثر 30.773

*3.639

2.867

2.773

*دالة عند 4.41
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف االقؿ مف  14اعواـ و 14عاـ فاكثر لصالح
ى

 14عاـ فاكثر ،ولـ يتضح فروؽ في االعمار االخرى.

جدول ()42

سترتيجيو الفمسطينية تعزى لمتغير الخبرة
يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لالىداف اال ا
التنظيمية

اقل من  10اعوام

20-10عام

30-20عام

 30عام فاكثر

90.200

94.679

96.282

98.455

اقل من  10اعوام 90.200

0

20-10عام 94.679

4.479

0

30-20عام 96.282

*6.082

1.602

0

 30عام فاكثر 98.455

*8.255

3.775

2.173

0

*دالة عند 4.41

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف االقؿ مف  14اعواـ و 14-44عاـ لصالح مف

 14-44عاـ ،وبيف االقؿ مف  14اعواـ و 14عاـ فاكثر لصالح  14عاـ فاكثر ،ولـ يتضح فروؽ
في االعمار االخرى.
تم رفض الفرضية القائمة :ال توجد فروق ذات دال لـة احصـائية عنـد مسـتوى دال لـة ()0.05 > α
ـرد العينــة حــول عالقــة ابع ـاد القي ـادة التحويميــة ،وتحقيــق االىــداف
بــين متوســطات اســتجابة افـ ا

سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير الخبرة التنظيمية.
اال ا
ويعػػزو الباحـــث ىػػذا السػػبب الػػذي ادى لمث ػؿ ىػػذه االسػػتجابة الكبي ػرة ىػػو نتيجػػة اف معظ ػػـ

القي ػادات الفمسػػطينية امتمكػػوا الخب ػرة التنظيميػػة الكافيػػة نتيجػػة عمميػػـ لسػػنوات طويمػػة ضػػمف االطػػر
التنظيمية والحركية داخؿ فصائميـ.
الفرض الفرعي الخامس:
لدرسة عمػى :ال توجد فروق ذات دال لة احصـائية عنـد مسـتوى
ينص الفرض الخامس مف فروض ا ا

فـرد العينـة حـول عالقـة ابعـاد القيـادة التحويميـة،
دال لـة ( )0.05 > αبـين متوسـطات اسـتجابة ا ا
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير الفصـيل السياسـي (حمـاس ،فـتح،
وتحقيق االىداف اال ا

لديمقرطية)
ا
الجياد االسالمي ،الجبية الشعبية ،الجبية ا
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ولالجابة عف ىذا الفرض قاـ الباحث باستخداـ اسموب تحميؿ التبايف االحادي One Way

.ANOVA

ى

جدول ()43

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدال لة
تعزى لمتغير الفصيل السياسي

البعد
البعد االول التاثير
المثالي (الكاريزما)
البعد الثاني السموك
المثالي (التمكين)
البعد الثالث الحفز
اال ليامي

لربع االستثارة
البعد ا ا
الفكرية

البعد الخامس

االعتباارت الفردية
الدرجة الكمية

الستبانة القيادة
التحويمية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بيف المجموعات

34.300

4

8.575

داخؿ المجموعات

758.644

156

4.863

المجموع

792.944

160

بيف المجموعات

56.746

4

14.187

داخؿ المجموعات 1242.073

156

7.962

المجموع

1298.820

160

بيف المجموعات

21.278

4

5.319

داخؿ المجموعات

957.244

156

6.136

المجموع

978.522

160

بيف المجموعات

34.946

4

8.736

داخؿ المجموعات 1280.856

156

8.211

المجموع

1315.801

160

بيف المجموعات

159.660

4

39.915

داخؿ المجموعات

965.334

156

6.188

المجموع

1124.994

160

بيف المجموعات

735.251

4

مصدر التباين

مجموع

داخؿ المجموعات 156 12928.923
المجموع

البعد االول االىداف بيف المجموعات

المربعات

183.813
82.878

4

اال ا
سترتيجيو قصيرة داخؿ المجموعات 2659.763

156

17.050

3114.522

160

693.681

4

المدى (البعد
التنظيمي)

البعد الثاني االىداف بيف المجموعات
سترتيجيو
اال ا

الدال لة

0.139 1.763

454.759

0.135 1.782

داخؿ المجموعات 1825.885
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156

غير دالة

غير دالة
احصائيا

0.485 0.867

غير دالة
احصائيا

0.376 1.064

غير دالة
احصائيا

0.000 6.450

دالة
عند4.41

0.070 2.218

غير دالة
احصائيا

0.000 6.668

0.000 14.817 173.420
11.704

الدال لة

احصائيا

160 13664.174
113.690

المجموع

قيمة "ف"

قيمة

مستوى

دالة
عند4.41
دالة

عند4.41
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مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

2519.565

160

844.544

4

211.136

اال ا
سترتيجيو طويمة داخؿ المجموعات 1010.971

156

6.481

المجموع

1855.516

160

بيف المجموعات

3479.127

4

البعد
المرحمية (المشروع

الوطني الفمسطيني)

ى

مصدر التباين
المجموع

البعد الثالث االىداف بيف المجموعات
المدى (تحرير
فمسطين)
الدرجة الكمية
لالىداف

سترتيجيو
اال ا
الفمسطينية

داخؿ المجموعات 4377.084

156

7856.211

160

المجموع

قيمة "ف"

قيمة

مستوى

الدال لة

الدال لة

0.000 32.580

دالة

عند4.41

869.782
0.000 30.999 28.058

دالة
عند4.41

ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )156 ،0وعند مستوى داللة (1.01 = )4.41
ؼ الجدولية عند درجة حرية ( )156 ،0وعند مستوى داللة (4.01 = )4.45

يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيمة "ؼ" المحسػوبة اقػؿ مػف قيمػة "ؼ" الجدوليػة فػي التـاثير

المثالي (الكاريزما) والسموك المثالي (التمكين) والحفز اال ليامي واالستثارة الفكرية والدرجة الكميـة
الســـتبانة القيـــادة التحويميـــة ،اي ان ػو ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احص ػائية تعػػزى لمتغيػػر الفصػػيؿ

السياسي.
كم ػ ػا يتضػ ػػح اف قيمػ ػػة "ؼ" المحسػ ػػوبة اكبػ ػػر مػ ػػف قيمػ ػػة "ؼ" الجدوليػ ػػة عنػ ػػد مسػ ػػتوى داللػ ػػة

سترتيجيو قصيرة المدى (البعد التنظيمي)
( )4.45في االعتبا ارت الفردية والبعد االول االىداف اال ا
سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني الفمسطيني) والبعد الثالث االىداف
والبعد الثاني االىداف اال ا

سـترتيجيو الفمسـطينية،
سترتيجيو طويمة المدى (تحريـر فمسـطين) والدرجـة الكميـة لالىـداف اال ا
اال ا
اي انو توجد فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغيػر السـتبانة القيـادة التحويميـة ،اي انػو ال توجػد

فروؽ ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الفصيؿ السياسي.
تم رفض الفرضية القائمة :ال توجد فروق ذات دال لـة احصـائية عنـد مسـتوى دال لـة ()0.05 > α
ـرد العينــة حــول عالقــة ابع ـاد القي ـادة التحويميــة ،وتحقيــق االىــداف
بــين متوســطات اســتجابة افـ ا

سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير الفصيل السياسي (حماس ،فتح ،الجيـاد االسـالمي،
اال ا
لديمقرطية)
ا
الجبية الشعبية ،الجبية ا
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ذلؾ:

ولمعرفة اتجػاه الفػروؽ قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار شػيفيو البعػدي والجػداوؿ التاليػة توضػح
ى

جدول ()44

يوضح اختبار شيفيو في البعد الخامس االعتباارت الفردية تعزى لمتغير الفصيل السياسي
حماس

فتح

26.683

26.152

الجياد

االسالمي
24.279

الجبية الشعبية
26.941

حماس 26.683

0

فتح 26.152

0.531

0

الجياد االسالمي 24.279

*2.404

*1.873

0

الجبية الشعبية 26.941

0.258

0.789

*2.662

0

لديمقرطية 26.071
ا
الجبية ا

0.611

0.081

1.792

0.870

الجبية

لديمقرطية
ا
ا
26.071

0

*دالة عند 4.41

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف حماس والجياد االسالمي لصالح حماس ،وبيف
الجياد االسالمي والجبية الشعبية لصالح الجبية الشعبية ،ولـ يتضح فروؽ في الفصائؿ االخرى.
جدول ()45

سترتيجيو قصيرة المدى (البعد التنظيمي) تعزى
يوضح اختبار شيفيو في البعد االول االىداف اال ا
لمتغير الفصيل السياسي

حماس

فتح

38.390

35.065

الجياد

الجبية

االسالمي

الشعبية

لديمقرطية
ا
ا

38.488

39.706

38.929

حماس 38.390

0

فتح 35.065

*3.325

0

الجياد االسالمي 38.488

0.098

*3.423

0

الجبية الشعبية 39.706

1.316

*4.641

1.218

0

لديمقرطية 38.929
ا
الجبية ا

0.538

3.863

0.440

0.777

*دالة عند 4.41
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف حماس وفتح لصالح حماس ،وبيف فتح والجياد
ى

االسالمي لصالح الجياد االسالمي ،وبيف فتح والجبية الشعبية لصالح الجبية الشعبية ،ولـ يتضح

فروؽ في الفصائؿ االخرى.

جدول ()46

سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني
يوضح اختبار شيفيو في البعد الثاني االىداف اال ا
الفمسطيني) تعزى لمتغير الفصيل السياسي
حماس

فتح

31.732

26.891

الجياد

الجبية

الجبية

االسالمي

الشعبية

مقرطية
الدي ا

31.256

28.118

28.571

حماس 31.732

0

فتح 26.891

*4.840

0

الجياد االسالمي 31.256

0.476

*4.365

0

الجبية الشعبية 28.118

*3.614

1.226

*3.138

0

لديمقرطية 28.571
ا
الجبية ا

3.160

1.680

2.684

0.454

0

*دالة عند 4.41

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف حماس وفتح لصالح حماس ،وبيف فتح والجياد

االسالمي لصالح الجياد االسالمي ،وبيف فتح والجبية الشعبية لصالح الجبية الشعبية ،ولـ يتضح

فروؽ في الفصائؿ االخرى.

جدول ()47

سترتيجيو طويمة المدى (تحرير فمسطين) تعزى
يوضح اختبار شيفيو في البعد الثالث االىداف اال ا
لمتغير الفصيل السياسي

حماس

فتح

31.610

27.283

الجياد

الجبية

االسالمي

الشعبية

لديمقرطية
ا
ا

25.651

29.882

27.786

حماس 31.610

0

فتح 27.283

*4.327

0

الجياد االسالمي 25.651

*5.959

1.631

0

الجبية الشعبية 29.882

1.727

*2.600

*4.231

0

لديمقرطية 27.786
ا
الجبية ا

*3.824

0.503

2.135

2.097

*دالة عند 4.41
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف حماس وفتح لصالح حماس ،وبيف حماس
ى

لديمقرطية لصالح حماس ،وبيف فتح
ا
والجياد االسالمي لصالح حماس ،وبيف حماس والجبية ا
والجبية الشعبية لصالح الجبية الشعبية ،وبيف الجياد االسالمي والجبية الشعبية لصالح الجبية
الشعبية ،ولـ يتضح فروؽ في الفصائؿ االخرى.
جدول ()48

سترتيجيو الفمسطينية تعزى لمتغير الفصيل
يوضح اختبار شيفيو في الدرجة الكمية لالىداف اال ا
السياسي

حماس

فتح

101.732

89.239

الجياد

الجبية

الجبية

االسالمي

الشعبية

لديمقرطية
ا
ا

95.395

97.706

95.286

حماس 101.732

0

فتح 89.239

*12.493

0

الجياد االسالمي 95.395

*6.336

*6.156

0

الجبية الشعبية 97.706

4.026

*8.467

2.311

0

لديمقرطية 95.286
ا
الجبية ا

*6.446

*6.047

0.110

2.420

0

*دالة عند 4.41
يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ بيف حماس وفتح لصالح حماس ،وبيف حماس

لديمقرطية لصالح حماس ،وبيف فتح
ا
والجياد االسالمي لصالح حماس ،وبيف حماس والجبية ا

والجياد االسالمي لصالح الجياد االسالمي ،وبيف فتح والجبية الشعبية لصالح الجبية الشعبية،
لديمقرطية ،ولـ يتضح فروؽ في الفصائؿ االخرى.
ا
لديمقرطية لصالح الجبية ا
ا
وبيف فتح والجبية ا

تم قبول الفرضية القائمة :ال توجد فروق ذات دال لة احصائية عند مستوى دال لة ()0.05 > α

فرد العينة حول عالقة ابعاد القيادة التحويمية ،وتحقيق االىداف
بين متوسطات استجابة ا ا

سترتيجيو لمشعب الفمسطيني تُعزى لمتغير الفصيل السياسي.
اال ا
ويعزو الباحث ىذا السبب الذي ادى لمثؿ ىذه االستجابة الكبيرة الى اف جميع القيادات
السياسية الفمسطينية بغض النظر  -عف اسـ الفصيؿ  -لدييـ قاسـ مشترؾ نحو تحقيؽ االىداؼ
سترتيجيو الفمسطينية والتي اشار الييا الباحث انفا.
اال ا
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ى

ىى

ى

اننتـــــائج

بعد ان تم اال نتياء من تبويب وتحميل البيانات المتعمقة باجابات المبحوثين ،يمكننا
لدرسة ،وىي عمى النحو التالي:
تمخيص اىم النتائج التي جاءت بيا ا ا
أوالً) النتائج العامة المتعمقة بأبعاد القيادة التحويمية:
 .1جاءت النتائج موضػحة ترتيػب ابعػاد القيػادة التحويميػة عمػى النحػو التػالي ،إذ جػاء الحفػز االليػامي
في المرتبة االولى ،التاثير المثالي (الكاريزما) في المرتبػة الثانيػة ،االعتبػاارت الفرديػة فػي المرتبػة

لربعػػة ،السػػموؾ المث ػالي (التمكػػيف) فػػي المرتبػػة الخامسػػة
الثالثػػة ،االسػػتثارة الفكريػػة فػػي المرتبػػة ا ا
واألخيرة.

 .4أبػ ػ ػػرزت النتػ ػ ػػائج أف بعػ ػ ػػد "الت ػ ػ ػاثير المثــــــالي (الكاريزمــــــا) " داؿ احص ػ ػ ػائيا عنػ ػ ػػد مسػ ػ ػػتوى داللػ ػ ػػة
   0.05وذل ػػؾ الف متوس ػػط درج ػػة االس ػػتجابة لي ػػذا البع ػػد تختم ػػؼ جوىريػ ػا ع ػػف درج ػػة الموافق ػػة

ػرت ىػذا
ػرد العينػة عمػى فق ا
المتوسطة وىى  1وىذا يعني اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيػرة مػف قبػؿ اف ا
البعد.

 .1بينػت النتػػائج أف بعػػد "السػػموؾ المث ـالي (التمكــين) " داؿ احص ػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة ،   0.05
ممػ ػا يػػػدؿ عمػ ػػى اف متوس ػػط درجػػػة االسػػػتجابة لي ػػذا البعػػػد تختم ػػؼ جوىريػ ػا ع ػػف درج ػػة الموافقػػػة

ػرد العينػة عمػى فقػارت ىػذا
المتوسطة وىى  1وىذا يعني اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيػرة مػف قبػؿ اف ا
البعد.

 .5أشارت النتائج أف بعد "الحفػز اال ليامي" داؿ احصػائيا عنػد مسػتوى داللػة  ،   0.05ممػا يػدؿ
عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريػا عػف درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػى
فقرت ىذا البعد.
فرد العينة عمى ا
 1وىذا يعني اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا

 .6وضػػحت النتػػائج أف بعػػد "االسػػتثارة الفكريــة" داؿ احص ػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة  ،   0.05مم ػا
يدؿ عمى اف متوسط درجػة االسػتجابة ليػذا البعػد تختمػؼ جوىريػا عػف درجػة الموافقػة المتوسػطة

فقرت ىذا البعد.
فرد العينة عمى ا
وىى  1وىذا يعني اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا

 .7دلت النتائج أف بعد "االعتباارت الفردية" داؿ احصائيا عنػد مسػتوى داللػة  ،   0.05ممػا يػدؿ
عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريػا عػف درجػة الموافقػة المتوسػطة وىػى

فقرت ىذا البعد.
فرد العينة عمى ا
 1وىذا يعني اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا
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ثانياً) النتائج العامة المتعمقة بتحقيق األىداف اإلستراتيجية:

سترتيجيو قصيرة المدى (البعد التنظيمي) حصمت عمى المرتبة
 .1بينت النتائج أف االىداؼ اال ا
سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني الفمسطيني) حصمت عمى المرتبة
االولى ،االىداؼ اال ا
سترتيجيو طويمة المدى (تحرير فمسطيف) حصمت عمى المرتبة
الثانية ،وأخي اًر االىداؼ اال ا
الثالثة.

سترتيجيو قصيرة المدى (البعد التنظيمي) " داؿ احصائيا عند مستوى
 .4يعتبر بعد "االىداؼ اال ا
داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا عف درجة

فرد العينة عمى
الموافقة المتوسطة وىى  1وىذا يعني اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا

فقرت ىذا البعد.
ا

سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني الفمسطيني) " داؿ احصائيا عند
 .1يعتبر بعد "االىداؼ اال ا

مستوى داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا
فرد
عف درجة الموافقة المتوسطة وىى  1وىذا يعني اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا

فقرت ىذا البعد.
العينة عمى ا

سترتيجيو طويمة المدى (تحرير فمسطين) " داؿ احصائيا عند مستوى
 .0يعتبر بعد "االىداؼ اال ا
داللة  ،   0.05مما يدؿ عمى اف متوسط درجة االستجابة ليذا البعد تختمؼ جوىريا عف درجة

فرد العينة عمى
الموافقة المتوسطة وىى  1وىذا يعني اف ىناؾ موافقة بدرجة كبيرة مف قبؿ ا ا

فقرت ىذا البعد.
ا

فرد
 .5ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05 > αبيف متوسطات استجابة ا ا
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني
العينة حوؿ عالقة ابعاد القيادة التحويمية ،وتحقيؽ االىداؼ اال ا

تُعزى لمتغير النوع (ذكر ،انثى) .
فرد
 .6ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05 > αبيف متوسطات استجابة ا ا
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني
العينة حوؿ عالقة ابعاد القيادة التحويمية ،وتحقيؽ االىداؼ اال ا

تُعزى لمتغير العمر.
 .8ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05 > αبيف متوسطات استجابة

سترتيجيو لمشعب
فرد العينة حوؿ عالقة ابعاد القيادة التحويمية ،وتحقيؽ االىداؼ اال ا
ا ا
الفمسطيني تُعزى لمتغير المستوى التعميمي.

153

ى

النتـــــائج

ىى

ى

ى

فرد
 .9توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05 > αبيف متوسطات استجابة ا ا
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني
العينة حوؿ عالقة ابعاد القيادة التحويمية ،وتحقيؽ االىداؼ اال ا

تُعزى لمتغير الخبرة التنظيمية.
فرد
 .14توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0.05 > αبيف متوسطات استجابة ا ا
سترتيجيو لمشعب الفمسطيني
العينة حوؿ عالقة ابعاد القيادة التحويمية ،وتحقيؽ االىداؼ اال ا
تُعزى لمتغير الفصيؿ السياسي (حماس ،فتح ،الجياد االسالمي ،الجبية الشعبية ،الجبية
لديمقرطية) .
ا
ا

 .11توجد فروؽ بيف حماس والجياد االسالمي لصالح حماس ،وبيف الجياد االسالمي والجبية
الشعبية لصالح الجبية الشعبية في االعتباارت الفردية.
ثانياً) النتائج الخاصة:

 .1ىناؾ فروؽ بيف حماس وفتح لصالح حماس ،وبيف فتح والجياد االسالمي لصالح الجياد
سترتيجيو قصيرة
االسالمي ،وبيف فتح والجبية الشعبية لصالح الجبية الشعبية في االىداؼ اال ا
المدى.

 .4ىناؾ فروؽ بيف حماس وفتح لصالح حماس ،وبيف حماس والجياد االسالمي لصالح حماس،
لديمقرطية لصالح حماس ،وبيف فتح والجبية الشعبية لصالح الجبية
ا
وبيف حماس والجبية ا

الشعبية ،وبيف الجياد االسالمي والجبية الشعبية لصالح الجبية الشعبية في االىداؼ
سترتيجيو طويمة المدى.
اال ا

 .1توجد فروؽ بيف حماس وفتح لصالح حماس ،وبيف حماس والجياد االسالمي لصالح حماس،
لديمقرطية لصالح حماس ،وبيف فتح والجياد االسالمي لصالح الجياد
ا
وبيف حماس والجبية ا

لديمقرطية
ا
االسالمي ،وبيف فتح والجبية الشعبية لصالح الجبية الشعبية ،وبيف فتح والجبية ا
سترتيجيو الفمسطينية.
لديمقرطية في االىداؼ اال ا
ا
لصالح الجبية ا
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ستعرض الجوانب النظرية والتحميمية لمبحث ومن اجل رؤية مستقبمية تعتمد
بعد ان تم ا ا

عمييا القيادة السياسية الفمسطينية لتوجيو سموكياتيم القيادية بشكل افضل ،امكن لمباحث

الخروج بالتوصيات التالية:
أوالً) التوصيات العامة:

 .1العمؿ عمى تبني السموؾ القيادي التحويمي مف قبؿ القيادات الفمسطينية وذلؾ مف خالؿ اعداد
برمج تدريبية الكساب القادة مياارتيا وخصائصيا وذلؾ الىمية دورىا في
وتنفيذ ا

تحفيزلمرؤوسيف واثارة حماستيـ وتوليد االحساس لدييـ مما يدفعيـ لبذؿ اقصى جيد لتحقيؽ
ا

االىداؼ الفمسطينية.

 .4التاكيد عمى تفعيؿ مفيوـ العالقات االنسانية بيف القيادات والمرؤوسيف لما ذلؾ مف اثر في
تعزيز ورفع مستويات الوالء التنظيمي لدييـ لتحقيؽ اىدافيـ.
ثانياً) التوصيات الخاصة:
 .1زيادة االىتماـ بقيادات الصؼ الثاني والثالث مف التنظيمات الفمسطينية وتعزيز ثقتيـ في
قدرتيـ بتفويض بعض الصالحيات ليـ ودعـ تطمعاتيـ واالشادة بمجيوداتيـ الجيدة في
ا
العمؿ.

 .4توفير مظمة وطنية تنطوي تحتيا جميع االىداؼ الخاصة بالتتنظيمات الفمسطينية تضع
سترتيجية شاممة وواضحة النجاز المشروع الوطني الفمسطيني.
ا ا
لقدرت االبداعية لدى المرؤوسيف
 .1تفعيؿ دور القيادات الفمسطينية في تطوير وتنمية المياارت وا ا
لدييـ .
 .0االىتماـ بالكوادر التنظيمية المؤىمة المتالؾ خصائص وسمات القائد التحويمي الناجح .
ثالثاً) التوصيات المستقبمية:
 .5اإلىتماـ بإجراء دراسات اخرى مماثمة ليذه الدراسة في تنظيمات فمسطينية اخرى او مناطؽ
اخرى مف الوطف وذلؾ لمعرفة دور القيادة التحويمية في تحقيؽ االىداؼ الفمسطينية ومقارنة

نتائجيا مع نتائج ىذه الدراسة .
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 .6تنفيد دراسات استطالعية داخؿ التنظيمات الفمسطينية الستقصاء الصفات السموكية والمينية
لقادة التنظيمات واثرىا في تحقيؽ االىداؼ االستراتيجيو الفمسطينية.

 .7أوصي زمالئي الباحثيف باف يتناولوا موضوع القيادة التحويمية بانماطيا المختمفة ،مثؿ القيادة
الثورية ،النرجسية ،التبادلية ..إلخ ،وذلؾ بيدؼ إثراء المكتبة الفمسطينية والعربية باألبحاث
والدراسات العممية .
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اوال :الكتب والمصادر
ػرىيـ عبػػد اهلل ( ،)1981االدارة :المف ػاىيـ ،االسػػس ،المي ػاـ( ،الطبعػػة الثالثػػة) ،دار
 المنيػػؼ ،ابػ االعموـ لمطباعة والنشر ،السعودية.
 ديسػػمر ،ج ػاري ( ،)1991اساسػػيات االدارة :المب ػادئ والتطبيق ػات الحديثػػة" ،دار الم ػريخ لمنشػػر،الرياض ،السعودية.
ػترتيجي :المخ ػ ػاطر والفػ ػػرص
 براديسػ ػػوف ،جػ ػػوف و ،انسػ ػػفار ،روبػ ػػرت ( ،)4441التخطػ ػػيط االسػ ػ الممخططيف( ،الطبعة االولى) ،بدوف تاريخ.

-

الصػ ػرف ،رع ػػد ( ،)4444ص ػػناعة التنمي ػػة االداري ػػة ف ػػي الق ػػرف الحػ ػادي والعشػ ػريف .س ػػوريا :دار

-

ػترتيجيو ،بنػاء منظمػات المسػػتقبؿ ،الػػدار القدسػػية
ابػػو نػػاعـ ،عبػػد الحميػد ( ،)4441االدارة االسػ ا

الرضا لمنشر.

لمطباعة والنشر ،القاىرة.

سترتيجيو( .الطبعة الثانية) ،مكتبة االشعاع
 أبو قحؼ ،عبد السالـ ( ،)1997اساسيات االدارة اال المطباعة والنشر ،االسكندرية.
 عبد الوىاب ،عمي محمد ( ،)1984مقدمة في االدارة" معيد االدارة العامة ،السعودية.لديمقرطية الداخمية( ،ط ( 1ارـ
ا
حزب السياسية الفمسطينية وا
 عوض ،طالب ،شبيب ،سميح ،اال الديمقرطية.
ا
لدرسة ا
-اهلل :مواطف المؤسسة الفمسطينية ا

ػترتيجيو( ،الطبع ػػة االول ػػى) ،دار وائ ػػؿ لمطباع ػػة والنش ػػر،
 الحس ػػيني ،ف ػػالح ( ،)4444االدارة االس ػ ااالردف.
 المغربػ ػػي ،كامػ ػػؿ محمػ ػػد ( ،)1970المػ ػػدخؿ الدارة االعم ػ ػاؿ :اسػ ػػس ووظ ػ ػائؼ ،مكتبػ ػػة عم ػ ػاف،االردف.
ػرارت االداريػة ،جػدة،
درسػة تحميميػة لموظػائؼ والق ا
 عالقػي ،مػدني عبػد القػادر ( ،)1985االدارة :االسعودية

 اليواري ،سيد ( ،)4441مالمح مدير المستقبؿ مف القيادة التبادلية الى القيادة التحويميػة ،مكتبػةعيف شمس ،القاىرة ،مصر.
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"درسة استطالعية الارء
سترتيجيو ا
 شاكر ،شفيؽ ،)4441( ،التحميؿ البيئي واثره في صياغة اال اػوره فمس ػػفة ف ػػي ادارة االعمػ ػاؿ،
عين ػػة م ػػف قيػ ػادات الجامعػ ػات االردني ػػة الخاص ػػة" ،اطروح ػػة دكت ػ ا

جامعة بغداد.

ػترتيجيو ،ج ،1ترجمػة رفػاعي محمػد رفػاعي
 ىؿ ،شػارلز وجاريػت جػونز ،)4441( ،االدارة االس اومحمد سيد احمد ،دار المريخ ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.

ػترتيجيو لنمػػو المؤسسػػة-االسػػس النظريػػة لعمميػػة
 بػػف ساسػػي ،الي ػاس ،)4441( ،الخي ػاارت االسػ استرتيجيو لمنمو ،دار وائؿ لمنشر ،عماف.
المفاضمة بيف البدائؿ اال ا

 صالح ،احمد عمي ،)4414( ،ادارة االعماؿ الدوليػة-مػدخؿ منيجػي متكامػؿ ،دار وائػؿ لمنشػر،عماف.
ػترتيجيو :منظػر منيجػي متكامػؿ ،عمػاف:
 الغالبي ،طاىر ،ووائؿ ادريس ،)4449( ،االدارة االس ادار وائؿ لمنشر.
سترتيجيو بقياس االداء المتوازف ،المنصػورة :المكتبػة
 المغربي ،عبد الحمد ،)4447( ،االدارة اال االعصرية.

 الع ػامري ،ص ػالح ميػػدي ،والغ ػالبي ،ط ػاىر محسػػف منصػػور ،)4448( ،االدارة واالعم ػاؿ" ،داروائؿ لمنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية ،عماف :االردف.

 ميثاؽ حركة حماس ،1988 ،فمسطيف :غزة.لمرحػؿ االولػى لممسػيرة ،الطبعػة االولػى ،مطبعػة الغػد :ارـ
ػرىيـ" ،)1995( ،ا ا
 عنقػاوي ،حممػي اب ااهلل.

 صايغ ،يزيد ( " ،)1909الكفاح المسمح والبحث عف دولة الحركة الوطنية الفمسطينية".ىرء.
 البرغوثي ،اياد ،االسممة في االارضي الفمسطينية المحتمة( ،الطبعة االولى) ،مركز الز ا عز الديف ،فارس ( ،)4440معالـ المعالـ( ،الطبعة االولى) ،ارـ اهلل – فمسطيف. بػػدواف ،عمػػي ( ،)4448صػػفحات فػػي ت ػاريخ الكف ػاح الفمسػػطيني ،التكوين ػات السياسػػية والفدائيػػةلمدرسات والنشر.
المعاصرة .النشاة والمصائر ،الطبعة االولى ،سوريا ،صفحات ا

 الشريؼ ،ماىر ( ،)1988الشيوعييف وقضايا النضاؿ الوطني الػارىف( ،الطبعػة االولػى) ،مركػزشتركية في العالـ العربي ،دمشؽ.
لدرسات اال ا
االبحاث وا ا
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 الشقاقي ،فتحي ( " ،)1994المنيج مقدمة حوؿ مركزية القضية الفمسطينية والمشروع االسالميالمعاصر ،بيت المقدس لمصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.

لدرسػات الفمسػػطينية،
 الموسػػوعة الفمسػػطينية ( ،)4444الطبعػػة الثانيػػة ،المجمػػد الثػاني ،مؤسسػػة ا ابيروت.
 ىػالؿ ،جميػؿ ( ،)4446التنظيمػات واالحػزاب السياسػية الفمسػطينية بػيف ميػاـ الديمقراطيػةالداخميػة والديمقراطيػة السياسػية والتحػرر الػوطني ،راـ اهلل ،مػواطف المؤسسػة الفمسػطينية لد ارسػة

الديمقراطية.

لدرسات العممية
ثانيا :االبحاث وا ا
 الرق ػػب ،احم ػػد ( ،)4414عالق ػػة القيػ ػادة التحويمي ػػة بتمك ػػيف العػ ػامميف ف ػػي الجامعػ ػات الفمس ػػطينيةبقطاع غزة ،بحث ماجستير غير منشور ،جامعة االزىر بغزة ،غزة.

 العازمي ،محمد (" : )4446القيادة التحويمية وعالقتيا باالبػداع االداري" ،رسػالة ماجسػتير غيػرلدرسات العميا ،اكاديمية نايؼ العربية لمعموـ االمنية ،السعودية.
منشورة ،كمية ا ا

ػترتيجي فػ ػػي مؤسس ػ ػات التعمػ ػػيـ التقنػ ػػي فػ ػػي
 الشػ ػػويخ ،ع ػ ػاطؼ ( ،)4447واقػ ػػع التخطػ ػػيط االسػ ػ امحافظات غزة ،بحث ماجستير غير منشور ،الجامعة االسالمية بغزة ،غزة.

 الغامدي ،عبد المحسف ( ،)4411القيػادة التحويميػة وعالقتيػا بمسػتويات الػوالء التنظيمػي ،بحػثماجستير غير منشور ،جامعة نايؼ العربية لمعوـ االمنية ،الرياض.
ػترتيجيو فػ ػػي االجي ػ ػزة الحكوميػ ػػة السػ ػػعودية ،بحػ ػػث
 الياشػ ػػـ ،ليمػ ػػى ( ،)4449واقػ ػػع االدارة االسػ ػ اماجستير غير منشور ،جامعة الممؾ سعود ،كمية العموـ االدارية ،الرياض.
 الع ػازمي ،محمػػد ( ،)4446القي ػادة التحويميػػة وعالقتي ػا باالبػػداع االداري ،بحػػث ماجسػػتير غيػػرمنشور ،جامعة نايؼ العربية لمعموـ االمنية ،الرياض.4446 ،

ػرد ،حسػػيف ( ،)4445تػاثير سػػموؾ القيػادة التحويميػػة عمػػى اتجاىػات العػامميف نحػػو التغييػػر"،
 المػ اػرف السػػورية ،رس ػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ،كميػػة التج ػارة،
درسػػة تطبيقيػػة عمػػى مؤسسػػة الطيػ ا
ا
جامعة عيف شمس ،القاىرة ،مصر.
 اليػػالؿ ،ماجػػد ( ،)4448متطمب ػات تطبيػػؽ القي ػادة التحويميػػة فػػي االجي ػزة االمنيػػة فػػي المممكػػةدرسػػة ميدانيػػة عمػػى الضػػباط العػامميف بمديريػػة االمػػف العػاـ بالريػاض ،رسػالة
العربيػػة السػػعودية :ا
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ماجسػ ػػتير غيػ ػػر منشػ ػػورة ،العمػ ػػوـ االداريػ ػػة ،جامعػ ػػة ن ػ ػايؼ العربيػ ػػة لمعمػ ػػوـ االمنيػ ػػة ،الري ػ ػاض،

السعودية.

ثالثا :المجالت العممية
 المبيضػػيف ،احمػػد ( ،)4411القي ػادة االداريػػة بػػيف التبادليػػة والتحويميػػة واثرى ػا فػػي تنفيػػذ االىػػداؼدرسػات
درسة ميدانية في الشركات الصػناعية الكبيػرة ،مجمػة ا
لوزرة البيئة االردنية :ا
سترتيجيو ا
اال ا
العموـ االدارية ،المجمد ( ،)04العدد ( ،)1عماف – االردف.
درسػػة ميدانيػػة عمػػى
 حم ػاد ،اي ػاد ( ،)4411اثػػر القي ػادة التحويميػػة فػػي ادارة التغييػػر التنظيمػػي :امستش ػػفى الي ػػالؿ االحم ػػر دمش ػػؽ ،مجم ػػة جامع ػػة دمش ػػؽ لمعم ػػوـ االقتصػ ػادية والقانوني ػػة ،المجم ػػد

( )47العدد (. )0

ػترتيجي لػػدى مػػديري
ػرىيـ ( ،)4449واقػػع ممارسػػة التخطػػيط االسػ ا
 وادي ،رشػػدي ،و االشػػقر ،ابػ االمنظمات غير الحكومية المحمية في قطاع غزة ،بحث منشور ،مجمة الجامعػة االسػالمية بغػزة،
لدرسات االنسانية ،المجمد ( ،)17العدد ( ،)4غزة –فمسطيف.
سمسمة ا ا

ػترتيجيو فػػي القط ػاع الع ػاـ .جامعػػة
ػرؾ ( ،)1996مػػدى الحاجػػة الػػى االدارة االسػ ا
 عبػػد الػػرحمف البػ ااالسكندرية ،مجمة كمية التجارة ،مج ( ،)11ع (. )1

 االغ ػا ،وفيػػؽ ( ،)4414القي ػادات االداريػػة ودورى ػا فػػي احػػداث التغييػػر والتطػػوير االيج ػابي فػػيالبن ػػوؾ العامم ػػة بقطػ ػاع غػ ػزة ،جامع ػػة االزى ػػر بغػ ػزة ،مجم ػػة جامع ػػة االزى ػػر بغػ ػزة ،سمس ػػمة العم ػػوـ
االنسانية ،المجمد ( ،)14العدد (. )4

ػترتيجيو
 -الصػػياح ،عبػػد السػػتار ( ،)4441اثػػر قػػوة مػػديري االدارة العميػا فػػي تحديػػد االىػػداؼ االسػ ا

لدرس ػات ،المجمػػد  ،6العػػدد  ،1جػػرش،
درسػػة ميدانيػػة ،جػػرش لمبحػػوث وا ا
فػػي البنػػوؾ االردنيػػة :ا
االردف.

ػترتيجية الجػػودة
 الػػدوري ،زكري ػا مطمػػؾ (" ،)4440تمكػػيف الع ػامميف مػػنيج متكامػػؿ فػػي اط ػار اسػ االشاممة" ،مجمة كمية االدارة واالقتصاد ،العدد  ،06الجامعة المستنصرية :بغداد.
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 الصحف و المواقع اال لكترونية:اربعا
. فمس ػػطيف، العالق ػػة ب ػػيف حرك ػػة المقاوم ػػة االس ػػالمية حمػ ػاس واالردف،)4414( ، خال ػػد، ذوي ػػب. جامعة الخميؿ:الخميؿ
. كوااللمبور، ماليزيا.درسات منيجية في القضية الفمسطينية
 ا،)4444( ، محسف، صالحـ4441-14-14  حوار شامؿ مع االستاذ خالد مشعؿ، مصر. صحيفة الحياةhttp: ، مبػادئ الحركػة كمػا جػاءت عمػى موقػع الحركػة االلكترونػي شػبكة نػداء القػدس//qudsway.com/ .1992/6/3

http: //ar.wikipedia.org/wiki ، ويكيبيديا الموسوعة الحرة-17  بتػاريخ،كما جػاء فػي احػد بنػود المبػادئ الرئيسػية لمحركػة الػواردة عمػى موقػع الجزيػرة نػت

-

.4446-5

www.palestine-: info.info/arabic/books/  المركز الفمسطيني لالعالـwww.mindgarden.com ) الصفحة االلكترونية الخاصة (باس وأفوليو-
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ا ا
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ممحق رقم ()1
استمارة االستبيان بصورتو المبدئية

اكادميُت االدارة وانسُاست نهذراساث انؼهُا
برنامج ماجستري انقُادة واالدارة

حتكيم استبانة لبحث ماجستري
السيد الدكتور ............................................................ :المحترم
يطيب لي اف اضع بيف يديؾ ىذه االستبانة التي تـ تصميميا بغرض جمع المعمومات والبيانات

لمدرسة التي اقوـ باعدادىا وىي بعنواف( :دور القيادة التحويمية في تحقيق االىداف
الالزمة ا
درسة مسحية عمى القيادات السياسية الفمسطينية بغزة) .
سترتيجيو الفمسطينية  -ا
اال ا
لدرسة صممت ىذه االستبانة المكونة مف محوريف وىما :ابعاد القيادة
ولتحقيؽ اىداؼ ىذه ا ا

سترتيجيو الفمسطينية ،والتي يشرؼ عمييا الدكتور منصور عبد القادر
التحويمية ،االىداؼ اال ا

منصور ،وذلؾ استكماال لنيؿ درجة الماجستير في القيادة واالدارة ،لذا نرجو التكرـ مف سيادتكـ
تحكيـ نموذج االستبانة وابداء المالحظات اف وجدت .

شاكريف لكـ ُحسف تعاونكـ معنا،،،
الباحث:
عبد المطيف رجب القانوع
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ضع عالمة ( )عمى الحالة التي تناسبك ( .االجابة فقط عمى بند واحد في كل عبارة)

اوال :انبُاناث االونُت
 .1اجلنس:

انثى

 .2انؼمر:

 40 سنة فاقل

 .3ادلستىي انتؼهُمٍ:

ذكر

 45-40سنة  50-45سنة  50سنة فاكثر

دون الثانوية العامة

ثانوية عامة دبموم متوسط

جامعي

درسات عميا
 ا

 .4اخلربة انتنظُمُت:

اقل من  10سنوات  15-1سنة  20-15سنة  25-20سنة  30سنة
فاكثر

 .5انفصُم انسُاسٍ:

 حركة المقاومة االسالمية (حماس)
 حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح)
 حركة الجياد االسالمي في فمسطين
 الجبية الشعبية لتحرير فمسطين
لديمقرطية لتحرير فمسطين
ا
 الجبية ا
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ثانُا :احملىر االول( :ابؼاد انقُادة انتحىَهُت)
الرقم

دائما

العبـــــــــــــــارة

اوال :انتاثري ادلثايل (انكارَزما)

.1
.2
.3
.4
.5

اتجاوز مصالحي الذاتية بيدؼ تحقيؽ المصمحة
العامة لمتنظيـ او الحزب

اتصرؼ بشكؿ انموذجي يسعى التابعيف لمحاكاتو

اتصرؼ باسموب حضاري لكي احظى بثقة الجميور

امتمؾ القدرة عمى اقناع التابعيف لتعزيز انتماؤىـ وزيادة
حماسيـ
اعمؿ عمى تكريس مجموعة مف القيـ المشتركة بيف
التابعيف والمؤيديف

.6

اركز عمى اىمية اف يكوف لدى التابعيف فيـ مشترؾ
الىداؼ ورسالة التنظيـ السياسي الذي انتمي اليو

.1

اشجع التابعيف عمى تحمؿ مسؤولياتيـ التنظيمية

ثانُا :انسهىك ادلثايل (انتمكني)

.2
.3
.4
.5

اتعامؿ مع جميع التابعيف بغض النظر عف الجيد
الذي يبذلونو لخدمة التنظيـ او الحزب
اناقش مع التابعيف متطمبات انجازىـ الدوارىـ
التنظيمية والوظيفية

افوض بعض مف صالحياتي لمتابعيف بما ال يتعارض
مع الموائح التنظيمية والسياسية
احرص عمى تكافؤ السمطة السياسية مع المسؤولية
التنظيمية عند تفويضي لمصالحيات

.6

اىتـ بمصمحة التنظيـ او الحزب اكثر مف المصالح
الوطنية العميا

.1

اوجو التابعيف لمعمؿ بروح الفريؽ في التنظيـ او
الحزب

.3

اعمؿ عمى اثارة الدافعية والحماس في نفوس التابعيف

ثانثا :احلفز االذلامٍ

.2

اىتـ بتحفيز التابعيف لتحقيؽ اىداؼ ورؤيا مشتركة
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.4
.5

دائما

العبـــــــــــــــارة

والجميور

اشجع التابعيف عمى تحقيؽ اكثر مما يتوقعونو

اعمؿ عمى توفير احساس جماعي بالمياـ السياسية
والتنظيمية المناطة بنا جميعا

رابؼا :االستثارة انفكرَت

.1
.2
.3

اشارؾ التابعيف افكارىـ واستمع لوجيات نظرىـ عندما
احاوؿ حؿ مشكالتيـ التنظيمية
اشجع التابعيف عمى المبادرة لحؿ المشاكؿ التنظيمية
والحزبية المعقدة
ستمرر التعرؼ عمى ما يرغب التابعيف في
احاوؿ با ا
انجازه داخؿ االطر التنظيمية

.4

اقترح طرقا جديدة النجاز مياـ واعماؿ التنظيـ
السياسية وتحقيؽ المكتسبات الوطنية الفمسطينية

.1

استمع باىتماـ الارء التابعيف والجميور واحترـ
قناعاتيـ

خامسا :االػتباراث انفردَت

.2
.3
.4
.5
.6

اتعامؿ مع التابعيف كبشر اكثر مف كونيـ اعضاء في
تنظيـ سياسي
اعمؿ عمى تحقيؽ المكتسبات الشخصية لمتابعيف
ولمجميور ككؿ دوف تمييز
اتعامؿ مع كؿ عضو في التنظيـ بالطريقة التي
تتناسب معو

فرد
اعمؿ عمى تعزيز الوحدة والروح الوطنية بيف ا ا
الجميور الفمسطيني

قدرت تميزىـ عف
كثير بالتابعيف الذيف يظيروف ا
اىتـ ا
زمالئيـ االخريف

169

غالبا

احيانا

ىى

در
نا ا

ى

ابدا

ى

المالحــــــق

ىى

ى

ى

ثانثا :احملىر انثانٍ( :االهذاف االسرتاتُجُه انفهسطُنُت)
الرقم

دائما

العبـــــــــــــــارة

.1

تساعد في تحديد وصياغة الغايات واالىداؼ

.2

تمنح فرصة التخطيط العضاء التنظيـ بما يساعد

سترتيجيو لتنظيمؾ السياسي
اال ا

عمى تحقيؽ التوازف بيف متطمبات العمؿ التنظيمي
سترتيجيو الفمسطينية
واالىداؼ اال ا
.3

تقوـ قيادة التنظيـ في نسج عالقات خارجية تساىـ
سترتيجيو
في تحقيؽ اىداؼ التنظيـ اال ا

.5

يساىـ الدعـ المادي والمعنوي في تحقيؽ اىدافنا
سترتيجيو
اال ا

.6

تقوـ بتوصيؼ وتقييـ بيئة العمؿ التنظيمي بشكؿ

.7

فرد تنظيمؾ
برمج تثقيفية لتعبئة ا ا
يتـ اعداد وتنفيذ ا

.8

سترتيجيو لمتنظيمات
مقتنع بوضوح االىداؼ اال ا

.9

تتعاوف مع قيادات التنظيمات االخرى في تطوير

.10

التنظيمات الفمسطينية لدييا رؤية مشتركة لموصوؿ

.11

سترتيجيو
ترسـ التنظيمات الفمسطينية اىدافيا اال ا

.12

تؤيد تنظيمؾ السياسي في سعيو لتحقيؽ اىدافا

.13

تعتقد باف جميع التنظيمات الفمسطينية تعتبر اف

منيجي ومدروس بما يخدـ المصمحة الفمسطينية
سترتيجيو
لممحافظة عمى اىدافو اال ا

الفمسطينية وعدـ وجود تضارب بينيا
سترتيجيو الفمسطينية
االىداؼ اال ا
سترتيجيو
الىدافيا اال ا

وفؽ المصالح العميا لشعبنا الفمسطيني

سترتيجيو
مرحمية مف اجؿ الوصوؿ الىدافو اال ا

سترتيجيو وعمى
تحرير القدس ىدفا مف اىدافيا اال ا
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غالبا

احيانا

ارس اولوياتيا
.14

يرعي اىداؼ وثوابت
ترى اف تنظيمؾ السياسي ا

.15

تساىـ قيادتؾ السياسية في طرح قضية االسرى في

.16

يعتبر تنظيمؾ السياسي قضية الالجئيف ىدفا

.17

تقبؿ مبدا التعويض عف حؽ الالجئيف الفمسطينييف

.18

مؤتمرت محمية ودولية
ا
تحرص قيادتؾ عمى تنظيـ

.19

تيتـ بيموـ الالجئيف في المخيمات الفمسطينية في

.20

وبرمج لتدويؿ
تدرس قيادة تنظيمؾ وضع خطط ا

.21

سترتيجيو دوف تحقيؽ الوحدة
تتحقؽ اىدافنا اال ا

.22

تقوـ القيادة بواجبيا تجاه الحفاظ عمى االىداؼ

لمتغيرت االقميمية
ا
شعبنا الفمسطيني في ضوء ا
المحافؿ الدولية والحقوقية

سترتيجيا ضمف اىدافو المعمنة
ا ا
في العودة الارضييـ المحتمة

لمحفاظ عمى حقوؽ وثوابت الشعب الفمسطيني
الشتات

قضية شعبنا الفمسطيني عالميا ودوليا
الوطنية

سترتيجيو لمشعب الفمسطيني
والثوابت اال ا

شكرا لتعاونمك معنا،،،،
الباحث:
عبد المطيف رجب القانوع
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ممحق رقم ()2
استمارة االستبيان بصورتو النيائية

لمدرسات العميا
اكاديمية االدارة والسياسة ا
برنامج ماجستير القيادة واالدارة

االخ الكريم  /االخت الكريمة ............................................المحترم /ـة
السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو،
تحية طيبة وبعد،

الموضوع :تعبئة استبانة لبحث ماجستير
يقػػوـ

الباحث

عبد

المطيؼ

رجب

جمعو

القانوع

باع ػ ػ ػداد

درسػ ػ ػة
ا

بعن ػ ػ ػواف:

درسة مطبقة عمى
سترتيجيو الفمسطينية  -ا
(دور القيادة التحويمية في تحقيق االىداف اال ا

القيادات السياسية الفمسطينية بغزة) ،والتي يشرؼ عمييا الدكتور /منصور عبد القادر منصور
وذلؾ استكماال لنيؿ درجة الماجستير في القيادة واالدارة ،لذا نرجو التكرـ مف سيادتكـ المساعدة في

لدرسة عف طريؽ االجابة عف االسئمة التي تتضمنيا االستبانة المرفقة ،عمما باف نتائج
اتماـ ىذه ا ا
غرض البحث العممي فقط.
لدرسة ستستخدـ ال ا
ىذه ا ا
شاكريف لكـ ُحسف تعاونكـ معنا،
الباحث/

عبد المطيف رجب القانوع
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ى

ضع عالمة ( )عمى الحالة التي تناسبك.
المحور االوؿ :البيانات الشخصية
 .1النوع:
انثى

 .2العمر:

 40 عاما فاقل

ذكر
 50-40عاما  50عاما فاكثر

 .3المستوى التعميمي:

ثانوية عامة دبموم متوسط

جامعي

 .4الخبرة التنظيمية:

درسات عميا
 ا

اقل من  10اعوام  20-10عام  30-20عام  30عام فاكثر
 .5الفصيؿ السياسي:
 حركة المقاومة االسالمية (حماس)

 حركة التحرير الوطني الفمسطيني (فتح)
 حركة الجياد االسالمي في فمسطين
 الجبية الشعبية لتحرير فمسطين

لديمقرطية لتحرير فمسطين
ا
 الجبية ا
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المحور الثاني( :ابعاد القيادة التحويمية)
الرقم

دائما

العبـــــــــــــــارة

اوال :التاثير المثالي (الكاريزما)
 .1اتجاوز مصالحي الذاتية بيدؼ تحقيؽ المصمحة
العامة لمتنظيـ
 .2اتصرؼ بشكؿ انموذجي يسعى المرؤوسيف
لمحاكاتو
 .3اتصرؼ باسموب شفاؼ ومبادر لكي احظى بثقة
الجميور

 .4امتمؾ القدرة عمى اقناع المرؤوسيف لتعزيز
انتمائيـ وزيادة حماسيـ

 .5اعمؿ عمى تكريس مجموعة مف القيـ المشتركة
بيف المرؤوسيف والمؤيديف

 .6اركز عمى اىمية اف يكوف لدى المرؤوسيف فيـ
مشترؾ الىداؼ ورسالة التنظيـ السياسي الذي

انتمي اليو
ثانيا :السموؾ المثالي (التمكيف)
 .1اشجع المرؤوسيف عمى تحمؿ مسؤولياتيـ
التنظيمية

 .2اتعامؿ مع جميع التابعيف بغض النظر عف
الجيد الذي يبذلونو لخدمة التنظيـ او الحزب

 .3اناقش المرؤوسيف متطمبات انجاازتيـ وادوارىـ
التنظيمية والوظيفية

 .4افوض بعضا مف صالحياتي لمتابعيف بما ال
يتعارض مع الموائح التنظيمية والسياسية

 .5احرص عمى تكافؤ السمطة السياسية مع
المسؤولية التنظيمية عند تفويضي لمصالحيات

 .6اىتـ بمصمحة التنظيـ كقيمة ال تجارييا قيمة
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وطنية اخرى

ثالثا :الحفز االليامي
 .1اوجو المرؤوسيف لمعمؿ بروح الفريؽ في التنظيـ
 .2اىتـ بتحفيز المرؤوسيف لتحقيؽ اىداؼ ورؤى
مشتركة
 .3اعمؿ عمى اثارة الدافعية والحماس في نفوس
المرؤوسيف والجميور
 .4اشجع المرؤوسيف عمى تحقيؽ اكثر مما يتوقعونو
 .5اعمؿ عمى توفير احساس جماعي بالمياـ
السياسية والتنظيمية المناطة بنا جميعا

6

اعبر عف ثقتي لالخريف باف االىداؼ ستتحقؽ.

اربعا :االستثارة الفكرية
 .1اشارؾ المرؤوسيف افكارىـ واستمع لوجيات نظرىـ
عندما احاوؿ حؿ مشكالتيـ التنظيمية
 .2اشجع المرؤوسيف عمى المبادرة لحؿ المشاكؿ
التنظيمية المعقدة
ستمرر التعرؼ عمى ما يرغب المرؤوسيف
 .3احاوؿ با ا
في انجازه داخؿ االطر التنظيمية
 .4اقترح طرقا جديدة النجاز مياـ واعماؿ التنظيـ
السياسية وتحقيؽ المكتسبات الوطنية الفمسطينية

5
6

تصو ارت مختمفة عند حؿ المشكالت.
ابحث عف ّ
احث االخريف لمنظر الى المشكالت مف جوانب
مختمفة.

خامسا :االعتباارت الفردية
 .1استمع باىتماـ الارء المرؤوسيف والجميور واحترـ
قناعاتيـ

 .2اتعامؿ مع المرؤوسيف بانسانية اكثر مف كونيـ
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اعضاء في تنظيـ سياسي
 .3اعمؿ عمى تحقيؽ مكتسبات المرؤوسيف والجميور
ككؿ دوف تمييز

 .4اتعامؿ مع كؿ عضو في التنظيـ بالطريقة التي
تتناسب معو

 .5اعمؿ عمى تعزيز الوحدة والروح الوطنية لدى
اعضاء التنظيـ وبيف ابناء الشعب الفمسطيني

قدرت
ا
كثير بالمرؤوسيف الذيف يظيروف
ا
 .6اىتـ
تميزىـ عف زمالئيـ االخريف

سترتيجيو الفمسطينية)
المحور الثالث( :االىداؼ اال ا
الرقم

دائما

العبـــــــــــــــارة

سترتيجيو قصيرة المدى (ا ُلبعد التنظيمي)
اوال :االىداؼ اال ا
سترتيجيو
 .1تشارؾ في تحديد وصياغة االىداؼ اال ا
لتنظيمؾ السياسي

 .2تُمنح فرصة التخطيط العضاء تنظيمؾ السياسي بما
يساعدىـ عمى تحقيؽ التوازف بيف متطمبات العمؿ
سترتيجيو الفمسطينية
التنظيمي واالىداؼ اال ا
 .3تقوـ بنسج عالقات محمية وخارجية لممساىمة في
سترتيجيو
سرع بتحقيؽ اىداؼ تنظيمؾ اال ا
اال ا
 .4تسعى لتطوير عالقات تنظيمؾ السياسي مع الجميور
وكذلؾ منظمات المجتمع المدني
 .5تساىـ في توفير الدعـ المادي لتحقيؽ االىداؼ
سترتيجيو لتنظيمؾ السياسي
اال ا
 .6تقوـ بتوصيؼ وتقييـ بيئة العمؿ التنظيمية بشكؿ
مدروس بما يخدـ المصمحة الوطنية الفمسطينية

فرد تنظيمؾ
برمج تثقيفية لتعبئة ا ا
 .7يتـ تكميفؾ بعقد ا
سترتيجيو
السياسي لممحافظة عمى اىدافو اال ا
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ى

دائما

مؤتمرت محمية
ا
 .8يحرص تنظيمؾ السياسي عمى عقد
ودولية لمحفاظ عمى حقوؽ ومكتسبات شعبنا الفمسطيني
 .9تؤيد تنظيمؾ السياسي في سعيو لتحقيؽ اىدافا مرحمية
سترتيجيو
مف اجؿ تحقيؽ اىدافو اال ا
سترتيجيو المرحمية (المشروع الوطني الفمسطيني)
ثانيا :االىداؼ اال ا
.1

تؤمف باف االشقاء العرب واالجانب ىـ الضامف

.2

سترتيجية وطنية واضحة
تؤيد تقنيف المقاومة ضمف ا ا

.3

تدعـ باتجاه انتياء التنسيؽ االمني مع االحتالؿ

الوحيد لمنجاح المشروع الوطني الفمسطيني
وتوحيد رؤية فصائمية مشتركة ليا
سرئيمي
اال ا

.4

شركة وطنية الدارة الضفة وغزة ضمف
تدعـ تاسيس ا
(ـ.ت.ؼ)

.5

تزع حقوؽ
تؤمف باف المفاوضات ىي الحؿ الوحيد الن ا
شعبنا

.6

تشعر بانو ليس ىناؾ ما يؤكد رغبة القيادة الفمسطينية
في تغيير قواعد المعبة السياسية مستقبال

.7

توحيد الصؼ الفمسطيني ضرورة ومتطمب سابؽ
سترتيجية وطنية فمسطينية مستقبمية
لصياغة اي ا ا

.8

تعتقد اف الفمسطينييف وحدىـ غير قادريف عمى
التصدي لالحتالؿ

.9

ميزف القوى والتحديات في الشرؽ االوسط
ترى باف ا
اضعؼ موقؼ الفصائؿ الفمسطينية في سعييا لتحقيؽ
اىدافيا

سترتيجيو طويمة المدى (تحرير فمسطيف)
ثالثا :االىداؼ اال ا
.1

التنظيمات الفمسطينية تعمؿ لمحفاظ عمى الوحدة
الوطنية في شكميا الحقيقي سعيا لتكريس التنمية
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الشاممة ولتعزيز صمود السمطة الوطنية الفمسطينية
سرئيؿ
في وجو ا ا
.2

تساىـ

التنظيمات

الفمسطينية

بتعزيز

موقؼ

(ـ.ت.ؼ) سياسيا ومعنويا لتحريرىا مف الضغوط
الخارجية

.3

تعمؿ التنظيمات الفمسطينية عمى تطوير اليات العمؿ

الجماىيري والمؤسسات لتثبيت صورة االبارتيد
الصييوني

.4

تقوـ القيادة السياسية الفمسطينية باستثمار الفرص
التي يمنحيا الوضع الجديد في االمـ المتحدة وكذلؾ
لمتغيرت عمى الساحة االقميمية والدولية
ا
ا

.5

تبذؿ التنظيمات السياسية الفمسطينية جيودا كافية في

.6

تعتقد باف الفصائؿ الفمسطينية لدييا رؤية واضحة في

سرئيؿ عربيا ودوليا
مقاومتيا لمتطبيع مع ا ا

مقاومة التطبيع الثقافي واالكاديمي والسياسي مع

سرئيؿ
ا ا
.7

تبذؿ الفصائؿ الفمسطينية جيدا كافيا لتعزيز الصمود

الشعبي في مواجية تيويد القدس ،ومواجية
االستيطاف ،وحؽ الالجئيف بالعودة وكذلؾ قضية
االسرى

.8

سترتيجية
تدعـ قياـ التنظيمات الفمسطينية بتطوير ا ا

.9

تؤيد تنظيمؾ السياسي بتبني فكرة المقاطعة

ورؤية سياسية مشتركة في سعييا لتحرير فمسطيف

سرئيمي
االقتصادية والسياسية المستمرة لالحتالؿ اال ا

شكر لتعاونكم معنا،
ا
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مصطلحات الدراسة
القيادة التحويمية :عممية مستمرة يؤثر فييا سموك القائد من خال ل تغيير قيم المرؤوسين ،ودوافعيم
الحالية ويحوليا لمصالح العام لممنظمة من خال ل صياغة رؤية مستقبمية تدعم وضع المنظمة
المستقبمي.
ابعادى ػا:

 -1التاثير المثالي "الكاريزما"
السموك الذي يشجع المرؤوسين عمى النظر الى القادة كانموذج لمدور ،ويتمثل جوىر التاثير المثالي في
ايجاد القيم التي تميم وتوفر معاني العمل لممرؤوسين.
فرد"
 -4االعتباارت الفردية "رعاية اال ا

ىي مجموعة من انماط السموك التي يستطيع القائد من خال ليا ان يعطي اىتماما شخصيا لكل مرؤوس،
ومرعاة الفروق الفردية
وذلك من خال ل التعرف الى مستوى االحتياجات والرغبات الخاصة بكل مرؤوس ا
بينيم.

 -1التحفيز العقمي "االستثارة العقمية"

اثارة العاممين لمتفكير بطرق جديدة في حل المشكالت ،واستخدام التفكير المنطقي قبل االقدام عمى اية
ممارسة او تصرف

 -0الحفز االليامي "الدافعية االليامية"

يكون القادة عبارة عن رموز لزيادة الوعي والفيم باالىداف المرغوبة المتبادلة حيث ان افعاليم تؤثر في
اال تباع وتدفعيم الى تمثل خطواتيم.
 -5السموؾ المثالي (التمكيف)

فترض الرئيس في فكرة التمكين ىو ان سمطة
التمكين ىو احد السموكيات الجوىرية لمقيادة التحويمية واال ا
لقرر من المفترض ان يتم تفويضيا لمتابعين في الصفوف االمامية لكي يتم تمكينيم لالستجابة
اتخاذ ا ا
بصورة مباشرة الحتياجات الجميور.
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ممحق رقم ()3
قائمة باسماء محكمي استمارة االستبيان

الرقم

الجامعة

اسم المحكم

.1

د .ياسر الشرفا

.2

د .ماىر غنيـ

.3

د .سامي ابو الروس

الجامعة االسالمية

.4

د.خالد دىميز

الجامعة االسالمية

.5

د .محمد الجريسي

اكاديمية االدارة والسياسة

.6

د .محمود الدعمة

عميد اكاديمية نماء

.7

د .نضاؿ عبد اهلل

جامعة االقصى

د .محمود العجرمي

جامعة فمسطيف

أ .عاطؼ القانوع

ماجستير لغة عربية

.8
.9

الجامعة االسالمية
مدير عاـ في بمدية جباليا
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