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 القرآنوةىاآلوة

ى

 اَِت انقرآنُت
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 ( 111: النساء) 

 صدق اهلل العظيم 
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 اإلهــــــــــــــداء

ى

 ءاهــــــــــــــذإلا
 
 بلسم حوايتَإىل والّدي الكريمني

َ وعاائكام الذي  ا ينطا هذا ثمرة دعائكام

 إىل الشهداء واألرسى وادجاهدين وكل العاملني عذ حترير فلساني

 إىل التي  ازمتني فرتة الدراسة وشاركتني األمل واألمل حلظة بلحظة 

َوفاءَىصفي اآلخر زوجتي ادخلصة الوفوة

 إىل عمي الكريم .. الذي ما بخل عيل يومًا .. هذا شوئ من أحالمك

َوالعملَاحلبوب... الذي بث يف ىفيس حب الاموح واإلرادةإىل أخي 

َإىل أخوايت الكريامت

َإىل كل األحبة مجوعاً 

َإىل كل خملص غوور عذ وصنه وأمته 

َإىل كل هؤ اء أهدي هذا العمل ادتواض 
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 وتقدورىذكر

ى

 شكر وتقذَر
 ( 04: لنمؿا) [ريبَغنيَكريمَنايشكرَلنفسهَومنَكفرَفَمناومنَشكرَف]: لىاؿ تعاق

 ( هللايشكر  ال الناسيشكر  مف ال: )هلل عميو وسمـاصمى ؿ اوق

 إلي أسدى أوىذا البحث إنجاز ساعد في  أو، أسيـكؿ مف  إلىبالشكر الجزيؿ  أتقدـ
المشرؼ عمى ىذه الدراسة الدكتور منصور عبد القادر  بالذكر أستاذيخص وأ، توجيياً  أو، نصيحة
  عني خير الجزاء . أجزه ميـال، الذي منحني مف جيده ووقتو الكثير، منصور

الفاضؿ الدكتور نضاؿ فريد عبد اهلل الذي ساندني  أستاذي إلىبالشكر الجزيؿ  وأتقدـكما 
يجزيو عني خير  أفاهلل تعالى  فاسأؿفي الدراسة وما بخؿ عمي بنصائحو النافعة  بدأت أفمنذ 

  الجزاء.

والسياسة لمدراسات العميا  إلدارةا أكاديمية إلىبالشكر الجزيؿ  أتوجوخر بآو أخيرًا وليس 
لى الطيب يدهالمدىوف عمى ج إبراىيـ د. محمد رأسياوعمى   بغزة. األقصىجامعة  المبارؾ وا 

كما وأتقدـ بجزيؿ الشكر والتقدير إلى أساتذتي في لجنة المنافشة الذيف تفضموا بمناقشة 
ود. نياية التمباني مناقشًا خارجيًا  رسالتي العممية األخ د. منصور عبد القادر منصور مشرفًا ورئيساً 

 ود.محمد المدىوف منافشًا داخميًا.
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 الدرادةىمدتخلص

ى

 ستانذراص هخستم

 تيجيواستر الاؼ اىدالاتحقيؽ لتحويمية في ادة القيا دورلكشؼ عف ا لىا سةالدر ا ىذه ىدفت
فة ومعر ، لفمسطينيةات التنظيمافي  تادالتحويمية لمقيادة القياىمية ال ايتوضيحو ، لفمسطينيالمشعب 

 لوصفيا لمنيجا حثالبا تبعاو ، لتحويميةادة القيارسة انية في مملفمسطيات ادالقياءة امستوى كف
لث في الثاي و نالثاوؿ و الالصؼ ات اداجميع قيلمؿ اشلامسح لاسموب احث الباستخدـ او ، لتحميميا
رية ادالاتب المكا، )ـ4410ـ الع ائداق 191عددىـ بػػ لمقدر اع غزة و الفمسطينية في قطات التنظيما

مف ( %80.1) نسبتو ابم، ةناستبا( 161) لمستردةات اناستبيالاعدد  فاوك (،لفمسطينيةات المتنظيم
  سة.الدر امجتمع 

لمرتبة امي حصمت عمى اليالالحفز ا فا: سةالدر ا الييالتي توصمت ائج النتاىم اومن 
لفردية حصمت عمى ات ار اعتبالا ،يةنالثالمرتبة احصمت عمى ( اريزمالكا) ليالمثاثير التا، ولىالا
حصؿ ( لتمكيفا) ليالمثالسموؾ ا، بعةالر المرتبة الفكرية حصمت عمى ارة استثالا، لثةالثالمرتبة ا

لمرتبة اعمى  تحصم( لتنظيميالبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاؼ اىدالا، مسةالخالمرتبة اعمى 
، يةنالثالمرتبة اعمى  تحصم( لفمسطينياوطني لالمشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاؼ اىدالا، ولىالا
فروؽ توجد  ال، لثةالثالمرتبة اعمى  ؿحص( تحرير فمسطيف) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاؼ اىدالا
لمشعب  تيجيواستر الاؼ اىدالاتحقيؽ ب لتحويميةادة القياد ابعاقة ئية حوؿ عالاحصالة دالت اذ
س اوبيف حم، سالح حماس وفتح لصاوؽ بيف حموجود فر ، لشخصيةات الممتغير  لفمسطيني ُتعزىا
في تحقيؽ ، سالح حماطية لصالديمقر الجبية اس و اوبيف حم، سالح حمامي لصسالالاد الجياو 
 لفمسطينية.ا تيجيواستر الاؼ اىدالا

 : اىميات التوصيامجموعة من سة الدر ا قدمتبقة السائج النتاوفي ضوء 

وذلؾ خرى اطؽ او مناخرى افمسطينية  تاتنظيم سة فيالدر اثمة ليذه اخرى ممات اساء در اجر ا -
ئج ىذه امع نت ائجيارنة نتالفمسطينية ومقاؼ اىدالالتحويمية في تحقيؽ ادة القيالمعرفة دور 

 سة الدر ا
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 الدرادةىمدتخلص

ى
د اعداؿ لفمسطينية وذلؾ مف خالات ادالقيالتحويمي مف قبؿ ادي القيالسموؾ العمؿ عمى تبني ا -

 في تحفيز اة دورىىميوذلؾ ال ائصياوخص اتيار امي دةالقاب اكسمج تدريبية الاوتنفيذ بر 
قصى جيد لتحقيؽ ايدفعيـ لبذؿ  اس لدييـ مماحساٍل استيـ وتوليد ارة حماثالمرؤوسيف و ا
 لفمسطينية.اؼ اىدالا

لفمسطينية لمخروج بمشروع وطني فمسطيني ات التنظيماؼ اىدالتوفيؽ بيف العمؿ عمى ا -
 مؿ.امتك

ر افكالادؿ ار وتبالقر اذ اتخاعي في الجمالعمؿ اسموب ادعـ لفمسطينية عمى ات ادالقياحث  -
 .التوفيؽ بينياو  ءار الاو 
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Abstract 

ى

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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 المحتوواتىقائمة

ى

 ثاحملتىَائمت اق
 الصفحةرقم  ضوعمو ال

 أ  القرآنية اآلية

 ب  اإلىػػػػػػػػػػػػػػداء

 ج  وتقدير شكر

 د  الدراسة مستخمص

Abstract  و 

 ز  المحتويات قائمة

 ؿ الجداوؿ قائمة

 ؼ المالحؽ قائمة

 االول الفصل

 لمدراسة المنيجي اإلطار
1-27 

 ب  الدراسة منيجية  االول المبحث

 1 الدراسة مقدمة

 0 الدراسة مشكمة

 5 الدراسة أىداؼ

 6 الدراسة اىمية

 7 الدراسة متغيرات

 8 الدراسة نموذج

 8 الدراسة منيج
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 المحتوواتىقائمة

ى
 الصفحةرقم  ضوعمو ال

 8 الدراسة مجتمع

 14 الدراسة حدود

 14 والمعمومات البيانات مصادر

 14 االحصائية االساليب

 11 الباحث واجيت التي الصعوبات

 11 الدراسة مصطمحات

 11 السابقة الدراسات  الثاني المبحث

 10 تمييد

 10 الفمسطينية الدراسات: اوال

 16 العربية الدراسات: ثانيا

 41 االجنبية الدراسات: ثالثا

 46 السابقة الدراسات عمى التعقيب: رابعاً 

 47 (البحثية) العممية الفجوة: خامساً 

 الثاني الفصل

 التحويمية لمقيادة اإلداري المدخل
28-67 

 49 التحويمية القيادة ماىية  االول المبحث

 14 تمييد

 14 التحويمية القيادة مفيوـ: اوال

 15 التحويمية القيادة ابعاد: ثانيا

 04 التحويمية القيادة انماط: ثالثا
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 المحتوواتىقائمة

ى
 الصفحةرقم  ضوعمو ال

 04 التحويمية القيادة عمييا تقوـ التي العامة المبادئ: رابعا

 00 التحويمي القائد  الثاني المبحث

 05 تمييد

 05 التحويمي القائد تعريؼ: اوال

 05 التحويمي القائد وظائؼ: ثانيا

 08 التحويمي القائد خصائص: ثالثا

 51 التحويمي القائد مياـ: رابعا

 51 التقميدي والقائد التحويمي القائد بيف مقارنة: خامسا

 55 التحويمي لمقائد المستقبمية التحديات  الثالث حثالمب

 56 تمييد

 56 الفمسطيني التحويمي القائد تفكير: اوال

 58 تحويمية فمسطينية قيادات نماذج: ثانياً 

 64 المستقبمية السياسية التحديات مف وموقفيا الفمسطينية التحويمية القيادة: ثالثاً 

 64 السياسية القيادة ومفيوـ ماىية: رابعاً 

 64 السياسية القيادات لدى التحويمية القيادة اسموب: خامساً 

 60 الفمسطينية التحويمية لمقيادة الفمسطيني الوطني المشروع محددات: سادساً 

 65 الشريؼ النبوي المنيج في التحويمية القيادة: سابعاً 

 الثالث الفصل

 جيواالستراتي االىداف بتحقيق التحويمية القيادة عالقة
68-93 

 69 مقدمة
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 المحتوواتىقائمة

ى
 الصفحةرقم  ضوعمو ال

 74 االستراتيجيو االىداف  االول المبحث

 71 تمييد

 71 االستراتيجيو االىداؼ مفيوـ: اوال

 71 االستراتيجيو االىداؼ ميمات: ثانيا

 70 االستراتيجيو االىداؼ خصائص: ثالثا

 70 االىداؼ وضع اىمية: رابعا

 75 االىداؼ تعدد نظريات: خامسا

 77 االستراتيجيو االىداؼ صياغة منيجية: سادسا

 79 االستراتيجيو االىداؼ تحقيؽ: سابعا

 81 الدراسة محل الفمسطينية التنظيمات  الثاني المبحث

 84 تمييد

 84 (حماس) االسالمية المقاومة حركة: اوال

 80 االسالمي الجياد حركة: ثانيا

 87 (فتح) الفمسطيني الوطني التحرير حركة: ثالثا

 91 فمسطيف لتحرير الشعبية الجبية: رابعا

 91 فمسطيف لتحرير الديمقراطية الجبية: خامسا

 الرابع الفصل

 واالجراءات الطريقة
94-113 

 95 مقدمة

 95 الدراسة منيج": أوال
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 المحتوواتىقائمة

ى
 الصفحةرقم  ضوعمو ال

 95 والمعمومات البيانات مصادر: ثانياً 

 96 الدراسة لمجتمع الشخصية المتغيرات توزيع: ثالثاً 

 98 الدراسة اداة: رابعاً 

 144 اإلستبانة وثبات صدؽ اختبار: خامساً 

 111 :الدراسة ادوات تطبيؽ اجراءات: سادساً 

 الخامس الفصل

 الدراسة نتائج تحميل
114-156 

 115 مقدمة

 115 الدراسة تساؤالت نتائج تحميؿ

 154 النتػػػػػائج

 155 التوصيات

 157 العممية المراجع قائمة

 165 المالحــــــق
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 الجداولىقائمة

ى

 ولاجلذائمت اق
 رقـ الصفحة الجدوؿ الرقـ

 9 الفمسطيني السياسي الفصيؿ حسب الدراسة عينة افراد توزيع (1)

 9 والمستردة الموزعة االستبيانات ونسبة عدد (4)

 40 السابقة الدراسات ممخص (1)

 MLQ4)) 15 التحويمية القيادة ابعاد (0)

 51 التقميدي والقائد التحويمي القائد بيف مقارنة (5)

 96 النوع حسب الدراسة عينة افراد توزيع يوضح (6)

 96 العمر حسب الدراسة عينة افراد توزيع يوضح (7)

 97 التعميمي المستوى حسب الدراسة عينة افراد توزيع يوضح (8)

 97 التنظيمية الخبرة حسب الدراسة عينة افراد توزيع يوضح (9)

 98 السياسي الفصيؿ حسب الدراسة عينة افراد توزيع يوضح (14)

 المثػػالي التػػاثير: )االوؿ البعػػد فقػػرات مػػف فقػػرة كػػؿ ارتبػػاط ؿمعامػ (11)
 لمبعد الكمية الدرجة مع( الكاريزما)

141 

(14) 
 المثػالي السػموؾ: )الثػاني البعػد فقرات مف فقرة كؿ ارتباط معامؿ

 144 لمبعد الكمية الدرجة مع( التمكيف)

(11) 
 الحفػػػػػز: )الثالػػػػػث البعػػػػػد فقػػػػػرات مػػػػػف فقػػػػػرة كػػػػػؿ ارتبػػػػػاط معامػػػػػؿ

 لمبعد الكمية الدرجة مع( اللياميا
141 

(10) 
 االسػػػػػتثارة: )الرابػػػػع البعػػػػد فقػػػػػرات مػػػػف فقػػػػرة كػػػػػؿ ارتبػػػػاط معامػػػػؿ
 لمبعد الكمية الدرجة مع( الفكرية

140 
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 الجداولىقائمة

ى
 رقـ الصفحة الجدوؿ الرقـ

(15) 
 االعتبػػارات: )الخػػامس البعػػد فقػػرات مػػف فقػػرة كػػؿ ارتبػػاط معامػػؿ
 لمبعد الكمية الدرجة مع( الفردية

145 

(16) 
 واالبعػػاد االسػػتبانة ابعػػاد مػػف بعػػد كػػؿ اطارتبػػ معػػامالت مصػػفوفة
 لالستبانة الكمية بالدرجة بعد كؿ وكذلؾ االخرى

146 

(17) 
 االىػػػػػداؼ: )االوؿ البعػػػػػد فقػػػػػرات مػػػػػف فقػػػػػرة كػػػػػؿ ارتبػػػػػاط معامػػػػػؿ

 الكميػػة الدرجػػة مػػع( التنظيمػػي البعػػد) المػػدى قصػػيرة االسػػتراتيجيو
 لمبعد

147 

(18) 
 االىػػػػداؼ: )الثػػػػاني البعػػػػد فقػػػػرات مػػػػف فقػػػػرة كػػػػؿ ارتبػػػػاط معامػػػػؿ

 الدرجػة مػع( الفمسػطيني الوطني المشروع) المرحمية االستراتيجيو
 لمبعد الكمية

148 

(19) 
 االىػػػػداؼ: )الثالػػػػث البعػػػػد فقػػػػرات مػػػػف فقػػػػرة كػػػػؿ ارتبػػػػاط معامػػػػؿ

 الكميػػة الدرجػػة مػػع( فمسػػطيف تحريػػر) المػػدى طويمػػة االسػػتراتيجيو
 لمبعد

149 

(44) 
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ى  : الدراسة مقدمة

عيػػة اجتمائؼ اوتػػؤدي وظػػلبشػػري اع اجتمػػالامػػف طبيعػػة  اعيػػة تنشػػاجتماىرة ادة ظػػالقيػػاتعػػد 
لػديني ا، لتعميميا، فيالثقا، سيالسيا، دياقتصالا، عياجتمالاط النشاديف اوؿ جميع مياضرورية تتن

تػػؤثر عمػػى  ارجيػػاو خالمنظمػػة اخػػؿ امػػؿ دالعو الكثيػػر مػػف ا فالػػرغـ مػػف اوعمػػى ، اقػػي وغيرىػػخالالاو 
 فالػػػى التػػي تشػػير ائؿ الوسػػاف لعديػػد مػػػاؾ اىنػػ فا الا، امميف بيػػالعػػػالتطػػور لػػدى اع و ابػػدالامسػػتوى 

ع ابػػػدالاتزيػػػد مػػػف  لتػػػيائمػػػة لمالاريػػػة ادالاة لبيئػػػافػػػي خمػػػؽ  امػػػاى المنظمػػػة تػػػؤدي دور اخػػػؿ ادة دالقيػػػا
 ( 410: ص، 4444، توفيؽ) .تيجيواستر الاؼ اىدالاوتطويره وتحقيؽ 

دة القيػػػاط نمػػػط امػػػنالاث ومػػػف ىػػػذه ابحػػػالات و اسػػػالدر ا اديػػػة بينتيػػػاط قيامػػػنالقػػػد بػػػرزت عػػػدة و 
مميف العاؼ مع اىدالالرؤى ووضع اء اركية في بنالتشاقة لعالالذي يركز عمى النمط التحويمية وىو ا

لمينػػي ا ـالتػػز الايػػدفعيـ ويحػػثيـ عمػػى  اممػػ، ابػػايجالمرؤوسػػيف اثػػر فػػي نفػػوس الاولػػو كبيػػر ، اوتحقيقيػػ
 ليمػػـ.ايحفػػز لتفكيػػر و اكونػػو نمػػط يسػػتثير ، تيجيواسػػتر الالمنظمػػة اؼ اىػػداد نحػػو تحقيػػؽ الجػػالعمػػؿ او 
 ( 411: ص، 4445، لبكريا)

، تاظمػلمنادة ارة وقيػادديػة شػيرة الالقياط امػنالاكثػر اليـو مػف التحويمية ادة القياتعتبر و  اكم
ت اث تغييػر احػدافيي تقـو عمى ، رعالمتسالتغيير ات اليـو ذات اجو منظماتحت دةالقيالنوع مف ا اوىذ

لح الصػاجػؿ اتيػة مػف الذالحيـ ابعػد مػف مصػاىػو  امػلػى المرؤوسيف لمنظر اع اقناجذرية عف طريؽ 
لمنظمػػة عػػف اؼ اىػػداكيػػـ وقبػػوليـ لرؤيػػة و ادر اتيـ وتعميػػؽ مسػػتوى امػػاىتماوتوسػػيع ، ـ لممنظمػػةالعػػا

 ( 465: ص، 4444، مريالعا) .عيابدالالتشجيع الفردي و اـ اىتمالاتي و ارزمالكاثير التاطريؽ 

ؼ اىػػػدالالػػػة عمػػػى تحقيػػػؽ ابيػػػة فعايجار اثػػػامػػػف  اليػػػ التحويميػػػة لمػػػادة القيػػػاـ باىتمػػػالاويبػػػرز 
 افييػ ففيـ الاىػداز اجػنلػييـ الالمسػندة اـ الميػامميف بالعػالفمسػطينية وقبػوؿ ات المتنظيمػ تيجيواسػتر الا
لقبػػوؿ امػػف  ايخمػػؽ نوعػػ امميف ممػػالعػػاممػػو مػػع اتعفػػي ئػػد القا التػػي يتصػػؼ بيػػالمثمػػى القػػيـ امػػف  ابػػناج

: اف وىمػػيسػػياسالالبعػػديف اترتكػػز عمػػى  ادة عمومػػالقيػػا فاذلػػؾ و ، لعمػػؿا تالػػدييـ فػػي تحمػػؿ مسػػؤولي
عمى مسػتوى مػف الى تحقيؽ ا اسعي امع اـ بيماىتمالادة القايتوجب عمى  امم( يناسنالاو ، لوظيفيا)
  ؼ.اىدالا

لبيئيػة ات المتغير التنبػؤ بػالصػعب اصػبح مػف ا التحويمية عندمادة القيالى اجة الحابرزت  اكم
لرؤى ات بػػالمؤسسػػادة يقومػػوف بتزويػػد ابػػد مػػف وجػػود قػػال فافكػػ، صػػرةالمعات امػػلمنظا اجييػػالتػػي تو ا
لػػى التحويميػػة ادة القيػػاتسػػتند  ليالتػػامموف. وبالعػػاد افػػر الا اييتػػدي بيػػ فالتػػي يمكػػف اليػػة المثار ادو الاو 
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ى ركة فػػي وضػػع المشػػاء و ادالالمسػػتمر عمػػى تحسػػيف اوتحفيػػزىـ  امميف لػػدييالعػػاد افػػر الات ارة قػػدر اسػػتثا
مميف العػادة و القػابػيف  التػي تنشػات اقػلعالامػف  اجحػة تمثػؿ نوعػالناعمػة و الفادة القيػا فاف اؼ. لذاىدالا

 لمرجوة.اؼ اىدالامميف حتى تحقؽ العالتغيير في اث احدالى اعي معيف وتيدؼ افي موقؼ جم

تسػػعى  اكمػػ، عػػةالجماركة اومشػػ ائػػد يسػػتمد سػػمطتو مػػف رضػػالقا فافػػ، سػػبؽ اوفػػي ضػػوء مػػ
، قّػػةخالر وقػػيـ افكػػالػػى اـ احتكػػالاؿ بعيف وذلػػؾ مػػف خػػالالتػػالنيػػوض بشػػعور الػػى ايميػػة لتحو ادة القيػػا

لح مػػع المصػػادؿ ائػػد ولػػيس مػػف تبػػالشخصػػية لمقات المعتقػػدالقػػيـ و امػػف  التحػػويمي يبػػدائػػد القافسػػموؾ 
 لمرؤوسيف.ا

نجػػد  لمسػتمرةالدوليػػة الضػغوط الفمسػػطينية و ا اقضػيتن التػي تعرضػػت ليػات المتغيػػر اوفػي ظػؿ 
دة القػايضػطمع بػو  امػ اىميػالتحرير و الفمسطينية تضطمع بدور ميـ في مسيرة ات التنظيمالبية اغ فا
تيـ اعمػػى سػػموكي ابػػايجار ثَػػا الفمسػػطيني ممػػالشػػعب اد افػػر اـ فػػي شػػحذ ىمػػـ اسػػيوف مػػف دور ىػػالسيا
لدوليػػة احة السػػاة مرموقػػة عمػػى نػػافػػي مك الفمسػػطينية وشػػعبيالقضػػية اضػػحت احيػػث ومػػة المقاه اتجػػاب
سػػية بفضػػؿ السيافيػػة الجغر ارطػػة الخالػػى ادت فمسػػطيف اعػػاحيػػث قميميػػة الادلػػة المعافػػي  اصػػعب ارقمػػو 

ر اتظػػناب تيجيواسػػتر الاؼ اىػػدالالكثيػػر مػػف اؾ اؿ ىنػػاز اولكػػف مػػ، لفمسػػطينياسػػي السيائػػد القاشخصػػية 
ى ارتػػالمنطمػػؽ ا اومػػف ىػػذء البنػػالتحريػػر و اؿ مسػػيرة اسػػتكمال المطمػػوب تحقيقيػػالفمسػػطينية و ات ادالقيػػا
ت ادالقيػػػالتطبيؽ عمػػػى ابػػػ تيجيواسػػػتر الاؼ اىػػػدالالتحويميػػػة فػػػي تحقيػػػؽ ادة القيػػػاسػػػة دور احػػػث در البا
دة مػػػف اسػػػتفالاوكػػػذلؾ  المشػػػكمة نظريػػػامػػػح لتعػػػرؼ عمػػػى مالابعػػػد  ع غػػػزةاقطػػػب لفمسػػػطينيةاسػػػية السيا
 لكمية.ا ائجيانت

 : سةالدر امشكمة 

وىػػػي سػػػرعة  الا المتفػػػؽ عمييػػػابػػػت الثو اد تكػػػوف مػػػف اعػػػدة تكػػػاصػػػر يػػػؤمف بقالمعا المنػػػاع فا
فػػي  مثػػيال التقنػػي بصػػورة لػػـ نشػػيد ليػػالعممػػي و او سػػي السياعي و اجتمػػالاو دي اقتصػػالالتحػػوؿ التغيػػر و ا
يػػػد اتز و ، ؿاعمػػػالات المسػػػتمرة فػػػي بيئػػػة منظمػػػات التغيػػػر اوفػػػي ظػػػؿ ىػػػذه  ضػػػية.المالعقػػػود القػػػروف و ا
ئقػة الفا القػدرتي انظر  اغيرى واـ العاع القطات اًء في منظماسو  تيجيواستر الارة ادالارسة اـ بمماىتمالا

بؿ المقاوفي  .تيجيواستر الا افياىداه تحقيؽ ار تجابتكالادرة و المبالمنظمة بروح ات اعمى صبغ تصرف
 تيجيواسػتر الالمنظمة اؼ اىدالعمؿ سيحوؿ دوف تحقيؽ اء اعبائد وتفرده بتحمؿ القاء اداضعؼ  فاف

ؿ اتجػػػر او  ضػػػحةاب رؤيػػػة مسػػػتقبمية و الفوضػػػوية وغيػػػافػػػة الثقاطئػػػة و الخاىيـ المفػػػاوسػػػيعزز مػػػف وجػػػود 
لعديػػد اؾ مػتالا ضػعؼلمتمثمػة فػي البحػث ابػرزت مشػكمة  امػف ىنػ. و ر بشػكؿ شخصػيافكػالالػرؤى و ا

 ـاعػػدناو لتحويميػػة ادة القيػػافػػي  المطمػػوب توفرىػػات ار الميػػات و القػػدر ا لفمسػػطينيةاسػػية السيات ادالقيػػامػػف 
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى يخػدـ ويعػزز موقػؼ  ابمػ ابعييـ وتشػكيمياعمػى سػموؾ تػ لفمسػطينيةا ئؿالفصات ادالكثير مف قياثير ات
لػرئيس اؿ السػؤ البحػث فػي التعبير عف مشكمة احث بالباـ ا. ولقد قاومستقبمي الياح لفمسطينيةالقضية ا
 : ليالتا

بػة عمػى اجولال...  لفمسطيني؟المشعب  تيجيواستر الاف اىدالافي تحقيق  لتحويميةادة القيادور  ام
 : لفرعية وىيات ؤالالتساحث بطرح عدد مف الباـ اق ؿالسؤ ا اىذ

 لتحويمي؟ادي القيالفمسطينية لمسموؾ ات ادالقيارسة امدى مم ام .1

 لتحويمية؟ادة القيا دابعا لىاد استنالالفمسطيني بالمشعب  تيجيواستر الاؼ اىدالامدى تحقيؽ  ام .4

 لفمسطيني؟اشعب لم تيجيواستر الاؼ اىدالاتحقيؽ ب ىا ىو دور القيادة التحويمية .1

                                                       يػػػادات السياسػػػية الفمسػػػطينية نحػػػو تحقيػػػؽ االىػػػداؼ االسػػػتراتيجيو                          ىػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ بػػػيف اراء الق  . 0
       الخبػػػرة   ،                 المسػػػتوى التعميمػػػي  ،      العمػػػر  ،      النػػػوع )                                           الفمسػػػطينية تعػػػزى لعػػػدد مػػػف المتغيػػػرات الشخصػػػية

  .  (               الفصيؿ السياسي  ،          التنظيمية

 : سةالدر اف اىدأ

 : ليةالتاف اىدالالى تحقيق اسة الدر اتسعى ىذه 

 لفمسطيني.اتيجيو لمشعب استر الاؼ اىدالالتحويمية بتحقيؽ ادة القيا لكشؼ عف دورا .1

 لفمسطينية.ات التنظيمالفمسطينية في ات ادالتحويمية لمقيادة القياىمية اتوضيح  .4

 لخمسػػػػةاده ابعػػػػالتحػػػػويمي بادي القيػػػػالمسػػػػموؾ  سػػػػيةالسيا تادالقيػػػػارسػػػػة التعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدى مما .1
(MLQ5 ). 

 .ادىابعال التحويمية تبعادة القيارسة الفمسطينية في ممات ادالقياءة اة مستوى كفمعرف .0

لمبحػػػوثيف حػػػوؿ ات ابػػػاجائية فػػػي احصػػػالػػػة ت دالافػػػروؽ ذ توجػػػد ت النػػػاك اذا التعػػػرؼ عمػػػى مػػػا .5
 لشخصية.اتيـ اسة تعزى لمتغير الدر اور امح
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى  : سةالدر اىمية ا

 : ليةالتامور الامف  سةالدر اىمية ىذه اتنبع 

 : لنظريةاىمية الا ( أ

فػػػي تحقيػػػؽ  لميمػػػةالحديثػػػة و اضػػػيع المو التحويميػػػة مػػػف ادة القيػػػا فاكػػػوف ، لتحويميػػػةادة القيػػػاىميػػػة ا .1
 .تيجيواستر الاؼ اىدالا

 دة.القياؿ امة في مجاليالحديثة و ادية القياضيع المو احد الضوء عمى اء القالبحث في ا ايسيـ ىذ .4

ؼ اىػػػػدالافػػػػي تحقيػػػػؽ  التحويميػػػػة ودورىػػػػادة اقيػػػػلارسػػػػة اقػػػػع ممات عػػػػف و احثيف بمعمومػػػػالبػػػػاتزويػػػػد  .1
لموضػػوع مػػف اوؿ اد لتنػػاجتيػػالاب افػػتح بػػلفمسػػطينية وكػػذلؾ اسػػية السيات ادالقيػػالػػدى تيجيو اسػػتر الا
 خرى.ابحثية  ايازو 

 : لعمميةاىمية الا ( ب

حي تطبيقيػػة تيػػـ ائج فػػي عػػدة نػػو اليػػو مػػف نتػػاي ستفضػػ اسػػة بمػػالدر اتسػػيـ ىػػذه  فا حــثالبامػػؿ اي .1
ليػة التعرؼ عمػى افي  عدتيـامسلفمسطينية و احة الساعمى  شطةالناو لفمسطينية اسية ايلسات ادالقيا

 تيـ.اصة بتنظيمالخا تيجيواستر الاؼ اىدالاتحقيؽ 

 ؿ عمميػػـالفمسػػطينية فػػي مجػػاة سػػيالسيات ادالقيػػاليػػة اءة وفعادة كفػػازيػػ فػػى فامكػػالاىمة قػػدر المسػػا .4
 .سيالسيا ابينالفمسطينية في جاية لقضاومستقبؿ تضيو مصمحة تق امت امع متطمب اشياتم

 فرضيات الدراسة 

 : ولىال الرئيسة الفرضية ا

ؼ اىػػدالالتحويميػػة وتحقيػػؽ ادة القيػػابػػيف ( α≤0.05) ئية عنػػد مسػػتوىاحصػػالػػة ت دالاقػػة ذتوجػػد عال
 ع غزة.الفمسطينية في قطاسية السيات ادالقيالدى  تيجيواستر الا

 : ليةالتا لخمسا لفرعيةات الفرضيا اوينبثق عني -

(، اريزمػػػالكا) ليالمثػػػاثير التػػػابػػػيف ( α≤0.05) ئية عنػػػد مسػػػتوىاحصػػػالػػػة ت دالاقػػػة ذتوجػػػد عال .1
 لفمسطينية.ا تيجيواستر الا ؼاىدالاوتحقيؽ 
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى  (،لتمكػػػيفا) ليالمثػػالسػػموؾ ابػػػيف ( α≤ 0.05) مسػػتوىئية عنػػد احصػػػالػػة ت دالاقػػة ذتوجػػد عال .4
 لفمسطينية.ا تيجيواستر الاؼ اىدالاوتحقيؽ 

 وتحقيػػػػؽ، مياليػػػػالالحفػػػػز ابػػػػيف ( α≤0.05) ئية عنػػػػد مسػػػػتوىاحصػػػػالػػػػة ت دالاة ذقػػػػتوجػػػػد عال .1
 .لفمسطينيةا تيجيواستر الاؼ اىدالا

وتحقيػػػؽ ، لفكريػػػةارة اسػػػتثالابػػػيف ( α≤0.05) ئية عنػػػد مسػػػتوىاحصػػػالػػػة ت دالاقػػػة ذتوجػػػد عال .0
 .لفمسطينيةا تيجيواستر الاؼ اىدالا

وتحقيػػػؽ ، ةلفرديػػا تار اعتبػػػالابػػيف ( α≤0.05) مسػػتوىئية عنػػػد احصػػالػػػة ت دالاقػػة ذتوجػػد عال .5
 .لفمسطينيةا تيجيواستر الاؼ اىدالا

 : الثانيةالفرضية الرئيسة 

 حػػوؿ دورافػػراد العينػػة المبحوثػػة  بػػيف( α≤0.05) مسػػتوىتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد ال 
، العمػر، النوع) لممتغيرات الشخصية التالية تعزى، في تحقيؽ االىداؼ االستراتيجية التحويميةالقيادة 

 .( الفصيؿ السياسي، الخبرة التنظيمية، المستوى التعميمي

 : سةالدر ات امتغير 

 & www.mindgarden.com Bass) .( MLQ5) لتحويميػةادة القيػاد ابعػا: للمسـتقالمتغيـر ا

Avolio)  

 لفمسطينية.ا وتيجياستر الا ؼاىدالاتحقيؽ : بعالتالمتغير ا

 

 

 

 

 

 

http://www.mindgarden.com/
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 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى  : سةالدر انموذج 

 

 

 

 

 

 

(، Charles C., 2005(، )2008، عيســى: )ىحــث اعتمــادًا عمــالبا د بواســطةجــر  : لمصــدرا
(Chen L. Liu, 2005 ) 

 سة الدر امنيج 

لتحويميػػػة فػػػي ادة القيػػػاسػػػة وصػػػفية تحميميػػػة تبحػػػث فػػػي وصػػػؼ وتحميػػػؿ دور الدر اتعتبػػػر ىػػػذه 
سػػػة الدر التػػػي تسػػػعى اسػػػئمة الاؿ لفمسػػػطينية وذلػػػؾ مػػػف خػػػالات ادالمقيػػػ تيجيواسػػػتر الاؼ اىػػػدالاتحقيػػػؽ 

صػر التفصػيمية لعنالدقيقػة و المعرفػة الى الوصوؿ اولة الوصفي بمحالمنيج اويختص ، ابة عميياجلال
كمػا (، 418: ص، 4449، خػروفاو  لنعيمػيا) فضػؿالاو دؽ الالحؿ الى ائمة لموصوؿ اي مشكمة قا

حػػػة ائمػػػة موجػػػودة ومتات قارسػػػاىر ومماث وظػػػو احػػػداسػػػة اوؿ در انػػػيت ونػػػالوصػػػفي بالمػػػنيج اؼ ويعػػػرّ 
 اعػػػؿ معيػػػايتف فاحػػػث الباويسػػػتطيع  اتيػػػاحػػػث فػػػي مجريالبادوف تػػػدخؿ ، ىػػػي اس كمػػػالقيػػػاسػػػة و المدر 

 .( 014: ص، 4444، اغالا) اويحممي افيصفي

 : سةالدر ا مجتمع

ت التنظيمػاشطة فػي الناسية السيات ادالقيافة امؿ لكالشالمسح ا ـ طريقةاستخداب حثالباـ اق
ي نالثػػػاوؿ و الالصػػػؼ ات اداقيػػػ فػػػةاك فاسػػػتبيالارة اسػػػتماحيػػػث شػػػمؿ توزيػػػع ، ع غػػػزةالفمسػػػطينية بقطػػػا
لحة لمتحميػػؿ اصػػ فاسػػتبيا( 161) د عػػدداسػػتردافػػي حػػيف تػػـ ، ائػػداق( 191) لغ عػػددىـالبػػالػػث و الثاو 
 ئياحصػػػالاؿ لحة لمتحميػػػاصػػػلاغيػػػر ت اناسػػػتبالافػػػي حػػػيف بمػػػغ عػػػدد (، %84.3) ئي بنسػػػبةاحصػػػالا
وؿ اتوضحو جد ام احث وىذالبا الييار اشالتي العينة الي اجمامف ( %15.7) ة بنسبةناستبا( 14)

 .(2، 1) رقـ

 لمستقلالمتغير ا

 ابعاد القيادة التحويلية

 التاثير المثالي )الكاريزما(  (1

 السلوك المثالي )التمكين(  (2

 الحفز االلهامي (3

 االستثارة الفكرية (4

 االعتبار الفردي (5

 المتغير التابع

  االهداف االستراتيجيه 

 يالبعد التنظيم (1

 المشروع الوطني الفلسطيني (2

 تحرير فلسطين (3

 

 

ا
غير 
لمت

ا
ت 

صية
شخ

ال
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىكجيالمنىاإلطار

 ( 1) جدول رقمى
 لفمسطينياسي السيالفصيل احسب سة الدر اد عينة افر اتوزيع 

ول ال الصف و ات اداعدد قي لتنظيماسم ا
 لثالثاي و نالثاو 

 55 ساحم
 08 فتح

 08 ميسالالاد الجيا
 20 لشعبيةالجبية ا
 20 طيةالديمقر الجبية ا

 191 لمجموعا
 ـ.4410، لفمسطينيةات ارية لمتنظيمادالاتب المكارة اؿ زيحث مف خالالباتجميع : لمصدرا

 ( 2)جدول 
 لمستردةالموزعة و ات اناستبيالاعدد ونسبة 

لفصيل ا
 سيالسيا

عدد 
ت ادالقيا
 سيةالسيا

لنسبة ا
 لمئوية%ا

عدد 
ت اناستبيالا

 لموزعةا

عدد 
ت اناستبيالا

 لمستردةا

ت اناستبيالاعدد 
لحة اصلاغير 

لمتحميل 
 ئياحصالا

 14 41 55 %28.9 55 ساحم
 4 46 48 %25.1 08 فتح

د الجيا
 ميسالالا

08 25% 48 43 5 

 1 17 20 %10 44 لشعبيةالجبية ا
لجبية ا

 طيةالديمقر ا
44 10% 20 17 6 

 30 161 191 %100 191 لمجموعا
 بناء عمى زيارات المكاتب اإلدارية لمتنظيمات الفمسطينية بغزة.حث البا جرد بواسطة: لمصدرا
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى  : الدراسةحدود 

 دور القيادة التحويمية في تحقيؽ االىداؼ االستراتيجيو الفمسطينية.: الحد الموضوعي . أ

 محافظات قطاع غزة.: المكانيالحد  . ب

 ـ.4415 – 4410ي عاـ اجراء الدراسة الحالية ف: الحد الزماني . ت

قائدا فمسػطينيا مػف قيػادات الصػؼ االوؿ وحتػى الثالػث لعػاـ  161 شممت الدراسة: الحد البشري . ث
 ـ.4410

 : تالمعمومات و انالبيادر امص

 ويةنالثادر المصا ( أ

ت الػػػدوريات و لمجػػالالكتػػب و المتمثمػػة فػػي العمميػػػة اجػػع المر ادر و المصػػاة بناسػػتعالاب حــثالباـ اقػػ
 لنظري.ار اطالاء العممية لبنادة الوصوؿ لممالمحصوؿ و  اوغيرى لعمميةائؿ الرساو 

 : وليةال ادر المصا ( ب

ىرة الظػاه ت لتفسػير ىػذالمعمومػات و انػابيلايػة لمحصػوؿ عمػى نالميداسػة الدر اسػموب ا الباحث عتبا
وكذلؾ قيػاـ الباحػث بتنظػيـ زيػارات ميدانيػة ، مف خالؿ توزيعو استمارة استبياف عمى العينة المبحوثة

 ممكاتب اإلدارية الخاصة بالتنظيمات الفمسطينية الناشطة في قطاع غزة.ل

 : ئيةاحصالا ليباسالا

ت ادو الاؿ توظيػػػػؼ مػػػػف خػػػػال( SPSS) ئيةاحصػػػػالامج البػػػػر اة بحزمػػػػة ناسػػػػتعالاب حــــثالبا ـاقػػػػ
 لػػػػػى اسػػػػػتخداـ ىػػػػػذه األختبػػػػػارات المعمميػػػػػةوسػػػػػعى الباحػػػػػث إ فاسػػػػػتبيالائج ائية لتحميػػػػػؿ نتػػػػػاحصػػػػػالا
(Paramettic Parameters )التوزيػػػع الطبيعػػػي كونيػػػا تتعامػػػؿ مػػػع بيانػػػات تتبػػػع Normal 

Destribution ، لمستخدمة ىيا( األدوات) ليباسالاو : 

 . Percentages & Frequenciesلمئوية النسب ات و ار التكر ا .1

س القيػ Split Half & Cronbach's Alpha: خاكػرو نبػ الفػاو لنصػفية التجزئػة ات مالامعػ  .4
 لمبحوثيف.ات اباجات ادرجة صدؽ وثب
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى سػػػئمة خمي الالػػػداؽ اتسػػػالاس صػػػدؽ القيػػػ: Person Correlationط بيرسػػػوف ارتبػػػامػػػؿ امع .1
 .فياستبالا

 لفروؽ بيف عينتيف مستقمتيف .اس القي: T testر "ت" اختبا .0

 كثر .ات فاث عينلفروؽ بيف ثالاس القي: One Way ANOVAدي احالايف التباتحميؿ  .5

  :الصعوبات التي واجيت الباحث

العديػػد مػػػف الصػػعوبات اثنػػػاء اجػػراء دراسػػتو الحاليػػػة وىػػي تتمثػػػؿ فػػي األمػػػور  الباحـــثواجػػو لقػػد 
 : األتية

بتطبيػؽ القيػادة التحويميػة  ذات الصػمةالتػي  سواء كانت عربية أو أجنبية إنعداـ الدراسات العممية .1
 عمى القيادات السياسية.

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

 عمى قطاع غزة.

 تعذر الوصوؿ لمعديد مف القيادات الفمسطينية في قطاع غزة نتيجة تواجدىـ بالخارج . .1

 اسية لدى بعض الفصائؿ الفمسطينية .عدـ توفر احصائيات دقيقة فيما يتعمؽ بالقيادات السي .0

 :  سةالدر ات امصطمح

 :  دةالقيا

 الػزاـ دونمػا طواعيػة قيادتػو يقبمػوف يجعميػـ بحيػث، االخػريف عمػى مػا شػخص تاثير قدرة ىي
 امػػػػاليـ عػػػػف معبػػػػرا وكونػػػػو، اىػػػػدافيـ تحقيػػػػؽ فػػػػي القائػػػػد بقيمػػػػة التمقػػػػائي العتػػػػرافيـ وذلػػػػؾ، قػػػػانوني

 التجػانس وتحقيػؽ معػو العػامميف تعػاوف وكسػب، الجماعػة قيادة عمى القدرة لو يتيح مما، وطموحاتيـ
 الىػػػدافيـ وتحقيقػػػا ليػػػـ شخصػػػيا نجاحػػػا يعػػػد التنظػػػيـ الىػػػداؼ تحقػػػيقيـ بػػػاف واقنػػػاعيـ، بيػػػنيـ فيمػػػا
 .(14ص: 1998، واخروف الخطيب)
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى  : لتحويميةادة القيا

ت المسػػتوياعمػػى الػػى النضػػج التحفيػػز و الػػى رفػػع المرؤوسػػيف يػػؤدي ادة و القػػاعػػؿ بػػيف اتف ىػػي
  .(7: ص، 1994، بورنز) مةالعالمصمحة الى الشخصية اصمحة لماوز اوتج

 : لتحويميائد القا

لػذي يػروج فػي اتيػة و الذالتنميػة از و اجػنالاجػؿ ابعيف مف التالذي يرفع مف مستوى ائد القاىو 
  .(07ص، 1999، رياليو ا) تالمنظمات و المجموعانمية وتطوير لوقت عممية تانفس 

  تيجياستر الادف ليا

طموحػو  تيجيةاسػتر ا افاىػدات تممػؾ المنظمػامػف  لكثيرافػ -كثر مف مجرد طموح طميػؽ اىو 
لفوز المنظمة عمى جوىر اه اتبناشطة تجذب تركيز نارة اداي تشمؿ عممية في – اتحققي ومع ذلؾ ال

لفػرد اوى ت عمػى مسػتاىماؿ لممسػاوترؾ مجػ، لييـاليدؼ اؿ فكرة قيمة ايصاس عف طريؽ الناوحفز 
 .(444ص، 1997، وراب) سالحماظ عمى الحفالفريؽ و او 

 : سيالسيالتنظيم ا

دئ المبػاو  ثمػةالمتما لنظػرةاو  حػدالو ا هاتجػالا ذوي سالنػا مػف مجموعػة يضػـ كػويفىػو ت
 بعضػيـ يرتبطػوف وىػـ .ليػدؼا اىػذ ايحققػو  فا عمػى لمصػمميفاو  عميػو لمتفػؽا ليػدؼاو  لمشػتركةا

 طالنشػاو  لعمػؿا ءاثنػا فػي تيـاقػعال وتحػدد بيـناجػ مػف مقبولة تنظيمية عداقو  وا عدةالق اببعض وفق
 ىيئػة وا داتحػا وا حػزب شػكؿ عمػى لتنظيـا ويكوف فيـاىدا وا ىدفيـ تحقيؽ في سموبيـاتحدد  اكم
 .(709: ص 1995، ليالكيا) عةاجم وا



       

 

 

 

 

 

  ٍنانثادلبحث ا
 بقت انساث اسانذرا

 

 تمييد. 
 لفمسطينيةات اسالدر ا: والا. 
 لعربيةات اسالدر ا: ايناث. 
 جنبيةالات اسالدر ا: الثاث. 
  ًالتعقيب عمى الدراسات السابقة: رابعا. 
  ًالفجوة العممية: خامسا. 
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى  : تمييد

رب ات وتجػالعمميػة وكػذلؾ خبػر النظريػة و المعرفػة افػد امف رو  اً فدابقة تمثؿ ر السات اسالدر ا فا
تيـ اسػػػادر  التػػي خمصػػػت ليػػػات التوصػػػيائج و النتػػػاتيـ و از اجػػػناىػػـ اعمػػػى  عطػػػالالاو بقيف السػػػاحثيف البػػا

عده فػػي تجنػػب اسػػي لػػذامػػر الاحػػث البات اء معرفػػة ومعمومػػاثػػر الكبيػػر فػػي اثػػر الالػػو  اوبحػػوثيـ ممػػ
، ـاقسػػاثػة لػى ثالات اسػالدر احػث الباحثوف مػف قبمػو وقػد قسػـ البػا التػي وقػع فييػات السػقطاء و اخطػالا

 : ليالتالنحو اعمى  ايستعرضي

 : مسطينيةلفات اسالدر ا: والا

لمعممــين اليــة التحويميــة فــي تطــوير فعادة القيــا" دور : نابعنــو ( 2011، فاىــدبــو ا) ســةادر  .1
 ".ت غزةافظالدولية بمحالغوث الة التدريسية بوكا

لمعممػػػيف اليػػػة التحويميػػػة فػػػي تطػػػوير فعادة القيػػػالتعػػػرؼ عمػػػى دور الػػػى اسػػػة الدر اىػػػدفت ىػػػذه 
يف فػػػي ممالعػػػات المدرسػػػالمدرسػػػيف و امػػػى جميػػػع سػػػة عالدر احيػػػث طبقػػػت ، ئيػػػـادات اوتحسػػػيف مسػػػتوي

( 4615) لغ عػددىـالبػاع غػزة و الخمس بقطات افظالمحافي ( اونرو الا) لدوليةالغوث الة ارس وكامد
حػػػث البا فاسػػػتعامفػػػردة ( 014) ئية بمغػػػتار عينػػػة عشػػػو اختيػػػاحػػػث بالباـ احيػػػث قػػػ، ومدرسػػػةمػػػدرس 

 ىرة.الظالتحميمي لتفسير الوصفي المنيج اب

 : سةالدر ا اءت بيالتي جائج انتلاىـ اومف 

لمعممػيف اليػة التحويميػة فػي تطػوير فعادة القيػالعينػة حػوؿ دور اد افػر ابيف ئية احصاتوجد فروؽ  - أ
لح ائج لصػالنتػاءت افظػة حيػث جػالمحالمتغيػر  وكػذلؾ، لعمميػةالخبػرة الجػنس و اتعزى لمتغيػري 

 فروؽ. ايوجد بيني ت فالافظالمحاقي اب اما، يونسناخفظة افي مح افظة رفح عنيامح

ليػػػة التحويميػػػة فػػػي تطػػػوير فعادة القيػػػالعينػػػة حػػػوؿ دور اد افػػػر ائية بػػػيف احصػػػاتوجػػػد فػػػروؽ  ال  - ب
 لعممي المؤىؿ المعمميف تعزى لمتغير ا

 : سةالدر ا التي قدمتيات التوصياىـ اومف 

 لمطموبة.ادية القيات ار الميابيـ اكسارس و المداء اضرورة تدريب مدر  - أ

قـ امؿ مع طو التعالمرونة في اء ابدالطيبة و اية ناسنالات اقلعالارس بادلماء امدر  ـاىتماوجوب  - ب
 لمعمميف.ا
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى  لعمؿ.الترفييية لممعمميف وذلؾ لمتخفيؼ مف ضغط افية و الثقاب نالجو اـ باىتمالا - ت

ت امعــالجاممين فــي العــالتحويميــة بتمكــين ادة القيــاقــة "عال: نابعنــو ( 2010، لرقــبا) ســةادر  .2
 ".ع غزةالفمسطينية بقطا

 ثيرالتػػػا) ربعػػػةالا ادىػػػابعالتحويميػػػة بادة القيػػػاقػػػة بػػػيف لعالالتعػػػرؼ عمػػػى الػػػى اسػػػة الدر ادفت ىػػػذه ىػػػ
ت امعػػػالجامميف فػػػي العػػػاوتمكػػػيف  (،لفرديػػػةات ار اعتبػػػالا، لفكػػػريالحفػػػز ا، مياليػػػالالحفػػػز ا، ليالمثػػػا
 664دد ـ بتوزيػع عػاحيث ق، لتحميميالوصفي المنيج احث الباستخدـ اولقد ، غزةع الفمسطينية بقطا
 576د اسػػػترداوتػػػـ ، لفمسػػػطينيةات امعػػػالجاريػػػيف فػػػي ادالاريػػػة و اداديمييف برتبػػػة اكػػػالاعمػػػى  ةناسػػػتبا
 : اىميائج النتالى عدد مف اسة الدر اوقد توصمت ، ةناستبا

صػػػػر بدرجػػػػػة العنالفمسػػػػطينية حيػػػػث تػػػػوفرت بعػػػػض ات امعػػػػالجالتمكػػػػيف فػػػػي اصػػػػر اتػػػػوفر عن - أ
 متوسطة.

مميف فػػي العػػاوتمكػػيف  ابقاسػػ الييػػار المشػػالتحػػويمي ائػػد القات ابيػػة بػػيف سػػموكيايجاقػػة وجػػود عال - ب
 لفمسطينية.ات امعالجا

قػة لعالات الشخصػية ذات المتغيػر البحػث حسػب اد عينػة افر ئية الاحصالة ت دالاوجود فروؽ ذ - ت
 مميف.العاربعة وتمكيف الالتحويمية ادة القيا دابعاب

 : امني، مةاليات التوصيالى عدد مف اسة الدر اوقد خمصت 

لتفػويض ارسػة المػديريف عمػى ممالعممية وتشجيع الشخصية و امميف العات اجاـ بحاىتمالادة ازي - أ
 ري.ادالالتمكيف او 

 لتدريبية.ات الدور ادة عدد ار وزيافكالامميف عمى تقديـ العاتشجيع  - ب

 مميف.العادة تمكيف التحويمية لزيادة القياصر ات وعناـ بسموكياىتمالا - ت

رس المــداء مــديري ادالتحويميــة فــي تطــوير ادة القيــا" دور : نابعنــو ( 2008، عيســى) ســةادر  .3
 ع غزة ".ات فطافظاوية في محنالثا

لتحويميػة فػي ادة القيػادور  امػ: لػرئيساؤؿ التسػابػة عمػى اجالاسػة فػي الدر اتمحور ىػدؼ ىػذه 
ئيػـ فػي ادات اوكذلؾ سبؿ تطػوير مسػتوي، ت غزة ؟افظاوية في محنالثارس المداء مديري اداتطوير 

رس المػػدات اسػػة فػػي جميػػع مػػديري ومػػدير الدر اوتمثػػؿ مجتمػػع ، لتحويميػػةادة القيػػاد ابعػػاـ اسػػتخداوء ضػػ
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى  سػػػةالدر احيػػث شػػػممت ، 4448ـ العػػػاومػػػديرة فػػي  امػػػدير ( 117) لغ عػػددىـالبػػػاع غػػزة و اويػػة بقطػػػنالثا
ت اومػلمعمات و انػالبياة لجمػع اداكػ فاستبياحثة بنموذج البات ناستعاولقد ، مدير ومديرة منيـ( 117)

 . اىرة كميالظالتحميمي لتفسير الوصفي المنيج امستخدمة  فالميدامف 

 : سةالدر ا الييالتي توصمت ائج النتاىـ اومف 

ت افظػاويػة فػي محنالثارس المػداء مػديري ادا لتحويميػة فػي تطػويرادة اسة لمقيػر امم توجد .1
 .( %64) مفقؿ اغزة بنسبة 

ء اىـ فػػػي بنػػػاوىػػػو سػػػ(، %08.8) ةبنسػػػب ولػػػىالالمرتبػػػة الفكريػػػة ارة اسػػػتثالابعػػػد  حتػػػؿا .4
 بو.نموذج سموكي يحتذى 

لتحويميػػة ادة القيػػارسػػة اقػػع مماء لو المػػدر ائية فػػي تقػػدير احصػػالػػة ت دالاتوجػػد فػػروؽ ذ ال .1
 فية.الديمغر ات المتغير اتعزى لعدد مف 

 : سةالدر ا التي قدمتيات التوصياىـ اومف 

لتحويميػػة ادة القيػػاد ابعػػابويػػة وتعزيػػز لتر ادة القيػػات ار ات عمػػى ميػػالمػػدير او ء المػػدر اتػػدريب  .1
 لدييـ.

لمتقػػػدميف ار اختيػػػات سػػػميمة عنػػػد اسػػػاع سياتبػػػالمدرسػػػة و ار مػػػدير اختيػػػاتحسػػػيف شػػػروط  .4
 لموظيفة.

لتركيػز عمػى ضػرورة الجنسيف وكذلؾ ا رس مف كالالمداء الفنية لمدر ات ار المياء بارتقالا .1
لتغييػػػر اىيػػػة اضػػػحة عػػػف مالتربويػػػة حتػػػى يمكػػػنيـ تكػػػويف رؤيػػػة و ات اكبتيـ لممسػػػتجدامػػو 
 .فالميدافي  اعممي اومف ثـ بمورتي لمطموبةا لتطويراو 

 : لعربيةات اسالدر ا: ايناث

فــي  اثرىــالتحويميــة و ادليــة و التباريــة بــين ادالادة القيــا" : نابعنــو ( 2013، لمبيضــينا) ســةادر  -1
عية الصــنات اكلشـر ا عمــىيـة ناســة ميدادر : ردنيـةال البيئــة ارة الـوز  تيجيواســتر الاف اىـدالاتنفيـذ 

 لكبيرة.ا

 تيجيواسػػتر الاؼ اىػػدالالتحويميػػة فػػي تجسػػيد ادليػػة و التبادة القيػػاخؿ اثػػر مػػداسػػة الدر اسػػتيدفت ا
سػػة الدر اوطبقػػت ، شػػركة( 61) الغ عػػددىالبػػاة و لكبيػػر اعية الصػػنات الشػػركافػػي ، ردنيػػةالالبيئػػة ا رةالػػوز 
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ة ناسػتبالا ـاسػتخداعشػرة وبث لػثالات الشػركامميف فػي العػامػف  افػرد( 116) بمغػتعمى عينػة بشػرية ى
مػػف  فات كػػاجاسػػتنتالالػػى جممػػة مػػف اسػػة الدر ا وتوصػػمت، فالميػػدات مػػف المعمومػػات و انػػالبيالجمػػع 

 : ابرزىا

صرة المعاخؿ المدالتحويمية مف او دلية التبادة القياويعد مدخؿ ، خؿ عديدةارية مدادالادة المقي - أ
فسية التنا اقعيات وتحسيف مو الشركاجية اتناىـ في رفع ات تسارساومم ئصابخص فاويتمتع
 لسوقية.ا ادة حصتياوزي

ت عمػى مػدى وعػي الشػركامػف قبػؿ  احػدىماو التحويمية ادلية و التبادة القيايعتمد تبني مدخؿ  - ب
 .احد منياميف كؿ و ات بمضالشركاىذه  ؾادر او 

د وتعػػػ، ريػػػة عديػػدةادات ارسػػائؿ وممالبيئػػػة بوسػػارة الػػوز  تيجيواسػػتر الاؼ اىػػػدالايمكػػف تجسػػيد  - ت
لحريػػة لممػػديريف فػػي اتمػػنح  ايػػنؼ الاىػػدالاعمػػة فػػي تجسػػيد تمػػؾ الفات ارسػػالممادة مػػف القيػػا
تيـ ومسػػتوى ار اتيـ وميػػالمسػػئولة مػػف جيػػة ويزيػػد مػػف خبػػر ات ار القػػر اذ اتخػػاو  ائمػػالتصػػرؼ دا

 خرى.اتعميميـ مف جية 

دوف  لمبحوثػػػةات الشػػػركالبيئػػػة فػػػي ارة الػػػوز  تيجيواسػػػتر الاؼ اىػػػدالامسػػػتوى تجسػػػيد  فاتبػػػيف  - ث
ؾ اتيػناويزيد مف  امتياستدالبيئة و اظ عمى الحفالطموح وضعيؼ وقد يؤثر ذلؾ في امستوى 

 .امياستخدا ءةاساو  اردىامو 

 تيجيواسػػػتر الاؼ اىػػػدالاتجسػػػيد  يػػػؤثر فػػػيلتحويميػػة ادليػػػة و التبادة القيػػػاخؿ امػػػد فا ظيػػر فعػػػال - ج
 دلبعا اكبر في ىذاثير التحويمي لو تالمدخؿ ا فا الا، لبيئةارة الوز 

 : يمي اسة مالدر ا التي خرجت بيات التوصياىـ اومف 

ثػػر الػػو مػػف  التحويميػػة لمػػادة القيػػاد مػػدخؿ اعتمػػالمبحوثػػة عمػػى ات الشػػركالمػػديريف فػػي اتشػػجيع  - أ
لقيـ التحمي باؿ ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خال، لبيئةارة الوز  تيجيواستر الاؼ اىدالاكبير في تجسيد 

ه اتجػػالاركة فػػي تحديػػد المشػػامميف عمػػى العػػاوتشػػجيع  ،مميفالتػػي تجعميػػـ قػػدوة لمعػػائص الخصػػاو 
 .تيـالشرك تيجياستر الا

لتمكػػػػيف ات و احيلصػػػػالارسػػػػة تخويػػػػؿ المبحوثػػػػة عمػػػػى توسػػػػيع ممات الشػػػػركالمػػػػديريف فػػػػي احػػػػث  - ب
 لتحويمية.ادة القياعمة لتجسيد ات داليا ابوصفي
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ى سـة ادر : لتنظيمـيا لتغييـرارة ادالتحويميـة فـي ادة القيـاثـر ا" : نابعنـو  (،2011، داحمـ) سةادر  -2
 دمشق.بحمر الال ليال اية عمى مستشفى ناميد

َتعػػرؼ لاو ، لتنظيمػػيالتغييػػر اعمميػػة  لتحويميػػة فػػيادة القيػػاثػػر اسػػة ار لػػى دالبحػػث ا اىػػدؼ ىػػذ
حػػػث الباـ المستشػػػفى. قػػػاخػػػؿ التغييػػػر دالتحويميػػػة وعمميػػػة ادة القيػػػاصػػػر اعػػػؿ بػػػيف عنالتفاعمػػػى مػػػدى 

 لعينػةائي. بمػغ حجػـ اوذلػؾ بشػكؿ عشػو ، حمػرالاؿ ليػالاستشػفى مميف في مالعاعمى  فاستبيابتوزيع 
 .اىميائج عديدة الى نتاسة الدر افضت اولقد ، مؿاسترجعت بشكؿ كامفردة ( 54)

بيػة ايجاومع ، لتنظيميالتغيير التحويمية و ادة القياد ابعاط معنوية موجبة بيف ارتبات اقوجود عال - أ
قػػة طرديػػة ىػػي عال امػػنالمطمػػوب و التغييػػر اء اجػػر ادة القيػػار ىػػذه ييعنػػي تػػوف ذلػػؾ ال فافػػ، قػػةلعالا

 .او سمبيا ابيايجا فاء كاسب سو المنار لتغيياجرت اسب المنالبعد ادة القياستخدمت ا اوتعني كمم

لتغييػر التحويميػة و ادة القيػاثػر معنػوي موجػب بػيف ائي وجػود احصالالتحميؿ ائج اوضحت نتا - ب
 رجية لمتغيير.الخا تالمسوغاكبر ىو في الاثر الا فاو ، لتنظيميا

يوجػػد بعػػد  و النػػا المستشػػفى وجػػدنالتحويميػػة فػػي ادة القيػػاد ابعػػلوصػػؼ الائج اؿ نتػػمػػف خػػال - ت
ت ابػػػػاجات نسػػػػبة نػػػػاذ كا، خػػػػرىالاد ابعػػػػالاب المستشػػػػفى عمػػػػى حسػػػػاضػػػػح يسػػػػتخدـ فػػػػي او 
 .اد جميعيابعربة لالالمبحوثيف متقا

 : سةالدر ا اءت بيالتي جات التوصياىـ اومف 

ت تغيير اء عممياجر ارة ادالارغبت  اذالتنظيمي التغيير ارجية لعممية الخات امسببلالتركيز عمى ا - أ
 فعمية.

لتغييػر التركيػز عمػى عمميػة اجػؿ اكثػر مػف غيػره مػف التحويميػة ادة القيػاد ابعػاحػد اد عمى اعتمالا - ب
 جحة.اف عممية نيلتنظيمي وتكو ا

ريػػة اداطػػر اـ بتكػػويف اىتمػػالاو مميف العػػاريػػة مػػف تحفيػػز ادالات ادالقيػػات لتمكػػيف السػػمطا تفػػويض - ت
 .اتتخذى
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ى  لتنظيمي.اء لوالات ابمستوي اقتيلتحويمية وعالادة القيا": نابعنو ( 2011، مديالغا) سةادر  -3

ء لػوالات التحويميػة بمسػتويادة القياقة عال ام: ليالتالرئيس اؤؿ التساسة بالدر اتبمورت مشكمة 
سػة الدر ا وتكػوف مجتمػعلمكرمة؟ ادود بمنطقة مكة لحادة حرس اييف بقينالميداط الضبالتنظيمي لدى ا

 لػػذيفا( ـزمػػال، وؿاـز مػػال، نقيػػب، ئػػدار ) ليػػةالتالرتػػب اممػػف يحممػػوف ، ييفنالميػػداط الضػػبامػػف جميػػع 
بعػة التايػة نالميدات الوحػدات و اعػالقطات و ار ادالالمكرمػة و الحػدود بمنطقػة مكػة ادة حػرس ايعمموف بقيػ

 عمػى سػةالدر ا عتمػدتا فقػد اتيػادو اسػة و الدر ايتعمػؽ بمػنيج  افيمػ اما. ابطاض 415 همعدد لغالبا، الي
 ت.انالبيا لجمع ةاداك ةناستبالا ـاستخدا وتـ، لوصفيا لمنيجا

 : سةالدر ا الييالتي توصمت ائج النتا ىـاومف 

لسموؾ ارسوف المكرمة يمالحدود بمنطقة مكة ادة حرس ات بقيادالقيا فالمبحوثة بالعينة اعربت ا - أ
 متوسطة.ربعة بدرجة الاده ابعاتحويمي بلادي القيا

لػدييـ لمكرمػة الحػدود بمنطقػة مكػة ادة حػرس اييف بقيػنالميػداط الضػبا فاسة الدر اد افر اب اجا - ب
 لتنظيمي بدرجة متوسطة.اء لموال تامستوي

دي القيػالسموؾ اقؿ بيف اف( ٔٓ، ٓ) تامستويئية عند احصالة ت دالاقة طردية ذوجود عال - ت
دة حػػرس اييف بقيػػنالميػػداط الضػػبالتنظيمػػي لػػدى اء لػػوالات اربعػػة ومسػػتويالا دهابعػػالتحػػويمي با
 لمكرمة.الحدود بمنطقة مكة ا

د افػػر ات اىػػاتجاقػػؿ فػػي اف( ٠ٓ، ٓ) تامسػػتويئية عنػػد احصػػالػػة ت دالاعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذ - ث
ؿ امجػ، لعممػيالمؤىؿ ا، لخبرةا) لشخصيةات المتغير اؼ ختالاسة بالدر اور اسة حوؿ محالدر ا
 .( لعمؿا

 : سةالدر ا التي قدمتيات التوصيا مهامف و 

ؿ وذلػػؾ مػػف خػػال، لحػػدودات بحػػرس ادالقيػػالتحػػويمي مػػف قبػػؿ ادي القيػػالسػػموؾ العمػػؿ عمػػى تبنػػي ا - أ
 لمطموبة.ائص الخصاو  تار الميات ادالقياب اكسمج تدريبية الاد وتنفيذ بر اعدا

ثػر الػذلؾ مػف  المػ، لمرؤوسػيفاو ت ادالقيػاية بػيف ناسػنالات اقػلعالاكيد عمى تفعيػؿ مفيػوـ التا - ب
 لدييـ.لتنظيمي اء لوالات افي تعزيز ورفع مستوي
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ى ت عي فػي حػؿ مشػكالالجمػالعمػؿ اسػموب الحدود عمى دعػـ وتشػجيع ات بحرس ادالقياحث  - ت
ء ار الاوتقبػػػؿ ، ءار الاو ر افكػػػالادؿ ابي فػػػي تبػػػايجػػػالار الحػػػو افػػػة اؿ نشػػػر ثقمػػػف خػػػال، لعمػػػؿا
 .انيلتوفيؽ بيالمختمفة و ا

 ري.ادالاع ابدالاب اقتيلتحويمية وعالا دةالقيا"  نابعنو ( 2006 ،زميالعا) سةادر   -4

 ائيػػات ومػػدى بقالمنظمػػاء اداثيره عمػػى ادي وتػػالقيػػالػػدور اىميػػة اسػػة مػػف الدر اىميػػة ابػػرزت 
 يفدة مبػدعالى قػا اكثر مف غيرىاج اتحت اص كونيامنية بشكؿ خالاجيزة الاـ و ابشكؿ ع ارىاستمر او 

لتػػي ارعة المتسػػات التطػػور ات و لتحػػوالاكبػػة اجػػؿ مو اع مػػف ابػػدالار و ابتكػػالايشػػجعوف عمػػى ف يدر اومبػػ
فػػػؽ التو التحقيػػػؽ  اتيػػػار ادات تحويميػػػة فػػػي طبيعػػػة ادالتػػػي تسػػػتمـز وجػػػود قيػػػاة و الحيػػػاطبيعػػػة  اتفرضػػػي

ءة ابكفػػ افياىػػداومػػف ثػػـ تحقيػػؽ  امػػؿ معيػػاعلتالـ وطػػرؽ العػػات فػػي التغيػػر ات و التحػػدياـ مػػع اسػػجنالاو 
فر التحويمي وتو ائد القات اقة بيف سملعالالتعرؼ عمى اسي في اسالاحث لباوتمحور ىدؼ ، عميةاوف
لمػػنيج احػػث الباسػػتخدـ السػػعودية حيػػث اخميػػة الدارة المػػدنييف فػػي وز امميف العػػاري لػػدى ادالاع ابػػدالا
 : سةالدر ا التي قدمتيائج النتاىـ اومف ، ىرةالظاسة التحميمي لدر الوصفي ا

 لمبحوثة.العينة ابدرجة كبيرة لدى لتحويمي متوفرة ائد القات اسم فا - أ

 لسعودية.اخمية الدارة امميف بوز العاعية بدرجة كبيرة لدى ابدالات القدر اتتوفر  - ب

ئص ات وخصػارة لسمالوز المدنييف بامميف العاؾ متالائية حوؿ احصالة ت دالاوجود فروؽ ذ - ت
 لشخصية.ات المتغير التحويمية تعزى لعدد مف ادة القيا

 : سةالدر ا اتي قدمتيلات التوصياىـ اومف 

ت المدنيػة لسػمات ادالقيػاؾ مػتالادة وتفعيػؿ او زيػنامػف شػ اـ بكػؿ مػاىتمػالالمعنية ات الجياعمى  - أ
 لتحويمية.ادة القيا

 رة.الوز ابمميف اعية لمعابدالات القدر اتنمية وتعزيز  - ب

 .احيصالاو ء اخطالاؼ اكتشاخمية عمى كيفية الدارة المدنية بوز ات ادالقياتشجيع وتدريب  - ت
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ى  : جنبيةالات اسالدر ا: الثاث

لتحويميـة فـي ادة القيات اقة بين سموكيلعالا" : نابعنو ( Mario & Keys, 2010) .سة ادر  -1
 ". مسيسيبي يةبوال نسيالدر ا بطاللاوتحصيل ، لمتوسطةارس المدا

        لمتوسػػطة  ا   رس  ا   لمػػد ا                لتحويميػػة لمػػديري  ا   دة  ا   لقيػػ ا  ت  ا         بػػيف سػػموكي    قػػة   لعال ا   سػػة  ا    لدر  ا          ولػػت مشػػكمة  ا  تن
   فة  ا ضػ ال ا   . ب       مسيسػيبي   يػة             لريفية في وال ا   طؽ  ا   لمن ا           لمتوسطة في  ا   رس  ا   لمد ا         لتعمـ في  ا   ت ا       ر مجتمع     وتطوي

   رس  ا   لمػد ا      لػب فػي  ا        ديمي لمط ا كػ ال ا  ز  ا ج ن ال ا        لتعمـ و  ا  ت  ا            قة بيف مجتمع   لعال ا   سة  ا    لدر  ا         بحثت ىذه   ،       لى ذلؾ ا
    ربػع  ا  ف     رس مػ ا   لمػد ا               لمعمميف ومديري  ا     ت مف  ا ن ا   لبي ا                لريفية. وتـ جمع  ا   طؽ  ا   لمن ا           لتي تقع في  ا        لمتوسطة  ا

                   لتطبيقػػي لمتعبيػػر عػػف  ا      لوصػػفي  ا      لمػنيج  ا   حػػث  ا  لب ا      سػػتخدـ  ا   ا  كمػػ  ،       لريفيػة ا   طؽ  ا   لمنػػ ا             رس متوسػػطة فػػي  ا  مػد
     ئمة.   لمال ا    ئية  ا  حص ال ا  ت  ا   دو  ال ا  ـ  ا    ستخد ا  ؿ                      لمشكمة بشكؿ كمي مف خال ا   ئج  ا  نت

   :   سة ا    لدر  ا    ىذه     ئج ا     ىـ نت ا    ومف 

         لػتعمـ فػي  ا         رئيسػية و  ل ا  ت  ا      لمجتمعػ ا            لتحويميػة مػف  ا   دة  ا   لقيػ ا  ت  ا             بية بيف سػموكي ا  يج ا        قة خطية        وجود عال -   أ
         لريفية.  ا   طؽ  ا   لمن ا           لمتوسطة في  ا   رس  ا   لمد ا

       لتحصػػػيؿ  ا  و       لػػػتعمـ  ا  ت  ا             ئية بػػػيف مجتمعػػػ ا  حصػػػ ا     ىميػػػة  ا  ت  ا                    قػػػة معتدلػػػة ولكػػػف غيػػػر ذ       وجػػػود عال -   ب
    ب.     لمطال    سي ا    لدر  ا

   :  ا   مني        ت عديدة  ا       سة توصي ا    لدر  ا          ولقد قدمت 

       لتحصػػػيؿ  ا    ب و    لطػػػال ا        دة تعمػػػـ  ا   وزيػػػ  ،       لتعمػػػيـ ا       ونوعيػػػة   ،       لمدرسػػػة ا   دة  ا                      لعمػػػؿ عمػػػى تحسػػػيف جػػػودة قيػػػ ا -   أ
      ديمي. ا ك ال ا

        ي وكػذلؾ  ن ا   لمكػ ا   سػة  ا    لدر  ا  ؿ  ا               لتعميميػة ضػمف مجػ ا   طؽ  ا   لمنػ ا     ح في  ا   لمت ا       لتعميـ  ا         ء بمستوى  ا   رتق ال ا -   ب
        لتحديد. ا ب       لمعنية  ا   رس  ا   لمد ا

لوظيفي ا الرضالتنظيمية عمى الييكمة اثر ا" : نابعنو ( Bruch & Walter, 2007) سةادر  -2
 ريين ".ادالادة القالتحويمية من وجية نظر ادة امقيل

دة القػػات التنظيميػػة عمػػى سػػموكيالييكمػػة اثػػر اي مػػف نالميػػدالتحقػػؽ الػػى اسػػة الدر اىػػدفت ىػػذه 
ـ عينػػة اسػػتخداحيػػث تػػـ (، MLQ5s) ؿ تطبيػػؽ نمػػوذجلػػوظيفي لػػدييـ مػػف خػػالا الرضػػالتحػػويمييف و ا

ويعممػػػوف لػػػدى ( ادنيػػػ –وسػػػطى  – اعميػػػ) ثلػػثالاريػػػة ادالات المسػػػتويامػػػف  ائػػػداق( 008) مكونػػة مػػػف
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ى سػػطة ات بو اناسػػتبيالابتوزيػػع  فاحثػػالباـ اولقػػد قػػ، لسػػويدات بمممكػػة الجنسػػيالمتعػػددة ات الشػػركاحػػدى ا
لوصػفي المػنيج اـ اسػتخدات وتـ المستوياة مف مختمؼ ناستبا( 486) داستردالكتروني وتـ الالبريد ا
 : سةالدر ا الييالتي توصمت ائج النتاىـ اومف ، ىرةالظالتحميمي لمتعبير عف ا

ريػػة ادالات المسػػتويامي فػػي اليػػالالحفػػز الي و المثػػاثير التػػالمتعمقػػة بادة القػػاموؾ ة سػػبيػػلاتتمركػػز غ - أ
 .العميا

يتعمػػػؽ  افيمػػػ العميػػػالوسػػػطى و اريػػػة ادالات المسػػػتويادة فػػػي القػػػات اتوجػػػد فػػػروؽ فػػػي سػػػموكي ال - ب
 ميـ.احتر ابعيف و التاـ باىتمالالفكرية و اة اكالمحاب

 لوظيفي.اىـ ابعيف ورضاتلاـ باىتمالابيف  اضحة ماطيو و ارتباقة توجد عال - ت

 : اىميات الى عدة توصياسة الدر اولقد خمصت 

 .الدنيات ار ادالالى اـ اىتمالامنح مزيد مف  - أ

ري لممػوظفيف فػي ادالالتفويض ات احيلمزيد مف صالالتدريب ومنح افز و الحو اـ اتحسيف نظ - ب
 .الدنيات المستويا

ء اداويميـــة بترقيـــة لتحادة القيـــاقـــة عال ": نابعنـــو ( Charles C., 2005) ســـةادر  -3
 ".لتنفيذيين اء المدر امريكية من وجية نظر الات المستشفيا

ء التحويميػػػة لممػػػدر ادة اديػػػة لمقيػػػالقياط امػػػنالاقػػػة بػػػيف لعالاسػػػة لمعرفػػػة وفيػػػـ الدر اىػػػدفت ىػػػذه 
سػػة عمػػى الدر اركػػزت  اكمػػ .ائيػػادالصػػحية وسػػبؿ ترقيػػة ات المؤسسػػاء ادامػػى عذلػػؾ  ثػػراو لتنفيػػذييف ا
حيػث ، مريكيػةالالمتحػدة ات ايػلوالامستشػفى ب( 144) فضػؿاء فػي اعضػاذييف ممف ىـ لتنفياء المدر ا

 ءىػػػـار اس التنفيػػػذييف لقيػػػاء المػػػدر اسػػػة حيػػػث خضػػػع الدر اء اجػػػر مستشػػػفى كعينػػػة ال( 46) راختيػػػاتػػػـ 
حػث الباـ اقػ اكمػ، سػةالدر اء اجػر مستشػفى ال( 19) ب مػنيـاسػتجاحيػث ( MLG5) سطة مصػفوفةابو 
ئج النتػاظيػرت بعػض او  ت.المستشفياء تنفيذييف في تمؾ امدر ( 6) مع عددت شخصية بالاء مقاجر اب
 : يمي ام

لتنفيػػذييف ممػػف ىػػـ اء المػػدر التحويميػػة وسػػموؾ ادة القيػاد ابعػػاليػػة بػػيف اطيػػو عارتباقػػة توجػد عال - أ
 ء.استقصلال اخضعو 
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ى ت المستشػػفيات اء وترقيػػة مخرجػػادالتنفيػػذييف عمػػى اء المػػدر ابي لسػػموؾ ايجػػاثير اؾ تػػاىنػػ - ب
 لبحث.ا اي شمميلتا

 : سةالدر ا التي قدمتيات التوصياومف 

 رية.ادالات المستويافة ادية في كالقياتيـ ار اء وتنمية ميالمدر اـ بتدريب اىتمالا - أ

 مريكية.الالصحة ات اـ في مؤسسافز بشكؿ عالحو اـ اتحسيف نظ - ب

ت المؤسسػػػالتحويميػػػة فػػػي ادة القيػػػات ار اكوسػػػيمة لتعزيػػػز ميػػػ( MLQ5) د مصػػػفوفةاعتمػػػا - ت
 لحكومية.اصحية لا

لتنظيمـي ام التـز ال التحويميـة عمـى ادة القيـا ثرا" : نابعنو ( ( Chien-L. Liu, 2005 سةادر  -4
 ". نايو ات في تالمعموما اعية لتكنولوجيالصنات المنشاسة مطبقة عمى ادر : ممينالعا اورض

ؿ مميف مػػف خػػالالعػػا التنظيمػػي وكػػذلؾ رضػػاـ التػػز الاسػػة لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى الدر اىػػدفت ىػػذه 
ـ اولقد قػ، عيةالصنات المعموما ات تكنولوجيامميف في منشالعالتحويمية عمى ادة القيات اثير سموكيات
رىـ بطريقػة اختيػات وقػد تػـ الشركافي تمؾ  اموظف( 440) عمى( MLQ5) حث بتطبيؽ مصفوفةالبا

 حػػث لتعبػػر عػػف جػػوىرالبا اغياصػػفرضػػية ( 16) راختبػػال فاسػػتبيالاة سػػئمابػػة عمػػى اجئية لالاعشػػو 
 سة.الدر امشكمة 

 : سةالدر ا اءت بيالتي جائج النتاىـ اومف 

مميف فػي العػا التنظيمػي وكػذلؾ رضػاـ التز الالتحويمية عمى ادة القياد ابعضح الاثير و اؾ تاىن - أ
 سة.الدر ات مجتمع امنش

 : لبحثا التي قدميات التوصياىـ اومف 

لخدميػػة ات المؤسسػػاثػػؿ م فايو ات مختمفػػة فػػي تػػاعػػالتحويميػػة عمػػى قطادة القيػػاتعمػػيـ بحػػوث  - أ
 حة.السياو لتعميـ الصحة و امثؿ 
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 ( 3)جدول ى
 بقةالسات اسالدر اممخص 

ة ادالالعينة و ا ليدفا لسنةا /حثالبا لرقما
 لجوالذي تعالموضوع ا لمستخدمةا

 لفمسطينيةات اسالدر ا: والا

1. 

ــــــــــو ا ــــــــــدب ، فاى
2011 

دة القيػػػػػػػػالتعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػى دور ا
ليػػػة التحويميػػػة فػػػي تطػػػوير فعا
لػػػة ارس وكايف فػػػي مػػػدلمعممػػػا
 لدولية بغزةالغوث ا

 ئيةاعينة عشو 
 فاستبيارة استما

رسػػػػػػػػة الوقػػػػػػػػوؼ عمػػػػػػػػى درجػػػػػػػػة مما
لتحويميػػػة ادة ارس لمقيػػػالمػػػدامػػػديري 

فػػػػػػػػي  اىمتياوكػػػػػػػػذلؾ ومػػػػػػػػدى مسػػػػػػػػ
 لمعمميف.اء اداتحسيف 

4. 

دة القيػػػػػػػاقػػػػػػػة ثػػػػػػػر عالاس اقيػػػػػػػ 2010، لرقبا
مميف العػػػػػػالتحويميػػػػػػة بتمكػػػػػػيف ا

لفمسػػػػػػػطينية ات امعػػػػػػػالجافػػػػػػػي 
 ع غزةابقط

 ئيةاعينة عشو 
 فاستبيارة استما

دة القيػػػػػػػػػػاد ابعػػػػػػػػػػالتعػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػى ا
عمػػػػى  اثرىػػػػاو ( MLQ4) لتحويميػػػػةا

ري ادالا لبعػػدامميف فػػي العػػاتمكػػيف 
ع ات قطػػػػػامعػػػػػاديمي فػػػػػي جاكػػػػػالاو 

 غزة.

1. 

دة القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ دور استكشػػػػػػػػػػػػػػػػػا 2008، عيسى
ء ادالتحويميػػػػػػػة فػػػػػػػي تطػػػػػػػوير ا

ويػػة فػػي نالثارس المػػدامػػديري 
 ت غزة.افظامح

 سحيةعينة م
 فاستبيارة استما

رسػة مػديري اقػع ممالتعرؼ عمى و ا
لتحويميػػة ادة اويػػة لمقيػػنالثارس المػػدا

ويػػة بغػػزة بيػػػدؼ نالثارس المػػدافػػي 
لسػػػػػػػػػبؿ افضػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػى الوصػػػػػػػػػوؿ ا

ـ اسػػتخدائيػػـ فػػي ضػػوء ادالتطػػوير 
 ( MLQ5) لتحويميةادة القياد ابعا

 لعربيةات اسالدر ا: ايناث

1. 

، لمبيضــــــــــــــــــــينا
2013 

دليػة التبا) ريةادالادة القيادور 
فػػػػػػػػػػػػػػي تنفيػػػػػػػػػػػػػػذ ( لتحويميػػػػػػػػػػػػػػةاو 
فػػػػػػي  تيجيواسػػػػػػتر الاؼ اىػػػػػػدالا
 ردنيةالالبيئة ارة اوز 

 ئيةاعينة عشو 
 فاستبيارة استما

ىمة بعػض التعرؼ عمى مدى مسا
لحديثػػة فػػي تجسػػيد ادة القيػػاخؿ امػػد
لبيئػة ارة ابػوز  تيجيواستر الاؼ اىدالا
ت الشػػػركالتطبيؽ عمػػػى اردنيػػػة بػػػالا
 لحديثة.اعية الصنا

4. 
دة القيػػػػػػػػاد ابعػػػػػػػػاثػػػػػػػػر اس اقيػػػػػػػػ 2011، داحم

لتغييػػػػػػر ارة ادالتحويميػػػػػػة فػػػػػػي ا
 ئيةاعينة عشو 

 فاستبيارة استما
عػػػؿ بػػػيف التفالتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى ا

 لتحويميػػػػػػػػػػػػػػػةادة القيػػػػػػػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػػػػػػػر اعن
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى ة ادالالعينة و ا ليدفا لسنةا /حثالبا لرقما
 لجوالذي تعالموضوع ا لمستخدمةا

لتنظيمػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي مستشػػػػػػػػػػػفى ا
 حمر بدمشؽالاؿ ليالا

(MLQ4 ) لتغييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اوعمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
ؿ ليػػػالاخػػػؿ مستشػػػفى التنظيمػػػي دا
 لسوري.احمر الا

1. 

دة القيػػػػػػػاقػػػػػػػة ثػػػػػػػر عالاس اقيػػػػػػػ 2011، ديمالغا
ء لػػػػػوالات التحويميػػػػػة بمسػػػػػتويا
دة حػػػػرس الػػػػدى قيػػػػ لتنظيمػػػػيا
 لمكرمة.اة لحدود بمنطقة مكا

 عينة قصدية

 فاستبيارة استما

 لتحويميػػػػػػةادة القيػػػػػػاقػػػػػػة سػػػػػػة عالادر 
(MLQ4 )ء لػػػػػػػػػػػػػػػػوالات ابمسػػػػػػػػػػػػػػػتوي
ييف نالميػػداط الضػػبالتنظيمػػي لػػدى ا

لحػػػػػػػػػػدود بمكػػػػػػػػػػة ادة حػػػػػػػػػػرس ابقيػػػػػػػػػػ
 لمكرمة.ا

0. 

لتحويميػػػػة ادة القيػػػػاثػػػػر اس اقيػػػػ 2006، زميالعا
 ري ادالاع ابدالاب اقتيوعال

 ئيةاعينة عشو 

 فاستبيارة استما

دي القيػالػدور اىميػة التعرؼ عمى ا
لتحػػػػػػويمي ائػػػػػػد القات اوكػػػػػػذلؾ سػػػػػػم
ع لديػػػػو ولػػػػدى ابػػػدالافر اومػػػدى تػػػػو 

رة المػػػػػػػػػػػػدنييف فػػػػػػػػػػػػب وز امميف العػػػػػػػػػػػػا
 لسعودية حسػب مصػفوفةاخمية الدا
(MLQ4 ). 

 جنبيةالات اسالدر ا: الثاث

1. 

Mario & 
Keys, 2010 

ت اقػػة بػػيف سػػػموكيلعالاس اقيػػ
رس المػدالتحويمية في ادة القيا
عمػػػػػػػػػػػػى  اثرىػػػػػػػػػػػػاو لمتوسػػػػػػػػػػػػطة ا

 فسػػػػػيالدر اب لطػػػػػالاتحصػػػػػيؿ 
 لمسيسبي اية في وال

عينػػػػػػػػػػػػػػة طبقيػػػػػػػػػػػػػػة 
 ئيةاعشو 

 فاستبيارة استما

قػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف لعالالتعػػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػػى ا
ز اجػػػػػػػػػػػػػػنالالػػػػػػػػػػػػػتعمـ و ات امجتمعػػػػػػػػػػػػػ

س المػػػػدر اي ب فػػػػديمي لمكػػػػالاكػػػػالا
لريفيػػػػػة اطؽ المنػػػػػالمتوسػػػػػطة فػػػػػي ا
دة القيػػػػػػػػات اسػػػػػػػػموكي لػػػػػػػػىا اداسػػػػػػػتنا
 لتحويمية.ا

4. 
Bruch & 

Walter, 
2007 

لتنظيميػػة الييكمػػة اثػػر اسػػة ادر 
لػػػػوظيفي لػػػػػدى ا الرضػػػػاعمػػػػى 

لتحويميػػػػة مػػػػف وجيػػػػة ادة القيػػػػا

عينػػػػػػػػػػػػػػة طبقيػػػػػػػػػػػػػػة 
 ئيةاعشو 

 فاستبيارة استما

لييكمػػػػة ار ثػػػػامػػػػف  اينالتحقػػػػؽ ميػػػػدا
دة القػػػػػات التنظيميػػػػة عمػػػػػى سػػػػموكيا
لػػػػػوظيفي ا الرضػػػػػايف مػػػػػف يلتحػػػػػويما
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

ى ة ادالالعينة و ا ليدفا لسنةا /حثالبا لرقما
 لجوالذي تعالموضوع ا لمستخدمةا

 ؿ تطبيػػػػؽ نمػػػػوذجلػػػػدييـ مػػػػف خػػػػال رية.ادالات ادالقيانظر 
(MLQ5 ). 

1. 

Charles C. 
2005 

لتحويميػة ادة القياقة س عالاقي
ت المستشػػػػػػػػػػػػػفيا ءادابترقيػػػػػػػػػػػػػة 

مريكيػػػػػة مػػػػػف وجيػػػػػة نظػػػػػر الا
 لتنفيذييف.اء المدر ا

 ئيةاعينة عشو 

 فاستبيارة استما

ديػػػػػػة القياط امػػػػػػنالالتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى ا
ء اداعمػى  اثرىػالتنفيذييف و اء الممدر 

لػػػى ا اداسػػػتنالصػػػحية ات المؤسسػػػا
( MLQ5) لتحويميػػػةادة القيػػػاد ابعػػػا
. 

0. 

Chen L. Liu, 
2005 

لتحويميػة ادة القياقة س عالاقي
 التنظيمي ورضػاـ التز الاعمى 

لتطبيؽ عمػػػػػػػػػػى امميف بػػػػػػػػػػالعػػػػػػػػػا
 اعة تكنولوجيػػػػػػات صػػػػػػنامنشػػػػػػ

ت فػػػػػػػػي جميوريػػػػػػػػة المعمومػػػػػػػػا
 .فايو ات

 ئيةاعينة عشو 

 فاستبيارة استما

ـ التػػػػػػػػػػز الالتعػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػدى ا
مميف العػػػػا التنظيمػػػػي وكػػػػذلؾ رضػػػػا

ت ادالقيػػػػػػػات اؿ سػػػػػػػموكيمػػػػػػػف خػػػػػػػال
ؿ تطبيػػػػػػػػػؽ لتحويميػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالا

 .( MLQ5) مصفوفة

 حثالبا مف عمؿ: لمصدرا

 : التعقيب عمى الدراسات السابقة: رابعاً 

باحػث والتػي اسػتعاف بيػا ال ات واألبحػاث العمميػةالسابقة والمتعمقة بالدراسفي ضوء الجداوؿ 
وجػػد ، باإلضػػافة إلػػى اإلسػػتفادة منيػػا فػػي تحديػػد مشػػكمة الدراسػػة وبنػػاء نموذجيػػا، لبنػػاء إطػػاره النظػػري

الباحػػػػث اف جميػػػػع الدراسػػػػات الفمسػػػػطينية والعربيػػػػة الػػػػواردة وغيرىػػػػا أيضػػػػًا تناولػػػػت موضػػػػوع القيػػػػادة 
مع  ةمشترك قواسـلدييا  لكف اظيرت الدراسات األجنبية بأفو  (،MLQ4) التحويمية بأبعادىا األربعة

عممػػًا بػػاف ىػػذه الدراسػػة وكػػذلؾ (، MLQ5) ىػػذه الدراسػػة فيمػػا يتعمػػؽ بابعػػاد القيػػادة التحويميػػة الخمسػػة
الزيػػػػارات الدراسػػػػات السػػػػابقة طبقػػػػت المػػػػنيج الوصػػػػفي التحميمػػػػي واتبػػػػاع اسػػػػموب اإلستقصػػػػاء وكػػػػذلؾ 

. والجػػدير ذكػػره ايضػػًا بػػأف معظػػـ الدراسػػات ت والمعمومػػات الالزمػػة لمحصػػوؿ عمػػى البيانػػا الميدانيػػة
طبيقيػػا فػػي مؤسسػػات متنوعػػة وتمػػارس اعمػػاؿ مختمفػػة فػػي حػػيف أف ىػػذه الدراسػػة طبقػػت تالسػػابقة تػػـ 

ىػػذه ز وىػػذا مػػا ميػػ، عمػػى قيػػادات سياسػػية لػػـ يسػػبؽ وأف تطرقػػت ليػػا ايػػة دراسػػة اخػػرى فػػي السػػابؽ
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 ىاالولىالفصل

 للدرادةىالمنكجيىاإلطار

جػدير ذكػره بػأف نتػػائج ىػذه الدراسػة تطابقػت مػع العديػد مػف نتػػائج وال، الدراسػة عػف الدراسػات األخػرىى
وىػػذا مػػا يؤكػػد ويعػػزز المسػػار ، الدراسػػات السػػابقة فػػي حػػيف اختمفػػت مػػع الػػبعض مػػف تمػػؾ الدراسػػات

البحثي الجيد ليذه الدراسة مف خالؿ طرؽ الباحث لمشكمة الدراسة الحالية بعمؽ كبير رغـ ما وجيو 
وىػػذا بػػدوره سػػيفتح ، مػػى البيانػػات والمعمومػػات النظريػػة والميدانيػػةمػػف صػػعوبات جمػػة فػػي الحصػػوؿ ع

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

شػػػارة إى نمػػػاذج لقيػػػادات فمسػػػطينية أمثػػػاؿ القائػػػد الراحػػػؿ ياسػػػر عرفػػػات او اإلمػػػاـ الفمسػػػطيني مػػػع اإل
 الشييد أحمد ياسيف .

 (: البحثية) الفجوة العممية: مساً اخ

 : تيةاأل  نقاطليذه الدراسة في ال( البحثية) تكمن الفجوة العممية

ى قيػػادات ناشػػػطة فػػػي تعتبػػر الدراسػػػة العمميػػة األولػػػى التػػػي تناولػػت تطبيػػػؽ القيػػادة التحويميػػػة عمػػػ .1
نما عمى مستوى البمداف العربيػة األحزاب والحركات السياسية فػي حػيف ، ليس فقط في فمسطيف وا 

 اف معظـ الدراسات المشابية طبقت عمى قيادات إدارية في منظمات خدمية بالدرجة األولى .

فػي حػيف ( MLQ4) معظـ الدراسات العربية تناولت القيػادة التحويميػة مػف حيػث أبعادىػا األربعػة .4
 . ( MLQ5) أف ىذه الدراسة تناولت ابعاد القيادة التحويمية بأبعادىا الخمسة

تعتبػػػػر ىػػػػذه الدراسػػػػة مػػػػف األبحػػػػاث النػػػػادرة والتػػػػي حػػػػددت فييػػػػا األىػػػػداؼ اإلسػػػػتراتيجية لمشػػػػعب  .1
فػػي حػػيف أف كثيػػر مػػف الدراسػػات تعاممػػت مػػع ىػػذه األىػػداؼ بشػػكؿ (، كمتغيػػر تػػابع) الفمسػػطيني

 .( كمتغير مستقؿ) كمي أو جزئي

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

 مف وجية نظر سياسية.



 

 

 

 

 

 

 ٍنانثانفصم ا
 نتحىَهُت ادة اهقُن ادلذخم اإلدارٌ 

 

 مقدمة. 

 لتحويميةادة القيا ىيةام: ولال المبحث ا.  

 لتحويميائد القا: ينالثالمبحث ا. 

 لتحويميائد المستقبمية لمقات التحديا: لثالثالمبحث ا. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ولالادلبحث ا
 نتحىَهُتادة انقُا هُتام

 تمييد. 
 لتحويميةادة القيامفيوم : والا. 
 لتحويميةادة القياد ابعا: ايناث. 
 لتحويميةادة القياط امنا: الثاث. 
  لتحويميةادة القيا اعمييتقوم لتي امة العادئ المبا: ابعار. 
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 الثانيىالفصل

ىللقوادةىاإلداريىالمدخل 
 التحوولوة

ى

 : تمييد

وتبػػايف ، ُيعػػّد مفيػػوـ القيػػادة مػػف المفػػاىيـ السػػموكية التػػي اثػػارت كثيػػرا مػػف النقػػاش والخػػالؼ
ض كمػػا تػػداخؿ مفيوميػػا مػػع بعػػ، تعريفيػػا وفقػػا لممعالجػػات المختمفػػة التػػي عرضػػتيا المػػدارس الفكريػػة

، تحديد مفيـو القيادة تحكمو مجموعة مف العوامؿ االجتماعية لذا فإف، المفاىيـ االخرى المشابية لو
وال احػػد ينكػػر ، واالىػػداؼ المػػراد تحقيقيػػا، والثقافيػػة والنظػػاـ القيمػػي السػػائد فػػي المجتمػػع، والسياسػػية

البحػػػوث والدراسػػػات  اذ اف معظػػػـ، وجػػػود حاجػػػة قويػػػة وماسػػػة الػػػى القيػػػادة الجديػػػدة الدارة المؤسسػػػات
واف القائػػد النػػاجح والفعػػاؿ ىػػو الػػذي ، القيػػادة عػػامال رئيسػػا وميمػػا لتحقيػػؽ اىػػداؼ المؤسسػػة اعتبػػرت

ابػو ) واسػتخداـ الػنمط المناسػب فػي الوقػت المناسػب، يتسّمح بقاعدة عريضػة مػف المػداخؿ واالسػاليب
 .(00-01: ص، 4411، ىداؼ

القيػادة التحويميػة باعتبارىػا رافػدًا مػف روافػد  وفي ضوء ما سػبؽ يمكػف لنػا التعػرؼ عمػى واقػع
 : القيادة اإلدارية وىذا ما سيأتي عمى ذكره الباحث فيما سيأتي

 لتحويمية ادة القيامفيوم : والا

 : دةالقيامفيوم  -1

عندما تستخدـ كممة "قائد" او "قيادة" في لغة الحياة اليومية نممس وجود اختالؼ كبير حػوؿ مػا 
اذ ال نجػػد اتفاقػػا عمػػى تعريػػؼ "القيػػادة" ونجػػد اتفاقػػا اقػػؿ حػػوؿ مػػا ينبغػػي اف ، يفالمفيػػوم بيػػذيفقصػػد 

الػى العبػارات الطويمػة والنظريػات ، اف تعريفات القيادة تمتد مف العبارات القصيرة العامػة، تكوف عميو
 .( 446: ص، 4448، وميدي، العرفي: )ويمكف إلقاء الضوء عمى ذلؾ فيما سيأتي التفصيمية

 : غةدة لالقيا ( أ

، داقتيػالادة و القيػا الخمػؼ ومنيػالّسوؽ مػف اـ و امالقود مف اف: لّسوؽالَقوْد وىو نقيض ادة مف القيا
 وفرُس ، دةاجمع قلاو ، لخضوعاد اقينالاو ، دةالقياُد بو كاُيق الكسر مالمقود باو ، دائد مف قاؿ رجؿ قاوُيق
لمثؿ. اب عمى السحالريح ادت اوق، دةاقيلاسـ مف ذلؾ كمو الاو ، داليؿ منقذ: قوداد و امنق َسِمُس : قُؤود
 .(1144: 2009، ديابالفيروز ا) يمتفت قود الاورجؿ ، ئدالقادة مصدر القياو ، فونالجبؿ ائد مف القاو 
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 :  احصطالادة القيا ( ب

ثير فػػي التػػاعمميػػة : ايػػناب( Wolfram & Moh, 2009: 265r) ـ ومػػوىراولفػػر  اعّرفيػػ  -
 .ليدؼ وتحقيقو"اة وضع بميم امياعة منظمة عند قيات جماطانش

ثير الشػخص لمتػارسػو الػذي يماط النشاذلؾ : ايناب( ( Meust, 2010: 140ميوست  اوعّرفي  -
 ."التي يرغبوف في تحقيقياؼ اىدالاونوف لتحقيؽ بعض اخريف وجعميـ يتعالافي 

ت اطامػو بتوجيػو نشػالفرد عند قياسموؾ : ايناب،( Shandrina, 2007: 21) ادرينناش اعّرفي  -
لمبذولػة الجيػود ا": ايػنادة بالقيػا اعّرفػ فقػد( 446: ص، 4448، لعرفي وميديا) اما، عة"اجملا

عمميػػػة  دةالقيػػػاف، "دافػػػر الالمنّظمػػػة و اؼ اىػػػدالػػػى الموصػػػوؿ  او تغييرىػػػاس النػػػاثير فػػػي سػػػموؾ المتػػػ
 د. افر الابيف  اميكيادين عالاتتضمف تف

ئػػد القادي لممرؤوسػػيف مػف قبػؿ المػالػدعـ اتقػػديـ : ايػناب( Bass, 1997: 135) سابػ اوعرفيػ -
طة اتيػة وذلػؾ بوسػالذالح المصػاعػة عمػى الجمالمرؤوسيف لتغميب مصػمحة او تحريؾ ا، دليالتبا
 لتحويمي. ائد القا

دة القيػػاو ، ـالعػػاليػػدؼ او ، ئػػدالقالشػػخص او ، عػػةالجما: دة ىػػياسػػية لمقيػػاسالاصػػر العناف امػػف ىنػػ
وىػي نتيجػة ، ريالحضػافي و الثقػاثو اموقعو وتر  فاك اميم فاسنالالى طبيعة اية تستند عاجتماىرة اظ
يبػرز  فاحػد ينػتج عنػو ضػرورة او  فاوزمػ فالمشترؾ في مكالوجود اف، لبشراعي بيف اجتمالاعؿ التفا

ية ناسػػناىرة اسػػية ظػػاسالا ادة فػػي صػػورتيالقيػػاف، وتنظػػيـ شػػؤونيـ، دافػػر الالموجػػود مػػف يتػػوّلى توجيػػو 
 .(04: ص، 4445، مةسال) عيةاجتماسموكّية 

قػػة ت عالاسػػية ذاسات امصػػطمح ثبػػّد مػػف فيػػـ ثػػال ال، دةافيػػد لمقيػػلػػى تعريػػؼ مالتوّصػػؿ اجػػؿ اومػػف 
 (: 51: ص، 4449، فاكنع) دة ىيالقياشرة بامب

 خريف.الاثير في امنة لمتالكالمقدرة التي تعني ا: لقوةا -

موؾ ثير فػػػي سػػػاو بغيػػػر وعػػي لمتػػػاقّوتػػو بػػػوعي  ارس شػػػخص مػػػايمػػػ الػػػذي يظيػػػر عنػػدما: ثيرالتػػا -
 تو.اىاتجاخر و اشخص 

 لمنظمة.اب نالممنوحة مف جاو اتجة النالقوة التي تعني ا: لسمطةا -
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لمرؤوسػػػيف اعيػػػة لتوجيػػػو اجتمادة عمميػػػة سػػػيكولوجية القيػػػا فابقة يتػػػػّػضح السػػػات التعريفػػػاًء عمػػػى ابنػػػ
، ؼ معينػػة بشػػكؿ مرغػػوباىػػدالتنسػػيؽ بيػػنيـ لتحقيػػؽ او ، وسػػموكيـ، عرىـارىـ ومشػػافكػػاثير فػػي التػػاو 

 ، تواومؤلف، لفرداؿ اعماؿ ثير قد يحدث مف خالالتا اوىذ

  لتحويميةادة اريخي لمقيالتالمدخل ا  -2

مػف  لعديػدا تالنظريػا ىػذه فػرزتا وقػد، دةالقيػا ىرةاظ تفسر لتيا خؿالمداو  تالنظريا تعددت
 بعيفالتا عف فضال) ئدالقا تاصف عمى اتقريب ركزت جريتا لتيا لمبكرةا تاسالدر اف ديةالقيا ذجالنما
 لتػيا خؿالمػدا ىػذه ومػف، دةالمقػ لفعمػيا لسػموؾا سػةالدر  انسػبي لحديثػةا تاسػالدر ا وتحولػت( لموقػؼاو 

 .(15، ص: 4448، لعمريا) لتحويميةا دةالقيا نظرية ئدالقا سموؾ عمى ركزت

 اىذ ؿخال مف دة وسعىالقياه اسما اميم اباحث جيمس بيرنز كتالباكتب  1978ـ العافي 
 تاءاجػر الا وا مرؤوسػييـ عمػى ثيرالتػا وا لتحفيػز دةالقػا يسػتخدمو لػذيا لسػموؾا حديػدت لػىا بالكتػا
 لفئةا، ثيرالتا مف سعتيفاو  فئتيف تتضمف كسمسمة ديالقيا لسموؾا( بيرنز) ووصؼ، لذلؾ لمستخدمةا
 لمرؤوسػيفاو  دةالقػا فابػ داعتقػالا عمػى لسػموؾا اىػذ ىوبنػ لتحويميػةا دةالقيػا اعمييػ يطمػؽ ولػىالا

، 4440، لعمػريا) قيػةخالالا لمثػؿاو  لتحفيزا مف عمىا تامستوي لىا ابعض بعضيـ رفع يعوفيستط
 خػرىا تاونظريػت اسػادر  لظيػور يػةالبدا لتحويميػةا دةالقيػا عػف بيرنػز فكػرة تنػاك ا. كمػ( 14: ص
 .وجوا مف لموضوعافكرة  لىا ليضيؼ اىذ ولتاتن

 عمى دةالمق لتحفيزيا ثرالا فايرى  فيو، لتحويميةا دةالقيا حوؿ صةالخا نظريتو( بيرنز) قدـ
 لكػي بعيفالتػا يحفػز فيػو، ئػدالقا نحػو ـاحتػر الاو  باعجػالاو  لثقػةاو  ءلوالابػ شػعورىـ يتضػمف بعيفالتػا

 ـالميػا زاجػنا عمػى عاتبػالا حػث ويػتـ، صػالا عممػو مػنيـ متوقػع ىػو اممػ كثػرا اوينجػزو  ايخػدمو 
، لعمػريا) ئيةاسػتثنالا تيـار اتيـ وميػالقػدر  ار نظػ، لمنظمػةا تاجػاحتياب كثػرالا ـاىتمػالاو  لضػروريةا

 .(11: ص، 4440

 نظريػة وضػع اعنػدم سابػ تاماسػيا ؿخػال مػف اممحوظػ اتطػور  لتحويميةا دةالقيا شيدت وقد
 يعػرؼ امػ وىػو ديالقيػا لسػموؾا مػؿاعو  سالقيػ ييساومقػ ذجانم الي ووضع لتحويميةا دةالمقي منيجية
 عيابػدالا لتشػجيعاو  اريزمػالكا ىػي لتحويميػةا دةايػلمق صػراعن ثػةثال تضػمف لػذيا MLQس ابمقيػ
 .لفرداب ـاىتمالاو 

 فػيو  ةالمسػتوحا فعيػةالدا عميػو طمػؽا ابعػار  امكونػ ـ 1994 ـاعػ فػي( سابػ) ؼاضػا
 يتضػمف، ئيػةاجر الاو  لتحويميػةا دةالمقيػ ثػةاحد كثػرا اموذًجػن فوليػواو  سابػ مػف كػؿ قػدـ ـ 1991ـاعػ
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 ،لػيليالا) لتحويميػةا دةالقيػا تحػدد خػرىالا ربعػةالاو ، ئيػةاجر الا دةالقيا تحدد امني ثةثال صراعن سبعة
( فوليػواو  سابػ) قبػؿ مػف اتيػادو او  لمنظريػة لبحػوثا ؿخػال مػف تطػوير ذلػؾ بػعت( 19، ص:4441

 وتقػويـ تػدريب مجابرنػ وكػذلؾ، دةالقيػا لتطػوير مػؿالكا لمػدىاب لمعػروؼا لمطػورا لنمػوذجاو  لتقويميػةا
 شػكؿ عمػى لنظريػةا قػدمت اكمػ، اعػاتبت اسػالدر او  ثابحػالا لػتاتو ثػـ  ة.لتحويميػا دةالقيػا نظريػة فػي
 حكوميػة، وتربويػة وصػحية عيةاصػن مختمفة تاومؤسس تاعاقط مف دةالقا مف ؼالالا تالمئ مجابر 
 (.48، ص: 4447، فيلمخالا) صةاخ ـا تناك

 ريادالتحويمية من منظور ادة القيا -3

    دة  ا   لقي ا    ففي      دلية؛ ا   لتب ا   دة ا    لمقي   بال ا  مق  ،    رية ا د ال ا   دة ا   مقي ل  ا    جديد      مدخال         لتحويمية ا   دة ا   لقي ا     مدخؿ ُ   ّ ُيعدّ 
          لمرؤوسػوف ا     يقػدـ  ذ ا  ،         لمرؤوسػيف ا     وبػيف     بينػو   دؿ ا  تبػ      عمميػة   رة ا د  لػال     ممػثال   ئػد ا  لق ا   رس ا  يمػ     دليػة ا   لتب ا
   . ت ا     لعقوب ا  و ا  ت ا ف ا   لمك ا   ئد ا  لق ا     يقدـ  ا    بينم  ،  ؿ ا  عم ال ا  ز  ا ج ن ا

 خػذاي ذا، لعمػؿا طريقػة فػي بيػةايجا تاتغييػر  ثاحدال ئدالقا يسعى لتحويميةا دةالقيا في لكف
 غير ئيةاستثنا ثاحدا ودوف طبيعي بشكؿ راس الماط لعمؿا في يتدخؿ فال، ءاستثنالارة بادالا ابمبد

 ءادالا فػي تافػاحر نا مػف يحػدث امػ ويصػحح مرؤوسػيو ءادا بعايتػ اىكػذ وىػو، تدخمػو تبػرر ديػةاع 
 .(11: ص، 4448، لحيالصا)

لقػػػػيـ اوىػػػي تركػػػػز عمػػػػى ، دةالػػػػى قػػػػاد وتحػػػويميـ افػػػػر الاييػػػػر لتحويميػػػػة عمػػػى تغادة القيػػػػاتعمػػػؿ 
ممتيـ اتيـ ومعاجاع حاشباد و افر الافع اوتشمؿ تقديـ دو ، جؿالاؼ طويمة اىدالايير و المعاو   ؽخالالاو 
ئػػد القا"ف، لمسػػتقبميةالرؤيػػة اتيػػة و ارزمالكالصػػبغة ات ادة ذالقيػػاوىػػي عمميػػة تنػػدرج ضػػمف  ، يةناسػػناب
ليػػػة الحات امػػػالتز الاز اجػػػنلمرؤوسػػػيف بحيػػػث يزيػػػد مقػػػدرتيـ الاخػػػؿ امنػػػة دالكاقػػػة الطالتحػػػويمي يقػػػدر ا
 . ( 16: ص، 4414، لنورابو ا) منيـلمطموبة المستقبمية او 

 ت والالمحػادة مػف القيػاسػع مػف امو لوصػؼ مػدى و اسػتخدايمكػف  لتحويمية مدخالادة القياتعّد 
 ثير فػػػيا؛ لمتػػػاعاتسػػػاكثػػػر الات والامحػػػلالػػػى الفػػػردي المسػػػتوى المرؤوسػػػيف عمػػػى اثير فػػػي الدقيقػػػة لمتػػػا
  امحوريػػػػػ التحػػػػػويمي يػػػػػؤدي دور ائػػػػػد القا فالػػػػػرغـ مػػػػػف اوعمػػػػػى ، اكمميػػػػػات بافػػػػػالثقاو  ات كميػػػػػالمنظمػػػػػا 

لعمميػػػة اخر فػػػي الادة يػػػرتبط كػػػؿ مػػػنيـ بػػػالقػػػالمرؤوسػػػيف و ا فا الالتغييػػػر التعجيػػػؿ فػػػي حػػػدوث افػػػي 
 .( 11: ص، 4414: لرقبا) لتحويميةا

، صػػمية ليػػـالات التوقعػػامميف عمػػى تخطّػػي العػػالتحويميػػة تحػػّث ادة ايػػلقا فا( سابػػ) كػػداوقػػد 
دة القيػاؿ ئد مػف خػالالقاويركز ، افياىدالمنظمة و العمؿ وتقنعيـ بقبوؿ ميمة امميف بالعاعمية اوتزيد ف
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لتحويميػػة ادة القيػاوتتميػػز ، منػوئػػد العافو وتعظػيـ اكتشػػاؿ عمػى ويعمػػ، لمسػتقبؿاىميػػة التحويميػة عمػى ا
ىػػو جديػػد  اء كػػؿ مػػائمػػة ور السػػعي بصػػفة دالتحػػّدي و الرغبػػة فػػي المسػػتمرة و الحركػػة اويػػة بالز امػػف ىػػذه 
 ( Bass, 2001: 66 ) لوؼ.اوغير م

 وؿ مػػف درس فكػػرةابيرنػػز  فاكػػ اوربمػػ، سػػيالسياريخ التػػالتحويميػػة مػػع ادة القيػػات فكػػرة انشػػو 
 ايقػدـ وعػود دليالتبػاسػي السيائػد القادليػة فالتبادة القيػالتحويميػة و ادة القيػاسييف مػف منظػور السيادة القا
نجػح فػي  اذا التػي يحصػؿ عمييػات اصػو الابػؿ ات مقاناعاء اعطاو ائؼ الوظالتعييف في اخبيف بالمن
تيـ المرؤوسػيف ورغبػات اجػالػى رفػع مسػتوى حالتحويمي فيو يسػعى اسي السيائد القا اما، تاباتخنالا
لي التػػاوب، خػػبالناذ عمػػى شػػخص اسػػتحو الاجػػؿ امػػف ( موسػػام) تاجػػاعمػػى فػػي سػػّمـ حامسػػتوى  لػػىا

 . ( 65: ص، 4441، رياليو ا) دة.الى قا اثرىالمرؤوسيف عمى اتحويؿ  رة مشتركة يتـاستثاتحدث 

 المجػوء فييػاذ يػتـ اليػة ات فعادالقيػاكثػر امػف ( بيرنػز) لتحويمية مػف وجيػة نظػرادة القياُتعّد و 
 :Sama & Shoaf, 2008) ئيػةالنيائج انتػلاعمى ، كثرابشكؿ ، لتركيزاتية و الذات اماىتمالالى ا

 امف كونيػ بدال، راستمر امية ومتطورة باعممية ن اينالتحويمية عمى ادة القيالى القد نظر بيرنز (، 18
 اًء تحّوليػػابنػػ ابوصػػفي، لتحويميػػةادة القيػػاسػػة ادر  وتمػػت، دليػػةالتبادة القيػػافػػي  ات كمػػدالاو تبػػات اصػػفق

: ئص ىػػيالخصػػاوىػػذه ، دؿابشػػكؿ متبػػ امة ومعػػززة لبعضػػيئص مسػػتقاربػػع خصػػا اذ، وجػػوالامتعػػدد 
دة القيػاوتتضػح مػف مػدخؿ ، لفرديػةاريػة اعتبالاو ، لعقميػةارة اثػالاو ، ميػةاليالافعية الداو ، ليالمثاثير التا
بعيف وقػػيميـ لتحقيػػؽ التػػات اىػػاتجائػػد تغييػػر القاوؿ ايحػػ اعنػػدم، لتػػي تحػػدثاثير التػػالتحويميػػة عمميػػة ا

 .( Conger, 2002: 18) لتمكيفاـ و اليالاز عف طريؽ اجنالاعمى مف امستوى 

دت التػي اديػة القيات ارسػالممالتحويميػة نتيجػة لمتطػور و ادة القيػار اعتبالى المفكروف ايميؿ و 
طمػؽ عميػو ا فالػى ا، صػرةالمعالميػة العات التغيػر اممػو مػع ائػو وتعاداتو و اري لذادالائد القالى تطوير ا
ويػرّوج ، تيػةالذالتنميػة او ، زاجػنالامميف لتحقيػؽ العػاي يرفػع مػف مسػتوى لػذالتحػويمي وىػو ذلػؾ ائد القا

 ايالقضػػالػػوعي باليػػة و العاليمػػـ اعػػو اتبات ويسػػتثير فػػي المنظمػػات و المجموعػػالعمميػػة تنميػػة وتطػػوير 
 (107: ص، 1999، رياليو ا) فسيـنادة ثقتيـ بالذي يعمؿ فيو عمى زيالوقت الرئيسة في المية العا

 اسـية يقـوم عمييـاسا ناركاك التحويمية تبدو ىنادة ابقة لمقيالساىيم المفاموعة ض مجاستعر ابعد 
 : تيال اب ازىايجالتحويمية يمكن ادة القيامفيوم 

 لمرؤوسيف.ائد قبؿ القا ارسيالتحويمية عممية مستمرة يمادة القيا 

 ـلسالاة و او المسالعدؿ و القيـ مثؿ اتعمؿ عمى ترويج  اينقية؛ الخالادة التحويمية قيادة القيا. 
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 لمجموعػػػػػة الح الشخصػػػػػية لصػػػػػالحيـ اوز مصػػػػػاميـ لمعمػػػػػؿ؛ لتجػػػػػاليػػػػػالمرؤوسػػػػػيف و از يػػػػػتحف
 لمنظمة.او 

 ؼ تشػػبع اىػػدالػػى اويػػة بسػػيطة ناؼ ثاىػػدامػػف  امميف وتحويميػػالعػػاؼ اىػػدالعمػػؿ عمػػى تغييػػر ا
 لمستقبمية لممنظمة. الرؤية اوتدعـ  العميات الذات اجاح

 : اينالتحويمية بادة اقيلايمكن تعريف ، سبق اًء عمى ماوبن

ليػػػػة الحافعيػػػػـ اودو ، لمرؤوسػػػػيفالتغيير فػػػػي قػػػػيـ ائػػػػد بػػػػالقا اليػػػػعمميػػػػة مسػػػػتمرة يقػػػػـو مػػػػف خال
 لمستقبمي. المنظمة اغة رؤية مستقبمية تدعـ وضع اؿ صيـ لممنظمة مف خالالعالح المص اوتحويمي

  : لتحويميةادة القيا دابعا: ايناث

لتحويميػة فػي ادة القيػاصػر اعن تحديػد( Bass & Avolio, 1994) ؿامثػاحثيف البػاع بعػض اسػتطا
، لعقميػػػةارة اسػػػتثالا، لفرديػػػةات ار اعتبػػػالا، "اريزمػػػالكالي " المثػػػاثير التػػػا: )ىػػػي( MLQ4) دابعػػػاربعػػػة ا
 .( 0) لجدوؿ رقـايوضحو  اوىذ م( مياليالالحفز ا

 ( 4) جدول
 ( MLQ4) لتحويميةادة القياد ابعا

 وؿالالُبعد ا
 (اريزمالكا) ليالمثاثير التا

 :ينالثالبعد ا
 لفرديةات ار اعتبالا

 

 :لثالثالبعد ا
 لعقميةارة استثالا

 :بعالر البعد ا
 مياليالالحفز ا

عف قيمو  يتحّدث
 تواومعتقد

 ادافر اخريف الامؿ اُيع
كثر مف كونيـ مجّرد ا
 عةاء في جماعضا

ت اضافتر الاُيعيد فحص 
 اذا اقدة لتحديد فيمالنا

 ـ الائمة ت مالناك

 اسة عمايتحّدث بحم
 زهاجنايجب 

ىمية وجود حّس ايحّدد 
 قوي لميدؼ.

لديو  فلفرد الاييتـ ب
ت ات وقدر اجاحتيا

ت مختمفة عف اوطموح
 خريفالا

ت ايبحث عف تصّور 
مختمفة عند حؿ 

 تلمشكالا

ؤؿ عف ايتحّدث بتف
 لمستقبؿا

ز في اعتز الايزرع 
 طيـ بوارتبخريف الالا

خريف عمى دعـ الاعد اُيس
 لقوة لدييـ.ا طانق

جديدة لمنظر  ايقترح طرق
 تالميمّ اـ اتمافي كيفية 

لرؤية اُيوّضح 
 مؤسسةلمستقبمّية لما

بعد مف الى ايذىب 
جؿ اتية مف الذالحو امص

 عةالجمامصمحة 

في تدريس  ايقضي وقت
 خريف وتدريبيـالا

لنظر الى اخريف الايحث 
ت مف لمشكالالى ا

 ب مختمفةناجو 

ىمية اُيؤّكد عمى 
عي اد حس جموجو 
 .مؤسسةلالة ابرس

 ( Bass, Avolio & Jung, 1999: )لمصدرا
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( Rafferty & Griffin, 2004) و( Bass, Avolio & Jung, 1999) ؼ كػؿ مػفاضػاولقد 
 دابعػػػالمصػػػفوفة فػػػي خمسػػػة ابحيػػػث تصػػػبح ىػػػذه ( لتمكػػػيفا) ليالمثػػػالسػػػموؾ ا وىػػػو الا امسػػػاخ ابعػػػد
(LMQ5 ،)سػػػيةالخمالمعدلػػة المصػػفوفة اد اعتمػػاـ باقػػحػػث البا فابػػ ارة ىنػػاشػػالا روتجػػد (MLQ5 )

ت افػػي ذ اجريػػت حػػديثالتػػي العمميػػة ات اسػػالدر اث و ابحػػالالكثيػػر مػػف امػػع  اشػػياتم ىػػذه سػػتواؿ در خػػال
 كػػؿٌ  التػػي يستعرضػػيالتحويميػػة و ادة القيػػاد ابعػػاصػػر الحػػديث لعنالمنظػػور امػػع  اشػػياوذلػػؾ تم، ؽالسػػيا

 : ليالتالنحو اعمى حده عمى 

 ( : اريزمالكا) ليامثلاثير التا -1

ذج ادة كنمػػالقػػالػػى النظػػر المرؤوسػػيف عمػػى الػػذي يشػػجع السػػموؾ الي ىػػو ذلػػؾ المثػػاثير التػػا
ويعّد ، لعمؿ لممرؤوسيفاي نالتي تميـ وتوفر معالقيـ اد ايجالي في المثاثير التاويتمثؿ جوىر ، لمدور

ىػػي مجموعػػة  اريزمػػالكاف، ريزميػػةالكادة القيػػاو  اريزمػػالكاط بمفيػػـو ارتبػػالالي شػػديد المثػػاثير التػػامفيػػـو 
لى ا، لمرؤوسيفامف قبؿ  اُيحتذى بي اعمي ُمُثال اىادة بمقتضالقالتي يصبح السموؾ اط امنات و الصفا
و يتحػّدث نػالي بالمثػائػد القايتمّيػز حيػث  خػريف وتقػديرىـ وثقػتيـالاب اعجػايػـ يكونػوف محػؿ ناب ناج

طيـ ارتبخريف الالاز في اعتز الاوبزرع ، قوي لميدؼىمية وجود حّس اوبتحديد ، تواعف قيمو ومعتقد
ويتصػػّرؼ ، عػػةالجماجػػؿ مصػػمحة اتيػػة مػػف الذالحو ابعػػد مػػف مصػػالػػى او يػػذىب نػػالػػى افة اضػػا، بػػو

لتػػػي ات ار المينيػػػة لمقػػػر اقيػػػة و خالالائج النتػػػا فالحسػػػباخػػػذ باوي، خػػػريف لػػػوالاـ احتػػػر الػػػى ابطػػػرؽ تػػػؤدي 
لفيػػػـ اؿ لمغػػػزى مػػػف خػػػالاو المعنػػػى ائػػػد يضػػػع القاف ،لنفسالثقػػػة بػػػالقّوة و ابػػػ اويظيػػػر حسػػػ، ايصػػػدرى

عػف  ار افكػاع ويطػرح رؤى و اقنالالية عمى او يمتمؾ مقدرة عنا اكم، مميفالعالمستمريف مع اصؿ التو او 
ميـ اسػػتخدادة مػػف حيػػث القػػاتيوف يمكػػف تمييػػزىـ عػػف غيػػرىـ مػػف ارزمػػالكادة القػػاف، لمنظمػػةامسػػتقبؿ 

 ,Kirkland) مميف.العػالػدى  اضػحاو  اعػاطبناوتتػرؾ  اثير اتػرية مينية مصػقولة ُتحػدث ادات ارسالمم
2011: 171-173 ) 

    قيػة   خال ال ا     لقػيـ  ا  و   ،        لمعنويػة ا     لػروح  ا  و   ،    برة ا   لمثػ ا            ت مرتفعة مف  ا           فر لديو درج ا       لي تتو  ا   لمث ا   ئد  ا  لق ا   ف ا 
            لمرؤوسػيف مػف  ا       ء بقػيـ  ا   رتقػ ال ا             ب مقدرتػو عمػى  نػ ا    لى ج ا        ثروف بو  ا   ويت  ،                  لجميع يمتفوف حولو ا         لتي تجعؿ  ا

     يحقػؽ    ا         لرسػمية بمػ ا          مو لسػمطتو  ا    سػتخد ا        لة وعػدـ  ا   لرسػ ا       لعميػؽ ب ا  س  ا  حس ال ا      لية و  ا   لمث ا      لرؤية  ا   ير      ؿ توف  خال
   (   15  :  ص  ،     4448  ،     مرعي )         لشخصية. ا    لحو  ا  مص
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 ( دافر الاية ارع) لفرديةات ار اعتبالا  -2

 اشخصػي امػاىتمايعطػي  فا اليػئد مػف خالالقالتي يستطيع السموؾ اط امناىي مجموعة مف 
صػػة بكػػؿ مػػرؤوس الخات الرغبػػات و اجػػاحتيالالػػى مسػػتوى التعػػرؼ اؿ وذلػػؾ مػػف خػػال، لكػػؿ مػػرؤوس

  .(18: ص، 4414، لرقبا) تاجاحتيالاع ىذه اشبالمرؤوسيف عند الفردية بيف الفروؽ اة اعاومر 

لفرد اوييػػتـ بػػ، عػػةاء فػػي جماعضػػاكثػػر مػػف كػػونيـ مجػػّرد ا ادافػػر اخػػريف الائػػد القامػػؿ اُيع اوىنػػ
لقػوة اط اخريف عمى دعػـ نقػالاعد اوُيس، خريفالات مختمفة عف ات وطموحات وقدر اجاحتيالديو  فال

 . (Kirkland, 2011: 171-173) خريف وتدريبيـالافي تدريس  اويقضي وقت، لدييـ

، لرقػبا) فػي الييمػار المشػا( Bass & Steidmeier, 1999) يرايدماس وسػتاكػد بػاولقػد 
يكوف  لتحويمي كي الائد القامف  ار ايثاد يعّد خدمة وتضحية و افر الاـ باىتمالا فا"( 44: ص، 4414

ؿ معيـ عمى نحو اتصالارتيـ و اثادة تعمؿ عمى القياىذه  فاو ، دافر الاء بية عمى ىؤالامجرد سمطة رق
دة القػػاف، لمختمفػػةالفػػرص اومػػنحيـ ، لمسػػتمرْيف ليػػـالتعمػػيـ التػػدريب و امسػػؤولة عػػف تقػػديـ  ايػػنائػػـ و اد
 ايضػاومؤكديف  ايضاتحويمييف  اىيـ ليكونو اتجامرؤوسييـ به حوؿ تطوير اتبنالايركزوف  فلتحويميو ا

 ". الممكف تحقيقيالمشتركة اؼ اىدالاعمى 

خػػريف الايػػؤّثروف فػػي  دة الالقػػامػػف  اكثيػػر  فا( Kirkland, 2011: 32) دنػػوضػح كركالاو 
لمنوطػة بيػـ ار ادو الاز اجػنب محػددة لػدييـ بيػدؼ دفعيػـ الاسػببػؿ ال، بيدؼ تغييػر سػموكيـ فحسػب

 فضؿ.ا بشكؿ

ئػػد ودوره فػػي القاًء عمػػى مقػػدرة ات بنػالػػى مسػػتوياثير التػػاحثيف تصػنيؼ البػػاوؿ بعػػض اوقػد حػػ
ئـ عمػػػى القػػػائي اسػػػتقر الاسػػػموب الاـ اسػػػتخداثير بالتػػػافقػػػد يكػػػوف ، ئيـاسترضػػػامميف معػػػو و العػػػاع اقنػػػا

مػػػر او ع لالاصػػػينالائمػػػة عمػػػى القالػػػتحّكـ اتيجية اسػػػتر اـ اسػػػتخداوقػػػد يػػػتـ ب، مميفالعػػػات اجػػػاتفػػػويض ح
ء ادالامميف لتحقيػػؽ العػػالمسػػتمر عمػػى الضػػغط او ، تالميمػػاز اجػػنرمة الاعيػػد صػػايير ومو اووضػػع معػػ

 لمطموب.ا

لـى ا( 18: ص، 2010، لرقـبا) ليو فـيار المشا( Kirkbride ,2006 :241) يداركبر يوبي ن ك
 : د ىيافر الاية ات لرعاك مجموعة مؤشر اىن نا

 لضعؼ.القوة و احي امؽ بنو يتع اد فيمافر الات بيف افختالالاؾ ادر ا 

 لممرؤوسيف.لجيد اع استمالا 
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  لنظر. ات ادؿ وجيالمرؤوسيف عمى تباتشجيع 

 تي. الذالتطوير الترويج لفكر ا 

مميف العػػػالؼ مػػػع اء تحػػػائػػػد بنػػػالقات والالػػػى محػػػالتػػػي تشػػػير الؼ التػػػا تيجيةاسػػػتر اتوجػػػد  اكمػػػ
ئػػػػد القاقػػػػد ُيطّبػػػػؽ  اكمػػػػ، دىـء عمػػػػى جيػػػػو الثنػػػػاقة معيػػػػـ و ابػػػػط صػػػػداسػػػػيس رو اىميتيـ وتارىـ بػػػػاشػػػػعاو 
  رىـادو زىـ الاجناىمية اخريف بالاع اقنلتفكير الالعقؿ و اـ استخدالتي تعتمد عمى المنطؽ اتيجية استر ا
 لوظيفية.ا

، ةاو المسػػاو ، لشخصػػياـ اىتمػػالا فالػػى ا،( Gardona2002: 195) اردونػػار جاشػػاوقػػد 
 د.افر الاية ات ُبعد رعاُتعد مف سم، لتمكيفاو ، عاستمالاو ، بعةالمتاو 

 ( : لعقميةا) لفكريةارة استثالا -3

لمنطقػي التفكيػر اـ اسػتخداو ، تلمشػكالامميف لمتفكيػر بطػرؽ جديػدة فػي حػؿ العػارة اثػاوتعني 
لتحػويمي ائػد القا. ف( Bass & Steidlmeier, 1999) و تصػّرؼارسػة ايػة مماـ عمػى اقػدالاقبػؿ 
ه اتجػػالنظػػر فػػي طػػرؽ تفكيػػرىـ ادة اعػػاى لػػامميف العػػات قويػػة تػػدعو اد مبػػرر ايجػػايعمػػؿ عمػػى  فايجػػب 
تيـ بطػػػرؽ عدىـ عمػػػى حػػػؿ مشػػػكالايسػػػ فاو ، لشخصػػػّيةاية وقػػػيميـ ناسػػػنالالتقنيػػػة و العمػػػؿ ات مشػػػكال

: 17: 18، لرقػػػبا) عّيػػػة.ابدالاعمػػػة لمحمػػػوؿ الداىيف البػػػر ادلػػػة و الار وتقػػػديـ الحػػػو اؿ جديػػػدة مػػػف خػػػال
4414 ) 

ت اضػػافتر الادة فحػػص اعػػالمرؤوسػػيف عمػػى اف لعقمّيػػة بػػيارة اسػػتثالالػػذي يػػرّوج ائػػد القايعمػػؿ 
، تلمشػػػكالات مختمفػػػة عنػػػد حػػػؿ اويبحػػػث عػػػف تصػػػّور ، ـ الائمػػػة ت مالنػػػاك اذا اقػػػدة لتحديػػػد فيمػػػالنا

ت مػف لمشػكالالػى النظػر الػى اخػريف الاويحػث ، تالميمّ اـ اتماجديدة لمنظر في كيفية  اويقترح طرق
 ( Kirkland, 2011: 171-173) ب مختمفة.ناجو 

ئػػػػد القا فا( 18: ص، 2010لرقػػػػب ا) ليػػػػو فػػػػيار المشػػػػا( Twigg, 2004) تػػػػوجويػػػورد 
جديػدة لمعمػؿ  ار افكػاعنػد تقػديميـ  فامػالاء باعضػالالػذي يشػعر بػو اخ المنػاد ايجػالتحػويمي يسػتطيع ا
 لذي يؤّدونو.المعنى المرؤوسيف باس لدى احسالاخ يزيد المنا اىذ فاو 

وحػّؿ ، يػةنلعقالا فالى ا( Lucks & Howard 2002: 28) ردار لوكس وىو اشافي حيف 
 لعقمّية.ارة استثالات ُبعد اُتعّد مف سم، لتعزيزاو ، عابدالاو ، تلمشكالا
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 ( : مي ةاليال افعي ة الدا) مياليال الحفز ا -4

لتػػي اد ابعػػخػػر جديػػد لالافة ُبعػػد اضػػاعمػػى (  Avolio، 1991) رينوامػػافوليػػو ويالقػػد عمػػؿ 
 : ايناب اوعرفي مي ةاليال افعي ة الداعد وىو ب، (Bass، 1994) ساب الييار اشا

لروحيػػة الرؤيػػة و اميػػة و اليالادة القيػػالحركػػة و امميف لمعمػػؿ و العػػاطػػؼ لػػدى العو اعر و المشػػارة اثػػا
 و.نايمائد و القاوعقيدة 

لػػػى المرؤوسػػػيف المقػػػدرة عمػػػى تحفيػػػز امّيػػػػػة لديػػػػو اليالافعّيػػػػػة الدالػػػذي يعتمػػػد عمػػػى ائػػػد القا فا
يجػػب  اسػػػة عمػػامّيػػة يميمػػوف لمتحػػّدث بحماليالافعّيػػة ارسوف لمدالممػػػػػادة القػػاف ،عمػػىالاء ادالامسػػتوى 

وُيؤّكػػدوف عمػػى ، معػػػػةالمستقبمّيػػػػة لمجالرؤيػػػػة اويوّضػػحوف ، لمستقبػػػػؿاؤؿ عػػف اويتحػػدثوف بتفػػ، زهاجػػنا
 ستتحقػػؽ. ؼاىػػدالا فاب ـوُيعّبروف عف ثقتػػي، معةالجػػػالػػة اعػػي برساىميػػػة وجػػػود حػػػس جما

 (Kirkland, 2011: 171-173 ) 

حثيف البػػابعػػض  فا(  Avolio & Yammarino، 11: 1991) رينوامػػافوليػػو وياّكػػد او 
بمعنى ، لفطريةائد القائص التحفيز مف خصاُبعد  فابؿ لمبحث و اغير ق المحّفزة شيئادة اينظروف لمقي

 .او تغييرىا ابياكتسايتـ  لتي الالموىبة انوع مف  الاىي  ام اريزمالكا فا

يعممػوف عمػى  لتحػويميفادة القػا فالػى ار اشػافقػد ( Shandrina, 2007: 57) ادرنناشػ امػا
لقويػة ات اقػلعالاء اب بنػنػالػى جالعمؿ التحدي في اؿ توفير روح لمرؤوسيف وتحفيزىـ مف خالاـ اليا

، ركيفالمشػايػة بػيف فالثقابط الػرو التػي تكػّوف اعمػة المتفات الاتصػالاؿ وذلؾ مػف خػال، لمرؤوسيفامع 
 .( 17: ص، 4414: لرقبا) لى قيـ مشتركةالطرفيف الى تحويؿ قيـ اوتؤدي 

 ( لتمكينا) ليالمثالسموك ا -5

لتمكػيف الػرئيس فػي فكػرة اض افتػر الالتحويميػة و ادة الجوىرية لمقيػات السموكياحد التمكيف ىو ا
ميػة لكػي يػػتـ امالالصػػفوؼ ا بعيف فػيالمتػ ايػػتـ تفويضػي فالمفتػرض ار مػف القػػر اذ اتخػاسػمطة  فاىػو 

، تيـة فػػػي حػػػؿ مشػػػكالعدالمسػػػاوكػػػذلؾ ، لجميػػػورات اجػػػاحتيشػػػرة الابة بصػػػورة مباسػػػتجتمكيػػػنيـ لال
لػى التوجيػو الػذي يركػز عمػى ادة و التقميدي لمقيػالنموذج التخمي عف اتطمب لتمكيف تافكر  فاويتضح 

عدتيـ اخػػريف لمسػػالاعمػػى تمكػػيف لتحػػويمي يعمػػؿ ائػػد اقلا فافػػ اولػػذ، ورالتشػػاركة و المشػػادة تػػؤمف باقيػػ
بي ايجػالذيف يتمتعوف بسموؾ ادة القا فايؤكد  اوىذ، افظة عمييالمحاقة و لى حقياعمى تحويؿ رؤيتيـ 

لتصػرؼ عػف طريػؽ اقػة وتمكيػنيـ مػف الطابعييـ باد تػامػدالقدرة عمػى ابع تحويمي لدييـ الي و طاومث
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ليب اسػاد عمػى اعتمػالامػف  ضحة بدالايجية و تاستر اؼ اىدالى ابرؤية مستقبمية تستند  ايضادىـ امدا
ئمػػػة لمالالظػػػروؼ اركة وتييػػػ  الممشػػػ اخػػػاتخمػػػؽ من فالرؤيػػػة يمكػػػف التػػػي تمتمػػػؾ ات ادالقيػػػاف، تقميديػػػو

 - انوعيػػ فاكػ ايػا- درةالمبػالسػمطة و اتقيـ اعمػى عػ اخػذو اي فابعيف التػايسػتطيع  المتمكػيف عػف طريقيػ
عمى  التحويمية تتميز بقدرتيادة القياف، لرؤيةابعيف بالتاد امداب نالرؤية وبجاي تعمؿ عمى تحقيؽ لتاو 

 ,Bass) لمنشودةاؼ اىدالالى ايف لموصوؿ بعاتية لمتالذاعمية الفالذي يعزز امي اليالالسموؾ اخمؽ 

Avolio & Jung, 1999, p.455 ، حثالبابتصرف من ). 

 لتحويمية ادة القياط امنا: الثاث

 ( 46: ص، 4441، ليليالا: )تيالا لتحويمية تتضمفادة ايط لمقامناؾ عدة اىن فايرى بيرنز 

 يةنلعقالادة القيا .1

 حيةصالالادة القيا .2

 لثوريةادة القيا .3

 لبطوليةادة القيا .4

 يديولوجيةالادة القيا .5

لحػػدود ايطمػػؽ عميػػو ب فايمكػػف  اط وعػػدـ وجػػود مػػامػػنالاخؿ بػػيف ىػػذه التػػدالػػرغـ مػػف اوعمػػى 
 الضػػوء عمييػػاء مزيػػد مػػف القػػالتفصػػيؿ بغػػرض امػػف  شػػيءب اوؿ بعضػػيايمكػػف تنػػ ابينيػػ اطعػػة فيمػػالقا

 : ليالتالنحو اوذلؾ عمى 

 يةنلعقال ادة القيا .1

 ارؼ وقػيـ معينػة كمػار ومعػافكػالػى تبنػي ارة اشػر يسػتخدـ لالاطػالا امصطمح عقمػي فػي ىػذ
مػؿ الػذي يتعالشػخص السػريعة فالعمميػة ات اجػالحاوز ات تتجػايػاوغ افاىػداو  اوؿ بشػكؿ نقػدي قيمػايتن
 اريػة فيعػد معممػالمعيار افكػالامػؿ مػع الػذي يتعا امػا ايعد منظر  التحميمية وحدىات انالبيار و افكالامع 
ؿ تصػور مػف خػال التوحيػد بينيػار ويعمػؿ عمػى افكػالامػؿ مػع نوعيػة الػذي يتعالشخص ا اماو  اقيخالا

لمجتمػع ار لقػدرة عمػى تغييػافر لديػو الػذي تتػو الشػخص اي ىػو ذلػؾ نػلعقالائػد القاو  اينمنظـ فيعد عقال
لػى تغييػر اتػؤدي  ايندة تحويمية الاية قينلعقالادة القيات جديدة وتعد ار ونظريافكؿ تقديمو المف خال

  .(46: ص، 4441، ليليالا) لفمسفةار و افكالا
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 حيةصالالادة القيا .2

ئية بسػبب اسػتثناسػية اسات ار المي ادة تطمبالقياط امناكثر احية صالالات الحركات اداتعد قي
 ائدالشخص قائـ ولكي يكوف القالوضع افي  مغزىث تغيير ذي احدع الاتبالاييد قوى الى تاجة الحا
لرغبػػة فػػي ا ابضػػاتكػػوف لديػػو  فالػػى التػػدرج ولكػػف السػػير بالػػى اج فقػػط ايحتػػ و النػػاف احقيقيػػ احيصػػالا
دة القيػػالتػػي تسػػيـ فػػي فشػػؿ اصػػر العناؿ اجمػػاب منػػو ويمكػػف نػػاقػػؿ جالاو عمػػى المجتمػػع اح صػػالا
 : يمي اية فيمحصالالا

 ع.اتبالات اجاسوء فيـ وتفسير ح 

 العمؿ عمى حمياو  ايالقضاجية اسي عمى مو السياعي و اجتمالاء البنايشجع  قد ال. 

 ـالعاليدؼ اس باحسالاب اغي 

يسػػتطيع  لتحويميػػة فقػػد الادة القيػػامػػف  احية تشػػكؿ جػػزءصػػالالادة القيػػا فالػػرغـ مػػف اوعمػػى 
ء ايحػػػػدث ذلػػػػؾ بسػػػػبب تقبمػػػػو لمبنػػػػ امػػػػ البػػػػاعي ممحػػػػوظ وغاجتمػػػػاحي تحقيػػػػؽ تغييػػػػر صػػػػالالائػػػػد القا
ح عمميػػػة تقػػػع بػػػيف صػػػالالا فالػػػى افة اضػػػالاب الػػػو ىػػػذلػػػذي يعمػػػؿ مػػػف خالاسػػػي السياعي و اجتمػػػالا
تسػعى مػف  ال ايػنا اكمػ ائجيػاونت اتيػاءاجر ائية في اجر او  ائية فيي تحويمية في روحياجر الالتحويمية و ا

  .(17: ص، 4441، ليليالا) اجوىري اغيير لموجودة تالنظـ الى تغيير الجوىر احيث 

 لثوريةادة القيا .3

عي اجتمػػالاـ النظػػامؿ فػػي اث تحػػوؿ شػػاحػػدالثػػورة تعنػػي ا فاح حيػػث صػػالالالثػػورة عكػػس ا
 فا اكم ادر ايكوف ن ام البامؿ غالكالتحوؿ ا امثؿ ىذ فالرغـ مف ذلؾ يحذر بيرنز مف اكممو وعمى اب
لسػػمطة الينػػيف قػػد مكػػث فػػي  فاكثػػر نػػدرة ويػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ بػػا تكػػوف امػػ البػػاجحػػة غالنالثوريػػة ادة القيػػا

لػييـ كقػوى تحويميػة اينظػر  فالػذيف يمكػف اىـ  سترو وقميميفاك ؿوفيدو ام فا ات قميمة فقط كمالسنو 
دة القيػػا فاد رؤيػػة مشػػتركة و ايجػػالمجتمػػع تتمثػػؿ فػػي اقبػػؿ تحػػوؿ  اىػػـ خطػػوة يجػػب تحقيقيػػا فاويؤكػػد 

 : ائص منياعدة خص افر لياتتو  فابد و  جحة الالثورية لكي تكوف تحويمية ونا

 لجيػػػد اطرة وبػػػذؿ المخػػػاؿ ـ مػػػف خػػػالالتػػػز الاليػػػدؼ ونشػػػر التحقيػػػؽ  امػػػاتكػػػوف مكرسػػػة تم فا
 لوقت.او 

 منػة ويمكػف التػي قػد تكػوف كافعيػـ اتيـ ودو اتيـ وطموحػاجػاىير وحالجمػات اطب رغبػاتخ فا
 سة.السياث احداية و الدعائؿ اؿ وسمف خال اتحريكي
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 ع اتبػالادة و القػاعي لػدى كػؿ مػف اجتمػالاسػي و السيالػوعي ارفع مستوى  اتياعممي تتضمف فا 
 .( 48: ص، 4441، ليليالا) 

 لتحويمية ادة القيا التي تقوم عمييامة العادئ المبا: ابعار 

 ( 46-40: ص، 4444، مديالغا) يمي التحويمية كمادة القيا دئاىـ مبامف  فا

 ماكنظ لممنظمة لنظرا-1
 ئػدالقاو ، دافػر الا بػيف تعالالتفػاو ، بطػةالمتر ا صػرالعنا مػف عػدد عمػى يحتػوي ـاكنظػ نظمػةلما راعتبا
 تبنػي لػىا وييػدؼ، ريػةادالا تالعمميػا تحسػيف عمػى ينصػب فا ينبغػي دوره فا يػدرؾ اىنػ لتحػويميا

 .لتحويؿا مف تجةالنا ئرالخسا مف يقمؿ فا يمكف ذلؾ ؿخال ومف لةافع ريةادا نظـ وتطوير

 خرينلال اغيبالا عمى لعملاو  لممنظمة يجيةتاستر ا دايجا -2

 لتحػويميا ئػدالقاف لػذلؾ اوتحقيقػ، لمنشػودةا ؼاىػدالا لتحقيػؽ لممنظمػة خطػة تعنػي اىنػ تيجيواسػتر الا
 ؿسػتغالا وكيفيػة، ؼاىػدالاو ، لتنظيمػيا ءالبنػاو ، لقػيـاو ، لةالرسػاو  لرؤيػةا دايجػال خػريفالا مػع يعمػؿ

ى تبقػ الاو  لمعنيػيفا لجميػع تصػؿ فا ينبغػي تيجيواسػتر الا ذهوىػ، مثػؿالا ؿسػتغالالا لبشػريةا ردالمػو ا
 .اسر 

 ريادا مانظ سيسات -3

 داسػتبعا يتطمػب اوىػذ، احػداو  امػانظ ارىػاعتباب لممنظمػة ئػـلمالا ريادالا سػموبالا دايجػا يعنػي وذلؾ
 .قضةالمتناو  ئدةالسا ريةادالا تالمعتقداو  دئالمباو  ليباسالا

 وتدريبيم ريةادالا لعمميةا في ىمينالمسا كل تطوير -4

 مسػؤولوف فجمػيعيـ مميفالعػاو  ريػيفادالا مػف لكػؿ تػدريبي مجابرنػ وضػع لتحػويميا ئػدالقا عمػى ينبغػي
 ريادالا ءادالا تحسيف في ايسيمو  فا يستطيعوف وبذلؾ، ءارتقالا لىا جةاح وفي، ءادالا تطوير عف
 .عميةابف

 لعملا وفرقد افر الا تمكين -5
 سػبامن ونػا يعتقػدوف لػذيا ءار جػالا راختيػال لحريػةا مػف ار قػد معػو مميفالعػا لتحػويميا ئػدالقا يمػنح

 وا لفػرديا لنحػوا عمػى لتصػرؼا اىػذ فاكػ ءاسػو ، مسػتمرة بصػفة اوتحسػيني ريػةادالا لعمميػةا لتطػوير
 .حدالو ا لفريؽا ؿخال مف
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ىللقوادةىاإلداريىالمدخل 
 التحوولوة

ى

 ريةادالا تالعمميا تقييم -6

ت امؤشػر  عمػى مسػتمرة بصػفة ويركػز، ئجالنتػاو ، تاطالنشػاو ، تلمػدخالا بتقيػيـ لتحػويميا ئػدالقا ييػتـ
 .ابي ممةالشا طةاحالا لو تكفؿ ريةادالا لعمميةا في ميمة طانق عف تالمعموما وجمع، لجودةا

 لمستمرا لتحسينا عمى ةافالمكاو  لتقديرا -7

 لوقػتاو  لجيػدا يبػذلوف بمػف ييػتـ ةافػالمكاو  لمتقػدير ؿافعػ ـانظػ دايجػا عمػى لتحػويميا ئػدالقا يعمػؿ
 .مةالعا ةلمصمحا جؿا مف مروفاويغ

 لمستمرا لتغييرا روح بث -8

 مسػؤوليتو فا يعػي فيػو، تاز اجػنالا عمػى فظػةالممح لمسػتمرا لتحسػيفا ىميػةا لتحػويميا ئػدالقا يػدرؾ
 وتحسيف فسيـنا لتطوير، خريفالا في لتغييرا روح بث في ؿافع دور ديةات ثـ ومف، لتغييرا ثاحدا
 .مستمر نحو عمى ريةادالا تالعمميا



 

 

 

 

 

 

 

 

  ٍنانثادلبحث ا
 نتحىَهٍائذ انقا

 

 تمييد 
 لتحويميائد القاتعريف : والا 
 لتحويميائد القائف اوظ: ايناث 
 لتحويميائد القائص اخص: الثاث 
  لتحويميائد القام امي: ابعار 
 لتقميديائد القا لتحويمي وائد القارنة بين امق: امساخ 
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 الثانيىالفصل

ىللقوادةىاإلداريىالمدخل 
 التحوولوة

ى

 : تمييد

حويميػة نتيجػة لمتطػور والممارسػات القياديػة الػى اعتبػار القيػادة الت كتػاب اإلدارة والقيػادةيميؿ 
الػػى اف ، التػػي ادت الػػى تطػػوير القائػػد االداري لذاتػػو وادائػػو وتعاممػػو مػػع التغيػػرات العالميػػة المعاصػػرة
والتنميػػة ، اطمػػؽ عميػػو القائػػد التحػػويمي وىػػو ذلػػؾ الػػذي يرفػػع مػػف مسػػتوى العػػامميف لتحقيػػؽ االنجػػاز

المجموعػػػات والمنظمػػػات ويسػػػتثير فػػػي اتباعػػػو اليمػػػـ العاليػػػة ويػػػرّوج لعمميػػػة تنميػػػة وتطػػػوير ، الذاتيػػػة
لػػذلؾ وجػػد ، والػوعي بالقضػػايا العالميػػة الرئيسػة فػػي الوقػػت الػذي يعمػػؿ فيػػو عمػى زيػػادة ثقػػتيـ بانفسػيـ

الباحث مف األىمية بمكاف دراسة واقع القائد التحػويمي وميامػو وخصائصػو ومػا ىػي درجػات التبػايف 
 : وىو ما سياتي الباحث عمى سرده في األمور التالية، بينو وبيف القائد التقميدي

 لتحويميائد القاتعريف : والا

       منظمتو  و ا  ،    رتو ا د ا  و         مرؤوسيو       لتحويؿ     يسعى      مؤثرة     ذبية ا  وج  ،    قوي     حضور   لو  ب ا  ّ جذّ    ئد ا ق   ىو
 ـ  ا  لي ا    عمى         ومقدرتو       لشخصية ا      ذبيتو ا ج   مف     مزيج    عمى    ذلؾ   في       ويعتمد  ،    فضؿ ا    وضع   لى ا    وضع   مف
  و  ا    لتو ا  رسػ  ا       يتقبمػو   ف ا    قبػؿ    حتػى   تػو ا  وذ      لشخصػو         لمرؤوسوف ا   ّ  يحّبو  ،  ا   طفي ا  وع  ا    عقمي     رتيـ ا   ستث ا  و      خريف ال ا

  .  ( Philp ،  2003: 43 )           لمستقبمية ا      رؤيتو 

  ا      ينظػرو    ف ال         لمرؤوسػيف ا     ودفػع  ا            لمنظمػة وفحصػي ا   فػة ا  ثق ّ  ّمػؿ ا ت   لػى ا        لتحػويمي ا   ئػد ا  لق ا      ويسػعى
     لعػدـ      عدىـ ا  يسػ  ؾ    وكػذل  ،       لمنظمػة ا  و      لعمػؿ ا       مجموعػة   لح ا  لصػ  ،       لشخصػية ا    تيـ ا مػ ا   ىتم ا     مجػرد   مػف    بعػد ال
   مػف       لمتحػوؿ        ويػدعوىـ  ،  ت ا  لػذ ا      تحقيػؽ   ّ  ييّيػ     كبػر ا  ز ا جػ ن ال       يسػوقيـ   بػؿ     محػدد     بسػيط  ع ا  شػب ا ب  ع ا   قتنػ ال ا

  .  (   71  :  ص  ،     1999  ،   ري ا    ليو  ا )      لمدى ا      بعيدة     نظرة   لى ا    ميـ ا  قد ا    تحت  ا       لنظر لم ا     مجرد

 لتحويميائد القائف اوظ: ايناث

 ( 79-75: ص، 1996، رياليو ا) يىئؼ رئيسية التحويمي يقوـ بست وظائد القا فاري اليو ايرى 

 : لتغييرالى اجة الحاتعميق  -1

جتيـ لمتغييػػػر ويعمػػػؿ عمػػػى تمػػػؾ اس بحػػػالنػػػاع اقنػػػاعيػػػة تغييػػػر فيػػػو يقػػػـو بالتحػػػويمي دائػػػد القا فا ابمػػػ
مػػؿ مػػع ايتع فالتغييػػر و اعميف ومػػؤثريف لتػػدعيـ اص فػػاشػػخاء شػػبكة فكريػػة مػػع اؿ بنػػجػػة مػػف خػػالالحا
 د.افر لتغيير فيو تيديد لالا فال س فردياساومة لمتغير عمى المقا
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 الثانيىالفصل

ىللقوادةىاإلداريىالمدخل 
 التحوولوة

ى

 : لمستقبميةالرؤية اتقديم  -2

 ريةالحضالنقمة ا اليلتي سيحقؽ مف خالالتو اغة طموحو ورسابة وصيالتحويمي كتائد القايجب عمى 
 لمجميع.

 : لتغييرار نموذج اختيا -1

تثبػت  فاي يتوقػع لتػاحػة المتاذج النمائـ لمنظمتو مف بيف لمالالتغيير التحويمي نموذج ائد القار ايخت
 لعممي.اقع ائمة لمو بحيث تكوف مالتحت ظروؼ معينة  اعميتياف

لقػػيـ ات و ادالعػػالسػػموؾ و اط و امػػنالالتحػػويمي بتكييػػؼ ائػػد القايقػػـو : لمنظمــةافــة ادة تشــكيل ثقاعــا-0
لتغييػػر فػػي ظػػؿ ايػػتـ  فايمكػػف  و النػػلجديػػد الامج البرنػػائػػـ يال امميف بمػػالعػػائدة بػػيف السػػاعر المشػػاو 
 .اماصبح يختمؼ تمالوضع ا فسبة الات منناك ائدة ميمالسالتنظيمية افة الثقا

 : ليةاتقنال الفترة ارة ادا-5

 فالقػػديـ و ا الػػوىـ بعظمػػة ىػػذالقػديـ و الػػتخمص مػػف اتتطمػػب  ايػػنلتحػويمي الائػػد القاـ اصػػعب ميػػاتمثػؿ 
 سبة.امن تيجيةاستر ابلتغيير امؿ مع كؿ مشكمة تظير بسبب ايتع

 : بعتوامتلتغيير و اتنفيذ -6

لتنفيػػػذ التغييػػػر موضػػػع اجنػػػدة اي وضػػػع التغييػػػر اخيػػػرة بتنفيػػػذ الالمرحمػػػة التحػػػويمي فػػػي ائػػػد القايقػػػـو 
 فانتػذكر  فا التغيير ولنػالتنفيذ  ار ضروري ىناصر الا فالمتردديف و ارجحيف و المتالقمقيف و اية بالعناو 
 لتغيير رحمة وليس نقطة وصوؿ.ا

: ص، 2008، ينالقحطــا: )تيــةال امــور الافــي  تحــويميلائــد القائف اوظــ( رينســميث) حــدد اكمــ
165-167 ) 

 : فسالتنا رةادا -1

 تمػؾ ـاسػتخدا لقػدرة عمػىا وتنميػة تالمعمومػا وتجميػع، لمنظمػةا شػطةناب لمتعمقػةا تالعمميا رةادا يا
 : ؿخال مف ذلؾ ويكوف فسيةالتنا لميزةا دةالزي، تالمعموما

 شمولي بشكؿ لمحكمةا حالنجا ييرامع وضع. 

 تنظيمية تامعموم ـاونظ شخصية تامعموم ـانظ عوض. 
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ىللقوادةىاإلداريىالمدخل 
 التحوولوة

ى

 سبالمنا لمشخص سبالمنا لوقتا في تالمعموما لتوصيؿ ـانظ وضع. 

 : لتعقيدا رةادا -4

، لتغيػرا عػف درجػة لنظػرا بغػض .حػدةاو  دفعػة تالمتغيػر ا كثػرة مػع مػؿالتعاب ئػدالقا ـاقيػ تعنػي
 عاتبػا ؿمػف خػال ذلػؾ عمػؿ كػفويم فيػةالجغر ا لمنطقػةا وتوسع ؼاىدالا ؼختالا وا غموض ودرجة

 : ليةالتا تالخطو ا

 طرؼ كؿ مع تاقلعالا عميو تكوف فا يجب ام تمييز طريؽ عف تاقلعالا رةادا. 

 سبالمنار القر ا ذاتخال تالمعموما نقص لةاح في سيساحالا ـاستخدا. 

 اينياتب فاك اميم لحالمصا طرؼا بيف زفالتو ا تحقيؽ ولةامح 

 يمي ابم يقوـ فا ئدالقا عمى ذلؾ ولتحقيؽ: لميالعا لتوجوا مع لمنظمةا تكييؼ : 

 توامستوي بكؿ لمياع توجو تاذ مستقبمية رؤية وضع. 

 لميالعا لتوجوا تعكس بحيث لمنظمةا لةارس تحديد. 

 لميالعا لتوجوا مع ءـلتتال تالسموكياو  تاعالقناو  لقيـا نسؽ تغيير. 

 لميةالعا لفرقا رةادا -1

 فػةاك تمثػؿ بحيػث، لمطمػوبا لميالعػا صػؿالتو ا تحقيػؽ عمػى ةدر اقػ فػرؽ يشػكؿ فا ئػدالقا عمػى يجػب
 تار الميػاتػوفر  لػى ضػرورةا فةاضػالاب، ريةالحضػا تالخمفيػاو  ريػةادالا تالمسػتوياو  تالتخصصػا
 .امؿ معياتتع لتيا لميةالعا تالمنظما مع لمنظمةا مؿاتع حاجنال زمةلالا لمغويةا

 :  كدالتا وعدم تاجالمفا رةادا -0

 تاجػالمفا جيػةالمو  لسػموكيةاو  لعقميػةا اتياداسػتعداو  لفكريػةا اتيػاعاقن تطػوير ويميػةلتحا تادالقيا عمى
، تار القػر ا ذاتخػال لمتكػررةا تاجػالمفا مػع مػؿالمتع اتيػار اومي اتياتنمػي قػدر  فاو ، لمسػتمرةا تالتغيػر او 
 .لمستقرةا غير عاوضالا في صةاخ
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ىللقوادةىاإلداريىالمدخل 
 التحوولوة

ى

 لمستمرا لتدريباو  لتعميما رةادا -5

 تاجػالمفا لكثػرة، لمنظمػةا فػي مسػتمر وتػدريبي تعميمػي ـانظػ دايجػا لػىا ةلتحويميػا تادالقيػا جاتحتػ
 .امعي مؿالمتع ليةارة عاومي قدرة تتطمب لتيا تالمنظما جواتو  لتيا تالتغير او 

 لتحويميائد القائص اخص: الثاث

   ف ا        و ينبغػػي  نػػ ا     فضػػؿ ف ال ا                         لتغييػػر وتحويػػؿ منظمتػػو نحػػو  ا   رة  ا د ا        لتحػػويمي  ا   ئػػد  ا  لق ا           لكػػي يسػػتطيع 
   (   11  :  ص  ،     4440  ،      لعمري ا   : )   يمي   ا م   ا      ئص مني ا   لخص ا       عدد مف          يحوز عمى 

         لمرؤوسػػيف  ا                    بطريقػػة تسػػتثير وتػػدفع    ا  لي ا  يصػػ ا         لمنظمػػة و  ا   لة  ا                عمػػى خمػػؽ رؤيػػة ورسػػ   ا   در  ا      يكػػوف قػػ   ف ا  . 1
  . ا  قي ا   عتن ال

           ليػة ويتمتػػع  ا     تيػة ع ا                    رية فيػو يتمتػع بثقػة ذ ا         س نقمػة حضػ ا  لنػ ا                      لمبػرر مػف وجػوده ىػو نقػؿ  ا     يكػوف    ف ا  . 2
     خمية ا  لد ا  ت  ا ع ا    لصر  ا     ؿ مف  ا      بوعي خ

      لحمػوؿ  ا               كميـ ويقػدـ ليػـ  ا    س مشػ ا  لنػ ا   رؾ  ا      عؿ ويش ا     ط متف ا      ولو نش   ا  ضح ا  و    ا     حضور    ا   ضر  ا      يكوف ح   ف ا  . 3
    سبة ا   لمن ا

        لمعقدة. ا   قؼ  ا    لمو  ا        لغموض و  ا      مؿ مع  ا   لتع ا        يستطيع   ف ا  . 4

              ىػػو متوقػػع مػػنيـ    ا         ؼ وتفػػوؽ مػػ ا د ىػػ ال ا         ليػػة تفػػوؽ  ا    ئج ع ا           لػػى تحقيػػؽ نتػػ ا                     يسػػعى لموصػػوؿ بمرؤوسػػيو   . 5
        لمنظمة. ا    ومف 

     يػػؤدي    ال     لػػذي ا  ر  ا     سػػتقر  ال ا    يحػػب             لمحسػػوبة وال ا   طر  ا   ممخػػ                      يكػػوف عنصػػر تغييػػر ومحػػب ل   ف ا    يجػػب   . 6
        لتطوير. ا   لى  ا

  ت  ا   لسػم ا             لتحػويمي وىػذه  ا   ئػد  ا            ت رئيسػية لمق ا      خمػس سػم   ؾ ا    و ىنػ نػ ا     حثيف  ا  لبػ ا    ب و  ا   ّ لكتّ  ا            ويرى كثر مف 
                     و موقػع يقبػؿ فيػو تحػدي  ا        ي منظمػة  ا               حة لكػؿ شػخص وفػي  ا  مت   ا     ولكني          د معينيف ا   فر  ا    عمى    ا         ليست حكر 

   دة  ا      دي لمقػ ا    سترشػ ا               بػة دليػؿ عممػي و  ا                 لرئيسية لتكػوف بمث ا      لخمس ا  ت  ا   لسم ا     ىذه   ا ن   قدم            لتغيير وقد ا     دة و  ا   لقي ا
   ئي  ا    سػتثن ا  ز  ا جػ ن ا           فضػؿ وتحقيػؽ     ت لال ا     لمنظمػ ا            خػريف وتحويػؿ  ال ا         دة توجيػو  ا       ولػة لقيػ ا                لكي يتبعػوه فػي مح

   (   15-  10  :  ص  ،     4440  ،      لعمري ا    :  )   يمي   ا       ت عمى م ا   لسم ا          وتشمؿ ىذه 
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     قعية ا            ذج عممية وو  ا      رسم نم  . 1

             ييرىـ مفيومػة  ا  مع   ف ا   ا       لعمؿ كم ا  ت  ا                 يتعمؽ بقيـ ومعتقد   ا        ضحيف فيم ا            لتحويمييف و  ا   دة  ا  لق ا      يعتبر 
                لمسػػتحيؿ ويخططػػوف  ا                                 يػػـ يجعمػػوف مرؤوسػػييـ يؤمنػػوف بتحقيػػؽ  ن ا            غـ مػػع قػػيميـ  ا                  لمجميػػع وسػػموكيـ يتنػػ

       لبميغػػػػة  ا    ديػػػػث  ا ح ال ا                 يعتمػػػػدوف عمػػػػى مجػػػػرد              لتحػػػػويمييف ال ا   دة  ا  لقػػػػ ا    ح و  ا   لنجػػػػ ا            لفػػػػرص لتحقيػػػػؽ  ا        ويخمقػػػػوف 
    ليـ  ا   قو             بقة ومحققة ال ا      تيـ مط ا                 يحتذى وتكوف سموكي   ال ا      تيـ مث ا  ز  ا ج ن ا      ليـ و  ا  فع ا          ة بؿ تكوف  ن ا   لرن ا  ت  ا  ر  ا   لعب ا  و 

          يؤمنػوف بػو    ا      ميـ بمػ ا    لتػز  ا                       لتي تثبت لمرؤوسػييـ مػدى  ا       ليومية  ا    تيـ  ا      ؿ تصرف                      فيـ نموذج لغيرىـ مف خال
  .        ويقولونو

    عية ا   لجم ا      لرؤية  ا    م و  ا  لي  ال  ا  . 2

     لفػػرص  ا            بؿ ويتخيمػػوف                  يػػـ يتطمعػػوف لممسػػتق ن ا   ا     فػػؽ كمػػ ال ا  ء  ا   ور    ا    لػػى مػػ ا          لتحػػويمييف  ا   دة  ا  لقػػ ا      يتطمػػع 
   ا    د معػػػ ا   فػػػر  ال ا    عمػػػؿ    ف ا                 لمسػػػتقبؿ ويؤمنػػػوف بػػػ ا   ا             سػػػيكوف عميػػػو ىػػػذ   ا                     لتػػػي تنتظػػػرىـ ويتصػػػورف مػػػ ا   بػػػة  ا   لجذ ا

         لمستحيؿ. ا                يمكنيـ مف تحقيؽ 

     ليسػػت    ا          لرؤيػػة وحػػدى ا   ف ا           ـ ومػػع ذلػػؾ فػػ ا مػػ                     فة لممسػػتقبؿ تػػدفعيـ لال ا   لشػػف ا    ضػػحة  ا   لو  ا       رؤيػػتيـ    ف ا
         لمرؤوسػيف  ا        خريف مف       رىـ لال ا  فك ا  ـ  ا  لي ا          لقدرة عمى  ا           يـ يممكوف ن ا                لتحويمييف لذلؾ ف ا   دة  ا         لنسبة لمق ا     فية ب ا ك

       ت ورؤى  ا       ؿ وتطمعػػ ا مػػ ا    ـ و   حال ا                       لتحػػويمييف لػدييـ معرفػػة بػػ ا   دة  ا  لقػػ ا   ف ا          ميـ لػذلؾ فػػ ا    لتػػز  ا    عمػػى    ا          لكػي يحصػػمو 
          لمرؤوسيف. ا     وقيـ 

       لعممية ا     تحدي   . 3

   لػى  ا   ا              لذي يدفعيـ دوم ا      لتحدي  ا          لمحسوبة و  ا    مرة  ا   لمغ ا   لى  ا                        لتحويمييف يميموف بطبعيـ  ا   دة  ا  لق ا   ف ا
   مض  ا  لغػ ا  ؼ  ا    ستكشػ ا   لػى  ا    لوؼ  ا  لمػ ا  ؽ  ا           لخروج عػف نطػ ا   لى  ا                  د لمتغيير ويميموف  ا              لتجديد فيـ رو  ا    ع و  ا  بد ال ا

   تي  ا تػػ         لجيػػدة ال ا  ر  ا  فكػػ ال ا   كػػؿ    ف ا   ا                    لتطػػور وىػػـ يػػدركوف جيػػد ا       لنمػػو و  ا    ع و  ا  بػػد                    وىػػـ يبحثػػوف عػػف فػػرص لال
        يكونػوف   ا      كؿ ربمػ ا   لمشػ ا           لقػريبيف مػف  ا     خػريف  ال ا  ص  ا  شػخ ال ا   ف ا   ا             يـ يعرفوف جيد ن ا                  لضرورة منيـ لذلؾ ف ا ب
      معنى.   ا          لى حموؿ لي ا      لتوصؿ  ا             كثر قدرة عمى  ا

          لجيػػػدة وفػػػي  ا  ر  ا  فكػػػ ال ا  ؾ  ا   در  ا          سػػػية ىػػػي فػػػي  ا س ال ا          لتحػػػويمييف  ا   دة  ا  لقػػػ ا    ىمة  ا       تكػػػوف مسػػػ   ا    دة مػػػ ا  وعػػػ
  ت  ا      ت وخػػدم ا             ت جديػػدة وعمميػػ ا                 ـ لمحصػػوؿ عمػػى منتجػػ ا   لنظػػ ا        د لتحػػدي  ا    سػػتعد ال ا    ر و  ا  فكػػ ال ا       دة تمػػؾ  ن ا  مسػػ

            ونظـ جديدة.
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     لفشػؿ  ا      طرة و  ا   لمخػ ا         لتجربة و  ا    عمى    ف            لتغيير يشتمال ا    ع و  ا  بد ال ا   ف ا   ا             لتحويمييف جيد ا   دة  ا  لق ا      ويعرؼ 
   ا   يبد   ا    دة م ا      تيـ وع ا ح ا             يتعمموف مف نج   ا      ئيـ كم ا  خط ا                  لتحدي ويتعمموف مف  ا       لعمؿ و  ا     صموف  ا           ومع ذلؾ يو 

  ت  ا  ر  ا  تصػػػ ن ا    ت و  ا حػػػ ا            ح ويحققػػػوف نج ا   لنجػػػ ا  ت  ا             لتػػػي تحمػػػؿ مقومػػػ ا       لصػػػغيرة  ا  ت  ا     لخطو  ا           لتحػػػويمييف بػػػ ا   دة  ا  لقػػػ ا
    جية  ا                 لتي تمكنيـ مف مو  ا     لثقة  ا     تبني    ا ي ن ا        لصغيرة ف ا  ت  ا  ر  ا  تص ن ال ا         تكرر ىذه  ت   ا        ية وعندم ا   لبد ا         صغيرة في 

   ت. ا     لتحدي ا    كبر  ا

      لتصرف ا        خرين من  ال ا      تمكين   . 4

   ف ا      حػد بػؿ  ا        ؿ فػرد و  ا  عمػ ا  ؿ               قػع مممػوس مػف خػال ا     لػى و  ا      تتحػوؿ            لعظيمة وال ا  ـ   حال ال ا      تتحقؽ    ال
     مييف      لتحػوي ا   دة  ا  لقػ ا   ف ا        لمنطمػؽ فػ ا   ا         عي ومف ىػذ ا   لجم ا     لعمؿ  ا       سي عمى  ا س ا                    لتحويمية تعتمد بشكؿ  ا   دة  ا   لقي ا

  ع  ا  بػد ال ا              لتػي تمكػنيـ مػف  ا  ت  ا  حي   لصػال ا                 ر ولػذلؾ يمنحػونيـ  ا    لقػر  ا   ذ ا  تخػ ا  و       لتصرؼ  ا        خريف مف  ال ا       يمكنوف 
   يػػـ  ن    ئج ال ا   لنتػػ ا           و مػػف تيميػػـ  ا       لمشػػروع  ا                                   لتحػػويمييف يشػػركوف جميػػع مػػف يعممػػوف فػػي  ا   دة  ا  لقػػ ا           فػػي عمميػػـ و 

      صػػغيرة               وف عمػػى مجموعػػة  ا   لتعػػ ا      يقتصػػر    ف ا     يمكػػف               توجػػد حػػدود وال        ليػػـو ال ا  ت  ا         و فػػي منظمػػ نػػ ا       يػػدركوف 
        لمػػورديف  ا     ئف و  ا   لزبػ ا    ء و     لعمػال ا    ء و  ا     لمػدر  ا       لعمػؿ و  ا  ء                   يشػتمؿ عمػى جميػػع زمػال   ف ا               لمخمصػيف بػؿ يجػب  ا   مػف 
      لعمؿ. ا                         طنيف وجميع مف لو رؤية في  ا    لمو  ا  و 

     ولئػػؾ  ا   ف ا   ا                        ء عمػػؿ جيػد فيػػـ يعرفػوف جيػػد ا د      خػريف ال       لفػػرص لال ا                 لتحػػويمييف يتيحػوف  ا   دة  ا  لقػ ا   ف ا
       لممكيػة  ا         لشخصػية و  ا    حية    لصػال ا       لقػوة و  ا      بشػعور    ا    عرو   يشػ   ف ا       ئج يجب  ا   لنت ا    فضؿ  ا                      لذيف يتوقع منيـ تقديـ  ا

   ا               عية لػػـ يعػػد مطبقػػ ا   لصػػن ا      لثػػورة  ا      تيجتػػو  ن ا    لػػذي  ا       لسػػيطرة  ا        لػػتحكـ و  ا     سػػموب  ا   ف ا          لتحػػويمييف  ا   دة  ا  لقػػ ا      ويػػدرؾ 
                         لتحػويمييف يقػووف مقػدرة كػؿ  ا   دة  ا  لقػ ا   ف ا   ـ فػ ا    لتػز  ال ا         لمقػدرة و  ا       لقوة و  ا          س يشعروف بػ ا  لن ا   ا                   لذلؾ يعمموف ليجعمو 

          عمى نفسو.   ا       تي قطعي ل ا      لعيود  ا   ء ب ا   لوف ا        فرد عمى 

       لتشجيع ا  . 5

  ؿ  ا  كمػ ا          لقػدرة عمػى  ا          لممػؿ وعػدـ  ا       لتعػب و  ا   س ب ا  لنػ ا              ؽ وطويػؿ ويشػعر  ا      لقمػة شػ ا   لػى  ا      لوصوؿ  ا   ف ا
                    رة مرؤوسػػػيو وتشػػػجيعيـ  ا   سػػػتث ا           لتحػػػويمي فػػػي  ا   ئػػػد  ا  لق ا     يبػػػرز    ا                جعػػػوف ويحبطػػػوف وىنػػػ ا    يتر    ا نػػػ ا  حي ا        لطريػػػؽ و  ا

       لتقػدير  ا  ر  ا  ظيػ ا            ع مرؤوسػيو و        فػي تشػجي   ا           لتحػويمي جيػد ا   ئػد  ا  لق ا    لو ا ي      ح وال ا   لنج ا          صمة تحقيؽ  ا      ـ لمو      ودفعي
   ئؿ  ا                  ت بسػػيطة ويرسػػموف رسػػ نػػ ا           ت حتػػى ولػػو ك ا  ز  ا جػػ ن ال ا   ؿ ب ا   حتفػػ ال ا            تيـ ويشػػجعوف  ا  ىم ا       تيـ ومسػػ ا      لمجيػػود

  س  ا  لنػ ا            تشػجيع لقمػوب    ا                             ت ليست مجرد متعة وتسػمية ولكنيػ ال ا   حتف ال ا                            شكر وتقدير لمف يستحقوف وىذه 
  ء  ا د ال ا           لتػػي تػػرتبط بػػ ا  ت  ا فػػ ا   لمك ا        لتشػػجيع ب ا             فحسػػب بػػؿ يكػػوف    ا                 فػػي نفوسػػيـ ولػػيس ىػػذ   ف ا    طمئنػػ ال ا     وغػػرس 
         ي نػػوع ال ا                ي تغييػػر مػػؤثر مػػف  ا      و عمػػؿ  ا                   و تقػػديـ خدمػػة جديػػدة  ا      لجػػودة  ا        مػػؿ لرفػػع  ا  لع ا      يجتيػػد    ا     فعنػػدم
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       ة تنمػي  ا فػ ا   لمك ا       ؿ وتمؾ  ا   حتف ال ا   ا  ىذ   ف    مؿ ال ا  لع ا   ف   ا       سبة ويك ا   لمن ا           يحتفؿ بيذه    ف ا        لتحويمي  ا   ئد  ا  لق ا     ينسى 
     ظمة.      ة لممن  يب   لعص ا  ت  ا  وق ال ا      حـ في    لتال ا    ء و  ا  تم ن ال ا     عة و  ا   لجم ا    روح 

             ىرة فػػي سػػموكو  ا              لتحػػويمي تكػػوف ظػػ ا   ئػػد  ا  لق ا  ت  ا    و سػػم ا   ئص  ا  خصػػ   ف ا    حــث ا  لب ا   رى  يػػ    سػػبؽ    ا   وممػػ   
     لقػيـ  ا            لػو تنسػجـ مػع  ا  فع ا     تػو و  ا                     ئػد نفسػو كثقتػو فػي قدر  ا  لق ا   قة     ت عال ا    مؿ ذ ا          ئد وىي عو  ا  لق ا            نتيجة شخصية 

              ىرة بتكيفػو مػع  ا      تكػوف ظػ   ا          لمحسػوبة كمػ ا    طرة  ا          وميمػو لممخػ   ا                ويحرص عمى تحقيقي   ا   غتي ا            لتي يقوـ بصي ا
  ت  ا     لتحػػدي ا    جيػة  ا            لمتقمبػة ومو  ا  ع  ا  وضػ ال ا         لتعقيػػد و  ا      مػؿ مػع  ا   لتع ا          لمسػتقبؿ و  ا     تصػػور    ا         رجيػة ومنيػ ا  لخ ا      لبيئػة  ا
         لعمػػؿ عمػػى  ا                          ء رؤيػػة مسػػتقبمية لممنظمػػة و  ا            لتنظيميػػة كبنػػ ا   حي  ا    لنػػو  ا   فػػي    ا  يضػػ ا    ىرة  ا           صػػرة وتكػػوف ظػػ ا   لمع ا

  ه                  لنموذجيػػػػػة وتبػػػػػرز ىػػػػػذ ا      ئية و  ا    سػػػػػتثن ال ا     لعمػػػػػؿ  ا  ت  ا  ز  ا جػػػػػ ن ا         لمسػػػػػتمر و  ا      لتطػػػػػور  ا          وحرصػػػػػو عمػػػػػى    ا      تحقيقيػػػػػ
              فية وزرع فػػػييـ  ا            ممػػػو بصػػػدؽ وشػػػف ا                           لمرؤوسػػػيف حيػػػث يكسػػػب ثقػػػتيـ بتع ا       ممػػػو مػػػع  ا         ئص عنػػػد تع ا   لخصػػػ ا

   ر. ا   بتك ال ا    ة و  ا د ا   لمب ا                 تيـ وتشجيعيـ عمى  ا              ت وتقدير مجيود ا  حي   لصال ا       بتفويض 

 لتحويميائد القا مامي: ابعار 

  ت  ا       ص ميمػػػ    سػتخال ا     يمكف   ،       ّ  لتحويمّية ا   دة  ا    لقيػ ا           لذي بحث في  ا      لنظري  ا   دب  ال ا        ؿ تحميؿ      مف خال
     ( :     4448  ،       ؛ مرعي    4448  ،            لعرفي وميدي ا  ؛     4445  ،     غنيـ )      تػػي ال ا       ّ      لتي تتمّثؿ في  ا        لتحويمي  ا   ئد  ا  لق ا

   :       لتغيير ا   لى  ا   جة  ا  لح ا  ك  ا   در  ا - 1

            خػريف. وبػذلؾ  ال ا  ع  ا  قنػ ا                   لتغيير ومقدرتػو عمػى  ا   لى  ا   جة  ا ح ل ا   كو  ا   در  ا        لتحويمي  ا   ئد  ا  لق ا  ت  ا   ميم    مف
  ،  ا            لتغييػػر ودعميػػ ا  ر  ا  فكػػ ا        لي قبػػوؿ  ا  لتػػ ا  وب  ،    تيـ ا جػػ ا   حتي ا           فيـ وتطػػوير  ا  ىػػد ا            مميف لتجديػػد  ا  لعػػ ا        رة عقػػوؿ  ا   سػػتث ا

   ىػو    ا       وتفػوؽ مػ  ،  ؼ ا  ىػد ال ا         ليػة تفػوؽ  ا ع     جيػة ا ت ن ا         لػى تحقيػؽ  ا                        لتحويمي لموصوؿ بمرؤوسيو  ا   ئد  ا  لق ا      ويسعى 
    يحػػػب            لمحسػػػوبة ال ا   طر  ا         ومحػػػب لممخػػػ  ،                   لتحػػػويمي عنصػػػر تغييػػػر ا   ئػػػد  ا  لق ا ف  ،       لمؤسسػػػة ا   ّ           متوقّػػػع مػػػنيـ مػػػف 

  ،    عيػػة ا   جتم ال ا  ت  ا  قيػػ  خال ال ا       لقػػيـ و  ا    ضػػوء            و يتصػػرؼ فػػي  نػػ ا   ا  كمػػ  ،      لتطػػور ا   لػػى  ا     يػػؤدي        لػػذي ال ا  ر  ا     سػػتقر  ال ا
         يػػتعمـ مػػف    ا         ئػػو بقػػدر مػػ ا  خط ا   مػػف    ا           ّ يػػتعمـ كػػؿ مّنػػ   ف ا    يجػػب    ا  لػػذ  ،      ينتيػػي     و ال نػػ ا          لػػتعمـ عمػػى  ا   لػػى  ا      وينظػػر 

      خريف. ال ا  ء  ا  خط ا

   :   لة ا   لرس ا        لرؤية و  ا   غة  ا  صي - 4

       مػف قبػؿ    ا  لي ا  يص ا        لرؤية و  ا   غة  ا ُ      وُتعد صي  ،         س لعمميـ ا س ا      لرؤية  ا  و   ،            دة ليـ رؤية ا           لتحويميوف ق ا   دة  ا  لق ا
  ء     لعمال ا       يرتقػػػي بػػػ   ف ا              لتحػػػويمي يحمػػػـ بػػػ ا   ئػػػد  ا  لق ا  و   ،   جح ا  لنػػػ ا       لتغييػػػر  ا   رة  ا د     سػػػية ال ا س ال ا   صػػػر  ا   لعن ا   حػػػد  ا   دة  ا  لقػػػ ا
       بػػة ذلػػؾ  ا             يجعمػػو يطمػػب كت   ا  ممػػ  ،      لبعيػػد ا   فػػؽ  ال ا     ه فػػي  ا       لػػذي يػػر  ا      لطمػػوح  ا         لػػى مسػػتوى  ا       لمنظمػػة  ا       مميف و  ا  لعػػ ا  و 
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  ي         لصػحيحة فػ ا  ت  ا جػ ا   حتي ال ا   ا  ليػ   ّ        تتحقّػؽ مػف خال  ،    رية ا                      و سيحقؽ لمجميع نقمة حض ن ا        لذي يرى  ا      لطموح  ا
         لمحتممة. ا   ره  ا ث ا         لتغيير و  ا    ّ   ب تبّني  ا  سب ا  و                د لمعرفة كيفية  ا   فر  ال ا  ج  ا     ذ يحت ا   ية  ا   لني ا

   :   تو ا  ر  ا                موذج لمتغيير ومس ن ا  ر  ا   ختي ا - 3

     ثبتػت  ا  و    ا               لتي سبقت تجربتي ا  ر  ا  فك ال ا                    لمؤسسة يتمثؿ في تمؾ  ا              سب لمتغيير في  ا   لمن ا     موذج  ن ال ا  
  ،       لمؤسسػة ا          لػذي تعيشػو  ا    ممػي   لع ا   قػع  ا   لو  ا             ئمػة لمظػروؼ و            لتي تكوف مال ا  و   ،    بية ا           تحت ظروؼ مش   ا    ليتي ا  فع
ّ    لمنّظمػة  ا         لػذي يخػدـ  ا     لشكؿ  ا   ت ب ا  ر  ا   لخي ا    ت و  ا    ولوي ال ا      ؿ وضع                سبة تتحدد مف خال ا   لمن ا  ت  ا  ر  ا   لمس ا   ف ا   ا  كم    

           لية ممكنة. ا      عمى فع ا      ويحقؽ 

   :       لجديدة ا       تيجيو ا    ستر  ال ا   غة  ا  صي - 4

       لػػى وضػػع  ا  ج  ا     و يحتػػ نػػ ا ف  ،  ا   عػػدى ا    لتػػي  ا   لة  ا   لرسػػ ا          لتحػػويمي و  ا   ئػػد  ا  لق ا   ا        لتػػي رسػػمي ا      لرؤيػػة  ا       لتحقيػػؽ 
  ،     لضػعؼ ا       لقػوة و  ا  ط  ا   ونقػ  ،   حػة ا   لمت ا     لفػرص  ا  و   ،        لمتوقعػة ا  ت  ا      لتيديػد ا   ف ا    لحسػب ا      خػذ فػي  ا       جديػدة ت    ية   تيج ا    ستر  ا

ّ        لتفػػّوؽ عمػػييـ ا       فسػػيف و  ا   لمن ا    جيػػة  ا   مو    ا   عتي ا   سػػتط ا       ويكػػوف ب   د  ا  يجػػ ا           لػػة لمتغييػػر  ا   ّ لفعّ  ا       تيجيو ا    سػػتر  ال ا        وتسػػتمـز   ،    
   يػػؽ    فر    مػػع     عيػػة  ا             لعمػػؿ بصػػورة جم ا         لتغييػػر و  ا   دة  ا            ئيـ سػػمطة لقيػػ ا  عطػػ ا    د و  ا   فػػر  ال ا                لؼ مػػع مجموعػػة مػػف  ا  تحػػ

       تيجيو ا    سػػػتر  ال ا  و        لجديػػػدة  ا      لرؤيػػػة  ا  ؿ  ا  يصػػػ        لممكنػػػة ال ا   ئؿ  ا   لوسػػػ ا     ـ كػػػؿ  ا    سػػػتخد    جػػػة ال ا  لح ا   عػػػف      فضػػػال  ،    عمػػػؿ
      مميف. ا  لع ا             لمتوقع لجميع  ا      لسموؾ  ا            موذج لتوجيو  ن ا        ة تشكيؿ  ا د ا  د  ا  يج ا     ىمية  ا        كيد عمى  ا  لت ا  و    ا      وشرحيم

   :       لمنظمة ا   فة  ا    ل ثق        م من خال  ا    لتز   ال  ا      تعبئة  - 5

         لتنظيميػة  ا   فػة  ا   لثق ا    ء و  ا د ال ا          يػتـ فػي ظػؿ    ف ا     يمكػف    ال  ،      تيجيو ا    ستر  ال ا  و    لة  ا   لرس ا        لرؤية و  ا      تحقيؽ    ف ا
      برؤيػػػػة   ـ  ا   لػػػػز  ال ا          صػػػػبح يتطمػػػػب  ا  و   ،  ا مػػػػ ا  تم   ا  مفػػػػ       صػػػػبح مخت ا     لوضػػػػع  ا   ف ال  ،    سػػػػبة ا    ت من نػػػػ ا ك   ا       ئدة ميمػػػػ ا  لسػػػػ ا
   ره  ا  فكػػ ا          عمػػى تػػرويج    ا           يكػػوف مقتػػدر    ف ا        لتحػػويمي  ا   ئػػد  ا  لق ا    عمػػى    ف ا فػػ   ا      . وىكػػذ ا   لتي ا         جديػػدة ورسػػ       تيجية ا    سػػتر  ا
   ف ا     عميػو    ا مػ ن ا  و   ،    فقط   ا      ليس ىذ  ،         مميف معو ا  لع ا           لجديدة عمى  ا    يو   تيج ا    ستر  ال ا  و    لة  ا   لرس ا        لرؤية و  ا     ّ      لمتمّثمة في  ا

  ،         فػة جديػدة ا     ئػد ثق ا  لق ا    وجػد  ا  ذ  ا   ال ا   تي  ا    لػف يػ   ا   وىػذ  ،  ا   ّ     لػتحّمس ليػ ا    ر و  ا  فك ال ا           ّ       س لدييـ لتبّني تمؾ  ا   لحم ا  ّ   يوّلد 
   فػي    ا   عتيػ ا       ريػة وقن ا د ال ا   دة  ا   لقيػ ا  ـ  ا   لػز  ا               لتغييػر عمػى مػدى  ا  ح  ا   فنجػ  ،  ا            ّ  مميف عمػى تبنّييػ ا  لعػ ا   مػف    ا   كيػد ا   ا    وعزم

     وىػػذه   ،  ة ا         فسػػي لممنشػػ ا   لتن ا     لوضػػع  ا         جػػؿ تحسػػيف  ا               مج لمتغييػػر؛ مػػف  ا      ّ      جػػة لتبّنػػي برنػػ ا  لح ا      ضػػرورة         لمنظمػػة ب ا
      لجميػػع    ا  لي ا  يصػػ ا  و   ،      لرؤيػػة ا        ؿ توضػػيح         لػػة مػػف خػػال ا      ّ زرة فعّ  ا                     تتػػرجـ فػػي شػػكؿ دعػػـ ومػػؤ    ف ا       عػػة يجػػب  ا   لقن ا
             لوسػػػػطى لتنفيػػػػذ  ا  ت  ا      لمسػػػػتوي ا       ميـ فػػػػي  ا    لتػػػػز  ا          لمػػػػديريف و  ا  ء             لحصػػػػوؿ عمػػػػى وال ا  و   ،       لمنظمػػػػة ا        مميف فػػػػي  ا  لعػػػػ ا
          لتغيير. ا
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   :    لية ا  تق ن  ال  ا       لمرحمة ا   رة ا د ا - 6

      لقديـ ا   مف      لتحرر ا   مف  ء ا   بتد ا  د ا   فر  ال ا  ا   فيي     يعيش    لتي ا    لية ا  تق ن ال ا       لمرحمة ا ب        لتحويمي ا   ئد ا  لق ا     ييتـ
  ا      تخمصػو    يػـ ن ا  و   ،      لقػديـ ا   مػف  ا      تحػررو    قػد  د ا   فػر  ال ا  ف ا      كػد مػف  ا  يت   ف ا بػ  ،  ا  حيػ ا   ونج       لتغييػر ا      عمميػة       تنفيػذ   لػى ا
 .      لمقديـ    ئيـ ا  تم ن ا   مف  ا  يض ا

 لتقميديائد القالتحويمي و ائد القارنة بين امق: امساخ

   ئػػد  ا  لق ا   ف ا ّ    يّتضػػح   ،        لتحػػويمي ا       ئػػد غيػػر  ا  لق ا     رنػػة ب ا          لتحػػويمي مق ا   ئػػد  ا  لق ا     مػػوذج  ن ا         لتحػػدث عػػف  ا    عنػػد 
          فيػػػػو يتحػػػػدث   ،               ثير فػػػػي مرؤوسػػػػيو ا      مػػػػو لمتػػػػ ا  لي ا     عػػػػو و  ا  بد ا           لػػػػذي يسػػػػتخدـ  ا  ُ    لُمميػػػػـ  ا   ئػػػػد  ا  لق ا           لتحػػػػويمي ىػػػػو  ا

   قػػع  ا   لو  ا   وز  ا       ريػػة لتجػػ ا   عتب ال ا   يػػر     ئؿ غ ا   لوسػػ ا   مػػف    ا                        ء ويثػػؽ بيػػـ ويسػػتخدـ كثيػػر  ا د ال ا                   لممرؤوسػػيف عػػف كيفيػػة 
   ئػد  ا  لق ا   ئص  ا          لي يوضػح خصػ ا  لتػ ا      لجػدوؿ  ا  و   ،         لمرؤوسػيف ا  ؿ             تغييره مػف خػال    وال ا    ء مح ا  خط ال ا          لذي يزخر ب ا
   :        لتحويمي ا       ئد غير  ا  لق ا     رنة ب ا          لتحويمي مق ا

 ( 5) جدول
 لتقميديائد القالتحويمي و ائد القارنة بين امق

 لتقميديائد القا لتحويميائد القا لسموكيةاد ابعالا م

لوضػع اعمو مػع اقتو وتفعال 1
 ىفالر ا

ىػػػػو  الوضػػػػع كمػػػػاء ابقػػػػايرغػػػػب ب ىف.الر الوضع افح لتغيير ايك
 دوف تغيير.

4 
 لمستقبميةاؼ اىدالا

لتغييػػػر الػػػى اقبػػػة مطمعػػة ارؤيػػة ث
 ىف.الر الجوىري لموضع ا

ئـ دوف القػػػػػالوضػػػػػع اتنبثػػػػػؽ مػػػػػف 
 ت جوىرية.اث تغيير احدا

ة اكػػػػػػػػػػالمحابميػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػى القا 1
 خريفثمة لالالمماو 

توجػػػو مشػػػترؾ مػػػع مػػػف ىػػػـ فػػػي 
ليػػػػػة افضػػػػػؿ ورؤيػػػػػة مثاوضػػػػػعية 
 فضؿ. الالتميز عمى التحقيؽ 

ولػػػة اخػػػريف ومحالالتوجػػػو نحػػػو ا
 تقميدىـ دوف تفكير.

س الحمػػػارة اثػػػالجيػػػود و اتكػػػريس  خريفالالثقة با 0
 طر.المخاورغبة في تحّمؿ 

ج مػػػػػع ادمنػػػػػالاعػػػػػدـ رغبػػػػػة فػػػػػي 
 ع بيـ.اقتنالاخريف و الا

ديػػػػػػة اعتياـ غيػػػػػر اسػػػػػػتخدا خبػػػػػرة لخبرةا 5
لتقميػػػدي فػػػي الوؼ و المػػػاوز اوتجػػػ

فر لػػػو المتػػػو اـ اسػػػتخداخبػػػرة فػػػي 
ىػػػو محػػػدد مػػػف  ائؿ ومػػػامػػػف وسػػػ
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 لتقميديائد القا لتحويميائد القا لسموكيةاد ابعالا م

ليب عمػػػػػػؿ لتحقيػػػػػػؽ اسػػػػػػاطػػػػػػر و ا لعمؿ.اليب اسا
 ؼ.اىدالا

 يير سموكية تقميدية.امع يير سموكية غير تقميدية.امع لسموؾا 6

7 
 لبيئيالتحسس ا

لتحميػػػػؿ اجػػػػة قويػػػػة لمتحسػػػػس و اح
 ىف.الر الوضع اي لتغيير لبيئا

لبيئػػػػػػي التحميػػػػػػؿ الػػػػػػى ايػػػػػػركف  ال
 ىف.الر الوضع اظ عمى المحف

8 
 ظالفالاوضوح 

ٍؿ لممسػػػتقبؿ وتحديػػػػد اوضػػػوح عػػػػ
 ثيرية.التالتقميدية ائؿ ادقيؽ لموس

ضػػػػػػػػعؼ وضػػػػػػػػػوح فػػػػػػػػػي وضػػػػػػػػػع 
ؼ وعػػػػػػػدـ وضػػػػػػػوح فػػػػػػػي اىػػػػػػػدالا
 دية.القيائؿ الوساـ استخدا

9 
 القوة ومصدرىاس اسا

لخبرة ا قوة شخصية معتمدة عمى
ت السػػػػمالمرؤوسػػػػيف باب اعجػػػػاو 
 لبطولية.المميمة و ا

لشخصػػػػػػية القػػػػػػوة الموقػػػػػػع و اقػػػػػػوة 
لمركػػػػز الخبػػػػرة و المعتمػػػػدة عمػػػػى ا
 عي.اجتمالا

14 
ئػػػػػػػػػػػػػػػػد القاقػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػيف لعالا
 لمرؤوسيفاو 

لى المرؤوسيف ات اىاتجاتحويؿ 
لجذريػػػػػػػػػػػػػػػة ات التغييػػػػػػػػػػػػػػػر ادعػػػػػػػػػػػػػػػـ 
 . اوتنفيذى

ء ار الاع فػػػػي اجمػػػػالاعػػػػف  بعػػػػدلا
مػػػػػػػػػػػػػػر او الاد عمػػػػػػػػػػػػػػى اعتمػػػػػػػػػػػػػػالاو 
 شرة.المبات التوجياو 

 ( 10: 4448، مرعي: )لمصدرا
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  نثانثادلبحث ا
 نتحىَهٍائذ ادلستقبهُت نهقاث انتحذَا

 تمييد. 
 لفمسطينيا لتحويميائد القاتفكير : والا.  
  ًنماذج قيادات فمسطينية تحويمية: ثانيا. 
 ــث ــا: االث ــالتحويميــة ادة القي ســية السيات التحــديامــن  الفمســطينية وموقفي

 .لمستقبميةا
  ًماىية ومفيوم القيادة السياسية: رابعا. 
  ًاسموب القيادة التحويمية لمقيادات السياسية: خامسا. 
  ًمحــــددات المشــــروع الــــوطني الفمســــطيني لمقيــــادات التحويميــــة : سادســــا

 .الفمسطينية
  ًلشريفا لنبويالمنيج التحويمية في ادة القيا: سابعا. 
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 تمييد 

ة في تناوليا لمقيادة التحويمية السياسية تركز عمى القائد السياسي التحويمي اف الدراسة الحالي
دوف ، باعتباره العنصر االكثر اىمية في العممية القياديػة وااليسػر عمميػا فػي تتبػع خصائصػو وتػاثيره

اف يعني ذلؾ الخمط بيف مفيومي القيادة السياسية والقائػد السياسػي الف االخيػر عنصػر القيػادة التػي 
 بالظاىرة الفردية.  ليست-ذكرنا  كما-ي ى

ولعػػػؿ مػػػف المبػػػررات االخػػػرى ليػػػذا التركيػػػز عمػػػى عنصػػػر القائػػػد السياسػػػي فػػػي ىػػػذه الدارسػػػة 
كظػػاىرة فرديػػة وبػػيف النخبػػة السياسػػية كظػػاىرة جماعيػػة تتعمػػؽ  يضػػرورة التمييػػز بػػيف القائػػد السياسػػي

 ار معيف او لصرفو عف اتخاذ قرار ما. بجماعة محدودة تؤثر سياسيا عمى القائد لحثو عمى اتخاذ قر 

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 

المشػػار لػػو  –وصػػوال الػى اليػػدؼ االسػػمى تعزيػز ثقافػػة المقاومػػة فػػي نفػوس ابنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني 
كما يسعى القادة الفمسطينيوف الى بمورة كؿ الخطوات التي مف شانيا خدمة اليػدؼ االساسػي ، -انفا

والمتعمػػػؽ بتحريػػػر فمسػػػطيف مػػػف خػػػالؿ المحافظػػػة عمػػػى الثوابػػػت الفمسػػػطينية بكافػػػة قضػػػاياىا الفرعيػػػة 
ـ التقيقر اماـ المحتؿ الغاصػب سػواء كػاف وعد وصوال الى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره

ومما ال شػؾ فيػو بػاف مػا يؤكػد ذلػؾ ، ذلؾ في ساحات الجياد او عمى طاوالت المفاوضات السياسية
ىػػو اصػػرار فصػػائؿ المقاومػػة الفمسػػطينية عمػػى انتػػزاع حقوقيػػا ومطالبيػػا مػػف بػػراثف العػػدو الصػػييوني 

وال شػػؾ اف صػػالبة ، 4410لعػػاـ الغاصػػب ابػػاف حػػرب العصػػؼ المػػاكوؿ فػػي شػػير اغسػػطس مػػف ا
اىػػػـ مالمػػػح  القائػػػد السياسػػػي الفمسػػػطيني واصػػػراره عمػػػى انتػػػزاع حقوقػػػو المشػػػروعة اسػػػتطاع اف يرسػػػـ

وىػو مػا سػياتي الباحػث عمػى ، وسمات نمط القيادة السياسية في التراث العربي واالسالمي المعاصػر
 ذكره بشىء مف التفصيؿ.

  يلفمسطينا لتحويميائد القاتفكير : والا

 ادبعيػ اشػيئ يػرى رؤيػة حباصػ ونا يقوؿ حيث، لتحويميا ئدالقا تفكير نمط( رياليو ا) يصؼ
 ييرالمعاو  ليةاع فواىدا، ريةاحض نقمة بعيوات ينقؿ لةارس حباص، احبياص نفسو يعتبر برؤية جديدة

 لتعبيػرا مػف ؿاعػ مسػتوى ذو، ليػوا تنتمػي فا وتحػب سالنػا يقمػده، قػدوة، مرتفعػة التػي يطمبيػا
 بػدني حضػور ذو، لياعػ تػياذ راصػر او ، تالػذاب ؿاعػ ساحسػا  و ، ليػةاع تيػةاذ ذو ثقػة، ليافعػنالا

 حموال اناحياو  جذرية حموال ليـ ويقدـ بعيفالتا بيف عرالمشا ويوضح يستنير، ضحاط و اونش ميكيادين



 عالقة الكيادة التحويلية بتحكيل األهداف االسرتاتيجيةىىىى    
       

57 

 

 الثانيىالفصل

ىللقوادةىاإلداريىالمدخل 
 التحوولوة

ى

 يػدير، وراويحػ قشاينػ، لمجموعػةا نحػو اتيػاذ موجيػة شخصػية ذبيػةاج ذو، كميـامتطرفػة لمشػ
 يسػتخدـ، جديػدة تات ومصػطمحار اشػع يسػتخدـ ينالمعػا تمؾ عف ليعبر لرموزا ويستخدـ، ينالمعاب

 سػةادر  دةاعػا عمػى ويشػجعيـ، اعقميػ بعيػوات يسػتثير، ميػةاليالا ليباسػالا كػؿ يسػتخدـ، جديػدة لغػة
يسػتخدـ ، بعيػوات تابرغبػ يرقػى، جديػدة ئؿاوبػد ئؿاووسػ ؼاىػداو  بتقػديـ رؤى وذلػؾ ئميـافيـ ورسػاىػدا

 .( 67-61: ص، 1996، رياليو ا) ىير.الجماجية سيكولو 

أف القائػػػد التحػػػويمي يتمتػػػع بالجاذبيػػػة الشخصػػػية ويمػػػارس أسػػػاليب  الباحـــثوممػػػا سػػػبؽ يػػػرى 
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  إليامية باالضافة إلى استشارتو لتابعيو عقميًا واىتمامو بالناس وبما يحتاجوف مف الرعاية 

ف ء أكثػػر ممػػا ىػػو متوقعػػًا أو كػػاف متصػػورًا وا  ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى دافعيػػة أقػػوى عنػػد التػػابعيف لتحقيػػؽ أدا
الدراسػة الحاليػػة فػػي تناوليػػا لمقيػػادة التحويميػػة السياسػػية تركػػز عمػػى القائػػد السياسػػي التحػػويمي باعتبػػاره 

دوف اف يعنػي ، العنصر االكثر اىمية في العممية القيادية وااليسر عمميا في تتبع خصائصػو وتػاثيره
 كمػا-السياسية والقائد السياسي الف االخير عنصر القيادة التي ىي ذلؾ الخمط بيف مفيومي القيادة 

 بالظاىرة الفردية.  ليست-ذكرنا 

 ىػو ولعؿ مف المبررات االخرى ليػذا التركيػز عمػى عنصػر القائػد السياسػي فػي ىػذه الدارسػة
مػػؽ ضػػرورة التمييػػز بػػيف القائػػد السياسػػي كظػػاىرة فرديػػة وبػػيف النخبػػة السياسػػية كظػػاىرة جماعيػػة تتع

 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 
وكػػذلؾ تحقيػػؽ االىػػداؼ االسػػتراتيجيو الفمسػػطينية والمتعمقػػة بتحريػػر فمسػػطيف مػػف البحػػر الػػى النيػػر 

المشػػار لػػو  –تعزيػز ثقافػػة المقاومػػة فػػي نفػوس ابنػػاء الشػػعب الفمسػػطيني وصػػوال الػى اليػػدؼ االسػػمى 
كما يسعى القادة الفمسطينيوف الى بمورة كؿ الخطوات التي مف شانيا خدمة اليػدؼ االساسػي ، -انفا

ا الفرعيػػػة والمتعمػػػؽ بتحريػػػر فمسػػػطيف مػػػف خػػػالؿ المحافظػػػة عمػػػى الثوابػػػت الفمسػػػطينية بكافػػػة قضػػػاياى
وعدـ التقيقر اماـ المحتؿ الغاصػب سػواء كػاف  وصوال الى حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير مصيره

مػػا يؤكػػد ذلػػؾ ىػػو اصػػرار فصػػائؿ ، ذلػػؾ فػػي سػػاحات الجيػػاد او عمػػى طػػاوالت المفاوضػػات السياسػػية
اف حػرب المقاومة الفمسطينية عمػى انتػزاع حقوقيػا ومطالبيػا مػف بػراثف العػدو الصػييوني الغاصػب ابػ

وال شػػػػؾ اف صػػػػػالبة القائػػػػػد السياسػػػػػي ، 4410العصػػػػؼ المػػػػػاكوؿ فػػػػػي شػػػػير اغسػػػػػطس مػػػػػف العػػػػػاـ 
اىػـ مالمػح وسػمات نمػط القيػادة  الفمسطيني واصراره عمى انتزاع حقوقو المشروعة استطاع اف يرسـ

 . ةالسياسية المعاصر 
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 : نماذج قيادات فمسطينية تحويمية: ثانياً 

لفمسػػطيني فػػي شخصػػيات قياديػػة فمسػػطينية شػػيد ليػػا التػػاريخ يظيػػر تفكيػػر القائػػد التحػػويمي ا
الفمسطيني فػي مراحػؿ الصػراع المختمفػة بتحػوالت وتغيػرات فػي معركػة النضػاؿ والصػمود الفمسػطيني 
حيػػػػث اسػػػػتطاع عػػػػدد مػػػػف قػػػػادة الشػػػػعب الفمسػػػػطيني أف يمارسػػػػوا القيػػػػادة التحويميػػػػة فػػػػي تنظيمػػػػاتيـ 

والراحػؿ ياسػر عرفػات " أبػو عمػار" والحكػيـ ، د ياسػيفوجماعاتيـ ومنيـ الشيخ المؤسس الشييد أحمػ
جػػػػورج حػػػػبش والػػػػدكتور فتحػػػػي الشػػػػقاقي وعػػػػدد مػػػػف القيػػػػادات الفمسػػػػطينية التػػػػي ليػػػػا دور فػػػػي قيػػػػادة 
التنظيمػػػات الفمسػػػطينية وكػػػذلؾ النضػػػاؿ والكفػػػاح مػػػف أجػػػؿ القضػػػية الفمسػػػطينية فػػػي مراحػػػؿ وفتػػػرات 

متعددة فقد استطاعت أف ترسـ برامجيػا الوطنيػة  مختمفة في تاريخ الصراع وبأشكاؿ متنوعة ووسائؿ
 والمحافظة عمى أىدافيا اإلستراتيجية والثوابت الفمسطينية 

 الشييد الراحل ياسر عرفات

يعتبر الشييد الراحؿ أبو عمار رمزًا مف رموز الشعب الفمسطيني بػؿ عممػًا مػف أعػالـ الثػورة 
رائيمي فػػالثورة الفمسػػطينية تعتبػػر أوؿ تجربػػة ضػػد االحػػتالؿ اإلسػػ 1965الفمسػػطينية التػػي قادىػػا عػػاـ 

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 ىػػدفًا اسػػتراتيجيًا 

ني وخاضػػػت صػػػوالت وجػػػوالت ومعػػػارؾ ضػػػد االحػػػتالؿ واضػػػحًا وىػػػو تحريػػػر كامػػػؿ التػػػراب الفمسػػػطي
 الصييوني وحققت انتصارات مختمفة. 

فالثورة الفمسطينية لػو اسػتمرت كمػا بػدأت ألنجػزت وحققػت أىػدافيا االسػتراتيجية التػي تبنتيػا 
ولكػػػػف حيكػػػػت المػػػػؤامرات ورسػػػػمت المخططػػػػات ونظمػػػػت  1965حركػػػػة فػػػػتح حينمػػػػا تأسسػػػػت عػػػػاـ 

إلنيػػاء الصػػراع الفمسػػطيني اإلسػػرائيمي ممػػا جعػػؿ قيػػادة منظمػػة التحريػػر االتفاقيػػات ومشػػاريع التسػػوية 
الفمسػػػػطيني تتراجػػػػع وتتحػػػػوؿ مػػػػف مشػػػػروع ثػػػػورة ومقاومػػػػة إلػػػػى مشػػػػروع تسػػػػوية وسػػػػمـ مػػػػع االحػػػػتالؿ 
اإلسرائيمي وبدأت االتفاقيات بيف المنظمة ودولة االحتالؿ والتراجع والتنازؿ عف اليدؼ اإلستراتيجي 

 الفصائؿ وىو تحرير كامؿ التراب الفمسطيني. المجمع عميو عند كافة

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 لػػ

الفمسػطينية وظيػر التحػوؿ إيضػًا فػي مرحمػة  الذي دعا إلى قيػاـ دولػة عمػى كامػؿ األرض( ـ ت ؼ)
حينما شكمت بداية التحوؿ في مرجعية الحقوؽ المشروعة وفي مفيػـو  1988إعالف االستقالؿ عاـ 
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الثوابػػت الوطنيػػة والمشػػروع الػػوطني فػػموؿ مػػرة يػػتـ االعتػػراؼ بػػالقرارات الدوليػػة بػػدياًل عػػف الشػػرعية 
ي وبالتالي فإف مسار التحوالت والتنازالت التي فرضػت التاريخية واعتمادىا كمرجعية لممشروع الوطن

عمى القيادة الفمسطينية بتأثير عربي ىو ما أوصميا إلى المشاركة في مفاوضات مدريػد عمػى أسػاس 
الشػروط األمريكيػة واإلسػػرائيمية ثػـ عقػػد اتفاقيػة اوسػػمو مػع الجانػب اإلسػػرائيمي التػي جػػرى فػي التسػػميـ 

ومػع توقيػع اتفػاؽ أوسػمو تػـ االنتقػاؿ ، لتخمي عػف خيػار المقاومػة المسػمحةبوجود الدولة اإلسرائيمية وا
والتحوؿ مف فكرة دولة فمسطيف المعمنػة فػي الجزائػر إلػى مشػروع غػزة أريحػا أواًل وبالتػالي تػـ االنتقػاؿ 

 مف مشروع وطني متسقؿ ومقاـو لمشروع وطني خاضع لشروط التسوية غير المتوازنة.

جػػة فػػي تػػاريخ الصػػراع بقيػػادة الراحػػؿ أبػػو عمػػار جمعػػت منػػو قائػػدًا إف ىػػذه التحػػوالت المتدحر 
فمسػطينيًا تحػويمياًل عمػى الػرغـ مػػف أنػو لػـ يحمػؿ إجمػاع داخػػؿ منطمػة التحريػر وفػي األوسػاط الفكػػرة 
الفمسػػػػطينية بػػػػؿ إف ىػػػػذا التحػػػػوؿ والتغيػػػػر والتطػػػػور أدى إلػػػػى انقسػػػػاـ عميػػػػؽ وعمنػػػػي فػػػػي الصػػػػفوؼ 

 واألىداؼ الفمسطينية .

 الشييد أحمد ياسين اإلمام 

وقػػد تمثػػؿ تفكيػػر القائػػد الفمسػػطيني التحػػويمي فػػي شخصػػة اإلمػػاـ الشػػييد أحمػػد ياسػػيف الػػذي 
 اهلل رحـف السامية والقيـ، المثالية إلى تدعو آسرة شخصيةكاف يتمتع بالتأثير المثالي والكاريزما وىو 

ؿ حيػث إف التػأثير المثػالي الػذي رفعػو إيمانػو لمتضػحية والعمػ ياسػيف أحمػد المؤسػس القائػد الشػيخ
والكاريزما الشخصية والتحفيز اإلليامي واالثارة العقمية واسموب االقناع والمنطػؽ الػذي تمتػع بػو وىػو 
مقعد معذور منحو وىيأه ليقود تنظيمًا فمسطينيًا بأىداؼ استراتيجية حافظ عمييا حتى لقي اهلل تعػالى 

مػف رموزىػا وىػو يقػود أمػة نائمػة ضػعيفة ويتحػدى عمى ذلػؾ بػؿ أصػبح عممػًا مػف أعػالـ أمتنػا ورمػزا ً 
قػػادة آخػػريف فػػي أمػػـ متقدمػػة تمتمػػؾ القػػوة والتكنولويجػػا وغيرىػػا لكػػف فػػي نظػػر الػػذيف أمتمكػػوا التػػأثير 
المثالي أوىف مف بيت العنكبوت ومف المعموـ أف الشيخ أحمد ياسيف كاف مشػمواًل شػماًل تامػًا حتػى ال 

 جنتيو أو جبينو.يستطيع أف يطرد ذبابو وقعت عمى و 

لقد كاف التفكير التحويمي والتغييري لدى اإلماـ الشييد أحمد ياسيف حاضرًا في كؿ محطات 
حياتػػػو فحينمػػػا سػػػاىـ وقػػػرر بنػػػاء الجامعػػػة اإلسػػػالمية فػػػي غػػػزة إنمػػػا قػػػر ذلػػػؾ لبنػػػاء الشػػػبا واالنسػػػاف 

أجيػاؿ تعػي وتفيػـ  والمجتمع الفمسطيني حيث كانت الجامعة اإلسالمية نقمة نوعيػة فػي بنػاء وتخػريج
فػي عقوليػا مػف خػالؿ المػؤتمرات والنػدوات  وتحمؿ األىداؼ االستراتيجية الفمسػطينية طبيعة الصراع

والمقػػاءات المختمفػػة إضػػافة إلػػى دراسػػة المسػػاقات المتعػػددة لمقضػػية الفمسػػطينية ومحطػػات االحػػتالؿ 
 فييا.
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المي فػػي غػػزة الػػذي كػػاف وممػػا كػػاف واضػػحًا أيضػػًا فػػي قيادتػػو التحويميػػة بنػػاء المجمػػع اإلسػػ
ييػػدؼ مػػف خاللػػو إلػػى دعػػـ صػػمود الفقػػػراء والمحتػػاجيف واسػػتيعاب أبنػػائيـ والتخفيػػؼ مػػف معانػػػاتيـ 
والوقوؼ إنسانيًا ومعنويًا معيـ ليتمكنوا مف بناء أسرىـ إلى أصبح اليػوـ العمػؿ الخيػري والمؤسسػاتي 

 لدى حركة حماس عامؿ رئيس في دعـ صمود شعبنا الفمسطيني.

التفكيػػػػر التحػػػػويمي أيضػػػػًا فػػػػي شػػػػخص اإلمػػػػاـ أحمػػػػد ياسػػػػيف فػػػػي قيادتػػػػو لالنتفاضػػػػة وظيػػػػر 
الفمسػػطينية مػػع ثمػػة مػػف رفقػػاء دربػػو مػػف حركػػة حمػػاس وبعػػض الفصػػائؿ الفمسػػطينية فػػي قطػػاع غػػزة 

نقمػػػة نوعيػػػة ومحطػػػة تحويميػػػة فػػػي تػػػاريخ الصػػػراع  1987حيػػػث كانػػػت االنتفاضػػػة الفمسػػػطينية عػػػاـ 
ب الفمسطيني بالحجارة ضد ظمـ االحػتالؿ واسػتبداده وعنجييتػو حينيػا اإلسرائيمي حينما انتفض الشع

قرر اإلمػاـ احمػد ياسػيف تبنػي االنتفاضػة وقيادتيػا مػع عػدد مػف إخوانػو مػف حركػة حمػاس والفصػائؿ 
 الفمسطينية إلى أف تـ إخمادىا مع توقيع اتفاقية أوسمو.

تاريخيػػة مميػػزة ونقمػػة كانػػت أيضػػًا محطػػة  4444والجػػدير ذكػػره أف انتفاضػػة األقصػػى عػػاـ 
تحويميػػػة فػػػي تػػػاريخ الصػػػراع الفمسػػػطيني اإلسػػػرائيمي حيػػػث كػػػاف لمشػػػيخ أحمػػػد ياسػػػيف دور كبيػػػر فػػػي 

خمادىا ومنع عسكرتيا.  عسكرتيا وتحصينيا رغـ كؿ محاوالت االلتفاؼ عمييا وا 

فشخصػػػية الشػػػيخ رحمػػػو كانػػػت شخصػػػية قػػػادرة عمػػػى التػػػأثير فػػػي اآلخػػػريف فػػػي كػػػؿ أحػػػواليـ 
يتمػػؼ حوليػػا النػػاس حيػػث اسػػتطاع رحمػػو اهلل أف يكػػوف دائمػػًا صػػماـ األمػػاف فػػي  وشخصػػية مجمعػػة

عالقات حركتو الداخمية والخارجية بؿ ونجح في مع رفاقو في توجيو الصراع في جبية واحدة داخػؿ 
 أرض فمسطيف ومع العدو الصييوني فقط.

 لمستقبميةا سيةالسيات التحديامن  الفمسطينية وموقفيالتحويمية ادة القيا: لثاً اث

 مػف لػيس ونػاف كػذلؾ .لحركػةا بطيئػة ايػنال انظػر  كبيػرة تاصػعوب تالمنظمػا تغييػر يكتنػؼ
 يفناوقػو  تاءاجػر او  ئحابمػو  يصػطدـ لتغييػرا فال، تالمنظمػا فػي لتغييػرا ءاجػر ا دةالقػا عمػى لسػيؿا
 اوىكذ .بةاستجالا عمى لمنظمةا وسرعة قدرة مف تحد ظمةناو 

 لػةاح وفػي، لركػوداو  ليػدوءا لػةاح فػي منظمتػو دةاقيػ، ريادالا ئػدالقا عمػى لسػيؿا مػف ونػاف
 اعنػدم امػا، متغيػرة بيئػة وجػود تفػرض لميػةاع وا محميػة تامتغيػر  وجػود وعػدـ، تالثبػاو  راسػتقر الا

 تاومتغيػر  تاتحػدي ـامػا لمنظمػةا وتصػبح، متطػورة لظػروؼاو ، مسػتقرة وغير متغيرة ؿاحو الا تصبح
 تطوري سموباب لواستبداو  ديالقيا سموبواو  موقفو تغيير لىا جاتيح ئدالقا فاف، كبيرة ومحمية لميةاع
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 وحتػى، لمنظمػةا فػي ثاحػدالا تامجريػ عمػى لسيطرةا يفقد ال حتى، لتغييرا عمى الاقباو  مرونة كثرا
 .ريادالا لتنظيـا ؼاىدا تحقيؽ يستطيع

 ابينه اكم، جذيذلا لقرنا تامتغير ظل في لتحىيليا ريادالا ئذالقا مىقف في لتغيرا تلخيص ويمكه
 ( 159-158: ص، 2008، ينالقحطا) اوذكرى 0199روتك

 وتوضػع ؼاىػدالاو  لةالرسػا تتحػدد فا ضرورة مع، لمدىا بعيدة جديدة مستقبمية رؤية دايجا -1
 .ازىاجنا في تسيـ لتيا تاتيجياستر الا الي

 رؤيػة فيػـ عمػى وتشػجيعيـ، بيػنيـ حػدالو ا لفريػؽا روح بػث ؿخػال مػف مميفالعػا عمػى ثيرالتػا -4
 .افياىدا زاجنا نحو لعمؿاو  اتحقيقي تاتيجياستر ال بةاستجالاو  لمنظمةا لةاورس

 لتػيا تالمعوقػا عمػى لمتغمػب ودعميػـ، لتغييرابػ لمتعمقػةا يةناسػنالا مميفالعػا تاجػاح عاشػبا -1
 .تاجالحا تمؾ عاشبا دوف تحوؿ

 ءادا فػي وىريػةج تاتغييػر  لتحقيػؽ، مميفالعػا مػع طيبػة تاقػعال ءابنػ لتحػويميا ئػدالقا يتػولى -0
 .فسةالمنا عمى اقدرتي وتطوير لمنظمةا

 وبشػكؿ، طابنشػ ؼاىػدالا تحقيػؽ ويتبنػى، مميفالعػا ويشػجع ويحفػز يفكػر ريادالا ئػدالقا -5
 .ئمةالقا تالتنظيماو  لنظـا وتغيير لتحسيف يمكنو ام ئدالقا ويعمؿ .مبتكرة وطريقة شخصي

 مكمؼ ىو ام لىا فةاضالاب، هايتبن لذيا دةالقيا سموباو ، رةادالا سموبا بيف لفرؽا راظيا  -6
 .لتغييرا تامتطمب مع مؿالتعا ليحسف، ريةادا ـامي مف بو

 منطمػؽ مػف ولػيس، ولممنظمػة لػو عدتيـامسػ لػىا جػةالحا منطمػؽ مػف مميفالعػا مػع مػؿالتعا -7
 رؤيػة تحقيػؽ فػي عداسيسػ لتفكيرا في لتحوؿا اوىذ .لتقميديةا دةالقيا عميو تقوـ لذيا لتوجيوا
 لتنظػيـا تييئػة مػف بػدال، لمرؤوسػيفا تييئػة عمػى لتركيػزا ثػـ ومػف، اتياتيجياسػتر او  مػةلمنظا

 .فقط

 عابػدالاو  لتغييػرا بػيف لجمػعا ؿخػال مػف، تالتوقعػا يفػوؽ بشػكؿ ئجالنتػا تحقيػؽ نحػو لتوجوا -8
 .طرةالمخا وروح
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 ماىية ومفيوم القيادة السياسية : رابعاً 

سػػموب اسػػية و السيادة القيػػاىيػػة الػػى مار اختصػػابرة اشػػالامػػف  حــثالمببػػد  سػػبؽ ال افػػي ضػػوء مػػ
 : تياسي افيم اضياستعر ايمكف و ، دةالمقي ارستيامم

  سيةالسيادة القياتعريف : 

لنخبػة اونػة اسػي بمعالسيائػد القاعة اعمية وبر ا"قدرة وف اينابسية كعممية السيادة القيايمكف تعريؼ 
ئؿ الوسػار اختيػاو ، اتيػاولوياحسػب  اعدياصػت اسػي وترتيبيػالسيالمجتمػع اؼ اىػداسية في تحديد السيا
لتػػي اقػػؼ المو اد ابعػػاوتقػػدير ، لحقيقػػة لممجتمػػعات القػدر ايتفػػؽ مػػع  اؼ بمػػاىػػدالائمػة لتحقيػػؽ ىػػذه لمالا
ويتـ ، قؼالمو اىذه  التي تفرزىات ازمالات و لمشكالاجية ازمة لمو لالات ار القر اذ اتخالمجتمع و اجو اتو 

 . ( 14-9: ص، 1985، معوض) لممجتمع العميادئ المباو  لقيـاعؿ تحكمو ار تفاطاذلؾ كمو في 

ئػػد احػػد قاىرة فرديػػة تتعمػػؽ بشػػخص و اظػػ اسػػية ليسػػت فػػي جوىرىػػالسيادة القيػػا فالمعنػػي فػػا اوبيػػذ
كطبقػة  دةالقيػا فالقػوؿ ا ابؽ يمكننػالسػالتعريػؼ افمػف منطمػؽ ، لمجتمعاسية في السيالسمطة ارس ايم
لػػي ىػػذيف افة اضػػالادة كعمميػػة تضػػـ بالقيػػاو ، سػػيةالسيابػػة لنخائػػد و القا اكمػػة تتضػػمف عنصػػريف ىمػػاح
سػػػية السيادة القيػػػاصػػػر اتحديػػػد عن لػػػىاخػػػرى ذىبػػػت ات اسػػػات در نػػػاك فالقػػػيـ. و الموقػػػؼ و العنصػػػريف ا

صػػر الميمػػة كعناقػػؼ و المو اع و اتبػػالائػػد و القالػػي ارت اشػػا( Cecila Gibb) سػػةافدر ، يرابشػػكؿ مغػػ
دة وىػػي اصػػر لمقيػػاعن ةثػػذكػػرت ثال( Edwin P.Hollander) سػػةاودر ، سػػيةالسيادة القيػػالعمميػػة 

عػؿ بػيف ادة عمميػة تفالقيػا( Fred E.Feidler) سػةاعتبػرت در ا ففػي حػي، قػؼالمو اع و اتبػالائػد و القا
 .( 105-101: ص، 1974، ربيع) عميةالفاسية و السياعة الجمائد و القاصر ىي اثة عنثال

 سيةالسيات ادالقيلتحويمية لدى اادة القياسموب ا: خامساً 

 تيـاتنظيمػ فػي لتغييػرا عمميػة رةادال سػيةالسيا تادالقيا قبؿ مف لتحويميةا دةالقيا سموبا فا
 لمسػتجدةا تالمتطمبػا وتمبيػة لمحيطةا تالتحديا جيةاومو ، راقتداو  ءةابكف ادورى ءادال ؛ابي لنيوضاو 
مػدي الغاوضػح الفمسػطيني حيػث ا الشعبن تيجيواستر الاؼ اىدالاوتحقيؽ  لمجتمعا تطور ايفرضي لتيا

 ( 16-10: ص، 4448، مديالغا) يمي ابم المنظمة تحويميائد في القاكيؼ يكوف 

 فاو ، لحسػفا مػؿالتعاو  ءادالا فػي انموذجػ يضػع فابػ، لمرؤوسػيو قػدوة يكػوف فا ينبغػي ئػدالقا 
 يتحمػؿ فاو ، لشخصػيةا لحوامصػ عمػى مػةالعا لمصػمحةا يغمػب فاو ، لػوافعا لػواقو ا تصػدؽ

 .شخصية سبامك تحقيؽ في نفوذه ؿستغالا عف بنفسو ايرب فاو ، لمسؤوليةا



 عالقة الكيادة التحويلية بتحكيل األهداف االسرتاتيجيةىىىى    
       

63 

 

 الثانيىالفصل

ىللقوادةىاإلداريىالمدخل 
 التحوولوة

ى

 نحو سيـاحم رةاستثاب، منيـ لمتوقعا فوؽ ئيـاداب ءارتقلال مرؤوسيو تحفيز لىا ئدالقا يسعى فا 
 مسػتقبمية رؤيػة رسػـ فػي كيـاشػر او ، تنظيمو مف جزء يـناب رىـاشعاو ، لمنشودةا ؼاىدالا تحقيؽ
 .ـنفوسي في لوطنيةا ينامع وتعزيز، مشتركة

 تجديد نحو معو مميفالعا رافكا رةاستثاب وذلؾ، لمرؤوسيفا تفكير رةاستثا عمى ئدالقا يحرص فا 
 .اله سبةامن حموؿ لوضع مختمفة ايازو  مف تلمشكالا لىا لنظراو ، ءادالا ليباسا

 فػي حػدة عمػى فػرد كػؿ مػؿافيع، معػو فػرد بكػؿ يناسػنالا ـاىتمػلال ـزلػالا لجيػدا ئػدالقا يبػذؿ فا 
، لشخصػيةا تلمشػكالا قشػةالمن بػو شػرالمبا ؿاتصػالاو ، لتدريبيػةاو  لشخصػيةا تػواجاحتيا ؿامجػ

 تاوخبػر ، ديػةاقي تاقػدر  مػف يممكػو ابمػ فػرد لكػؿ اومعممػ اشخصػي امػدرب يكػوف فا عمػى ويعمػؿ
 حػدا تحػدث امػ اذا ـاىتمػاب يويصػغ، جػةالحا عنػد ليػوا رجػوعيـ لتسػييؿ مميفالعػا حػوؿويوجػد 

 .ليواده افر ا

 ليػـ اىميتيػا وتبريػر لتغييػرا عمميػة تبنػي فػي معو مميفالعا ويشرؾ لمتغيير ائداق ئدالقا يكوف فا 
 .ولمتنظيـ

 ذاتخػاو ، لمنظمػةا فػي ئدةالسػا لجمػودا لػةاح كسػر ؿخػال مػف وذلػؾ، عةالشػجاب ئػدالقا يتحمػى فا 
 .لحؽا ؽاحقا في ازماوح، لتغييرا خصوـ جيةامو  في ازماح يكوف فاو ، لةافع تغيير تار اقر 

 ـالميا زاجنال زمةلالا تاحيلصالا بمنحيـ وذلؾ معو مميفالعاب ئدالقا يثؽ فا. 

 فاو ، دهافػر ا مع بصدؽ مؿاويتع، لمنظمةا فةاثق في اغرسي لىا ويسعى لمثمىا لقيـاب يتحمى فا 
 .ابي دياين لتيا دئالمبا مع لوافعا فؽاتتو 

 ويكػوف، مدروسػة طبخطػ مممػوس قػعاو  لػىا اتحويميػ عمػى ويعمػؿ مسػتقبمية رؤيػة لديػو تكوف فا 
 .كدالتا وعدـ لتعقيداو  لغموضا مع مؿالتعا عمى ادر اق

 عطػالالا ؿخػال مػف تػواقدر  وصػقؿ تػواذ تطػوير عمػى لعمػؿاب وذلػؾر اسػتمر اب ئػدالقا يػتعمـ فا 
 مفيػدة عمميػة رباتجػ ءاخطػالا ويعتبػر، لمعرفػةا لتمقػي ئمػةاد رحمة لعمميةا ةالحيا فاو ، لمستمرا

 .فشؿ تامحط وليست
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 محددات المشروع الوطني الفمسطيني لمقيادة التحويمية الفمسطينية: اً سادس

بػػػػيف محػػػػددات الثوابػػػػت الفمسػػػػطينية التػػػػي شػػػػغمت الفكػػػػر السياسػػػػي الفمسػػػػطيني والمحػػػػددات 
اسػػػتطاعت منظمػػػة ، السياسػػػية التػػػي فرضػػػتيا تعقيػػػدات القضػػػية الفمسػػػطينية فمسػػػطينيًا وعربيػػػًا ودوليػػػاً 

مػػة السياسػػية الػػذي شػػكؿ رؤيػػة المشػػروع الػػوطني الفمسػػطيني بصػػيغتو التحريػػر أف تبمػػور برنػػامج المرح
" إقامة الدولة الفمسطينية المستقمة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتيا القػدس وعػودة : الحديثة

 ( 14ص، 8: العدد، مجمة سياسات) الالجئيف"

فز الكثيػػػريف وقػػد الحظنػػػا فػػػي الفتػػرة األخيػػػرة أف مصػػػطمح المشػػػروع الػػوطني الفمسػػػطيني يسػػػت
ويػػػدفع آخػػػريف لمتسػػػاؤؿ عػػػف ماىيػػػة المشػػػروع الػػػوطني وآليػػػات تنفيػػػذه ومرجعيتػػػو القانونيػػػة ومحدداتػػػو 
السياسػػػية والجغرافيػػػة وارتباطػػػو بالمشػػػاريع والمحػػػاور اإلقميميػػػة ممػػػا جعمػػػو مصػػػطمحًا خالفيػػػًا وتحػػػديًا 

ف لـ ينفػوا وجػود سياسيًا أماـ قادة التنظيمات الفمسطينية حيث ال يحظى باإلجماع الوطني  الكامؿ وا 
 شي  يسمى مشروعًا وطنيًا.

أف تعدد وكثرة التباينات واالجتيادات حوؿ ماىية المشروع الوطني الفمسطيني  الباحثويرى 
ال يمغي وجوده فعميًا ألنو ال يوجد فكر وطني بدوف مشروع وطنػي يحػدد أىػداؼ وطموحػات الشػعب 

الؼ ليس عمػى وجػود المشػروع الػوطني مػف عدمػو ولكنػو وآليات تحقيؽ ىذه األىداؼ والواقع أف الخ
عمػػػى مفػػػردات ىػػػذا المشػػػروع ويمكػػػف حصػػػر نقػػػاط الخػػػالؼ حػػػوؿ المشػػػروع الػػػوطني الفمسػػػطيني فػػػي 

 : القضايا التالية

 : المحدد الجغرافي .1

يعتبػػر المحػػدد الجغرافػػي ميمػػًا النجػػاز المشػػروع الػػوطني فيػػؿ تقػػاـ الدولػػة الفمسػػطينية عمػػى 
 1967أـ عمػى األراضػي الفمسػطينية المحتمػة منػذ عػاـ ( فمسطيف التاريخيػة) سطينيكامؿ التراب الفم

 أـ عمى أي شبر يتحرر منيا.

  المحدد السياسي .2

ىمػػاؿ مفرداتػػو األخػػرى كحػػؽ العػػودة والقػػدس  اختػػزاؿ المشػػروع الػػوطني إلػػى حػػؿ الػػدولتيف وا 
 والمستوطنات والحدود.
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 آليات التنفيذ .3

عػف طريػؽ الكفػاح المسػمح؟ أـ عػف طريػؽ النضػاؿ السياسػي  ىؿ يتـ تنفيذ المشػروع الػوطني
 والسممي؟ أـ كمييما معًا؟

 المرجعية القانونية واالرتباطات .4

ىؿ المشروع الوطني ىو نتاج لقرار دولي ومدى ارتباطو أو بعده عف القرارات الدولية ومنيا 
قمي، 118، 404، 181 ميػة؟ وىػؿ المشػروع وىؿ المشروع الوطني مرتبط بمشػاريع ومحػاور دوليػة وا 

الػػوطني ىػػو نتػػاج لمشػػاريع التسػػوية أـ ىػػو نتػػاج توافػػؽ وطنػػي؟ وىػػؿ ىػػو مشػػروع وطنػػي أـ مشػػروع 
 إسالمي.

ويمكف القوؿ إف السمة العامة لمراحػؿ المشػروع الػوطني الفمسػطيني ىػو ميميػا التنػازلي فكػؿ 
أوسػػمو" والتػػي ترجمػػت مرحمػػة جديػػدة تيػػبط بسػػقفيا عػػف التػػي سػػبقتيا فيػػذا ىػػو حػػاؿ المرحمػػة األخيػػرة "

عمى نحو تنازلي واضح األمر الذي أحػدث انشػقاؽ فػي الصػؼ الػوطني إزاء ىػذا االتفػاؽ ورغػـ ذلػؾ 
لػػػـ تشػػػكؿ الجماعػػػات والحركػػػات المنشػػػقة حالػػػة انقسػػػاـ حػػػاد أو بػػػديؿ لممشػػػروع الػػػوطني الػػػذي تمثمػػػو 

ي نقػػد نيػػج منظمػػة منظمػػة التحريػػر الفمسػػطينية ورغػػـ أف بعػػض التنظيمػػات السياسػػية ذىبػػت بعيػػدًا فػػ
ولػذلؾ كػاف  التحرير إال أنيا لـ تشػكؿ حالػة انقسػاـ ميػددة لمطػابع الشػكمي والرمػزي لممشػروع الػوطني

ال بد لمقيادة الفمسطينية أف تمارس أبعاد القيادة التحويمية الخمسة لتتمكف مف بمورة األىداؼ والبرامج 
 اع.معًا وتحديد األىداؼ السياسية التي مف أجميا يخاض الصر 

 لشريفا لنبويالمنيج التحويمية في ادة القيا: سابعاً 

 اًسػاسا يعتبػر فاكػ لمثمػىا دةالقيا عف ثيـابحاو  تيـاسادر  في لغربييفا ءالعمما ذكره ام كؿ فا
( 1400) مػف كثػرا منػذ وسػمـ عميػو هللا صػمى محمػد لبشػريةا نبػي وعنػد لمسػمميفا عنػد دةالقيػا فػي
 .ـاع

 يشػيد، ريخالتػا مػر عمػى تحػويمي ئػداق عظػـا يعػد وسػمـ عميػو هللا صػمى محمػد ئدالقا لنبياف
 لنبيا لىا وكمتا لتيا لعظيمةا لميمةاف، لعظيمةا ديةالقيا ئصواوخص، لمتميزا ديالقيا سموكو بذلؾ
 لمسػئوليةا تنػاك حيػث، ابيػ يقػوـ فا فاسػنا يال لسػيؿا مػف يكػف لػـ وسػمـ عميػو هللا صػمى محمػد
 لمجتمػعا تحويػؿ ميمػة وسػمـ عميػو هللا صػمى لنبيػيفا تـاخػ لػىا كمػتو ا فقػد، ثقيمػة اؤىاعباو ، جسيمة

 ولكػوف، بصػيرة عمػى ويعبػده لىاوتعػ وناسػبح هللا يوحػد مسػمـ مجتمػع لػىا ـاصػنلمعظػـ لالا فرالكػا
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 مػف غيػره فػي تتػوفر ال عديػدة تاوصػف ئصابخصػ يتمتػع وسػمـ عميو هللا محمد صمى لعظيـا لنبيا
 لكفرا قير مف هللا مف بنصر وتمكف، ليدؼا لو وتحقؽ ـاقي خير ةنامالا ـ بحمؿاق فقد، لبشرا بني
محمػد ) لػديفا كمػؿا حتػى الػدنيا ةالحيػا درايغػ ولػـ اكميػ لعربيػةا لجزيػرةا فػي اقػاـ خفسػالالا ءالػو  ورفع
 ( 14: ص، 4414، خمؼ

 : هلل عميو وسمماصمى  محمد نبيلاعند  لتحويميةا دةالقيا سموك محمال

 لسػموؾ صػراعن مػف ؤهوزمػال سابػ حػدده امػؿ مػف خػال حػويميت ئػداكق لنبػياص ئاخصػ
، 4444، مػديالغاسػعيد )  دتػواقي فػي ءبجػال متػوفر لتحػويميا ئػدالمق ئصاوخصػ لتحويميػةا دةالقيػا

 ( 86-84: ص

 : لالمثاو  لقدوةا عمى ئمالقا ديالقيا ثيرالتا -1

 لكريـا فالقر ا ذلؾ ثبتا وقد بواصحال عمىالا لمثؿاو  لقدوةا( هلل عميو وسمماصمى ) لرسوؿا فاك
ْ   َ لََقْد كَ ": لىاتع قولو في  َ ِ  لَُكْم فِي َرُسوِل    ن ا َ   ُ  َ   ِ   ْ  ُ ٌة لَِمنْن َكن ا  َ ِ ّللَاِ  َ ََ ْ   َ ْسَوةٌ َحَسن  َ ِ   ٌ  َ  َ  َ  ٌ  َ ُ   َيْرُجنو    ن اْ   ْ َ  ْلَينْوَم  ا  َ  وَ َ َ ّللَاَ َ   ْ َكنَر  ْ اْل  اْ َ  ََ َ  ِخنَر َو  َ  َ  َ   َ  ِ

َ  ِ     َك ِير  َ َ ّللَاَ   فاكػ وقػد ال كيػؼ ـاحتػر الاو  لتقػديراو  بػةالمياب  شخصػيتو تميػزت وقػد( 11: باحػز الا) " ا 
هلل عميو اصمى ) هللا رسوؿ فاك لقد اعمي يقوؿ وسمـ عميو هللا صمى شخصيتو قوة وعف، فالقر ا خمقو
 اكمػ ىيبتػو مػف عارتػاف باعػر الا بعػض عميػو دخػؿ طمعتػو فػي اًبػامي، لقويػةا لمشخصػية الامث( وسمم

 برةالجبا لمموؾا شرةاومع، سرةاكالا صولة عمى تعودىـ مع توها حيف ىيبتو مف كسرى رسؿ عتارتا
 سطوة وا بيةا عف تجان ذلؾ يكف ولـ عظـا عينيـا وفي، ىيبا نفوسيـ في هللا رسوؿ فاك ولكف
 اذا فاكػ ونػا لنبويػةا لسػيرةا كتػب وتؤكػد لمعػروؼا ضػعواتو  مػع شخصيتو قوة في ىيبتو تناك بؿ
 "ىمـيال خيـركم انـاو  ىمـوال خيـركم خيـركم"  يقػوؿ، نفسػو عمػى بتطبيقػو ابػد مرابػ بواصػحا مػرا
 47: )وداد بيا صحيح)

 : مياليال ا لحفزا -2

 لمفػوز دةالعبػا فػي فسالتنػا وفػي ؿالقتػا ديفاميػ فػي سػيـاحم ويميػب بواصػحا يسػتثير  فاكػ
 عمى جمي لدليؿ لجنةاب لمبشريفا لمعشرة وسمـ عميو هللا صمى رتوابش ولعؿ رالنا مف ةالنجاو  لجنةاب

 تمػؾ لبمػوغ تاقػالطا قصػىاب لمعمػؿ لمسػمميفا مػف بعػدىـ تيايػ ومػف بواصػحال  لرسػوؿا زتحفيػ
 سػبيمو وخػال ـسػالالا دخػؿ ىػو فا كسػرى ريابسػو  لػؾام بػف قةالسػر  وعده ذلؾ ومف لعظيمةا لمنزلةا

 ؿافقػ ءالنسػا يعظ ايوم فاك  الرسوؿ فا ورد ام ذلؾ ومف رالغا في اناك اعندم بكر ابا حبواوص
 ؿافقػ ثنػيفاو  ةامػر ا لػتافق، رالنػا فمػ اًبػاحج اليػ او ناكػ الا اولػدى مػف ثػةثال تقػدـ ةامػر ا مػنكف امػ" ليػف
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 دفػع عمػى ءالمنسػ  حفػزه عمػى دليػؿ افيػذ( 011: ص: 9لمجػؿ دا، ريالبخػا صػحيح) ."ثنػيفاو 
 .دالمجي ئيفابنا

 : لتفكيرا رةاستثا -3

 ويسػتثير، رالقػر ا عةاصػن فػي بواصػحا يشػرؾ فاكػ  الرسػوؿ فا كيػؼ تبػرز كثيػرة قؼامو 
 لخنػدؽا وحفػر بػدر غػزوة فػي لموقػعا تحديػد اومػ جييـاتو  لتيا تلممشكال لحموؿا دايجا في تفكيرىـ

 مػف( هللاعزمػت فتوكػؿ عمػى  اذامػر فػالاروىـ فػي اوشػ) لىاتع هللا يقوؿ دليال الا باحز الا غزوة في
  هللا رسوؿ فا عنو هللا رضي جبؿ بف ذامع عف ورد ام: لنبويا لمنيجا في لتفكيرا رةاستثا ئؿدال
 فافػ ؿاقػ هللا باكتػ فػي ابم قضىا ؿاق ءاقض لؾ عرض فا تصنع كيؼ ؿافق ليمفا لىا بعثو حيف
 يػيابر  جتيػدا ؿاقػ  الرسػوؿ سػنة في يكف لـ فاف ؿاق  الرسوؿ فبسنة ؿاق هللا باكت في يكف لـ
 رسػوؿ يرضػى المػ  هللا رسػوؿ رسػوؿ وفػؽ لػذيا هلل لحمػدا ؿاقػ ثػـ صدري  رسوؿ فضرب ؿاق
 ( 1594ود ابي داسنف ) حمداه ارو   هللا

 : لفرداب ماىتمالا -4

 لرحيـاب لكريـا فالقر ا وصفو، لرفؽاو  لرحمةاو  لعطؼا في عمىالا لمثؿا لرسوؿا فاف ذلؾ وفي
ِ   َ َعِزينٌز َعلَْينِه َمن) لىاتعػ قولػو فػي  َْ  َ   ٌ   ِ ْم َحنِريٌ  َعلَنْيُكْم بِن   اَ  ْ   ِ َعَِنتم  ُ  ْ َ  َ   ٌ   ِ  َ   ْ ِ   ٌ ْلُمْؤِمَِيَن َرُءوٌف َرِحنيمٌ  اَ  ِ م  َ   ٌ   ُ  َ   َ  ِ  ِ  ْ  ُ : لتوبـةاسـورة )  (ْ 

 ( 128يةا
ْ  َ ْرَسنْلََ  ا   اَ  َ َوَمن) لىاتع قولو في لرحمةاوب  َ َ     ِْ  َ َرْحَمنة  لِْلَعن   َ اَل  اَ  َك  اْ   ْ ِ   َ لَِمينَ  اَ   فاوكػ 107) يػةا، ءابيػنالا سػورة( ) َ

 يػرحـ ال مػف هللا يػرحـ ال) ـلسػالا ةلصػالا عميػو قولػو ذلػؾ مػف لرحمػةاب بواصػحا يوصػي  لنبػيا
  (.ريالبخا هارو ) سالنا

 مميلسػا لحكػـا بػف ويػةامع حػديث برعيتػو  لرسػوؿا مػف يناسػنالا ـاىتمػالا عمػى يػدؿ اوفيمػ
 يرحمػؾ فقمت لقوـا مف رجؿ عطس ذا  هللا رسوؿ مع صميا انا ابينم" ؿاق حيث عنو هللا رضي

 عمػى يػدييـاب يضػربوف افجعمػو  لػىا تنظػروف كـناش ام هاميا ثكؿاو  فقمت رىـابصاب لقوـا ينافرم هللا
 قبمػو اًمػمعم يتار  ام مياو  ىو بيافب  هللا رسوؿ صمى افمم سكت يصمتونني يتيـار  افمم ذىـافخا

 يصػمح ال ةلصػالا ىػذه فا ؿاقػ شػتمني وال ضػربني وال نيرنػي امػ هللا فػو منػو اتعميًمػ حسػفا بعػده وال
 رميالداو  ئيالنساو  مسمم خرجوا "فالقر ا ءةاوقر  لتكبيراو  لتسبيحا ىو امنا سالنا ـكال مف شيء افيي

 .حمداو 
 يػةالعناو  ليػوا تالتفػالا مػف حقو بواصحاو  ئواجمس مف حداو  كؿ يعطي  الرسوؿ فاك وقد اىذ

-84: ص، 4444، مػديالغا) . هللا رسػوؿ لػىا سالنػا حػبا ونػا مػنيـ حػداو  كػؿ يظػف حتػى، بو
86).  
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  نثانثانفصم ا
ف اهذالانتحىَهُت بتحقُق ادة انقُاقت ػال

 تُجُهاسرتالا
 

 تيجيواستر الاف اىدالا: ولال المبحث ا.  

 تيجيواستر الا افياىداطينية و لفمساسية السيات التنظيما: ينالثالمبحث ا. 
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 مقدمة: 

مما ال شؾ فيو بانو ال يوجػد منظمػة تمػتيف األعمػاؿ بشػتى أنواعيػا إال و يوجػد فييػا خطػط 
ومػف البػدييي قولػو بػاف اي خطػة مػا ىػي ، تمثؿ في شكميا العاـ المرشػد العممػي لعمػؿ تمػؾ المنظمػة

وبالتػالي فػإف ، حقيقيا في المدى المنظورإال حصيمة لعدد مف األىداؼ التي ترغب إدارة المؤسسة بت
وتعتبر البيئة ، إدراتيا في تحقيؽ ىذه األىداؼ نجاح اية منظمة يعتمد بشكؿ اساسي عمى مدى قدرة

الخارجية لممنظمة ومقدار التغير في عناصرىا ىي مف تسػاىـ بشػكؿ رئػيس فػي تحديػد مقػدار نجػاح 
 تمؾ المنظمات في تحقيؽ أىدافيا المرجوة .

لجػػدير ذكػػره بػػأف واقػػع القضػػية الفمسػػطينية ومػػا تمثمػػو مػػف اىػػداؼ اسػػتراتيجية تخػػص ومػػف ا
مستقبؿ الشعب الفمسطيني باعتبارىا جوىر الصراع في العالـ وعمى وجػو الخصػوص منطقػة الشػرؽ 

مما ادى إلى تاخير البعض مف تمؾ ، األوسط وكذلؾ تشابؾ المصالح وتعقيدىا في السنوات األخيرة
ولكػػػف نجػػػد اف االىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية بعديػػػة ، وكػػػذلؾ إنجػػػاز الػػػبعض منيػػػا، اتيجيةاألىػػػداؼ اإلسػػػتر 

المػػدى والمتمثمػػة فػػي تحريػػر فمسػػطيف لػػـ تحقػػؽ بعػػد وىػػو مػػا ابقػػى عمػػى جػػذوة الصػػراع مشػػتعمة عمػػى 
 مختمؼ األصعدة سواء اكانت سياسية أو عسكرية .

تراتيجية بشػػػتى انػػػو مػػػف الضػػػروري اسػػػتعراض موضػػػوع األىػػػداؼ االسػػػ الباحـــثوىنػػػا يػػػرى  
القيػػادة التحويميػػة عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ االسػػتراتيجية ألبنػػاء  كػػوف أف دراسػػتو تتنػػاوؿ دور، عناصػػرىا

 وىذا ما سيتطرؽ لو الباحث في المباحث القادمة مف ىذا الفصؿ . ، شعبنا الفمسطيني



       

 

 

 

 

 

 

  ولالادلبحث ا
 تُجُهاسرتالاف اهذالا

 تمييد 
 يجيوتاستر الاف اىدالامفيوم : والا 
 تيجيواستر الاف اىدالات اميم: ايناث  
 تيجيواستر الاف اىدالائص اخص: الثاث  
  فاىدالاىمية وضع ا: ابعار 
 ف اىدالات تعدد انظري: امساخ 
 تيجيواستر الاف اىدالاغة امنيجية صي: ادساس 
 تيجيواستر الاف اىدالاتحقيق : ابعاس 
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 : تمييد

الخطػػػط واإلسػػػتراتيجيات التػػػي تمثػػػؿ فػػػي حػػػدىا  ينػػػاط بمنظمػػػات األعمػػػاؿ اليػػػـو العديػػػد مػػػف
 األدنى مرشدًا لمقياـ باعماليا سعيًا لتحقيؽ اىدافيا الحالية والمستقبمية .

لػػذلؾ تعتبػػر قضػػية احػػتالؿ فمسػػطيف مػػف أىػػػـ القضػػايا فػػي عالمنػػا المعاصػػر والتػػي شػػػغمت 
ولقػد لعػب القػادة ، يةالعالـ عمى مدار سنوات خمت نتيجة التجاذبات الحاصمة عمى السػاحة الفمسػطين

السياسيوف الفمسطينيوف دورًا بارزًا في إدارة ىذا الصراع المحتدـ مع الكياف الصييوني وذلؾ لتحقيؽ 
وكػػوف أف األمػػر مػػف وجيػػة نظػػر الباحػػث ومشػػكمة دراسػػتو ، أىػػداؼ الشػػعب الفمسػػطيني اإلسػػتراتيجية

كػػاف ال منػػػاص لمباحػػػث مػػػف  ؽومػػف ىػػػذا المنطمػػػ، ايضػػًا تتنػػػاوؿ فػػػي جوىرىػػا األىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية
وتفصػيالتيا بشػىء مػف الوضػوح استعراض المػداخؿ العمميػة والنظريػة لماىيػة االىػداؼ اإلسػتراتيجية 

 وىو ما سياتي عمى ذكره تباعًا .، وكجزء مف بناء إطاره النظري

 تيجيواستر الاف اىدالامفيوم : والا

س وجػود اسػاي فيػي ناسػناط انشػي لوقػت نفسػو الايػة فػي النيايػة و البداؼ نقطػة اىدالاتمثؿ 
ـ اؼ بشػكؿ عػاىػدالاعف مضػموف  ءىـار احثوف في طرح الباقد جيد  ات وجزء مف تصميميالمنظما
رة مػف ادالالتػي تمكػف ار القػر اعػد اؼ تمثػؿ قو اىػدالا فاوعميو ف، صابشكؿ خ تيجيواستر الاؼ اىدالاو 

ت المنظمػػػالتػػػي تتوقػػػع ائج النتػػػا ايػػػنالمطمػػػوب وحػػػددت بالغػػػرض اه المنظمػػػة تجػػػاء اداس اتوجيػػػو وقيػػػ
 ايعػدى اط. كمػاي نشػلمرغوبػة الائيػة النيائج النتػاو ىػي ا( Hi, et.al.2001, p: 317) ازىػاجنا
ئج النتػا ايػناب تووصػف( Da, 1992, p: 37) انحوىػلجيػود التػي توجػو ائيػة النيالنقطػة الػبعض ا
وىػذه ،( Wheelen & Hunger, 2000 p: 11)  تالمنظمػات و المجموعػاد و افػر لمرغوبػة لالا
ؼ اىدالا امشتركة تفسر لن اياث قضتجتمع في ثال ايناغة غير الصياينة في ابدت متب فاىيـ و المفا

 : وىي

 لمرغوبة.المتوقعة و ائية النيائج النتاتمثؿ  اينا . أ

 .الموجو لحركتيالدليؿ ات و المنظماس وجود اسا اينا . ب

ت افػػػػاحر نالاء وتحديػػػػد ادالاس افيػػػػي مؤشػػػػر لقيػػػػ ارة وتقويميػػػػادالاة لتنسػػػػيؽ جيػػػػود ادا ايػػػػنا . ت
 .اوتصحيحي
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لػى ات تسػعى المنظمػا فاوذلػؾ  افياىػداتعمػؿ دوف وعػي عميػؽ ب فايمكف  ال العميا رةادالاف
 افياىػدالمنظمػة و الة اوتتحدد رسػ العميارة ادالامموف و العا ات معينة يقوـ بتحديدىاياؼ وغاىداتحقيؽ 

ت البيئػارنػة باخميػة لممنظمػة مقالدالبيئػة اعؼ فػي لضػالقػوة و اط اتج تقييـ نقػافي ضوء نو  تيجيواستر الا
لممنظمػػػػة يػػػػتـ وضػػػػع  تيجيواسػػػػتر الاؼ اىػػػػدالاء عمػػػػى اعة وبنػػػػالصػػػػنالتػػػػي تعمػػػػؿ فػػػػي نفػػػػس اخػػػػرى الا
 .( Hitt, 2000,: 50) لعممية.ا افياىداغة ات وصياتيجياستر الا

 اتياطانشػػو المنظمػػة اه اتجػػالتػػي تحػػدد ات ار القػػر اء امػػؿ ور الكالقصػػد او نػػاليػػدؼ ايعػػرؼ  الػػذ
ؼ فػػػػػي اىػػػػػدصػػػػػيتيف لالاج بوجػػػػػود خاسػػػػػتنتالالمعقػػػػػوؿ امػػػػػف  فالػػػػػذلؾ كػػػػػ( 5: ص، 4441، كراشػػػػػ)
 : ات ىمالمنظما

 ت.ار القر اـ في اسجنالارية و استمر الا . أ

 لمنظمة القصدية في سموؾ ا . ب

 : امنيؿ عديدة اشكاب فاصيتالخا فاتاوتنعكس ى

ؾ اىنػ فال، ضػحةالمنظمػة و اؼ اىػدات وتكػوف المعتقػداد في افر الاحيث يشترؾ : يدلوجيةالا . أ
 ,Johnson & Scholes) الػػزمف لتحقيقيػػار عبػػر القػػر اع نارية مػػف صػػاسػػتمر ابرة و امثػػ

1999,: 73 )،) 

ىميف المسػػػػاؼ اىػػػػدالمنظمػػػػة بشػػػػكؿ يختمػػػػؼ عػػػػف اؼ اىػػػػداحيػػػػث تبػػػػرز : لرسػػػػميةالسػػػػمطة ا . ب
 .( Sco, 1992,: 288) لشخصيةاؼ اىدالاعف  ارسمي الباخذ قالحقيقية وتا

د حػػوؿ ار فػػالايجتمػػع  فايمكػػف ، لسػػمطةاو ، يدلوجيػػةالاب الػػة غيػػافػػي ح: شػػتركةلماؼ اىػػدالا . ت
 مشتركة.ؼ اىداء ائـ لمسعي ور مال فاك اكم منظمة معينو

ع اتفػػناؿ مػػف خػػال، ؼ مشػػتركةاىػػداعمػػى  اع طوعػػاجمػػالاحيػػث يػػتـ : لمشػػتركةالمصػػمحة ا . ث
ؼ اىػػدالايػػي . فلمنظمػػةاؼ اىػػدالالػػة الػػة بحالحاوتسػػمى ىػػذه ، لمنظمػػةاد مػػف وجػػود افػػر الا
دة اوع اتيالمنظمة وطموحات المنظمة وتصؼ تطمعالحقيقي لوجود السبب التي تعبر عف ا
ؿ عمػؿ اتحػدد مجػ اينلمنظمة. والالة اتعبر عف رس اينلرسمية الاؼ اىدالا ايطمؽ عميي ام
يػتـ  امػ البػاوغ التػي تعمػؿ فييػاؽ اسػو الاو  الػى تحقيقيػالتػي تسػعى ائج النتالمنظمة وطبيعة ا
ت ارجيػػة وكتيبػػالخا اتيالسػػنوية ونشػػر ا اريرىػػالرسػػمية لممنظمػػة فػػي تقاؼ اىػػدالايػػر عػػف لتعبا
، لمجتمػعافػي  المنظمة بمشػروعية وجودىػالرسمية تزود اؼ اىدالاو  اتياساوسي اتيجيتياستر ا
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يير المعػات و ادارشػالات وتػوفر ار المسات وتوضح اىاتجالاخرى الاؼ اىدالافي حيف توفر 
 .( 7ص، 4441، كراش) لمنظمةاء ادازمة لتقييـ لالا

ليػػدؼ اوتوضػػح ، لمنظمػػةالة الرسػػمية مشػػروعية رسػػاؼ اىػػدالاخػػرى تعكػػس الاحيػػة النامػػف 
لممنظمػة  العميػارة ادالاوتسػعى  ارجيػة وجودىػالخاؼ اطػر الاجمػو لكػي تتقبػؿ المنظمة مػف امت التي قا

عة ات صػػناشػػركـ ىـ معظػػاتسػػ لقبػػوؿ فمػػثالارجيػػة حتػػى تحظػػى بمزيػػد مػػف الخامػػؿ التعاؼ اطػػر الػػدى 
 .اقض في مشروعية وجودىالتناحتى تتغمب عمى  فالسرطاج مرضى عالئر فى السجا

 : ليةالتات المؤشر اؿ عمى ستدالالاء يمكف ار الاؿ ىذه ومف خال 

وذلػػػؾ بعػػػد تحديػػػد رؤيػػػة  تيجياسػػػتر الالتفكيػػػر ات احػػػدة مػػػف خطػػػو او  تيجيواسػػػتر الاؼ اىػػػدالاتعػػػد  . أ
 التيالمنظمة ثـ رسا

 لمنظمةارة اداـ في العار اطالا اياحدة مف قضاو  تيجيواستر الاؼ اىدالاتمثؿ  . ب

 Bansal) لمنظمةالتشغيمية في اؼ اىدالاغة اؽ لصيطالنالانقطة  تيجيواستر الاؼ اىدالاتعد   . ت
& Roth, 2000,: 117  ) 

  تيجيواستر الاف اىدالات اميم: ايناث

 : تياي ابم تيجيواستر الاؼ اىدالات اتتمخص ميم

، 4441، حالصيا) لمنظمةالتنظيمية في ات المستويابيف مختمؼ  تيجياستر الا ـاسجنالاتشجيع  -1
 ( 91: ص

 ( 54-51: ص، 4448، ىؿ وجونز) لممديريف تيجياستر الاء ادالاتقويـ  -4

 بػف) عيػةاجتمالالمسػؤولية التميػز و النمػو و اء و البقػالمتعمقة بالمصيرية لممنظمة و ات ايالنياتحقيؽ  -1
 ( 54-54، 4411، سياس

 ر.استثمالائد عمى العالسوقية وتعظيـ الحصة اتوسيع  -0

 ( Bateman and Snell, 2011,: 137) ئفالمقدمة لمزبات الخدماتحسيف  -5

، لحاصػػ) الثػػاـ ثا ايػناـ ثاوؿ ا اي ىػؿ سػػتكوف متحركػػافسػػي لممنظمػػة التنالفعػؿ ات اىػػاتجاتحديػد  -6
 ( 118: ص، 4414
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  تيجيواستر الاف اىدالائص اخص: الثاث

لمحفػزة اسػية اسالادر المصػالحديث عف ابد مف  ال تيجيواستر الاؼ اىدالالكي تكتمؿ صورة 
سػػػية اسائص اي مػػػف خصػػػنالميػػػدالفعػػػؿ ادر وبػػػيف المصػػػاعػػػؿ بػػػيف تمػػػؾ التفاتفرضػػػو عمميػػػة  اومػػػ اليػػػ
ؼ ىػػو فمسػػفة اىػػداي وؿ الالالمصػػدر ا فالقػػوؿ بػػابػػد مػػف  ال الممنظمػػة وىنػػ تيجيواسػػتر الاؼ اىػػدلال
 المشػػتركة بينيمػػالمصػػمحة اؿ تحديػػد مػػف خػػال المنظمػػة وبػػيف بيئتيػػابػػيف قػػة لعالالتػػي تفسػػر ارة ادالا

 .اونموى ائياوبق اتيات لنشاكمبرر 

لمسػتقبؿ اوكػذلؾ  افظػة عمييػالمحالتػي يجػب اسس الاحوؿ  اتصور  تيجيواستر الالرؤية اتوفر 
 : اسيتيف ىماسالرؤية عمى ركيزتيف اىيـ وتستند اتجالعمؿ الذي ينبغي حيث خطى ا

لسوؽ او ، لمنتوجالتي تسمو عمى اة ئمة لممنظمالدابتة و الثاليوية اوىي : سيةاسالاية يدلوجالا . أ
لػػة ليسػػت رؤيػػة الفعالرؤيػػة او ( Johnson & Scholes, 1991,: 312) التكنولوجيػػاو 

تعبػر  اينا المنظمة وكمات اتيجياستر الرؤى لدى جميع ارؤية جديدة تجمع بيف  امناتوفيقية و 
لتيف فػػػي تبريػػػر وجػػػود ايدلوجيػػػة عمػػػى مسػػػالاتقػػػـو عمػػػى  اعمومػػػلمنظمػػػة و ا تالوجييػػػداعػػػف 

 ( 8: ص، 4441، كراش: )المنظمة وىما

فة المضالقيمة افع و المنامثؿ تعظيـ ، المنظمة لتبرير وجودىا التي تستخدمياسية اسالالقيـ ا . ب
 لمجتمع.امة وتنمية العالخدمة او ا

 فاىدالاىمية وضع ا: ابعار 

 ( 171ص، 4447، لمغربيا: )اىمياؼ مف اىدالاورة وضع ضر  احي تبرر لناؾ عدة نو اىن

لتخطيطية دوف وجود المدير بوظيفتو اـ ايمكف قي ذ الا: لتخطيطاصر اىـ عناؼ مف اىدالاتعد  .1
ت اسػالسيالتنبػؤ وتؤسػس ات افتبنػى عمميػ الػى تحقيقيػالمنظمػة اضحة تسػعى اؼ و اىداض و اغر ا
 ؼ معينة.اىداتحقيؽ مج لالبر ات و ازنالمو اعد وتعد القو ات و اءاجر الا

 الػى تحقيقيػالمنظمػة التػي تسػعى اؼ اىػدالاض و اغر الا فا: تار القر اذ اتخال اؼ مرشداىدالاتعد  .4
ثر اتفسػر سػبب تػ ايػنا اكمػ اجييػالتػي تو اقػؼ اسػبة لممو المنات ار القػر اع او نػلمحدد الامؿ العاتمثؿ 

 .اؼ ومستمدة منياىدالات مرتبطة بار القر الي فالتالمحيطة وبالبيئية الظروؼ المنظمة با
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وضػػع  فاليػػة و التات المسػػتوياؼ فػػي اىػػدالاعمػػى وضػػع  العميػػات المسػػتوياؼ فػػي اىػػدالاعد اتسػػ  .1
لفرعيػػػة اؼ اىػػػدالاعد ويميػػػد فػػي وضػػػع ايسػػػ العميػػػات المسػػتويالمنظمػػػة فػػػي اصػػػة بالخاؼ اىػػدالا

 لية.التات المستوياد في افر الات و ار ادالائؼ الوظ

ت ار ادالاؿ ؼ تتحقػؽ مػف خػالاىػدالا فالمسػئولية حيػث اكػز اؼ في تحديد مر اىدالايسيـ وضع  .0
رة ادالي يكمف تحديد مسؤولية كؿ التاـ وظيفتو وبامنيـ دور معيف حسب مي محدديف لكؿد افر او 
 .ايط بو تحقيقينالتي اؼ اىدالاء عمى او فرد بناو قسـ ا

لتفػػويض اي عد فػػاقعيػػة يسػالو اة و لسػميماؼ اىػػدالاوجػػود  فالسػمطة و اض ؼ فػي تفػػوياىػػدالاتسػيـ  .5
 لمختمفة.اـ المياشطة و نالالتنسيؽ بيف اعد في ايس السميـ لمسمطة كما

ىـ فػي اؼ تسػاىدالاف اببيئتي اقتيلمنظمة وعالائدة بالسات اقلعالانوعية  فاؼ في بياىدالاتسيـ  .6
ت اقػػلعالا فاىـ فػػي بيػػاتسػػ التركيػػز عميػػو كمػػايجػػب  اؽ ومػػاسػػو الات و المنتجػػات بػػيف اقػػلعالا فابيػػ

ت اقػػو عالاوف ات تعػاقػفقػي وعالاو اسػي ات بشػكؿ ر نػاء كالمنظمػة سػو امتعػددة بلات ار ادالابػيف 
 سمطة.

يػتـ  امػ اء فعميػادالابة وتقيػيـ الرقالتي تستخدـ في اييس المقايير و المعاؼ في وضع اىدالاتسيـ  .7
 رة.ادالاءة اؼ لتقييـ كفاىدالاد عمى اعتمالا

لتقييـ في وضع بعض ا ائج ىذادة مف نتاستفالا د بحيث يتـافر الاء اداؼ في تقييـ اىدالاعد اتس .8
 .ا. وغيرىفز ...الحو او لتدريب النقؿ و الترقية و اد كافر الات اساسي

 ف اىدالات تعدد انظري: امساخ

لمنظمػػة ات ار المتصػػمة بتحديػػد خيػػات ار القػػر ازمػػة لجميػػع ؼ مالاىػػدالالة تعػػدد اصػػبحت مسػػا
مػػؿ مػػع كػػؿ التعاسػػموب لمنظمػػة الار اختيػػاكيفيػػة لحقيقيػػة تكمػػف فػػي المشػػكمة ا فاغيػػر ، تيجيواسػػتر الا

لتوفيػؽ اولػة اؼ ومحاىػدالامػؿ مػع التعاليب اساتنوع  فاف اوىكذ افؽ بينيالتو اث احداو ، ؼاىدالاىذه 
 اتبريرىػػػ انػػػاحيالمختمفػػػة و اليب اسػػػالاوؿ تفسػػػير تمػػػؾ اذج نظريػػػة عديػػػدة تحػػػاوفػػػرض ظيػػػور نمػػػ ابينيػػػ
(Hhaw & stark, 2000,: 772-782 )ء فكػرة مختصػرة عػف تمػؾ اعطػالضػروري امػف  ونػاف الذ
 .ت النظريا
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 فاىدالانظرية دمج  -1

، لمتوقعػػة فػػي كػػؿ ىػػدؼافع المنػػاتحديػػد  اؼ يػػتـ فػػي ضػػوئياىػػدء قيمػػة لالاعطػػاـ بالقيػػاي ا
ؿ عمميػػة خػػال اببعضػػي الياسػػتبدايمكػػف  وعميػػو ال، متعػػددةد ابعػػات ار ذالقػػر ائص قيمػػة اوتكػػوف خصػػ

، كراشػػػ) ؼاىػػػدالالػػػدمج بػػػيف مجموعػػػة مػػػف التوفيػػػؽ و الػػػى ار القػػػر احب اضػػػمة وقػػػد يضػػػطر صػػػالمفا
 ( 146: ص، 4441

 يدةقلماف اىدالانظرية  -2

ضػػػمة بػػػيف ىػػػذه المفاوتعتمػػػد فػػػي  افياىػػػدات مختمفػػػة لتعزيػػػز ار ادة خيػػػات عػػػالمنظمػػػاجػػػو اتو 
ت قػد ار الخيػامثػؿ ىػذه  فار غير استثمالائد عمى العات ؼ مف معدالاىدالاتحققو  ات عمى مار الخيا

لرسػػػمية القيػػػود المنظمػػػة مثػػػؿ اضػػػعة لسػػػمطة الخاوغيػػػر  المػػػؤثرة فييػػػارجيػػػة الخالبيئػػػة القيػػػود  تخضػػػع
لقيػػود اؽ عػػدد مػػف تمػػؾ اختػػر ارة ادالاوؿ افسػػة وعميػػو تحػػالمنارجيػػة وشػػدة الخات افػػئتالالات و التشػػريعاو 

 ( 01: ص، 1996، لبكريا) ئجالنتاعب في عرض لتالاعف طريؽ 

 حدالو اليدف انظرية تعظيم  -3

 الذي يعزز ىذاحد و اه و اتجالتحرؾ في اعمى  ادر ار قالقر اع نايكوف ص التعظيـ عندماؽ يتحق
لتعظػيـ امػف تقييػده و  بػدال( لتعظػيـا) لمطموباه اتجالار بالقر اه ىو وجود قوة مؤثرة توجو صنع اتجالا
 .ائمالمزيد دافضؿ لكف يعني الايعني  ال

 فاىدالاقب انظرية تع -4

ت الاىمػػػػة حػػػػاقػػػػب متجابشػػػػكؿ متع افياىػػػػداـ باىتمػػػػالات باظمػػػػلمناتقػػػػـو  فاح اقتػػػػر القػػػػد تػػػػـ 
دي المؤثريف وسػوؼ يػتـ تفػاؼ مختمؼ اىداـ باىتمالاتحقؽ لوقت سوؼ تاتجة وبمرور النارض اتعلا

رة ادالاومة حيػػث تسػػتطيع المسػػاسػػموب اـ اسػػتخداؼ وذلػػؾ باطػػر الاشػػر بػػيف تمػػؾ اع مباحصػػوؿ صػػر 
ع شػديد ايحصػؿ صػر  اوعنػدم( Hess & siciliano, 1996,: 96) ؼ كػؿ طػرؼاىػداـؤ مػع لػتالا
ؼ اىػػدالالػػى اولويػػة اي فتعطػػى نػػلعقالالمنطػػؽ اوتتصػػرؼ وفػػؽ  افياىػػداىػػؿ معظػػـ ارة تتجادالا فافػػ
 ( 15ص، 4441، كراش) لرسميةا

، دريػػػػسا، لبيالغػػػػا) تيالاؿ بػػػػاعمػػػػالات اؼ لمنظمػػػػاىػػػػدالات و ايػػػػالغاىميػػػػة اؿ اجمػػػػاويمكػػػػف 
 ( 441، 444: ص، 4449

  لممنظمة. تيجياستر الاه اتجلال امرغوب لممنظمة وتعطى وضوحلالمستقبؿ اتصؼ 
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 سػػػب التػػي تنات ار القػػر المحػػدد لمختمػػؼ امػػؿ العاتمثػػػؿ  ات لكونيػػار القػػر اذ اتخػػال اتعتبػػر مرشػػد
 ؿ.اعمالامنظمة  اجييالتي تو اينة المتباقؼ المو ا

  يػػة لعممافػػي  اميمػػ اتمثػػؿ عنصػػر  ايػػناصػػة و المنظمػػة خارة فػػي اداـ اي نظػػس الاسػػالاتعتبػػر
 ت.ار القر اذ اتخاحؿ عممية اؿ مختمؼ مر بة مف خالالرقالتوجيو و اعد في التخطيطية وتسا

 وضػػع  فالمختمفػػة حيػػث اريػػة ادالات المسػػتوياؼ فػػي اىػػدلمنطقػػة لالابط التػػر اعد بوضػػع انسػػ
ت المسػتوياؼ فػي اىػدالالطريؽ ويسيؿ وضع ايميد  العميارية ادالات المستوياؼ في اىدالا
 د.افر الاؼ عمى مستوى اىدالالى ا دنى وصوالالا

  ت اي لممجموعػػنالمعػػاسػػـ اتطػػور عمميػػة تق الػػة كونيػػاؿ وتنسػػيؽ فعاتصػػاة اداؼ اىػػدالاتعتبػػر
 ت ولممنظمة ككؿ.ار ادولال

  سػػػس سػػػميمة يقمػػػؿ مػػػف اعمػػػى  اوضػػػعي فالتحفيػػػز لػػػذلؾ فػػػافػػػي عمميػػػة  اؼ دور اىػػػدالاتمعػػػب
ؼ اىػػػػػدا او كونيػػػػػات ايػػػػػنامكالات و اقػػػػػالطاؼ تفػػػػػوؽ اىػػػػػدالاط كػػػػػوف احبػػػػػالايػػػػػة ظيػػػػػور نامكا

 ليمـ.اس وشحذ الحمالى اتدعو  ضعة الامتو 

 ر ادو الافي تحديد  ايضاتسيـ  اينالمسؤولية وبذلؾ فاءلة و المساكز اتحديد مر  الييتـ مف خال
لسػػػػمطة اىـ فػػػػي تفػػػػويض اتسػػػػ ايػػػػنا اد كمػػػػافػػػػر الاو  تالمجموعػػػػالشػػػػعب و اـ و اقسػػػػالات و ار ادلػػػػال

 لمختمفة.اـ المياشطة و نالاوتنسيؽ 

 لميمػػة ات الفئػػالػػى المنظمػػة ات اجػػاحتيات و اؿ فػػي توصػػيؿ توقعػػاعمػػالادة منظمػػة اد قػػعاتسػػ
 لمستثمريف وغيرىـ.المورديف و اء و لعمالامميف و العالح مثؿ المصاب اصحامف 

  ر اطػالتحميؿ ووضعت في ا افرزىالتي الميمة ا ايالقضالرؤى لمختمؼ ات و اجاستنتالاتترجـ
 ( 441-444: ص، 4449، يسدر ا، لبيالغا) ت محددة ومفيدةاساقي

 تيجيواستر الاف اىدالاغة امنيجية صي: ادساس

 تيجيواسػتر الاؼ اىػدالاغة اعممية صي فالى ا( 448: ص، 4447، دريساو  لبيالغا) يشير
 : تيةالات الخطو اد منيجية عممية تتكوف مف اعتماتتطمب 

ه اتجػػػاتصػػػب ب اليػػػ يجيةتاسػػػتر اؼ اىػػػداغة اد صػػػيالتػػػي يػػػر الرئيسػػػية ا تيجيواسػػػتر الاور المحػػػاتحديػػػد  .1
 .العميارة ادالاوىذه مف مسؤولية  ائميالمنظمة ورساتحقيؽ رؤية 
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 المتحػػرؾ نحوىػػ الرئيسػػية لتكػػوف مرشػػدا تيجيواسػػتر الاور المحػػالمسػػتقبمية ضػػمف اقػػع المو اتشػػخيص  .4
 .التياورس المنظمة لكي تقترب مف تحقيؽ رؤيتياقبؿ 

لػذي ا اسػب منيػنالار اختبػالغرض ترشيح و  ايميوتقو  اجعتياؼ ومف ثـ مر اىدولية لالالاغة الصيا .1
لمنظمػػػة اعظػػػـ عمػػػى مسػػػتقبؿ الابيػػػة ايجالات اثير التػػػاقعيػػػة و الو الموضػػػوعية و افر فيػػػو شػػػروط اتتػػػو 
 لمرغوب.ا

ت مفيومػػة اليػػالالمرشػػحة بحيػػث تكػػوف ىػػذه ا تيجيواسػػتر الاؼ اىػػدالات تػػدويف وتوثيػػؽ اليػػار اختيػػا .0
 .لتعقيدالغموض و الية مف اضحة لمجميع وخاوو 

جػػب الو ائص الخصػػاة اعػػاتتطمػػب مر  تيجيواسػػتر الاؼ اىػػدالاغة اعميػػة منيجيػػة صػػياؿ فاسػػتكما فا
 لمتخصصة.ات ادبيالاؿ تتبع ؼ ومف خالاىدالافي ىذه  افرىاتو 

ليػػة الحاسػػة الدر التحقيػػؽ غػػرض ( 4447، دريػػساو ، لبيالغػػا) وردها اعمػػى مػػ حــثالباعتمػػد اوقػػد 
 : وىي تيجيواستر الاؼ اىدالابخصوص 

ت اجػػاحتيالابتفػػي  فار جديػػدة يمكػػف افكػػالقػػدرة عمػػى توليػػد ار ىػػي ابتكػػبميػػة لالالقا فا: راتكػػبالا -1
ع ابػدالا فػى ولػىار خطػوة ابتكػبميػة لالالقالمنظمػة وتعػد ابة لمفػرص مػف قبػؿ استجالاو المدركة ا

ء اجر البػدء بػاىـ فػي اتسػ ايناذ الطويؿ المدى المنظمة عمى اح النج اىرة ضرورية جدالظاوىذه 
لتجديػػد اـ يعممػػوف فػػي بيئػػة تتسػػـ باقسػػالات و المجموعػػاد و افػػر الا فار اعتبػػالمنظمػػة باتغييػػر فػػي لا
 ( 045: ص، 4448، لبيالغاو ، مريالعا) لجديدةار افكالاع وتطبيؽ ابدالاو 

ؼ اىػػدالالكثيػر مػف اتتحقػؽ  ارىػاطالتػي فػي اسػية اسالاؼ اىػدالاجيػة تعػد مػف اتنالاف: جيػةاتنالا -4
جيػػػة عمػػػى اتنامميف و العػػػاجيػػػة اتنارد و المػػػو اجيػػػة اتناء بارتقػػػالات المنظمػػػاوؿ اخػػػرى لػػػذلؾ تحػػػالا
لػػػػى ات المخرجػػػػاس نسػػػػبي حيػػػػث اطة مقيػػػػاجيػػػػة ببسػػػػاتنالاؿ و اعمػػػػالالكمػػػػي لمنظمػػػػة المسػػػػتوى ا
رد المػو اؿ سػتغالاء و ادالاقػة بػيف كميػة ونػوع لعالارة عػف اوىػي عبػ اىمت فييػالتػي سػات لمدخالا

، لبيالغػػػاو ، مريالعػػػا) تلمػػػدخالات عمػػػى قيمػػػة امخرجػػلاصػػػؿ قسػػػمة قيمػػػة اخػػػرى ىػػػي حارة ابعبػػ
 ( 01: ص، 4448

جػب اعيػة ىػي و اجتمالالمسػؤولية ا فا( Dafy, 2001,: 143) يؤكػد: عيػةاجتمالالمسػؤولية ا -1
لمجتمػػػع اىيػػػة اؿ بطريقػػػة تحقػػػؽ رفافعػػػالامػػػة و لميات ار القػػػر اذ اتخػػػاسػػػي فػػػي اسالالمنظمػػػة ارة ادا

قيػة تركػػز خالات ار اعتبػػالػى اتسػػتند  ايػناب( Robbins, 1998,: 147) يؤكػػد الحو كمػاومصػ
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يػة لحقيقاؿ اعمػالات منظمػة ادر ار مباعتبالاخذة في امد الات بعيدة امالتز اؼ بشكؿ اىدالاعمى 
 بعػػد مػػف ذلػػؾالػػى اؾ مػػف ذىػػب انػػلمجتمػػع وىافػػي  ايعػػزز صػػورتي ات وبمػػامػػالتز الاه ء بيػػذالموفػػ
 المجتمػػع بعيػػدايػػة اشػػطتيـ نحػػو حمناظمػػة لمنامػػديرو  التػػي يػػؤدي بيػػالدرجػػة ا ايػػناب الييػػار اشػػاف

 ( Certo, 1990,: 207) شرة لممنظمةالمبادية اقتصالالفنية و افع المنالسعي لتحقيؽ اعف 

 تيجيواستر الاف اىدالاتحقيق : ابعاس

 .اؿ معيالفعامؿ التعا تاتيجياستر المنظمة ووضع المنيجي لبيئة عمؿ التقييـ التوصيؼ و ا .1

ووضػػع سػػبؿ  ات وتقويميػػالتيديػػدالقيػػود و الفػػرص و امتعػػرؼ وتحميػػؿ لمنظمػػة لات ايػػنامكاتطػػوير  .2
 .اؿ معيالفعامؿ التعا

 لمنظمة.ات في بيئة عمؿ المعوقاجية امو  .3

مػػؿ التعات اوتحديػػد متطمبػػ الضػػعؼ لػػديياوجػػو القػػوة و اط المنظمػػة فػػي تحديػػد نقػػاتػػدعيـ قػػدرة  .4
 .اؿ معيالفعا

 لمتوقعة.ات غير التغير المنظمة لمتكيؼ مع المرونة لدى ار توفي .5

ت ار المسػالمنظمػة وتحديػد وتوجيػو اصر بيئػة عمػؿ ات عناىاتجلتقدير الالتنبؤ و ات ادو ار يتوف .6
 لممنظمة. تيجيواستر الا

 .افياىدالمنظمة و الة اغة وتطوير رساصي .7

 لمنظمة.العمؿ في ار اتحديد وتوجيو مس .8

 لممنظمة. تيجيواستر الاؼ اىدالات و ايالغاغة اتحديد وصي .9

 لمنظمة.اء وتحقيؽ نمو وتقدـ ادالات تحسيف امبتحديد وتوفير متط .10

 العميػػارة ادالاؿ و امػػو الاب اصػػحاؼ اىػػدات و الطموحػػ تيجيواسػػتر الاؼ اىػػدالاكػػد مػػف ربػػط التا .11
 ( 081: ص، 4444، مصطفى محمود، بو بكرا) لمنظمة.اء اعضاومصمحة 

 ديةاقتصالات اماستخدالالى ات اينامكالارد و المو اتوجيو  .12

 فسي.التنا المنظمة وتدعيـ موقفياء اداة لتطوير لبحثيالجيود اتوجيو  .13
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عػد ات وقو اسػايػتـ وضػعو مػف سي اومػ افياىػدالمنظمػة و الة ابط بيف رسالتر اكد مف تحقيؽ التا .14
 لمنظمة.ار في استثمالات ار اظمة عمؿ وتحديد وتوجيو قر ناو 

 .امني دةاستفالات المنظمة وتحديد سبؿ ومتطمباـ امالجديدة ار استثمالالتعرؼ عمى فرص ا .15

 ئدة.الفالتكمفة و ات ار اعتبالمنظمة وفؽ ارد ائؿ توفير مو افضؿ بداتحديد  .16

كػػػػد مػػػػف التات و ار القػػػػر ات جػػػػدوى اسػػػػاىميػػػػة وحتميػػػػة در المنظمػػػػة باء اعضػػػػاس احسػػػػاتعميػػػػؽ  .17
 .اليتيافع

 لية لممنظمة.المامج البر ارية و استثمالات ازنالمو اد اعداليب اسات و ادو اتطوير  .18

ع او نايتعمػؽ بػ اء فيمػالمنظمػة سػو اؿ اعمػات الايد وتنويػع مجػسس تحدـ الالعار اطالاوضع  .19
 .او غيرىاء لعمالاو اؽ اسو الاو اشطة نالا

لموصػؿ الطريػؽ اىػي  تيجيواسػتر الا فافػ الييػالوصػوؿ المطموب اية النياليدؼ ىو ا فاك اذا .20
 ( 199: ص، 4445، ازكري و، لدوريا) يةالنيالى ىذه ا
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  ٍنانثادلبحث ا
 ستانذرافهسطُنُت حمم ناث انتنظُما

 

 تمييد.  
 (ساحم) ميةسالالاومة المقاحركة : والا.  
 ميسالالاد الجياحركة : ايناث. 
 (فتح) لفمسطينيالوطني التحرير احركة : الثاث.  
  لشعبية لتحرير فمسطينالجبية ا: ابعار. 
 لتحرير فمسطين طيةالديمقر الجبية ا: امساخ.  
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 : تمييد

، طينية بشتى انواعيا إلى خػروج القضػية الفمسػطينية إلػى العػالـلقد ساىمت التنظيمات الفمس
، فمسطيني في مطمع القرف الماضيوىذا كاف واضحا منذ اف وطأت اقداـ المحتؿ الغاصب التراب ال

لـ ينفػؾ الفمسػطينيوف عمػف مقارعػة قطعػاف المسػتوطنيف الجػدد آنػذاؾ إلػى اف كانػت ومف ذلؾ الوقت 
وف بعػػدىا مرحمػػة مػػف النضػػاؿ سػػواء فػػي منػػاطؽ يليؤسػػس الفمسػػطين، 1908التكبػػة الفمسػػطينية عػػاـ 

 الشتات الفمسطيني أو حتى داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة .

بأف مراحؿ النضاؿ تطورت شػيئًا فشػيئًا وبػدأت تأخػذ مالمػح التنظػيـ واإلعػداد  الباحثويرى 
لقضػػػيتنا الفمسػػػطينية اصػػػرة حركػػػات التحػػػرر العالميػػػة والمن خبػػػرات الجيػػػد مػػػف خػػػالؿ اإلسػػػتفادة مػػػف

دورًا واضحًا وتأثيرًا ايجابيًا عمػى واقػع  ياومف ىذا المنطمؽ كاف لمتنظيمات الفمسطينية جميع العادلة.
سػواء كانػت عمػى الصػعيد المحمػي او الػدولي وىػذا كمػو يعػود  القضية الفمسطينية وتحقيؽ المكتسبات

سػػعيًا لتحقيػػؽ مػػا  الػػتخمص مػػف نيػػر االحػػتالؿلفاعمػػة عمػػى إلػػى اصػػرار كافػػة التنظيمػػات الفمسػػطينية ا
ومػػػف اكثػػػر التنظيمػػػات الموجػػػودة عمػػػى السػػػاحة ، يصػػػبو إليػػػو شػػػعبنا الفمسػػػطيني مػػػف تحريػػػر أرضػػػو

 وىو ما سيأتي عمى ذكرىا األف.، الفمسطينية تمؾ التي تناوليا الباحث كمجتمع لدراستيا

 ( ساحم) ميةسالالاومة المقاحركة : والا

لفمسػػػطيني الػػػوطني الي النضػػػالعمػػػؿ اسػػػية فػػػي اسالائؿ الفصػػػادى حػػػاس اتعتبػػػر حركػػػة حمػػػ
 .اتسعى لتحقيقي ايصة بايديولوجية خاو  افاىداتمتمؾ لتي امي و سالالاو 

يػػة اسػػيف مػػع بداحمػػد يالشػػيخ ا اعمػػى يػػد مؤسسػػي سامية حمػػسػػالالاومػػة المقات حركػػة انشػػو 
د امتػداـ وىػي 1987سػمبر دي 10ريخ اوؿ بتػالا فالبيػاـ وبعد صػدور 1987ـ اولى عالاضة اتفنالا

سسػت فػي التػي تالحػديث و العصػر امية فػي سػالالات الحركالمية كبرى العالمسمميف ا فاخو الالحركة 
ئػػدي لحركػػة العقالفكػػري و الوجػػود ا فايعنػػي  اوىػػو مػػ البنػػاـ حسػػف امػػالاـ عمػػى يػػد 1948ـ امصػػر عػػ

لمحركػػة  اصػػبح رصػػيدامػػو يػػة كناخو الالتجربػػة ازخػػـ  فالي فػػالتػػاوب التنظيمػػي ليػػالوجػػود اس سػػبؽ احمػػ
دة المػػا، ـ1989، ساؽ حركػػة حمػػاميثػػ) فاخػػو الاس و العضػػوية بػػيف حمػػاقػػة لعالالػػى ا يشػػير اوىػػو مػػ

 ( يةنالثا

ب لطػػالالحركػػة فػػي صػػفوؼ اوتوسػػعت  فاخػػو لاللتنظيمػػي الوضػػع اعيػػد ترتيػػب ات السػػبعينيافػػي 
لتػػي ات التشػوىالجػػة اعلمجتمػػع وفػي ماسػػية فػي تربيػة اسائز اجد وىػػي ركػالمسػاث وفػػي انػالالػذكور و ا

ت اوبنيػػػػت مؤسسػػػػ اووطنيػػػػ اجد وتعبئػػػػتيـ دينيػػػػالمسػػػػاس فػػػػي النػػػػاب اسػػػػتقطاؿ وجػػػػرى حػػػػتالالا اسػػػػببي
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بػػرز اـ ومػػف ايتػػالاء و الفقػػر الػػى ات افيػػة وتقػػدـ خػػدمالثقاضػػية و الرياب الشػػبات اطاعيػػة ترعػػى نشػػاجتما
 لػداخ) هللا يف رحمػوسػايحمػد الشػييد الشػيخ اسسػو الػذي امي فػي غػزة سالالالمجمع ات المؤسساىذه 
 ( 4441، ديسمبر 0، ةالحياصحيفة ، مشعؿ

 س احركة حم تيجيةاستر ا 

ؿ اجيػػػامي عمػػػى سػػػالارض وقػػػؼ ارض فمسػػػطيف ا فاس امية حمػػػسػػػالالاومػػػة المقاتعتقػػػد حركػػػة 
 وال او عػف جػزء منيػا ازؿ عنيػالتنػاو ا او بجػزء منيػا التفريط بيايصح  مة والالقيالى يـو المسمميف ا

 ء والالرؤسػالممػوؾ و او كؿ او رئيس ايممؾ ذلؾ ممؾ  لعربية والالدوؿ او كؿ اتممؾ ذلؾ دولة عربية 
رض وقػػػؼ افمسػػػطيف  فو عربيػػػة الات فمسػػػطينية نػػػاء كات سػػػو المنظمػػػاو كػػػؿ اتممػػػؾ ذلػػػؾ منظمػػػة 

ديػػػة الحادة المػػا، 1988، ساحركػػة حمػػ ؽاميثػػػ) مػػةالقيالػػى يػػـو امية سػػػالالاؿ اجيػػالامي عمػػى سػػالا
 ( ةعشر 

 فاىدالاية و الغا 

 اتيػػػػاديباؿ لحركػػػػة مػػػػف خػػػػالاؼ اىػػػػداؽ وتتضػػػػح الميثػػػػا فػػػػى افياىػػػػداس احػػػػددت حركػػػػة حمػػػػ
 : ـالعا ليدؼا: فيوتتمثؿ  اتياومنشور 

وشػػرد  فاوطػػالاغتصػػب الػػذي ا لصػػييونيالعػػدو ازلػػة اؿ منمية مػػف خػػالسػػالالا لدولػػةامػػة اقا
 اذنيػاوينطمػؽ مػف فػوؽ م فاوطالاوتعود  لحؽاطؿ ودحره ليسود البازلة تسعى لقير المناس فيذه النا
 السػعي لتحقيػؽ ىػذامية في سالالات الحركاس مع جميع اـ وتمتقي حمسالالاـ دولة اقي امعمن فاذالا
قػػة ثمػػة عال فالدولػػة تػػرى الموضػػوع  اس فػػي طرحيػػاحمػػ فا الالنسػػيج ا اليػػدؼ فيػػي جػػزء مػػف ىػػذا

نجد  اس يعد ثمرة لمتحرير لذالة في فيـ حملدو اـ الدولة فقياـ التحرير وقياز ىدؼ اجناعضوية بيف 
 مػػؿ فمسػػطيفاوىػػو تحريػػر ك تيجياسػػتر الاليػػدؼ المسػػمح لتحقيػػؽ ذلػػؾ اح الكفػػاس تمػػج فػػي طريػػؽ احمػػ
 ( 9: ص، 4414، ذويب)

ؽ التحريػر يشػير ميثػالفمسطينية وعف منيج ارض الامؿ الى تحرير كاس اوتسعى حركة حم
ئرة الػػدا، لعربيػػةائرة الػػدا، لفمسػػطينيةائرة الػػدا، )ثػػةئر ثالاقضػػية تحريػػر فمسػػطيف تتعمػػؽ بػػدو  فالحركػػة ا
 ( 10: دةالما، 1988، ساؽ حركة حماميث) تاجباو  ادور وعميي ائر ليالدو اوكؿ ىذه ( ميةسالالا

وؿ الاس اىػػدؼ حركػػة حمػػ فا" : ساحمػػسػػي لحركػػة السيالمكتػػب الػػد مشػػعؿ رئػػيس ايقػػوؿ خ
لصػػييوني وتحريػػر اؿ حػػتالالاء ايػػناس ىػػو امػػرض فمشػػروع حالادة اسػػتعاؿ و حػػتالالالػػتخمص مػػف ا
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رضػيـ ووطػنيـ الى اجئيف لالالفمسطيني حقوقو وعودة الشعب ادة استعات و المقدسافمسطيف وتحرير 
 ( 69: ص، 4448، مشعؿ) لفمسطينية"الوطنية اؼ اىدالاىى لقدس ىذه ادة استعارىـ و اودي

ــة اف اىــدالا امــا ــا وصــوال اس لتحقيقيــالتــي تســعى حمــالمرحمي : فيــي تيجيواســتر الاف اىــدالاى ل
 ( 401: ص، 4444، لحاص)

 .1967ـ المحتمة عاضي ار الاي القدس اع غزة و الفمسطينية وقطالضفة اتحرير  -1

 ارىػاعتبامي بسػالالاـ التز الالوعي و امية و سالالالمثؿ اؽ و خالالالفمسطيني ونشر المجتمع اسممة ا -4
 لتحرير.الشعب وبدء مشروع اسية لصمود اسات ادو ا

 لفمسطينية.القضية اودعـ  فاحتضمي السالالالعربي و العمؽ الى اعودة لا -1

 ؿ.حتالالاجية المسمح في مو اح الكفا اوفي مقدمتي الياشكاومة بكؿ المقار اظ عمى خيالحفا -0

لفمسػػػػطيني الشػػػػعب التعسػػػػفية بحػػػػؽ ا اتيارسػػػػاوفضػػػػح مم ادياقتصػػػػاو  امنيػػػػاؿ حػػػػتالالاؾ دولػػػػة ايػػػػنا -5
 وقضيتو.

 لصييوني لممنطقة.اؽ اختر الاؼ مشروع ايقالصييوني و ا فايلكالتطبيع مع اربة امح -6

بػػت الثو اظ عمػػى الحفػػالتحريػػر و اومػػة و المقامج اس برنػػاسػػالفمسػػطينية عمػػى الوطنيػػة الوحػػدة اتحقيػػؽ  -7
 لفمسطينية.ا

 مي سالالاد الجياحركة : ايناث

ـ اة ونظـ عقيدة وشريعسالالاومة فمسطينية مستقمة تمتـز بامية حركة مقسالالاد الجياحركة 
، لقػػػدساء الحركػػػة عمػػػى شػػػبكة نػػػدادئ امبػػػ) اسيسػػػيادي منػػػذ تالجيػػػالعسػػػكري ابع الطػػػاخػػػذت اة احيػػػ

4447 ،qudsway.com ) لمسػمح كطريػؽ اح الكفػارسػة اح عسػكري لممالقدس كجنػا ايات سر اشناو
لفمسػػػطينية اىير الجمػػػالعمػػؿ عمػػػى تعبئػػة البحػػػر وىػػي تقػػػـو بالػػػى النيػػر اوحيػػد لتحريػػػر فمسػػطيف مػػػف 

لعمػػؿ اـ بالمقيػػ اىيميػػالممكنػػة لتالتنظيميػػة التثقيفيػػة و التربويػػة و ائؿ الوسػػابكػػؿ  اديػػاجي اداعػػدا اىداعػػداو 
 ( لجزيرةاموقع ، دالجيالرئيسية لحركة ادئ المبا) ديالجيا

لحركػػػػة اسػػػػي شػػػػيدتو افع سيار فكػػػػري وتػػػػدامية ثمػػػػرة حػػػػو سػػػػالالاد الجيػػػػاة حركػػػػة ات نشػػػػنػػػػاك
رسػة المد اء وجودىػاثنػالفمسطيني اب الشبادتو مجموعة مف اقت السبعيناخر او الفمسطينية امية سالالا
قي الشػقالشػييد فتحػي الػدكتور امي سػالالاد الجيامؤسس حركة  اسياعمى ر  فامعية في مصر كالجا
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لػدكتور ات بعػد عػودة اينػنالثمائػؿ او امي في فمسطيف سالالاد الجيالتنظيمية لحركة اعدة القاء اوتـ بن
سػية السيالشػعبية و التعبئػة ار التنظػيـ يخػوض غمػا الى فمسطيف وبدائو قي وعدد مف زمالالشقافتحي 
 لصػييوني كحػؿ وحيػد لتحريػر فمسػطيفاؿ حػتالالالمسمح ضػد اد الجياب نالفمسطيني بجارع الشافي 
 ( 4447، دالجياعف حركة  نبذة، لقدساء اشبكة ند)

 ( 32: ص، لديناعز ) اإلسالمي دالجيامة لحركة العادئ المبا 

مػػة العادئ المبػػا فاءت تحػػت عنػػو الػػديف جػػارس عػػز اـ حسػػب فػػالنظػػا الثػػة مػػف ىػػذالثادة المػػا
 فالكترونػػي تحػػت عنػػو الالحركػػة اىػػو موجػػود عمػػى موقػػع  المػػ احرفيػػ ابقػػاء مطالقسػػـ جػػا المحركػػة ىػػذ

ء فػي ىػذه اجػ( 4447، ميسالالاد الجيانبذة عف حركة ، لقدساء اموقع ند) مة لمحركةالعادئ المبا
  :يمي ادئ مالمبا

ة لتحميػػؿ اداة وكػػاـ حيػػاـ عقيػػدة وشػػريعة ونظػػسػػالالامي فػػي فمسػػطيف بسػػالالاد الجيػػاتمتػػـز حركػػة  -1
غة اسػي فػي صػياساوكمرجػع  ائياعػدامية ضػد سػالالامػة الالذي تخوضػو اع الصر اوفيـ طبيعة 

 جية.المو امي لمتعبئة و سالالالعمؿ امج ابرن

 اي شػػػبر منيػػػالتفػػػريط فػػػي ا اعمية عربيػػػة يحػػػـر شػػػر سػػػالارض البحػػػر الػػػى النيػػػر افمسػػػطيف مػػػف  -4
 .اي جزء منياؼ بو عمى اعتر الا اطؿ يحـر شرعالصييوني وجود با فالكياو 

صػػػػر فػػػػي معركتػػػػػو المعالغربػػػػػي اري اسػػػػتعمالالحربػػػػػة لممشػػػػروع اس الصػػػػييوني ر ا فالكيػػػػايمثػػػػؿ  -1
رض فمسػػطيف وفػػي اعمػػى  فالكيػػا ار وجػػود ىػػذاسػػتمر امية و سػػالالامػػة الاممة ضػػد الشػػارية الحضػػا
لػذي فرضػتو التخمػؼ التبعيػة و التجزئػة و اقػع ار وىيمنػة و اسػتمر امي يعنػي سالالالوطف ا لقمب مفا

 مية.سالالامة الالحديث عمى الغربي التحدي اقوى 

لقضػػػية ا ايجعميػػػ اقعيػػػة مػػػالو اريخيػػػة و التايػػػة و نالقر اىيف البر المؤيػػػدة بػػػالخصوصػػػية الفمسػػػطيف مػػػف  -0
لصػػييوني ا فالمكيػػ اجيتيػػافمسػػطيف ومو  عمػػى تحريػػر اعيػػاجمالتػػي بامية سػػالالامػػة لمركزيػػة لالا

 لنيضة.انحو  اقيطالناو  اتؤكد وحدتي

 فالكيػػػاده ضػػػد الفمسػػػطيني فػػػي جيػػػالحقيقػػػي لمشػػعب العمػػػؽ العربيػػػة ىػػػي امية و سػػػالالاىير الجمػػا -5
مية سػالالامػة الاىي معركػة  اتياومقدس ابيامؿ تر الصييوني ومعركة تحرير فمسطيف وتطيير كا
لفمسػػطيني الشػػعب المعنويػػة و اديػػة و الما اتيػػاقاوط اتيػػاينامكامػػؿ اكب اتسػػيـ فييػػ فايجػػب  اسػػرىاب
كبػر الالعػبء التحريػر عمػييـ يقػع امة في معركة الاىدوف عمى طريؽ فمسطيف ىـ طميعة المجاو 
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ريخي فػػي خػػوض التػػا اـ بػػدورىالمقيػػ امػػة كميػػالاحتػػى تػػنيض  اع مسػػتمر الصػػر اء عمػػى ابقػػالافػػي 
 سطيف.رض فماصمة عمى الفاممة و الشالمعركة ا

سػي اسالمعركة شرط احة اء في سالمقالفمسطينية و احة السالوطنية عمى امية و سالالالقوى اوحدة  -6
 لصييوني.العدو ادي ضد الجيامة الابة مشروع ر وصالاستمر ال

ي ازؿ عػػف التنػػاو الصػػييوني فػػي فمسػػطيف الوجود اؼ بػػاعتػػر الالتػػي تقػػر التسػػوية اريع افػػة مشػػاك -7
 ومرفوضة. طمةاب امة فييالاحؽ مف حقوؽ 

 لحركةاف اىدا 

رس عػز افػ ولػذي تحػدث عنػاخمي لمحركػة الػداـ النظػاشػرة مػف العادة المػاء مػف الجزء جا اىذ
ؼ اىػػدا فالكترونػي تحػػت عنػػو الالحركػػة اء عمػػى موقػػع اجػ المػػ احرفيػػ ابقػػامط ايضػاء الػػذي جػػالػديف و ا
 لحركة.ا

 : ليةالتاف اىدالايق لى تحقامي في فمسطين تسعى سالالاد الجياحركة  نالقسم ا ايقول ىذ

رض فمسػطيف اـ عمػى سػالالامػة حكػـ اقالصػييوني و ا فالكيػامػؿ فمسػطيف وتصػفية اتحرير ك -1
 لشورى.اة و او المسالحرية و العدؿ و الذي يكفؿ تحقيؽ ا

لتربويػة ائؿ الوسػابكػؿ  اسياوسي اوعسكري ادياجي اداعدا ادىاعدالفمسطينية و اىير الجماتعبئة  -4
 ه فمسطيف.ادي تجالجيا اجبياـ بو المقي اىيميامكنة لتلمالتنظيمية التثقيفية و او 

ريخي التػا اـ بػدورىالقيػاعمى  اوحثي فامية في كؿ مكسالالامة الاىير اض وحشد جماستنيا -1
 لصييوني.ا فالكياصمة مع الفالمعركة الخوض 

ت الحركػاقػة مػع لعالاه فمسػطيف وتوطيػد اتجػالممتزمػة بامية سالالالجيود العمؿ عمى توحيد ا -0
 لـ.العاء احنافة الصديقة في كالتحررية امية و سالالا

لشػػعب ات اعػػاممة لقطاليمػػو نقيػػة شػػاغ تعبػػالابػػو و اداـ بعقيدتػػو وشػػريعتو و سػػالالالػػى الػػدعوة ا -5
 ية.ناسنالامة رية لالالحضالتو اء رساحيالمختمفة و ا

ى لاو وتعناهلل سبحاة اسية وىي مرضاساية اـ تنطمؽ مف غامية بشكؿ عسالالاب احز الا فا
مي سػػالالاد الجيػػارض ومػف ضػػمنيـ حركػة الايختمػػؼ حولػو مػػؤمف عمػى وجػػو  ـ الالعػاليػػدؼ ا اوىػذ

تي ارض يػالاهلل فػي امي وتطبيػؽ حكػـ سػالالالبعػث اء احيػاهلل عػف طريػؽ اة افيي تريد تحقيؽ مرض
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فػػػة لخالاـ تحقيػػؽ امػػػات العقبػػاكبػػػر اوؿ و الػػة از امية و سػػػالالافػػة خاللامػػػة اقالتطبيػػؽ عػػػف طريػػؽ ا اىػػذ
 فالمكػػػا الصػػػييوني لفمسػػػطيف فيػػو مػػػف وجيػػة نظػػػرىـ مػػػزروع فػػي ىػػػذاؿ حػػتالالاوىػػػو  الامي سػػالالا

مػػة الاؽ بطػػالنالامية يمكػػف سػػالالافػػة لخالامػػة اقاؿ و حػػتالالاء عمػػى القضػػايػػة وعنػػد الغالتحقيػػؽ ىػػذه 
ة مػالاؽ بطػالنالايمكػف  امة ومف ىنػالاجو الذي يو الحديث الغربي اري الحضالتحدي ازمة اجية المو 

لتػػي الفعػػؿ اؿ ردة السػػمبي وحػػالوضػػع الحػػدث بػػدؿ اركة فػػي صػػنع المشػػاع و ابػػدالالفعػػؿ و الـ اعمػػى عػػ
 ( 74: ص، 1989، لبرغوثيا) مةالا اتعيشي

 ( فتح) لفمسطينيالوطني التحرير احركة : الثاث

 ت فػػتحنػػاقمبػػت ك امػػ اذالفمسػػطينية "حتػػؼ" و ا رلتحريػػاسسػػت حركػػة فػػتح وىػػي ركػػز لحركػػة ات
 ؿحػػتالاو ـ 1956ـ اعػػ عمػػى مصػػر ثػػىلثالا فالعػػدو اثػػر ات السػػتينيايػػة ات وبداخمسػػينيلايػػة اففػػي ني

سسػػت ائيؿ فتاسػػر اومػػة افسػػيـ فػػي مقناد عمػػى اعتمػػالاىميػػة الفمسػػطينيوف ايقػػف ا ع غػػزةائيؿ لقطػػاسػػر ا
لخميج اردف ودوؿ الاو  فاولبن ات في سوريالستينياية ات وبدالخمسينياية افي ني ار سر التيا اىذ ايخال
دة الكويػت بقيػاـ فػي 1957ـ ات عػالمجموعػاء ليػذه اوؿ لقػالفمسػطينيوف وجػرى ابي حيػث يعمػؿ لعر ا
ليويػة اجػؿ فمسػطيف وتجسػيد الذي رسـ طريؽ حركة فتح مػف اء المقالذي يعد ات و اسر عرفاحؿ يالر ا
 ( 01: ص، 4448، فابدو ) لمستقمةالفمسطينية ا

 فالػػى كيػػادعػػت  1959ـ اعػػ اسػػـ فمسػػطينيار مجمػػة شػػيرية باصػػدامػػت حركػػة فػػتح بالقػػد ق
 فافيػػة الفمسػػطيني نالشػػعب العربيػػة عمػػى اية الوصػػالعربيػػة ورفػػض اظمػػة نالافمسػػطيني مسػػتقؿ عػػف 

لموسػػوعة ا) لمشػػتتاو تعبئػػو لشػػعب فمسػػطيف نػػالعربػػي ومؤكػػدة اص شػػرذمة لمعمػػؿ الخػػا فالكيػػايكػػوف 
 ( 445-440ص، 1908، لفمسطينيةا

لشػػػعبية اومػػػة المقالػػػى تجربػػػة جبيػػػة ا ادتيػػػاق يقػػػوؿ الحركػػػة كمػػػاء اشػػػناس فكػػػرة اسػػػاويرجػػػع 
ح اجتيػػا فابػػائييف الفػػداعػػرؼ بكتيبػػة  ايف فيمػػصػػريالنالمسػػمميف مػػع ا فاخػػو الالتػػي جمعػػت اقػػة لعالاو 
ومػػف ثػػـ ظيػػرت بعػػض  1956ـ اثػػي عمػػى مصػػر عػػلثالا فالعػػدو اع غػػزة و ائيمي لقطػػاسػػر الاؿ حػػتالالا
وشػػكمت ىػػذه  د طمبػػة فمسػػطيفاتحػػايس ت رئػػاسػػر عرفػػاح خمػػؼ ويلػػوزير وصػػالات مثػػؿ خميػػؿ ادالقيػػا
ء جبية اعضامف  اشخص عشر اثناجتمع نحو ا فالحركة وذلؾ بعد ا ولى عف وضع جنيفالاة النو ا
ئيػة النيات فػتح ىػي صػورتو نػاخطػة لتنظػيـ جبيػة فػي فمسػطيف ك الشعبية في غزة ووضػعو اومة المقا

لكويػػػػت ات فػػػػي اقػػػػد نشػػػػ تنػػػػالتػػػػي كالفمسػػػػطينية ات المنظمػػػػاوذلػػػػؾ بعػػػػد توحيػػػػد معظػػػػـ  1961ـ اعػػػػ
بػػو اس الػػرئيس محمػود عبػا السػعودية ويقودىػائمػة فػي كػؿ مػػف قطػر و ات قنػػافػي منظمػة ك اجيادمنػاو 
لمركزيػة لحركػة فػتح وقػد المجنػة اء اعضػا اصػبحو الػذيف ا فاؿ عػدو ار وكمػالنجػازف ومحمػد يوسػؼ ام
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: ص، 4448، فادو بػ) .1971ـ ائيمية في بيروت عػاسر اعمى يد قوة  فالفرداخير في عممية الاقتؿ 
00-05 ) 

ـ حتػػػى 1960 اـ وفػػػي سػػػوري1964ـ ائػػػر عػػػالجز افػػػي  اعػػػدىاشػػػرعت حركػػػة فػػػتح تنشػػػ  قو 
ئيؿ فػي اسػر اؼ دولػة اطػر اعمػى  ايػلخالات الػى مئػاصػفة" وتوسػعت العالعسػكرية " ا احياستكممت جنا
حركػػة لا تاميػػركتيف وبػػدالابػػؿ فػػي  فاولبنػػ اجئػػيف فػػي سػػوريلالات الغربيػػة وغػػزة وفػػي مخيمػػالضػػفة ا
لقطػػػري فػػػي اه الميػػػابػػػوب ناـ فػػػي عمميػػػة عسػػػكرية تمثمػػػت بنسػػػؼ 1965-1-1لمسػػػمح فػػػي ا احيػػػاكف

ت نػػالػػذي كالطػػوؽ الػػرغـ مػػف العسػػكري عمػػى ا اطياسػػتمرت فػػي نشػػاو  1908ضػػي ار اخػػؿ اعيمبػػوف د
 ( 08-07: ص، 4448، فابدو ) ئيؿاسر الورة المجالدوؿ اتفرضو 

لفمسػطيني الشػعب اة اب حيناؿ مختمؼ جو اتط ممةاية لثورة شعبية شات حركة فتح بدنالقد ك
 لمسػػػػمحاح الكفػػػاجػػػػؿ تحريػػػر فمسػػػطيف بامػػػف  اوروحيػػػ افيػػػاوثق اوتربويػػػػ ادياقتصػػػاو  اعيػػػاجتماو  اسػػػياسي
 ( 19: ص، 1995، وياعنق)

 ات تنفػػذىنػػالتػػي كالعسػػكرية ات العمميػػادت ازدا 1967ـ اومطمػػع عػػ 1966ـ ايػػة عػػاوفػػي ني
ؼ بشدة اعتر الالى اؾ اذنائيمي اسر الاع الدفالذي دفع وزير امر الالعسكري لمحركة اح الجناصفة العا

ء السري وتوسيعو وبناز فتح ات بتدعيـ جياسر عرفاحؿ يالر اضطمع العسكرية و ات حركة فتح اعممي
ييػػد فػػي مػػؤتمر التاجنبيػػة ولقيػػت الالعربيػػة و الػػدوؿ امػػة مػػف الكر اديػػة بعػػد حػػرب المالعسػػكرية و ا ايػػلخالا
دمج نػػا اونتيجػة لظيػور حركػة فػتح وتوسػعي، ـ1969ـ اط عػالربػالمنعقػد فػي ا مسالخػالعربػي القمػة ا

لػد اء لتحرير فمسػطيف فرقػة خالفدائع لصغيرة مثؿ منظمة طالالفمسطينية ات التنظيمالعديد مف ا افيي
ر اـ وجبيػة ثػو 1968-9-11لفمسػطيني فػي الػوطني التحريػر اـ وجبيػة 1968-6-7لوليد فػي ابف 

صػػبحت جميػػع ىػػذه اـ و 1969-6-14لمقػػدس فػػي اد الجيػػات اـ وقػػو 1968-11-45فمسػػطيف فػػي 
 .( 09-08: ص، 4448، فابدو ) صفةالعات اقو  ات تمثميالمنظما

تبنػػى مشػػروع لػػذي او  1960-14-11وؿ فػػي الا ايػػناعبػػر بي اؽ حركػػة فػػتح فعميػػطػػالنامنػػذ 
لحركػػة ادئ ابوضػػع مبػػفػػتح مػػت امػػؿ فمسػػطيف قاجػػؿ تحريػػر كالعسػػكري مػػف العمػػؿ المسػػمح و اح الكفػػا

 : لحركة ىيادئ اىـ مباخمي و الدا امياونظ

حػو جػزء مػف العربية وكفامة الالفمسطيني جزء مف الشعب العربي و الوطف افمسطيف جزء مف  فا -1
 .احياكف
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لمطمقػػة ادة السػػيالحػػؽ فػػي تقريػػر مصػػيره ولػػو احب الفمسػػطيني ذو شخصػػية مسػػتقمة وصػػالشػػعب ا -4
 ضيو.ار اعمى جميع 

 لعربية في معركة تحرير فمسطيف.امة الالفمسطينية طميعة الثورة ا -1

لصػػػييونية اجيػػػة الـ فػػػي مو العػػػالمشػػػترؾ لشػػػعوب اؿ النضػػػالفمسػػػطيني جػػػزء مػػػف الشػػػعب اؿ انضػػػ -0
 لمية.العالية امبريالار و استعمالاو 

ديػػة الما اتيػػاقاوط اتيػػاينامكافػػة العربيػػة بكامػػة الاجػػب قػػومي تسػػيـ فيػػو امعركػػة تحريػػر فمسػػطيف و  -5
 لمعنوية.او 

و مجموعػة مػف المتحػدة امػـ الاو تصػدر عػف ىيئػة التي صػدرت ات ار القر ات و اقافتالاريع و المشا -6
لفمسطينية في وطنػو الشعب التي تيدر حؽ اقضية فمسطيف و  فاي دولة منفردة في شاو الدوؿ ا
 طمة ومرفوضة.اب

 سموب.الالتنظيـ و اؼ و اىدالالفكر و اية في نارية عدو استعمالصييونية حركة عنصرية ا -7

رية توسػعية وىػو حميػؼ طبيعػي اسػتعماعدتو اي قناصييوني عدو  ئيمي في فمسطيفاسر الالوجود ا -8
 لمية.العالية امبريالار و استعملال

 ي.ناسناجب عربي وديني و او  اتياع عف مقدسالدفاتحرير فمسطيف و  -9

لثورية الطميعة الفمسطيني فتح حركة وطنية ثورية مستقمة وىي تمثؿ الوطني التحرير احركة  -14
 ي.لفمسطينالمشعب 

، لجزيػػرةاموقػػع ) لكػػة فمسػػطيفارض ومالاحبة التحرير صػػالتػػي تضػػطمع بػػائرة الثػػاىير الجمػػا -11
 ( 4446-5-17ريخ ابت، صة بحركة فتحات خاممف، لمعرفةا

 ف حركة فتحاىدا 

لنفسػية افيػة و الثقادية و اقتصػالالعسػكرية و اسػية و السياب نالجو اعممت حركة فتح عمى مختمؼ 
مػػة لتحريػػر فمسػػطيف مػػػف امجتمعيػػػة ع اؼ بمجمميػػاىػػداؼ وىػػي ادىػػػالات و ايػػالغالتحقيػػؽ جممػػة مػػف 

لتػي ات ايػالغاؼ و اىػدالاجممػة مػف  اليػ فار فمسػطيف حػرة عربيػة وكػالصييوني وتحت شعاؿ حتالالا
، صة بحركة فػتحات خاممف، لمعرفةا، لجزيرةاموقع ) يمي ات مايالغاؼ و اىدالاىـ ىذه اومف  احددتي

 ( 4446-5-17ريخ ابت
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 اعيػػاجتماو  اوعسػػكري اسػػيالصػػييوني سياؿ حػػتالالاوتصػػفية دولػػة  مالاكػػ اف تحريػػر تحريػػر فمسػػطي  -1
 .اوفكري

طنيف اتحفػػظ لممػػػو  لفمسػػػطينياب التػػر ادة عمػػػى ات سػػياذ طيػػة مسػػػتقمةامػػة دولػػة فمسػػػطينية ديمقر اقا -4
و الػديف او العنصػر اة دوف تمييػز بسػبب او المسػالعػدؿ و اسػس الشػرعية عمػى اصمييف حقوقيـ الا
 .اصمة ليالقدس عا لعقيدة وتكوفا

 طنيف.المو افة امة لكالعات الحرياويكفؿ  فاسنالاء مجتمع تقدمي يضمف حقوؽ ابن -1

 لموحد.العربي المجتمع اء العربية وبنامة الاؼ اىدالة في تحقيؽ الفعاركة المشا -0

ء صػرح اجؿ بنامف  اوتقرير مصيرى ايناوطافي تحرير  احيالمضطيدة في كفالشعوب ادة نامس -5
 دلة.اسس عالمي عمى العاـ لسالا

سػػتكوف  اب ولكنيػػاحػػز الاي جبيػػة ضػػد ز الالػػف تنحػػ اد فػػي طريقيػػالحيػػالحركػػة بضػػرورة اوتػػؤمف  -6
لشػػعب وستمضػػي فػػي الفمسػػطينية وىػػي مسػػتقبؿ القضػػية الح ايػػة جبيػػة تضػػر بمصػػد الالمرصػػاب

 و موجيػة بػؿ مدفوعػة بقػوةاضػعة اخ بعػة والالعػرب غيػر تا مخمصيف مفلاء ار امستنيرة ب اطريقي
-17ريخ ابتػ، صػة بحركػة فػتحات خاممفػ، لمعرفػةا، لجزيػرةاموقػع ) فالعربي في كؿ مكالشعب ا
5-4446 ) 

ت اؼ عشػػر التفػػاىمت فػػي احركػػة فػػتح سػػ التػػي وضػػعتيامػػة العالوطنيػػة اؼ اىػػدالاجممػػة  فا
ر ومؤيػػديف اصػػناء و اعضػػاك العربيػػة حوليػػامػػة الاء ابنػػالفمسػػطينييف وبعػػض اطنيف المػػو امػػف  ؼالالا

مي ومسػػػيحي وقػػػومي سػػػالالفكريػػػة مػػػف ات اىػػػاتجالالجمػػػع بػػػيف مختمػػػؼ الحركػػػة مػػػف اىػػػذه وتمكنػػػت 
تبقػى مػف فمسػطيف  اؿ مػحتالاو  1967ـ ات حرب عاوبعد تطور  اجنبي لمدخوؿ في صفوفياوعربي و 

ضػػطرت حركػػة فػػتح لطػػرح جديػػد تمثػػؿ ائيمي اسػػر الاؿ حػػتالالالح القػػوى لصػػازيف ار تغيػػر مػػو اسػػتمر او 
ع غػزة الشػرقية وقطػالقػدس الغربيػة و الضػفة ا افييػ ابمػ يطػرح تحريػر فمسػطيف لػذيالمرحمية و الخطة اب

 قميمية.الات التغير الدولية و المضغوط  انظر 

  ئيمياسر الال حتال الالصييونية و اع مع انظرة حركة فتح لمصر 

لحركػة ات عػف مػدى صػمة اي تعبيػر الحركػة ا فاو بيػالثػوري اء البناىيكؿ  فايظير في بي ال
 لمسمميفا فاخو الالحركة باء اعضاؿ صمة بعض ؿ عمى ذلؾ مف خالستدالالايمكف ـ ولكف سالالاب
 فاخػػػو الاعػػػة الػػػى جماء ضػػػـ ىػػػؤالناوي حيػػػث البمعػػػالزعنػػػوف وفتحػػػي ار وسػػػميـ النجػػػامحمػػػد يوسػػػؼ ك
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ر فػػي اسػيس تنظػيـ فػػتح وقػد ظيػر تيػاي قبػؿ تا 1906فػػي فمسػطيف  اسسػت فرعيػا المسػمميف عنػدما
لشػػػػعب ار يقػػػود اطػػػاتشػػػػكيؿ لػػػى ات ودفعيػػػـ ادالقيػػػاجمػػػع عػػػدد مػػػػف  دي بضػػػػرورةالعربػػػي ينػػػالـ العػػػا
ىـ المسػمميف حيػث دعػا فاخػو الاعػة الػى جماد ابػو جيػالػوزير او خميػؿ ناكتب بشػ ام اوىذ لفمسطينيا
ر تحريػػػر اويرفػػػع شػػػع ىرهافػػػي ظػػػ اميسػػػالايبػػػدو  ب تنظػػػيميـ النػػػالػػػى جاص الػػػى تشػػػكيؿ تنظػػػيـ خػػػا

، بػػػو شػػػرؼا) لمطمػػػبا اوب ليػػػذالمسػػػمميف لػػػـ تتجػػػا فاخػػػو الاعػػػة المسػػػمح لكػػػف جماح الكفػػػافمسػػػطيف ب
 ( 164: ص، 4449

 فاخػػػو الاعػػػة اعػػػة فػػػتح عػػػف جمالتػػػي فرقػػػت جماب اسػػػبالاحػػػد ا فاكػػػ اىػػػذ فالقػػػوؿ ا اويمكننػػػ
سػػػعد اح خمػػػؼ و مثػػػؿ صػػػال الػػػى صػػػفوفيا فاخػػػو الات ادالمسػػػمميف حيػػػث سػػػحبت فػػػتح عػػػدد مػػػف قيػػػا
ىػـ  امؤسسػيي فـ السػالالاب اقطعػت صػمتيفػتح  فالقػوؿ بػايمكػف  لػوزير ولكػف الاوي وخميػؿ الصفطا

 لدينيػة ولػـ تخػؿُ المرجعيػة اعقيػدة و لامي يقػـو عمػى سػالا مجتمػعج المسمميف وىـ نتا فاخو الادة امف ق
س لكنػو بقػي اـ كمنيج في كؿ شي  كحمػسالالاخذ اولكف لـ ت اخميامي دسالالار التيامف  افتح يوم

 .( 04: ص، 4448، فابدو ) افي فكرى اضر اح

 لشعبية لتحرير فمسطينالجبية ا: ابعار 

لجبيػػة الفػػت اوقػػد ت 1967-14-11فػػي  الشػػعبية لتحريػػر فمسػػطيف رسػػميالجبيػػة اسسػػت ات
ر وجبية تحرير فمسطيف الثاب العودة وشباؿ ابطات رئيسية وىي منظمة اث مجموعلشعبية مف ثالا

 لعػػربالقػومييف احركػة لفمسػػطيني فػي الفػرع الػى ا فاوليػالا فالمجموعتػػاتيػت ناحمػد جبريػؿ و امػة ابزع
 ( 195: ص، 4444، يغاص)

د شػػػػعب اعتمػػػػاجعمػػػػت  فاىزيمػػػػة حزيػػػػر  فالشػػػػعبية لتحريػػػػر فمسػػػػطيف مػػػػف الجبيػػػػة اطمقػػػػت نا
ي لػوطنالعمػؿ اليب اسػاي وقػت مضػى وفرضػت تغييػر اكثػر مػف اكيػدة افمسطيف عمى نفسو ضػرورة 

لشػػػعب ا التػػػي يمػػػر بيػػػا لػػػوطنيالتحػػػرر امرحمػػػة  فالػػػى العمػػػؿ مشػػػيرة ا اتيجية ىػػػذاسػػػتر الفمسػػػطيني و ا
لثػػورة اوتصػػب فػي دروب  اتيػاقاط ات شػػعبنالؼ وطنػي تضػػع فيػو كػػؿ فئػاـ تحػػالفمسػطيني تفػػرض قيػا

، 1995، لشػػريؼا) لؼالتحػػا ار ىػػذاطػػالفمسػػطينية ىػػي التحريػػر اتكػػوف منظمػػة  فاعمػػى  اتيػػامجيود
 ( 154: ص

لح المصػالػى ضػرب ادفػة اليارجيػة الخا اتيػاتموز سمسمة عممي 41لشعبية في الجبية ات ابد
ؿ العػػػػائرة لشػػػػركة اؼ طػػػػاختطػػػػاب ابعػػػػة ليػػػػاـ مجموعػػػػة مسػػػػمحة تالصػػػػييونية وذلػػػػؾ بقيػػػػاليػػػػة و امبريالا
 ( 151: ص، 1995، لشريؼا) ئريةالجز اصمة العار اليبوط في مطاعمى  ارىاجبائيمية و اسر الا
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سعة ات و افاللى خادى ا امم لمينينيةاركسية الما تبني 1968غسطس الشعبية في الجبية اقرت القد 
ؽ اشػػػقنا) اسػػػتعجؿ تطبيقيػػػا اوبعضػػػي( حمػػػد جبريػػػؿا ؽاشػػػقنا) لفكػػػرةاعتػػػرض عمػػػى ا افبعضػػػي اخميػػػاد
لتحػػوؿ ابعمميػػة  زيػػة تقػػوـابورجو منظمػػة  ايػػناب الشػػعبية صػػنفت نفسػػيالجبيػػة ا فاغيػػر ( تمػػةايؼ حو انػػ
( 1981يو امػ 1و، 1974رس امػ، 1969 يػرافبر ) ليةالتا اتياركسي لينيني وفي مؤتمر الى تنظيـ ما
 لػذلؾزمػة لمالامج البػر اسػتمرت فػي تطبيػؽ المينينيػة و اركسػية المم اؿ تحولياستكماعمى  اكدت تطمعيا
 ( 15: ص، 4ج، لفمسطينيةالموسوعة ا)

دة القيػػػاطيػػػة و الديمقر المركزيػػػة اسػػػية ىػػػي اسالا ادئيػػػامب فاخمي لمجبيػػػة فػػػالػػػداـ النظػػػاوحسػػػب 
لجبيػة اسػي فػي اكػؿ عضػو سي فالثػورة و الحػزب و ايػة ىير اتي وجمالػذالنقػد الحػزب و اعية ووحدة الجما

 ( 15ص، 4ج، لفمسطينيةالموسوعة ا) سياتؿ سياتؿ وكؿ مقاىو مق

ؾ ثػورة دوف نظريػة ثوريػة ولػذلؾ فيػي تركػز ايكوف ىنػ فايمكف  و النالشعبية الجبية اوترى 
 تيجيةاسػػػتر ايػػػتـ وضػػػع  اسػػػياسالثػػػورة وعمػػػى اضػػػحة لمعػػػدو ولقػػػوى الو الرؤيػػػة اسػػػي و السيالفكػػػر اعمػػػى 

 : فاركسية فيي ترى الما المعركة وحسب رؤيتيا

مريكيػػػػة الارية اسػػػػتعمالاليػػػػة امبريالا اعػػػػدة بشػػػػرية مسػػػػمحة تسػػػتند عمييػػػػالصػػػػييوني قا فالكيػػػا -1
 لعربي.التحرر اؼ في وجو حركة و قلغربية لمو او 
 ر عػدـاتػؤمف بشػع ولػذلؾ فيػي ال اويػناث امػر امر رئيسي وليس العربية الرجعية اع مع الصر ا -4

 لعربية.الدوؿ التدخؿ في شؤوف ا
و نػالعربػي وتعتقػد القػومي اؿ النضػالفمسػطيني و الوطني اؿ النضادؿ بيف المتبالربط اضرورة  -1

عػػدـ  الخطػػاو مػػف نػػا القػػومي كمػػاؿ النضػػار اطػػاطيني فػػي لفمسػػاؿ النضػػاتػػذويب  الخطػػامػػف 
 لقومي.اؿ النضاربطو ب

ـ النظػػػات ارسػػػالرجعيػػػة ومماليػػػة و امبريالالميػػػة عمػػػى العالثػػػورة الفمسػػػطينية جػػػزء مػػػف الثػػػورة ا -0
 لمي.العالي اسمالر ا
يػتـ  تحريػر فمسػطيف ال فالوحيدة لمتحرير و الطريؽ امد ىي الالشعبية طويمة التحرير احرب  -5

 لقوة.اب الا
لييػػػود العػػػرب و ا اشػػػعبية يتمتػػػع فييػػػ طيػػػةاديمقر لثػػػورة تحريػػػر فمسػػػطيف وتشػػػييد دولػػػة اىػػػدؼ   -6

 وية.ات متساجبابحقوؽ وو 
و قومي وعممية تحرير فمسطيف ىػي عمميػة اس ديني اساعمى  ائمالعدو ليس قامع ع الصر ا -7

 فالطبيعػػػي الصػػػييونية ولػػػذلؾ فمػػػف اليػػػة و امبريالا التػػػي حشػػػدتيالييوديػػػة اىير اتحريػػػر لمجمػػػ
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لموسػوعة ا) لصػييونيةاو ليػة امبريىضػة لالالمنالييوديػة القػوى الفمسطينية مػع الثورة الؼ اتتح
 ( 17-15: ص، 4ج، لفمسطينيةا

 طية لتحرير فمسطينالديمقر الجبية ا: امساخ
ؿ مجموعػػة مػػف افصػػناـ ب1969-4-44طيػػة لتحريػػر فمسػػطيف فػػي الديمقر الجبيػػة اتشػػكمت 

لشػػػعبية الجبيػػػة اسػػػـ اـ ب1970ـ ات تعػػػرؼ حتػػػى عػػػنػػػالشػػػعبية وكالجبيػػػة اء عػػػف اعضػػػالادر و الكػػػو ا
 ( 014: ص، 1995، يغاص) طية لتحرير فمسطيفالديمقر ا

عمػف الشػعبية لتحريػر فمسػطيف حيػث اط لمجبيػة اد مؤتمر شػباعقنالجبية عشية اء تشكيؿ اج
قػػة لجبيػػة وقطػػع كػػؿ عالاؽ عػػف اشػػقنالا( لتقػػدميا حالجنػػا) سػػـاطمػػؽ عمػػى نفسػػو ا اخميػػافريػػؽ مػػف د

خطوتػو  طيػة معمػالالديمقر الشػعبية الجبيػة اسػـ اتحػت  لعمػؿ مسػتقالالعػرب و القػومييف اتربطو بحركة 
 فعػػالالػى اتيػى نار و اليسػاقػػع الػى مو ا امميػازيػة صػغيرة بكامؤسسػة طبقيػػة برجو لة تحػوؿ اسػتحاىػذه ب

 ( 161: ص، 1995، لشريؼا) ريالبروليتالفكري امج البرنالى احقة اغمبية سازه باحينا
لجبيػػة ا التػػي تبنتيػػايديولوجيػػة الالعقيػػدة اسػػي و السيامج البرنػػاطيػػة نفػػس الديمقر الجبيػػة اتبنػػت 

وقػػد عبػػرت  لمينينيػةاركسػػية المافػػي تبنػي  اكثػػر تطرفػات نػػاك ايػنايػػر غ 1968غسػطس الشػعبية فػػي ا
لفمسػطينية الثػورة اء جػر اسػبب رئيسػي ور  ايػنالعديػدوف با اليػدؼ ويتيميػاؿ مجمة مف خال اعف نفسي

رؾ سػػػبتمبر اومػػة قبػػػؿ معػػػالسػػػمطة لممقار كػػػؿ اذ رفعػػػت شػػعاردنيػػػة الات السػػمطات مػػػع امالصػػػدالػػى ا
لسػمطة فػػي ا جيػػةازدو اللبػػت فيػو بوضػػع حػد اط اـ مػؤتمر 1974-8-44بيع وعقػدت فػػي اسػاب 1974

مػػؿ اردنػػي عمػػى الالجػػيش ات مػػع اكاشػػتباضػػت عػػدة امػػة وخالتالسػػمطة ائييف الفػػداء اعطػػاردف وبالا
 ائيػادجعػة نقديػة الاث بمر احػدالاطية بعد ىذه الديمقر الجبية امت اـ لممعركة وقد قاضمنالاـ فتح ارغا

عػي حسػب اقعيػة تر اكثػر و ات اسػاخػذت تتبنػى سيا ايػلمينيني لكنا ركسيالما اعمى منيجيصرت اوقد 
 ( 14ص، 4ج، لفمسطينيةالموسوعة ا) لفمسطينيالشعب ات انامكالمرحمة و اظروؼ  اتقديرى

ت والات جرت محالتسعينياخر او اوفي  تيةاغمالبر اطية بنوع مف الديمقر الجبية ادة اتميزت قي
تمػة لمييمنػة الموحػدة لمجبيتػيف حيػث سػعى حو ادة القيػاكمت طيػة وتشػالديمقر الشػعبية و الجبيتيف الدمج 
 فالالػى الػدمج لػـ يتحقػؽ السػف ولكػف اجورج حبش وتقدمو في  الشعبية في ظؿ مرض زعيمياعمى 

تي الػػػذالحكػػػـ اطؽ ات لػػػدخوؿ منػػػاطمبػػػ اقػػػدمو  اتياشخصػػػي فا الاوسػػػمو ات اقػػػاتفال ارضػػػتياورغػػػـ مع
ـ اعػػ فائيؿ فػػي عمػػاسػػر افحة رئػػيس دولػػة اتمػػة بمصػػاـ حو اتمػػة نفسػػو وقػػاسػػيـ حو الفمسػػطيني وعمػػى ر ا

لسػػػػمطة ائي بػػػػيف النيػػػػالحػػػػؿ ات اوضػػػػاركة فػػػػي مفالمشػػػػاطيػػػػة بالديمقر الجبيػػػػة البػػػػت اط اكمػػػػ 4444
: ص، 1ج، لفمسػػػطينيةالموسػػػوعة ا) وسػػػمو.ات اقػػػاتفالمسػػػتندة عمػػػى الصػػػييوني ا فالكيػػػالفمسػػػطينية و ا
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ى  : مقدمة

    ومػػف   ،   سػػة ا    لدر  ا            حػػث فػػي تنفيػػذ  ا  لب ا   ا    تبعيػػ ا    لتػػي  ا  ت  ا ء ا   جػػر   لال      مفصػػال   ا        لفصػػؿ وصػػف ا   ا     وؿ ىػػذ ا   يتنػػ
    سػػػة ا    لدر  ا  ة  ا د ا  د  ا  عػػػد ا  و   ،   سػػػة ا    لدر  ا            وتحديػػػد عينػػػة   ،   سػػة ا    لدر  ا           ووصػػػؼ مجتمػػػع   ،   سػػػة ا    لدر  ا               ذلػػؾ تعريػػػؼ مػػػنيج 

    لتػػػػي  ا    ئية  ا  حصػػػػ ال ا    ليب  ا سػػػػ ال ا  و   ،   سػػػػة ا    لدر  ا  ت  ا ء ا   جػػػػر  ا   ف ا   وبيػػػػ  ،  ا  تيػػػػ ا   وثب   ا          كػػػػد مػػػػف صػػػػدقي ا  لت ا  و    (،  ة ن ا   سػػػػتب ال ا )
     ت. ا ء ا   جر  ال ا       ؼ ليذه       يمي وص   ا    وفيم  ،   ئج ا   لنت ا    لجة  ا            ستخدمت في مع ا

 سةالدر امنيج : أوال"

   وؿ  ا      لتػي تحػ ا        لتحميمي  ا      لوصفي  ا      لمنيج  ا  ـ  ا    ستخد ا    حث ب ا  لب ا  ـ  ا    سة ق ا    لدر  ا  ؼ  ا  ىد ا         جؿ تحقيؽ  ا   مف 
ــــادور  )    سػػػػة ا    لدر  ا          ىرة موضػػػػوع  ا  لظػػػػ ا    وصػػػػؼ  ب   لػػػػو      مػػػػف خال ــــق ا دةالقي ــــي تحقي ــــة ف ف ادىــــالالتحويمي

   ا             لتػػي تطػػرح حوليػػ ا  ء  ا  ر  ال ا  و    ا  تيػػ ا   كون        قػػة بػػيف م   لعال ا   ف ا   وبيػػ   ا  تيػػ ا ن ا         وتحميػػؿ بي  ( لفمســطينيةا تيجيواســتر الا
      لمػػنظـ  ا      لعممػػي  ا       لتفسػػير  ا         لتحميػػؿ و  ا  ؿ  ا  شػػك ا   حػػد  ا    وىػػو   ،  ا     تحػػدثي    لتػػي  ا  ر  ا ثػػ ال ا  و    ا          لتػػي تتضػػمني ا  ت  ا     لعمميػػ ا  و 

           ت مقننػػة عػػف  ا        ت ومعمومػػ ا نػػ ا              عػػف طريػػؽ جمػػع بي   ا   كميػػ   ا                     و مشػػكمة محػػددة وتصػػويرى ا    ىرة  ا      لوصػػؼ ظػػ
       قيقة.   لد ا  ت  ا س ا     لمدر    ا  عي ا  خض ا  و    ا       وتحميمي   ا              لمشكمة وتصنيفي ا  و  ا    ىرة  ا  لظ ا

 البيانات والمعموماتدر امص: ثانياً 

   :  ت ا ن ا   لبي ا        سييف مف  ا س ا      نوعيف      عمى   سة  ا    لدر  ا      عتمدت  ا

  ت  ا           سػػة بعػػض مفػػرد ا      ت لدر  ا ن ا    سػػتبي ا         ي بتوزيػػع  ن ا    لميػػد ا  ب  نػػ ا  لج ا        لبحػػث فػػي  ا ب      وذلػػؾ  :     وليــة  ال  ا  ت  ا نــ ا   لبي ا- 1
  ـ  ا    سػتخد ا ب   ا       وتحميمي   ا             ومف ثـ تفريغي  ،   سة ا    لدر  ا             زمة في موضوع   لال ا  ت  ا      لمعموم ا               سة وحصر وتجميع  ا    لدر  ا

  ـ  ا    سػػتخد ا  و     ئي ا  حصػػ ال ا  SPSS (Statistical Package For Social Science )  :   مج ا   برنػػ
             ت تػػػػدعـ موضػػػػوع  ا             ت قيمػػػػة ومؤشػػػػر  ا   ت ذ ال         لوصػػػػوؿ لػػػػدال ا         سػػػػبة بيػػػػدؼ  ا   لمن ا    ئية  ا  حصػػػػ ال ا  ت  ا  ر  ا   ختبػػػػ ال ا
    سة. ا    لدر  ا

        لمتعمقػػة  ا  و  ا   صػػة  ا  لخ ا  ت  ا       لمنشػػور  ا    ت و  ا     لػػدوري ا       لكتػػب و  ا     جعػػة ا       حػػث بمر  ا  لب ا  ـ  ا     لقػػد قػػ  :    ويــة ن ا  لث ا  ت  ا نــ ا   لبي ا- 2
ف اىــدالالتحويميــة فــي تحقيــق ادة القيــادور      عمــى                  لتػػي تتعمػػؽ لمتعػػرؼ ا  و   ،   سػػة ا    لدر  ا           لموضػػوع قيػػد  ا ب
     عمػى      لتعػرؼ  ا   جػؿ  ا        وذلػؾ مػف   ،     عممػي        سػة بشػكؿ  ا    لدر  ا        ء موضػوع  ا   ثر  ا     بيدؼ   ، لفمسطينيةا تيجيواستر الا
    لتػي  ا  ت  ا      لمسػتجد ا   خػر  ا           خػذ تصػور عػف  ا      وكػذلؾ   ،  ت ا سػ ا    لدر  ا   بة  ا            لسميمة في كت ا       لعممية  ا     لطرؽ  ا     سس و  ال ا

    سة. ا    لدر  ا         ت في بعد    حدث
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ى  سةالدر ا توزيع المتغيرات الشخصية لمجتمع: ثالثاً 

لػػػث فػػػي الثاوؿ وحتػػػى الالصػػػؼ ات اداقيػػػ   مػػػف    ا  ئػػػد ا ق  (    161 )        سػػػة عمػػػى ا    لدر  ا            شػػػتمؿ مجتمػػػع ا
  د عينػػػةافػػػر اليػػػة توضػػػح توزيػػػع التاوؿ الجػػػداو ، ـ4410ـ ات غػػػزة لمعػػػافظػػػالفمسػػػطينية بمحات التنظيمػػػا
    :    سة ا    لدر  ا

 ( 6) جدول
  لنوعاسة حسب الدر اد عينة افر ايوضح توزيع 

 لمئويةالنسبة ا لعددا 
 6.21 10 ثينا

 93.79 151 ذكر
 100 161 لمجموعا
مف القادة الذكور في حيف مجد أف ما  %93.79أف ما نسبتو ( 6) يتضح مف الجدوؿ رقـ

ذلؾ إلى ضعؼ مشاركة المرأة  الباحثمف المجتمع نفسو ىف مف اإلناث ويعزي  %6.21نسبتو 
 .ية في العمؿ السياسي لحساب الرجاؿفمسطينال

 ( 7) جدول
 لعمر اسة حسب الدر اد عينة افر ايوضح توزيع 

 لمئويةالنسبة ا لعددا 
 34.16 55 قؿاف اماع 04

اماع 50-40  64 39.75 
 26.09 42 كثراف اماع 54
 100 161 لمجموعا
تراوح أعمارىـ مف مف مجتمع الدراسة ت %39.75أف جميع ( 7) يتبيف مف الجدوؿ رقـ

، سنة 04مف نفس المجتمع ىـ اقؿ مف  %34.16سنة في حيف نجد أف ما نسبتو  04-54
 ذلؾ إلى مشاركة الشباب الفاعمة في العمؿ السياسي الفمسطيني . الباحثويعزي 
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 ( 8) جدولى
 لتعميمي المستوى اسة حسب الدر اد عينة افر ايوضح توزيع 
 لمئويةالنسبة ا لعددا 

 14.29 23 مةاعوية ناث
 12.42 20 دبمـو متوسط

 51.55 83 معياج
 21.74 35 ات عمياسادر 

 100 161 لمجموعا
فحيف اف ، ىـ حممة الشيادة الجامعية %51.55اف ما نسبتو ( 8) يتضح مف الجدوؿ رقـ

ذلؾ إلى اىتماـ  الباحثويعزي ، مف مجتمع الدراسة نفسو ىـ مف حممة الدراسات العميا 21.47%
المستوى الثقافي لمجتمع  جتمع الفمسطيني بالتعميـ العالي وىذا ما انعكس باإليجاب عمىالم

 .الدراسة

 ( 9) جدول
 لتنظيمية الخبرة اسة حسب الدر اد عينة افر ايوضح توزيع 
 لمئويةالنسبة ا لعددا 

 9.32 15 ـاعو ا 14قؿ مف ا
ـاع 10-20  53 32.92 
ـاع 20-30  70 43.48 

 14.29 23 كثراـ فاع 14
 100 161 لمجموعا

مف أفراد مجتمع الدراسة تتراوح خبرتيـ  %43.84إلى أف ما نسبتو ( 9) يشير الجدوؿ رقـ
مف نفس المجتمع تراوحت  %32.92                              ً  عاـ في حيف نجد أف ما نسبتو ايضا   14-44التنظيمية مف 

اإلنساف ذلؾ إلى انخراط  الباحثويعزي ، عاـ 44-14سنوات الخبرة التنظيمية لدييـ مف 
 الفمسطيني في العمؿ التنظيمي والسياسي في سف مبكر .
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 ( 10) جدولى
 سيالسيالفصيل اسة حسب الدر اد عينة افر ايوضح توزيع 
 لمئويةالنسبة ا لعددا 
 25.47 41 ساحم

 28.57 46 فتح
 26.71 43 ميسالالاد الجيا
 10.56 17 لشعبيةالجبية ا
 8.70 14 طيةالديمقر الجبية ا

 100 161 علمجمو ا
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الفصيؿ السياسي حيث مجد أف ( 14) يبيف الجدوؿ رقـ

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

 عمى التوالي. %8.70و  %18.56ية والديمقراطية كانت نسبة اجاباتيـ الجبيتيف الشعب

 سةالدر اة ادا: رابعاً 

  ي  ا    ع ر     سػػتطال ا     سػػة و  ا    لدر  ا               لمتعمقػػة بمشػػكمة  ا    بقة  ا  لسػػ ا  ت  ا سػػ ا    لدر  ا         لتربػػوي و  ا   دب  ال ا      ع عمػػى   طػػال ال ا    بعػػد 
   ء ا      حػث ببنػ ا  لب ا  ـ  ا       لرسمي ق ا       بع غير  ا  لط ا  ت  ا        لشخصية ذ ا  ت   بال ا   لمق ا                 لمتخصصيف عف طريؽ  ا        عينة مف 

   :    تية ال ا  ت  ا     لخطو  ا    وفؽ    ة ن ا  تب س ال ا

  . ة ن ا   ستب ال ا   ا         لتي شممتي ا        لرئيسية  ا  د  ا  بع ال ا      تحديد  -

                    لتي تقع تحت كؿ بعد. ا  ت  ا     لفقر  ا   غة  ا  صي -

   ة ن ا   ستب ال ا     يوضح   (  1 )           لممحؽ رقـ ا       فقرة و   (   09 )          لتي شممت ا       ولية و  ال ا   ا        في صورتي   ة ن ا   ستب ال ا  د  ا  عد ا -
      ولية. ال ا   ا        في صورتي

   ت. ا ن ا   لبي ا     لجمع    ا    زمتي  مال      ر مدي  ا   ختي ا   جؿ  ا         لمشرؼ مف  ا    عمي    ة ن ا   ستب ال ا    عرض  -

       لمشرؼ. ا  ه  ا   ير    ا         ولي حسب م ا     بشكؿ    ة ن ا   ستب ال ا      تعديؿ  -
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ى      ىيئػة   ء ا  عضػ ا      بعضػيـ   ،    ريػة ا د ال ا      لعموـ  ا         لمختصػيف بػ ا        لمحكميف  ا   مف   (  8 )     عمى   ة ن ا   ستب ال ا    عرض    -
  ،    قصػى ال ا    معػة  ا  وج  ،    مية  سػال ال ا    معػة  ا  لج ا  و   ،  ا    لعميػ ا  ت  ا سػ ا        سػة لمدر  ا   لسي ا     رة و  ا د ال ا      ديمية  ا ك ا         تدريس في 

        لتحكيـ. ا       ء لجنة  ا  عض ا      يبيف  (  1 )           لممحؽ رقـ ا  و 

  ت  ا     لفقػػر  ا       غة بعػػض  ا                         لمحكمػػوف تػػـ حػػذؼ وتعػػديؿ وصػػي ا   ا      وصػػى بيػػ ا    لتػػي  ا  ت       لتعػػديال ا  ء  ا   جػػر  ا     وبعػػد  -
  د  ا  بعػػػ ا                    فقػػػرة موزعػػػة عمػػػى خمسػػػة   (   14 )     ئيػػػة ا   لني ا   ا   غتي ا      بعػػػد صػػػي   ة ن ا   سػػػتب ال ا  ت  ا                وقػػػد بمػػػغ عػػػدد فقػػػر 

      لممحػػؽ  ا  و   ،      تيجيو ا    سػتر  ال ا  ؼ  ا  ىػد ال ا      محػور            فقػرة يمثمػوف   (   47 )   و  ،         لتحويميػة ا   دة  ا   لقيػ ا    ور ا         يمثمػوف محػ
                              عطػػى لكػػؿ فقػػرة وزف مػػدرج وفػػؽ سػػمـ  ا    حيػػث   ،    ئيػػة ا   لني ا   ا          ة فػػي صػػورتي ن ا   سػػتب ال ا     يوضػػح   (  4 )     رقػػـ

  (  1  ،  4  ،  1  ،  0  ،  5 )     ليػػة ا  لت ا   ف ا   وز  ال ا     عطيػػت  ا  (  ا  بػػد ا  ،  ا   در  ا نػػ  ،  ا نػػ ا  حي ا  ،  ا  لبػػ ا غ  ،  ا  ئمػػ ا د )    سػػي ا  خم      متػػدرج 
  د  ا   فػر  ا  ت  ا              بػذلؾ تنحصػر درجػ، تيجيواسـتر الاف اىـدالالتحويمية في تحقيـق ا دةالقيادور        لمعرفػة 

  ة  ن ا   سػػتب ال  (    115  ،   47 )   و  ،         لتحويميػػة ا   دة  ا   لقيػػ ا  ة  ن ا   سػػتب      درجػة ال  (    154  ،   14 )     بػػيف   ا    سػػة مػػ ا    لدر  ا    ينػة  ع
: ليػةالتادلػة الممع اوفقػ ات تػـ تحديػدىاسة خمسة مستويالدر اعتمدت القد   ،      تيجيو ا    ستر  ال ا  ؼ  ا  ىد ال ا
( 4.84= 0÷1-5( )تاعمػػػػػػى خمسػػػػػػة مسػػػػػػتوي ادنػػػػػػى مقسػػػػػػومالالمػػػػػػدى ا –عمػػػػػػى الالمػػػػػػدى ا)
 : ت ىيالمستوياو 

 فقةالمو ادرجة  بل لوالمقالنسبي الوزن ا لخميةاول ط
 اقميمة جد قلا% ف36من  1.80 – 1.00من 
 قميمة %52-% 36كثر من ا 2.60 – 1.81من 
 متوسطة %68-% 52كثر من ا 3.40 – 2.61من 
 كبيرة %84-% 68كثر من ا 4.20 – 3.41من 
 اكبيرة جد %100-% 84كثر من ا 5.00 – 4.21من 

   ة ن ا   سػتب ال ا             وقد تػـ تقسػيـ   ،   سة ا     لمدر     زمة   لال ا  ت  ا ن ا   لبي ا           لعينة لجمع  ا  د  ا   فر  ا     جميع      عمى   ة ن ا   ستب ال ا      توزيع  -
   :   لي ا  لت ا   ـ ك ا  قس ا   ثة   ثال    لى ا

    سة. ا    لدر  ا                مة لمجتمع وعينة  ا  لع ا   ئص  ا   لخص ا     عمى      يحتوي   :   وؿ ال ا     لقسـ  ا
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ى    :   لي ا ت ل ا          لتحويمية ك ا   دة  ا   لقي ا   وؿ  ا     د تتن ا  بع ا     خمسة      عمى           فقرة موزعة   (   14 )          يتكوف مف  :  ي ن ا  لث ا     لقسـ  ا

  لبعدا
 6 ( اريزمالكا) ليالمثاثير التاول ال البعد ا
 6 ( لتمكينا) ليالمثالسموك اي نالثالبعد ا

 6 مياليال الحفز الث الثالبعد ا
 6 لفكريةارة استثالابع الر البعد ا

 6 لفرديةات ار اعتبالامس الخالبعد ا
 30 تحويميةلادة القياة ناستبلكمية الالدرجة ا

 

 تيجيواستر الاؼ اىدالاوؿ اد تتنابعاثة ثال عمىفقرة موزعة ( 47) يتكوف مف: لثالثالقسـ ا
 : ليالتالفمسطينية كا

  لبعدا
 9 ( لتنظيميالبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاف اىدالاول ال البعد ا

لوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاف اىدالاي نالثالبعد ا
 9 ( لفمسطينيا

 9 ( تحرير فمسطين) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاف اىدالالث الثالبعد ا
 27 لفمسطينية ا تيجيواستر الاف اىدلكمية لالالدرجة ا

 اختبار صدق وثبات اإلستبانة: خامساً 

  Validity  :  ة ن ا   ستب ال ا    صدق        اختبار   . 1

   :   لي ا  لت ا ك            كد مف صدقو ا        وذلؾ لمت   ة ن ا   ستب ال ا  ت  ا    فقر            حث بتقنيف ا  لب ا  ـ  ا ق

   (        لمحكمين ا )     ىري ا  لظ ا  ق  ا  تس  ال  ا     صدق  (  أ

         معييف مػػػػػف  ا     تذة جػػػػػ ا سػػػػػ ا                   وليػػػػػة عمػػػػػى مجموعػػػػػة مػػػػػف  ال ا   ا        فػػػػػي صػػػػػورتي   ة ن ا   سػػػػػتب ال ا       تػػػػػـ عػػػػػرض 
    ئيػـ  ا  ر  ا  ء  ا  بػد ا ب   ا   مو  ا     حيػث قػ  ،      ت غػزة ا  فظػ ا               لفمسػطينية فػي مح ا  ت  ا  معػ ا  لج ا                       لمتخصصيف ممف يعممػوف فػي  ا

  ،  ة ن ا   سػتب ال ا  د  ا  بعػ ا             لػى كػؿ بعػد مػف  ا  ت  ا     لفقػر  ا  ء  ا  تمػ ن ا     ومػدى   ،  ة ن ا   سػتب ال ا  ت  ا        سبة فقر  ا          تيـ حوؿ من ا  حظ   ومال
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ى    ا             ت وتعػػديؿ بعضػػي ا     لفقػػر  ا      د بعػػض  ا    سػػتبع ا     ء تػػـ  ا  ر  ال ا            وفػػي ضػػوء تمػػؾ   ،       لمغويػػة ا   ا  تي غ ا           ذلؾ وضػػوح صػػي  وكػ
    خر. ال ا

    خمي ا  لد ا  ق  ا  تس  ال  ا    صدق   (  ب

            ت كػػؿ بعػػد مػػف  ا       بػػيف درجػػ  ( Persson Correlation )          ط بيرسػػوف ا   رتبػػ ا   مػػؿ  ا    ب مع ا     تػػـ حسػػ
               بػيف كػؿ فقػرة مػف          ط بيرسػوف  ا   رتبػ ا   مػؿ  ا    ب مع ا             ة وكػذلؾ تػـ حسػ ن ا   سػتب        لكميػة لال ا      لدرجػة  ا    ة و  ن ا   ستب ال ا  د  ا  بع ا

    ئي ا  حصػػػػػ ال ا   مج  ا    لبرنػػػػػ ا  ـ  ا    سػػػػتخد ا          ليػػػػػو وذلػػػػػؾ ب ا          لػػػػػذي تنتمػػػػي  ا            لكميػػػػة لمبعػػػػػد  ا      لدرجػػػػػة  ا    ة و  ن ا   سػػػػػتب ال ا  ت  ا    فقػػػػر 
( SPSS) .  

        لتحويمة ا   دة  ا   لقي ا  :   ول  ال  ا      لمحور  ا- ا

 ( 11) جدول
 لكمية لمبعدالدرجة ا مع( اريزمالكا) ليالمثاثير التا: )ولال البعد ات اط كل فقرة من فقر ارتبامل امع

مل امع لفقرةا م
 طارتبال ا

مستوى 
 لةلدال ا

1.  
   مػػػػػة  ا  لع ا       لمصػػػػػمحة  ا               تيػػػػػة بيػػػػدؼ تحقيػػػػػؽ  ا  لذ ا    لحي  ا     وز مصػػػػػ ا  تجػػػػ ا

         لمتنظيـ 
0.544 

لة عند اد
4.41 

4.  
   تو ا ك ا            لمرؤوسيف لمح ا                      تصرؼ بشكؿ نموذجي يسعى  ا

0.486 
لة عند اد

4.41 

1.  
       لجميور ا         حظى بثقة  ا       در لكي  ا     ؼ ومب ا       سموب شف ا      تصرؼ ب ا

0.545 
لة عند اد

4.41 

0.  
   دة  ا       ئيـ وزيػػػ ا  تمػػػ ن ا                لمرؤوسػػػيف لتعزيػػػز  ا  ع  ا  قنػػػ ا    عمػػػى       لقػػػدرة  ا     متمػػػؾ  ا

    سيـ ا  حم
0.634 

لة عند اد
4.41 

5.  
            لمشػػػػػػتركة بػػػػػػيف  ا     لقػػػػػػيـ  ا                        عمػػػػػػؿ عمػػػػػػى تكػػػػػػريس مجموعػػػػػػة مػػػػػػف  ا
        لمؤيديف ا           لمرؤوسيف و  ا

0.737 
لة عند اد

4.41 

6.  
                   لمرؤوسػػػػيف فيػػػػـ مشػػػػترؾ  ا         يكػػػػوف لػػػػدى    ف ا     ىميػػػػة  ا        ركػػػػز عمػػػػى  ا
    ليو ا    تمي  ن ا    لذي  ا   سي  ا   لسي ا       لتنظيـ  ا   لة  ا     ؼ ورس ا  ىد ال

0.599 
لة عند اد

4.41 
      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
        4.161  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
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ى       لكميػػة  ا      لدرجػػة  ا       لبعػػد و  ا  ت  ا                     ط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػر  ا   رتبػػ ال ا  ت   مال ا  معػػ   ف ا   بؽ  ا  لسػػ ا      لجػػدوؿ  ا     يبػػيف 
   (،      4.717-     4.086 )       ط بػػػيف ا   رتبػػػ ال ا  ت   مال ا      وحػػػت معػػػ ا    وتر    (،     4.41 )    لػػػة               لػػػة عنػػػد مسػػػتوى دال ا    تػػػو د ا     لفقر 

    سو. ا        وضعت لقي   ا      دقة لم ا      لبعد ص ا  ت  ا                وبذلؾ تعتبر فقر 

 ( 12) جدول
 لكمية لمبعدالدرجة ا مع( لتمكينا) ليالمثالسموك ا: )ينالثالبعد ات اط كل فقرة من فقر ارتبامل امع

مل امع لفقرةا م
 طارتبال ا

مستوى 
 لةلدال ا

1.  
         لتنظيمية ا    تيـ  ا           تحمؿ مسؤولي              لمرؤوسيف عمى ا    شجع  ا

0.788 
لة عند اد

4.41 

4.  
            لػػذي يبذلونػػو  ا     لجيػػد  ا        لنظػػر عػػف  ا         بعيف بغػػض  ا  لتػػ ا           مػػؿ مػػع جميػػع  ا  تع ا

     لحزب ا  و  ا       لتنظيـ  ا      لخدمة 
0.508 

لة عند اد
4.41 

1.  
         لوظيفية  ا           لتنظيمية و  ا    رىـ  ا   دو  ا      تيـ و  ا  ز  ا ج ن ا  ت  ا              لمرؤوسيف متطمب ا   قش  ا ن ا

0.867 
لة عند اد

4.41 

0.  
   ئح  ا    لمػو  ا      رض مػع  ا   يتعػ   ال   ا       بعيف بمػ ا     ي لمت ت ا  حي     مف صال   ا       فوض بعض ا
    سية ا   لسي ا           لتنظيمية و  ا

0.664 
لة عند اد

4.41 

5.  
             لتنظيميػة عنػد  ا         لمسؤولية  ا       سية مع  ا   لسي ا      لسمطة  ا   فؤ  ا          حرص عمى تك ا

  ت ا  حي           تفويضي لمصال
0.752 

لة عند اد
4.41 

6.  
    خرى ا           قيمة وطنية    ا   ريي ا  تج                لتنظيـ كقيمة ال ا           ىتـ بمصمحة  ا

0.562 
لة عند اد

4.41 
      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                   لية عند درجة حرية     لجدو  ا  ر 
        4.161  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 

      لكميػػة  ا      لدرجػػة  ا       لبعػػد و  ا  ت  ا                     ط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػر  ا   رتبػػ ال ا  ت   مال ا  معػػ   ف ا   بؽ  ا  لسػػ ا      لجػػدوؿ  ا     يبػػيف 
   (،      4.867-     4.548 )       ط بػػػيف ا  تبػػػ  ر  ال ا  ت   مال ا      وحػػػت معػػػ ا    وتر    (،     4.41 )    لػػػة               لػػػة عنػػػد مسػػػتوى دال ا    تػػػو د ا     لفقر 

    سو. ا        وضعت لقي   ا      دقة لم ا      لبعد ص ا  ت  ا                وبذلؾ تعتبر فقر 
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 ( 13) جدولى
 لكمية لمبعدالدرجة ا مع( مياليال الحفز ا: )لثالثالبعد ات اط كل فقرة من فقر ارتبامل امع

مل امع لفقرةا م
 طارتبال ا

مستوى 
 لةلدال ا

لة عند اد 0.726        لتنظيـ  ا         لفريؽ في  ا                    لمرؤوسيف لمعمؿ بروح  ا    وجو  ا  .1
4.41 

لة عند اد 0.707              ؼ ورؤى مشتركة ا  ىد ا                لمرؤوسيف لتحقيؽ  ا           ىتـ بتحفيز  ا  .4
4.41 

         لمرؤوسػػػػػيف  ا     نفػػػػػوس       س فػػػػػي ا   لحمػػػػػ ا  و      فعيػػػػػة  ا  لد ا   رة  ا ثػػػػػ ا        عمػػػػػؿ عمػػػػػى  ا  .1
       لجميور ا  و 

لة عند اد 0.764
4.41 

لة عند اد 0.825         يتوقعونو   ا      كثر مم ا                   لمرؤوسيف عمى تحقيؽ  ا    شجع  ا  .0
4.41 

         لتنظيميػػة  ا      سػػية و  ا   لسي ا  ـ  ا   لميػػ ا    عي ب ا مػػ   س ج ا  حسػػ ا              عمػػؿ عمػػى تػػوفير  ا  .5
  ا    جميع   ا     طة بن ا   لمن ا

لة عند اد 0.498
4.41 

لة عند اد 0.373          ؼ ستتحقؽ. ا  ىد ال ا   ف ا      خريف ب              عبر عف ثقتي لال ا  .6
4.45 

      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
     61   4.1  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 

      لكميػػة  ا      لدرجػػة  ا       لبعػػد و  ا  ت  ا                     ط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػر  ا   رتبػػ ال ا  ت   مال ا  معػػ   ف ا   بؽ  ا  لسػػ ا      لجػػدوؿ  ا     يبػػيف 
-     4.171 )       ط بػػػػيف ا   رتبػػػػ ال ا  ت   مال ا      وحػػػػت معػػػػ ا    وتر    (،     4.41 و      4.45 )    لػػػػة               لػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى دال ا    تػػػػو د ا     لفقر 

    سو. ا        وضعت لقي   ا      دقة لم ا      لبعد ص ا  ت  ا                وبذلؾ تعتبر فقر    (،      4.845
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 ( 14) جدولى
 لكمية لمبعدالدرجة ا مع( لفكريةارة استثالا: )بعالر البعد ات اقر ط كل فقرة من فارتبامل امع

مل امع لفقرةا م
 طارتبال ا

مستوى 
 لةلدال ا

   ا            ت نظػػػػرىـ عنػػػػدم ا         سػػػػتمع لوجيػػػػ ا      رىـ و  ا  فكػػػػ ا         لمرؤوسػػػػيف  ا   رؾ  ا شػػػػ ا  .1
          لتنظيمية  ا    تيـ           وؿ حؿ مشكال ا ح ا

لة عند اد 0.485
4.41 

         لتنظيميػػػػػة  ا   كؿ  ا   لمشػػػػػ ا        درة لحػػػػػؿ  ا   لمبػػػػػ ا             لمرؤوسػػػػػيف عمػػػػػى  ا    شػػػػػجع  ا  .4
     عقدة  لم ا

لة عند اد 0.650
4.41 

   زه  ا جػ ن ا            لمرؤوسيف فػي  ا     يرغب    ا           لتعرؼ عمى م ا  ر  ا     ستمر  ا    وؿ ب ا ح ا  .1
         لتنظيمية ا   طر  ال ا    خؿ ا د

لة عند اد 0.638
4.41 

    سػػػػية  ا   لسي ا       لتنظػػػػيـ  ا  ؿ  ا  عمػػػػ ا    ـ و  ا    ز ميػػػ ا جػػػػ ن       جديػػػػدة ال   ا        قتػػػرح طرقػػػػ ا  .0
          لفمسطينية ا       لوطنية  ا  ت  ا      لمكتسب ا       وتحقيؽ 

لة عند اد 0.590
4.41 

ّ   بحث عف تصّور  ا  .5 لة عند اد 0.687   ت.     لمشكال ا         ة عند حؿ        ت مختمف ا         
4.41 

لة عند اد 0.518          ب مختمفة. ن ا        ت مف جو      لمشكال ا   لى  ا           خريف لمنظر  ال ا   حث  ا  .6
4.41 

      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
        4.161  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 

      لكميػػة  ا      لدرجػػة  ا       لبعػػد و  ا  ت  ا                     ط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػر  ا   رتبػػ ال ا  ت   مال ا  معػػ   ف ا   بؽ  ا  لسػػ ا      لجػػدوؿ  ا     يبػػيف 
   (،      4.687-     4.085 )       ط بػػػيف ا   رتبػػػ ال ا  ت   مال ا      وحػػػت معػػػ ا    وتر    (،     4.41 )    لػػػة               لػػػة عنػػػد مسػػػتوى دال ا    تػػػو د ا     لفقر 

    سو. ا        وضعت لقي   ا      دقة لم ا      لبعد ص ا  ت  ا                وبذلؾ تعتبر فقر 
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 ( 15) جدولى
 لكمية لمبعدالدرجة ا مع( لفرديةات ار اعتبالا: )مسالخالبعد ات اط كل فقرة من فقر ارتبامل امع

مل امع لفقرةا م
 طارتبال ا

مستوى 
 لةلدال ا

لة عند اد 0.767     تيـ  ا ع ا       حتـر قن ا         لجميور و  ا           لمرؤوسيف و  ا  ء  ا  ر    ـ ال ا   ىتم ا      ستمع ب ا  .1
4.41 

     ء فػػي  ا  عضػػ ا             كثػػر مػػف كػػونيـ  ا   ية  ن ا سػػ ن ا          لمرؤوسػػيف ب ا      مػػؿ مػػع  ا  تع ا  .4
    سي  ا        تنظيـ سي

لة عند اد 0.551
4.41 

               لجميػور ككػؿ دوف  ا  و           لمرؤوسػيف ا  ت  ا    كتسػب م              عمؿ عمى تحقيػؽ  ا  .1
       تمييز 

لة عند اد 0.512
4.41 

لة عند اد 0.716       سب معو ا       لتي تتن ا       لطريقة  ا        لتنظيـ ب ا                مؿ مع كؿ عضو في  ا  تع ا  .0
4.41 

       لتنظػيـ  ا  ء  ا  عض ا           لوطنية لدى  ا     لروح  ا        لوحدة و  ا              عمؿ عمى تعزيز  ا  .5
         لفمسطيني ا     لشعب  ا  ء  ا  بن ا     وبيف 

لة عند اد 0.406
4.45 

            ت تميػػػػزىـ عػػػػف  ا                لػػػػذيف يظيػػػروف قػػػػدر  ا        مرؤوسػػػػيف  ل ا ب   ا         ىػػػتـ كثيػػػػر  ا  .6
      خريف  ال ا    ئيـ    زمال

لة عند اد 0.795
4.41 

      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
        4.161  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 

      لكميػػة  ا      لدرجػػة  ا       لبعػػد و  ا  ت  ا  ر                    ط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػ ا   رتبػػ ال ا  ت   مال ا  معػػ   ف ا   بؽ  ا  لسػػ ا      لجػػدوؿ  ا     يبػػيف 
-     4.046 )       ط بػػػػيف ا   رتبػػػػ ال ا  ت   مال ا      وحػػػػت معػػػػ ا    وتر    (،     4.45  ،     4.41 )    لػػػػة               لػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى دال ا    تػػػػو د ا     لفقر 

    سو. ا        وضعت لقي   ا      دقة لم ا      لبعد ص ا  ت  ا                وبذلؾ تعتبر فقر    (،      4.795

ط بػػيف درجػػة كػػؿ ارتبػػالات مالامعػػ بابحسػػ حــثالباـ اد قػػابعػػئي لالالبنػػالصػػدؽ المتحقػػؽ مػػف 
( 16) لجػػدوؿاة و ناسػػتبلكميػػة لالالدرجػػة اخػػرى وكػػذلؾ كػػؿ بعػػد بالاد ابعػػالاة و ناسػػتبالاد ابعػػابعػػد مػػف 

 يوضح ذلؾ.
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 ( 16) جدولى
لدرجة اخرى وكذلك كل بعد بالاد ابعالاة و ناستبالاد ابعاط كل بعد من ارتبات مالامصفوفة مع 

 ة ناستبلكمية لالا

لبعد ا ول ال البعد ا لمجموعا 
 ينالثا

لبعد ا
 لث الثا

لبعد ا
 بع الر ا

لبعد ا
  مسالخا

     1 0.565 ( اريزمالكا) ليالمثاثير التاول ال البعد ا

    1 0.430 0.769 ( لتمكينا) ليالمثالسموك اي نالثالبعد ا

   1 0.449 0.378 0.716 مياليال الحفز الث الثالبعد ا

  1 0.402 0.419 0.459 0.733 لفكريةارة استثالابع الر البعد ا

 1 0.390 0.502 0.532 0.458 0.523 لفرديةات ار اعتبالامس الخالبعد ا

      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
        4.161  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
 

      لكميػػػػة  ا      لدرجػػػػة  ا       لػػػػبعض وب ا   ا             د تػػػػرتبط يبعضػػػػي ا  بعػػػػ ال ا     جميػػػػع    ف ا   بؽ  ا  لسػػػػ ا      لجػػػػدوؿ  ا        يتضػػػػح مػػػػف 
  ة  ن ا   سػػتب ال ا   ف ا     يؤكػػد    ا   وىػػذ  (         4.454.41  .  )    لػػة                ئية عنػػد مسػػتوى دال ا  حصػػ ا   لػػة      ذو دال   ا طػػ ا   رتب ا  ة  ن ا   سػػتب  لال

     خمي. ا  لد ا  ؽ  ا  تس ال ا    ت و  ا   لثب ا       لية مف  ا             تتمتع بدرجة ع
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ى    :          لفمسطينية ا       تيجيو ا    ستر  ال ا  ف  ا  ىد ال ا  :  ي ن ا  لث ا      لمحور  ا- ب
 ( 17) جدول

لبعد ا) لمدىاقصيرة  يجيوتاستر الاف اىدالا: )ولال البعد ات اط كل فقرة من فقر ارتبامل امع
 لكمية لمبعدالدرجة ا مع( لتنظيميا

مل امع لفقرةا م
 طارتبال ا

مستوى 
 لةلدال ا

        لتنظيمػػػػػؾ        تيجيو ا    سػػػػػتر  ال ا  ؼ  ا  ىػػػػػد ال ا   غة  ا               رؾ فػػػػػي تحديػػػػػد وصػػػػػي ا  تشػػػػػ  .1
لة عند اد 0.605   سي ا   لسي ا

4.41 

4.  
     عدىـ  ا  يسػػ   ا     سػػي بمػػ ا   لسي ا         ء تنظيمػػؾ  ا  عضػػ        لتخطػػيط ال اُ          ُتمػػنح فرصػػة 
  ؼ  ا  ىػػػد ال ا          لتنظيمػػػي و  ا     لعمػػػؿ  ا  ت  ا  مبػػػ          زف بػػػيف متط ا    لتػػػو  ا          عمػػػى تحقيػػػؽ 

           لفمسطينية  ا       تيجيو ا    ستر  ال ا
لة عند اد 0.758

4.41 

  ع  ا   سػػػػػر  ال ا       ىمة فػػػػػي  ا         رجيػػػػػة لممسػػػػػ ا          ت محميػػػػػة وخ ا قػػػػػ  عال           تقػػػػػـو بنسػػػػػج  .1
لة عند اد 0.716      تيجيو ا    ستر  ال ا         ؼ تنظيمؾ  ا  ىد ا       بتحقيؽ 

4.41 

             لجميػػػور وكػػػذلؾ  ا      سػػػي مػػػع  ا   لسي ا         ت تنظيمػػػؾ  ا قػػػ              تسػػػعى لتطػػػوير عال  .0
لة عند اد 0.711       لمدني  ا       لمجتمع  ا  ت  ا    منظم

4.41 

       تيجيو ا    سػػػتر  ال ا  ؼ  ا  ىػػػد ال ا          دي لتحقيػػػؽ  ا  لمػػػ ا     لػػػدعـ  ا            ىـ فػػػي تػػػوفير  ا  تسػػػ  .5
لة عند اد 0.768    سي  ا   لسي ا        لتنظيمؾ 

4.41 

   ا                      لتنظيميػػة بشػػكؿ مػػدروس بمػػ ا     لعمػػؿ  ا                        تقػػـو بتوصػػيؼ وتقيػػيـ بيئػػة   .6
لة عند اد 0.678          لفمسطينية ا       لوطنية  ا       لمصمحة  ا     يخدـ 

4.41 

     فظػة ا       سػي لممح ا   لسي ا         د تنظيمػؾ  ا   فر  ا  ة                 مج تثقيفية لتعبئ اُ             ُتكمؼ بعقد بر   .7
لة عند اد 0.657      تيجيو ا    ستر  ال ا   فو  ا  ىد ا    عمى 

4.41 

       ودوليػػػػة         ت محميػػػػة  ا                 سػػػػي عمػػػػى عقػػػػد مػػػػؤتمر  ا   لسي ا            يحػػػػرص تنظيمػػػػؾ   .8
لة عند اد 0.525         لفمسطيني ا   ا      ت شعبن ا               عمى حقوؽ ومكتسب   ظ ا    لمحف

4.41 

   جػؿ  ا          مرحميػة مػف    ا ف ا  ىػد ا                  سي فػي سػعيو لتحقيػؽ  ا   لسي ا            تؤيد تنظيمؾ   .9
لة عند اد 0.523      تيجيو ا    ستر  ال ا   فو  ا  ىد ا      تحقيؽ 

4.41 
      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
        4.161  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 

      لكميػػة  ا      لدرجػػة  ا       لبعػػد و  ا  ت  ا                     ط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػر  ا   رتبػػ ال ا  ت   مال ا  معػػ   ف ا   بؽ  ا  لسػػ ا      لجػػدوؿ  ا     يبػػيف 
   (،      4.768-     4.541 )       ط بػػػيف ا   رتبػػػ ال ا  ت   مال ا      وحػػػت معػػػ ا    وتر    (،     4.41 )    لػػػة            عنػػػد مسػػػتوى دال   لػػػة  ا    تػػػو د ا     لفقر 

    سو. ا        وضعت لقي   ا      دقة لم ا      لبعد ص ا  ت  ا                وبذلؾ تعتبر فقر 
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 ( 18) جدولى
لوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاف اىدالا: )ينالثالبعد ات اط كل فقرة من فقر ارتبامل امع

 لكمية لمبعدالدرجة ا مع( لفمسطينيا

مل امع قرةلفا م
 طارتبال ا

مستوى 
 لةلدال ا

  ح  ا         لوحيػػػد لنجػػػ ا   مف  ا  لضػػػ ا     ب ىػػػـ  نػػػ ا ج ال ا       لعػػػرب و  ا  ء  ا  شػػػق ال ا   ف ا      تػػػؤمف بػػػ  .1
         لفمسطيني ا      لوطني  ا       لمشروع  ا

لة عند اد 0.676
4.41 

                ضحة وتوحيد رؤية  ا              تيجية وطنية و  ا    ستر  ا        ومة ضمف  ا   لمق ا           تؤيد تقنيف   .4
  ا              ئمية مشتركة لي ا  فص

لة عند اد 0.864
4.41 

لة عند اد 0.797     ئيمي ا   سر  ال ا  ؿ    حتال ال ا       مني مع  ال ا       لتنسيؽ  ا  ء  ا  تي ن ا  ه  ا  تج ا      تدعـ ب  .1
4.41 

لة عند اد 0.818   (      ـ.ت.ؼ )               لضفة وغزة ضمف ا   رة  ا د          كة وطنية ال ا   شر      سيس ا      تدعـ ت  .0
4.41 

لة عند اد 0.642    ا           ع حقوؽ شعبن ا   تز  ن       لوحيد ال ا    لحؿ  ا     ت ىي  ا  وض ا   لمف ا   ف ا      تؤمف ب  .5
4.41 

                سػطينية فػي تغييػر    لفم ا   دة  ا   لقيػ ا          يؤكػد رغبػة    ا   ؾ مػ ا        و ليس ىنػ ن ا      تشعر ب  .6
           سية مستقبال ا   لسي ا      لمعبة  ا   عد  ا   قو 

لة عند اد 0.516
4.41 

  ي  ا   غة  ا      بؽ لصػػي ا                       لفمسػطيني ضػػرورة ومتطمػب سػػ ا    لصػػؼ  ا      توحيػد    ف ا  .7
                              تيجية وطنية فمسطينية مستقبمية ا    ستر  ا

لة عند اد 0.440
4.45 

8.  
  ؿ   حتال        لتصدي لال ا         دريف عمى  ا                      لفمسطينييف وحدىـ غير ق ا   ف ا      تعتقد 

0.400 
لة عند اد

4.45 

9.  
    ضػػػػعؼ  ا    وسػػػػط  ال ا     لشػػػػرؽ  ا     ت فػػػػي  ا     لتحػػػػدي ا       لقػػػػوى و  ا   ف ا    ميػػػػز    ف ا     تػػػػرى بػػػػ
    ا  في ا  ىد ا       لتحقيؽ    ا                 لفمسطينية في سعيي ا   ئؿ  ا   لفص ا     موقؼ 

0.506 
لة عند اد

4.41 
      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
        4.161  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 

      لكميػػة  ا      لدرجػػة  ا       لبعػػد و  ا  ت  ا                     ط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػر  ا   رتبػػ ال ا  ت   مال ا  معػػ   ف ا   بؽ  ا  لسػػ ا   وؿ    لجػػد ا     يبػػيف 
   (،      4.860-     4.044 )       ط بػػػيف ا   رتبػػػ ال ا  ت   مال ا      وحػػػت معػػػ ا    وتر    (،     4.41 )    لػػػة               لػػػة عنػػػد مسػػػتوى دال ا    تػػػو د ا     لفقر 

    سو. ا        وضعت لقي   ا      دقة لم ا      لبعد ص ا  ت  ا                وبذلؾ تعتبر فقر 
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 ( 19) جدولى
تحرير ) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاف اىدالا: )لثالثالبعد ات اط كل فقرة من فقر ارتبامل امع

 لكمية لمبعدالدرجة ا مع( فمسطين

مل امع لفقرةا م
 طارتبال ا

مستوى 
 لةلدال ا

1.  
          لوطنيػػة فػػي  ا      لوحػػدة  ا      ظ عمػػى  ا    لمحفػػ                لفمسػػطينية تعمػػؿ ا  ت  ا      لتنظيمػػ ا

                 ممة ولتعزيػػز صػػػمود  ا  لشػػػ ا       لتنميػػة  ا       لتكػػريس    ا          لحقيقػػي سػػػعي ا   ا    شػػكمي
    ئيؿ ا   سر  ا                  لفمسطينية في وجية  ا       لوطنية  ا      لسمطة  ا

لة عند اد 0.769
4.41 

   ا  سػػي ا  سي  (      ـ.ت.ؼ )      موقػػؼ                  لفمسػػطينية بتعزيػػز ا  ت  ا      لتنظيمػػ ا   ىـ  ا  تسػػ  .4
لة عند اد 0.764      رجية  ا  لخ ا      لضغوط  ا   مف    ا       لتحريرى   ا      ومعنوي

4.41 

     لعمػػػػػػػؿ  ا  ت  ا  ليػػػػػػػ ا                    لفمسػػػػػػػطينية عمػػػػػػػى تطػػػػػػػوير  ا  ت  ا      لتنظيمػػػػػػػ ا     تعمػػػػػػػؿ   .1
لة عند اد 0.654        لصييوني ا     رتيد  ا ب ال ا              ت لتثبيت صورة  ا     لمؤسس ا       ىيري و  ا   لجم ا

4.41 

0.  
   ا         لتػي يمنحيػ ا     لفػرص  ا   ر ا    سػتثم ا           لفمسػطينية ب ا    سػية  ا   لسي ا   دة  ا   لقي ا     تقوـ 

   حة  ا  لسػ ا      ت عمػى  ا       لمتغير  ا             لمتحدة وكذلؾ  ا   مـ  ال ا         لجديد في  ا     لوضع  ا
       لدولية ا         قميمية و  ال ا

لة عند اد 0.562
4.41 

   ا    ومتيػ ا         فيػة فػي مق ا ك   ا              لفمسطينية جيػود ا    سية  ا   لسي ا  ت  ا      لتنظيم ا     تبذؿ   .5
لة عند اد 0.717  ا     ودولي   ا        ئيؿ عربي ا   سر  ا           لمتطبيع مع 

4.41 

    ومػػة  ا  مق        ضػػحة فػػي ا  و      رؤيػػة    ا              لفمسػػطينية لػػديي ا   ئؿ  ا   لفصػػ ا   ف ا       تعتقػػد بػػ  .6
لة عند اد 0.864    ئيؿ ا   سر  ا      سي مع  ا   لسي ا       ديمي و  ا ك ال ا     في و  ا   لثق ا       لتطبيع  ا

4.41 

7.  
      لشػػعبي  ا      لصػػمود  ا       لتعزيػػز    ا  فيػػ ا ك   ا             لفمسػػطينية جيػػد ا   ئؿ  ا   لفصػػ ا     تبػػذؿ 
  ف    جئػي  لال ا    وحػؽ   ،  ف ا    سػتيط ال ا    جيػة  ا    ومو   ،     لقدس ا          جية تيويد  ا      في مو 

     سرى  ال ا                 لعودة وكذلؾ قضية  ا ب
لة عند اد 0.885

4.41 

            تيجية ورؤيػػػػة  ا    سػػػػتر  ا                 لفمسػػػػطينية بتطػػػػوير  ا  ت  ا      لتنظيمػػػػ ا  ـ  ا       تػػػػدعـ قيػػػػ  .8
لة عند اد 0.550                لتحرير فمسطيف   ا                  سية مشتركة في سعيي ا  سي

4.41 

    دية  ا   قتصػػػػػػ ال ا    طعػػػػػػة  ا   لمق ا              سػػػػػػي بتبنػػػػػػي فكػػػػػػرة  ا   لسي ا            تؤيػػػػػػد تنظيمػػػػػػؾ   .9
لة عند اد 0.833      ئيمي  ا   سر  ال ا   ؿ   حتال          لمستمرة لال ا    سية  ا   لسي ا  و 

4.41 
      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
        4.161  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
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ى       لكميػػة  ا      لدرجػػة  ا       لبعػػد و  ا  ت  ا                     ط بػػيف كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػر  ا   رتبػػ ال ا  ت   مال ا  معػػ   ف ا   بؽ  ا  لسػػ ا      لجػػدوؿ  ا     يبػػيف 
   (،      4.885-     4.554 )       ط بػػػيف ا   رتبػػػ ال ا  ت   مال ا      وحػػػت معػػػ ا    وتر    (،     4.41 )    لػػػة               لػػػة عنػػػد مسػػػتوى دال ا    تػػػو د ا     لفقر 

    سو. ا        وضعت لقي   ا      دقة لم ا      لبعد ص ا  ت  ا                وبذلؾ تعتبر فقر 

ط بػػيف درجػػة كػػؿ ارتبػػالات مالامعػػ باحػػث بحسػػالباـ اد قػػابعػػئي لالالبنػػالصػػدؽ المتحقػػؽ مػػف 
( 44) لجػػدوؿاة و ناسػػتبلكميػػة لالالدرجػػة اخػػرى وكػػذلؾ كػػؿ بعػػد بالاد ابعػػالاة و ناسػػتبالاد ابعػػابعػػد مػػف 

 يوضح ذلؾ.

 ( 20) جدول
لدرجة اخرى وكذلك كل بعد بالاد ابعالاة و ناستبالاد ابعاط كل بعد من ارتبات مالامصفوفة مع

 ة ناستبلكمية لالا

لمجمو ا 
 ع

لبعد ا
 ول ال ا

لبعد ا
 ينالثا

لبعد ا
 لث الثا

قصيرة  تيجيواستر الاف اىدالاول ال البعد ا
 ( لتنظيميالبعد ا) لمدىا

0.765 1   

 لمرحميةا تيجيواستر الاف اىدالاي نالثالبعد ا
 ( لفمسطينيالوطني المشروع ا)

0.843 0.458 1  

طويمة  تيجيواستر الاف اىدالالث الثالبعد ا
 ( تحرير فمسطين) لمدىا

0.899 0.557 0.639 1 

      4.061  =   (     4.41 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )                       لجدولية عند درجة حرية ا  ر 
        4.161  =   (     4.45 )    لة             وعند مستوى دال  (   48 )      حرية                 لجدولية عند درجة  ا  ر 

      لكميػػػػة  ا      لدرجػػػػة  ا       لػػػػبعض وب ا   ا             د تػػػػرتبط يبعضػػػػي ا  بعػػػػ ال ا     جميػػػػع    ف ا   بؽ  ا  لسػػػػ ا      لجػػػػدوؿ  ا        يتضػػػػح مػػػػف 
  ة  ن ا   سػػتب ال ا   ف ا     يؤكػػد    ا   وىػػذ  (     4.41  ،     4.45 )    لػػة                ئية عنػػد مسػػتوى دال ا  حصػػ ا   لػػة      ذو دال   ا طػػ ا   رتب ا  ة  ن ا   سػػتب  لال

     خمي. ا  لد ا  ؽ  ا  تس ال ا    ت و  ا   لثب ا       لية مف  ا             تتمتع بدرجة ع

   : Reliability  ة  ن ا   ستب ال ا  ت  ا  ثب       اختبار   . 2

                                                استبانة كعينة اسػتطالعية لقيػاس صػدؽ وثبػات اإلسػتبانة   (   14 )            بتوزيع عدد        الباحث        لقد قاـ 
   .  خ ا      كرو نب   ا  لف ا   مؿ  ا          لنصفية ومع ا       لتجزئة  ا   ا            بطريقتيف وىم
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 واالجراءاتىالطروقة

ى    : Split-Half Coefficient       لنصفية ا       لتجزئة  ا      طريقة   (    ً اوالً 

           لنصػػػفية حيػػػث  ا       لتجزئػػػة  ا         ة بطريقػػػة  ن ا   سػػػتب ال ا  ت  ا    ب ثبػػػ ا سػػػ      عية لح    سػػػتطال ال ا      لعينػػػة  ا  ت  ا     ـ درجػػػ ا    سػػػتخد ا   تػػػـ 
  ت  ا    لدرج ا     ي مف  ن ا  لث ا     لنصؼ  ا             ة وكذلؾ درجة  ن ا   ستب ال ا  د  ا  بع ا              وؿ لكؿ بعد مف  ال ا     لنصؼ  ا           حتسبت درجة  ا

    وف ا   بػر    ف ا         دلػة سػبيرم ا    ـ مع ا    ستخد ا      لطوؿ ب ا                    لنصفيف ثـ جرى تعديؿ  ا      ط بيف  ا   رتب ال ا   مؿ  ا    ب مع ا        وذلؾ بحس
( Spearman-Brown Coefficient )   يوضح ذلؾ  (   41 )       لجدوؿ ا  و         :   

 ( 21) جدول
لتعديل اة ككل قبل ناستبالاة وكذلك ناستبالاد ابعاط بين نصفي كل بعد من ارتبال ات مالايوضح مع

 لتعديلات بعد الثبامل اومع

عدد  لبعدا
 تالفقر ا

ط قبل ارتبال ا
 لتعديلا

ت الثبامل امع
 لتعديلابعد 

 0.804 0.672 6 ( اريزمالكا) ليالمثاثير التاول ال البعد ا
 0.718 0.560 6 ( لتمكينا) ليالمثالسموك اي نالثالبعد ا

 0.760 0.613 6 مياليال الحفز الث الثالبعد ا
 0.753 0.603 6 لفكريةارة استثالابع الر البعد ا

 0.684 0.520 6 لفرديةات ار اعتبالامس الخالبعد ا
 0.796 0.662 30 لتحويميةادة القياة ناستبلكمية الالدرجة ا

لبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاف اىدالاول ال ابعد لا
 0.712 0.674 *9 ( لتنظيميا

لمشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاف اىدالاي نالثالبعد ا
 0.623 0.564 *9 ( لفمسطينيالوطني ا

تحرير ) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاف اىدالالث الثالبعد ا
 0.800 0.795 *9 ( فمسطين

 0.779 0.777 *27 لفمسطينية ا تيجيواستر الاف اىدلاللكمية الدرجة ا
      وييف. ا              لنصفيف غير متس ا   ف ال   ف ا      مؿ جتم ا    ـ مع ا    ستخد ا     * تـ 

          لتحويميــة ا   دة  ا   لقيــ ا  ة  ن ا   سػػتب ال  (      4.796 )      لكمػػي ا  ت  ا   لثبػػ ا   مػػؿ  ا  مع   ف ا   بؽ  ا  لسػػ ا      لجػػدوؿ  ا        يتضػػح مػػف 
            تتمتػػع بدرجػػة   ة  ن ا   سػػتب ال ا   ف ا        يػػدؿ عمػػى    ا   وىػػذ  ،          لفمسػػطينية ا       تيجيو ا    سػػتر  ال ا  ؼ  ا  ىػػد ال ا  ة  ن ا   سػػتب ال  (      4.779 )
    سة. ا    لدر  ا         عمى عينة    ا         لى تطبيقي ا   حث  ا  لب ا        ت تطمئف  ا   لثب ا        لية مف ا ع
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 واالجراءاتىالطروقة

ى    Cronbach's Alpha Coefficient  :  خ ا      كرو نب   ا  لف ا      طريقة   (      ً ثانياً 

     وذلػػؾ   ،  خ ا      كػػرو نبػػ   ا  لفػػ ا            ت وىػػي طريقػػة  ا   لثبػػ ا  ب  ا             خػػرى مػػف طػػرؽ حسػػ ا      طريقػػة     حــث ا  لب ا      سػػتخدـ  ا
  ة  ن ا   سػػتب ال ا  د  ا  بعػػ ا           لكػػؿ بعػػد مػػف    ا  لفػػ ا   مػػؿ  ا                   حيػػث حصػػؿ عمػػى قيمػػة مع  ،  ة ن ا   سػػتب ال ا  ت  ا     مػػؿ ثبػػ ا    د مع ا  يجػػ ال

   :         يوضح ذلؾ  (   44 )       لجدوؿ ا        ة ككؿ و  ن ا   ستب        وكذلؾ لال

 ( 22) جدول
 ة ككل ناستبة وكذلك لالناستبالاد ابعالكل بعد من  خاكرو نب الفات مالايوضح مع

عدد  لبعدا
 تالفقر ا

كرو  الفامل امع
 خانب

 0.611 6 ( اريزمالكا) ليالمثاثير التاول ال البعد ا
 0.758 6 ( لتمكينا) ليالمثالسموك اي نالثا لبعدا

 0.732 6 مياليال الحفز الث الثالبعد ا
 0.627 6 لفكريةارة استثالابع الر البعد ا

 0.680 6 لفرديةات ار اعتبالامس الخالبعد ا
 0.832 30 لتحويميةادة القياة ناستبلكمية الالدرجة ا

 0.825 9 ( لتنظيميالبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاف اىدالاول ال البعد ا
لوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاف اىدالاي نالثالبعد ا

 0.809 9 ( لفمسطينيا

 0.888 9 ( تحرير فمسطين) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاف اىدالالث الثالبعد ا
 0.916 27 لفمسطينية ا تيجيواستر الاف اىدلكمية لالالدرجة ا

          لتحويميــة ا   دة  ا   لقيــ ا  ة  ن ا   سػػتب ال  (      4.814 )      لكمػػي ا  ت  ا   لثبػػ ا   مػػؿ  ا  مع   ف ا  ؽ  ب ا  لسػػ ا      لجػػدوؿ  ا        يتضػػح مػػف 
              ة تتمتػػع بدرجػػة  ن ا   سػػتب ال ا   ف ا        يػػدؿ عمػػى    ا   وىػػذ  ،          لفمسػػطينية ا       تيجيو ا    سػػتر  ال ا  ؼ  ا  ىػػد ال ا  ة  ن ا   سػػتب ال  (      4.916 )
    سة. ا    لدر  ا         عمى عينة    ا         لى تطبيقي ا   حث  ا  لب ا        ت تطمئف  ا   لثب ا        لية مف ا ع
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ى  : سةالدر ات ادو ات تطبيق اءاجر اسادسًا: 

 ئية.النيا اة بصورتيادالاد اعدا -1

              ؛ لتسػييؿ ميمػة  ا    لعميػ ا  ت  ا سػ ا        سة لمدر  ا   لسي ا     رة و  ا د ال ا      ديمية  ا ك ا          ب موجو مف  ا         حث عمى كت ا  لب ا    حصؿ  - 4
      لػػػث فػػػي  ا  لث ا        وؿ وحتػػػى  ال ا    لصػػػؼ  ا  ت  ا د ا       ت مػػػف قيػػػ ا د ا   لقيػػػ ا      ت عمػػػى  ا ن ا   سػػػتب ال ا            حػػػث فػػػي توزيػػػع  ا  لب ا

       ت غزة. ا  فظ ا  مح

كػد مػف اوليػة؛ لمتاة ناسػتبا( 14) ـ بتوزيػعاقػ، تلتسػييالاو ت التوجيياحث عمى البابعد حصوؿ  -1
 .اتياوثب فاستبيالاصدؽ 

لحة اة صػناسػتبا( 161) سػترداة و ناسػتبا(    191) حث بتوزيػعالباـ ات قالثبالصدؽ و اء اجر ابعد  -0
 ئي.احصالالمتحميؿ 

مػف ، ائياحصػا الجتيػاصػوؿ ومعالات حسػب انالبياتـ توزيع  اكم، سةالدر اة اداتـ ترقيـ وترميز  -5
 سة.الدر ائج انت سوب لمحصوؿ عمىالحاز اؿ جيخال
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 ىالخامسىالفصل

 رادةالدىنتائجىتحلول

ى  :مقدمة

ض اسػتعر اسػة و الدر اسػئمة ابػة عػف اجالاؿ وذلػؾ مػف خػال، سػةالدر ائج ابعػرض نتػ حـثالباـ اق
 لتعػػػرؼ عمػػػى دورابيػػػدؼ ، اتيػػػاؿ تحميػػػؿ فقر مػػػف خػػػال الييػػػالتوصػػػؿ التػػػي تػػػـ اة ناسػػػتبالائج ابػػػرز نتػػػا
ت الجػػػػالمعاء اجػػػػر اوقػػػػد تػػػػـ ، لفمســــطينيةا تيجيواســــتر الاف اىــــدالايميــــة فــــي تحقيــــق لتحو ادة القيــــا
ت اسػػػائية لمدر احصػػػالالػػػرـز امج اـ برنػػػاسػػػتخداسػػػة بالدر اة ناسػػػتبالمتجمعػػػة مػػػف ات انػػػائية لمبياحصػػػالا
 لفصؿ.ا افي ىذ اوتحميمي التي سيتـ عرضياسة الدر ائج المحصوؿ عمى نت(، SPSS) عيةاجتمالا

 : ؤالت الدراسةتسا تحميل نتائج

 : من أسئمة الدراسة لسؤال األولا ئجاتحميل نت( اوالً 

 ما مدى ممارسة القيادات الفمسطينية ألبعاد القيادة التحويمية؟  .1

 ( الكاريزما) التاثير المثالي: البعد االول

 داعداحث بالبا ـاقولقد ( اريزمالكا) ليالمثاثير التاول وىو ال البعد اب لمتعمقةا ئجالنتا ولتفسير
 : ليالتالنحو الموضحة عمى ا تيةالا وؿالجدا

 ( 23) جدول
  البعد وكذلك ترتيبيات النسبي لكل فقرة من فقر الوزن ارية و المعيات افاحر نال ات و المتوسطات و ار التكر ا

رقم 
لفقرةا لفقرةا   

مجموع 
تاباستجالا لمتوسطا   

ف احر نال ا
ريالمعيا  

لوزن ا
لنسبيا   Tقيمة  

قيمة 
لمعنويةا يبلترتا   

1 
تية بيدف تحقيق الذالحي اوز مصاتجا
 1 0.000 31.698 92.17 0.644 4.609 742 مة لمتنظيم العالمصمحة ا

تصـــــــرف بشـــــــكل نمـــــــوذجي يســـــــعى ا 2
 تواكالمرؤوسين لمحا

688 4.273 0.602 85.47 26.840 0.000 6 

در لكــي اف ومبــاســموب شــفاتصــرف با 3
 لجميوراحظى بثقة ا

721 4.478 0.653 89.57 28.735 0.000 3 

4 
ــك ا ــى امتم ــالقــدرة عم لمرؤوســين اع اقن

 4 0.000 27.761 87.70 0.633 4.385 706 سيمادة حمائيم وزياتمنالتعزيز 

لقـيم اعمل عمى تكريس مجموعة مـن ا 5
 لمؤيدينالمرؤوسين و المشتركة بين ا

700 4.348 0.635 86.96 26.931 0.000 5 

 2 0.000 29.517 89.94 0.643 4.497 724يكـــــون لـــــدى  ناىميـــــة اركـــــز عمـــــى ا 6
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ى
رقم 

لفقرةا لفقرةا  مجموع  
تاباستجالا لمتوسطا  ف احر نال ا 

ريالمعيا  
لوزن ا
لنسبيا قيمة   Tقيمة  

لمعنويةا يبلترتا   

ف اىـــــدســـــين فيـــــم مشـــــترك اللمرؤو ا
تمـي نالـذي اسـي السيالتنظيم الة اورس

 ليوا
  0.000 48.961 88.63 2.226 26.590 4281 لكمية لمبعدالدرجة ا 

 : بقالسالجدول ايتضح من 

 : تنالبعد كاعمى فقرة في ا نا

"  مـة لمتنظـيمالعالمصـمحة اتية بيدف تحقيق الذالحي اوز مصاتجا لتي نصت عمى"او ( 1) لفقرةا-
 .( %94.17) ولى بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا

 : تنالبعد كادنى فقرة في ا ناو 

ــواكالمرؤوســين لمحاتصــرف بشــكل نمــوذجي يســعى ا لتػػي نصػػت عمػػى"او ( 4) لفقػػرةا- حتمػػت ا"  ت
 .( %85.07) خيرة بوزف نسبي قدرهالالمرتبة ا

وي النسبي يسابي الحسالمتوسط ا فاو ، 0.01وي ابي يسالحسالمتوسط ا فابلقوؿ اـ يمكف ابشكؿ ع
لػذلؾ يعتبػر  0.000وي اتسػ( Sig .) ليػةاحتمالالقيمػة ا فاو ، 08.961ر اختبػالاقيمػة ، 88.63%

0.05لػػة عنػد مسػتوى دال ائياحصػػاؿ ا" د( اريزمـالكا) ليالمثــا ثيرالتػالبعػد "ا  ،فايػدؿ عمػػى  اممػ 
يعنػي  اوىػذ 1لمتوسػطة وىػى افقػة المو ادرجة عف  البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاستجالامتوسط درجة 

 لبعد.ا ات ىذافقر  لعينة عمىاد افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ اؾ مو اىن فا

ىذه الداللة إلى جاذبية الشخصية لدى القائد السياسي الفمسطيني مػف خػالؿ  الباحثويعزي 
 والشػػييد اإلمػػاـ احمػػد، ياسػػر عرفػػات ابعيػػو وخيػػر مثػػاؿ عمػػى ذلػػؾ الشػػييدبثػػو لمحمػػاس فػػي نفػػوس ت

شخصــية القائــد الفــذ طــوال فتــرة والشػػييد فتحػػي الشػػقاقي .. إذا امتمكػػوا ، وجػػورج حػػبش..الخ، ياسػػيف
 حياتيم .
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 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  ( لتمكينا) ليالمثالسموك اي نالثالبعد ا

 الباحث باعداد ولقد قاـ( التمكين) ليالمثا بالبعد الثاني وىو السموك المتعمقة النتائج ولتفسير
 : الموضحة عمى النحو التالي االتية الجداوؿ

 ( 24) جدول
لبعد وكذلك ات النسبي لكل فقرة من فقر الوزن ارية و المعيات افاحر نال ات و المتوسطات و ار التكر ا

  اترتيبي
رقم 

لفقرةا  
لفقرةا مجموع  

تاباستجالا  
لمتوسطا ف احر نال ا 

ريالمعيا  
لوزن ا
بيلنسا  

قيمة   Tقيمة 
لمعنويةا  

لترتيبا  

1 
لمرؤوسين عمى تحمل اشجع ا

 لتنظيميةاتيم امسؤولي
737 4.578 0.619 91.55 32.346 0.000 1 

2 
لنظر ابعين بغض التامل مع جميع اتعا

لتنظيم الذي يبذلونو لخدمة الجيد اعن 
 لحزباو ا

658 4.087 0.854 81.74 16.143 0.000 2 

تيم از اجنات امتطمبلمرؤوسين اقش انا 3
 لوظيفية التنظيمية و ارىم ادو او 

655 4.068 0.799 81.37 16.957 0.000 4 

4 
بعين اتي لمتاحيمن صال افوض بعضا

لتنظيمية ائح المو ارض مع ايتع ال ابم
 سيةالسياو 

620 3.851 0.853 77.02 12.658 0.000 5 

5 
سية السيالسمطة افؤ احرص عمى تكا

ة عند تفويضي لتنظيميالمسؤولية امع 
 تاحيلمصال

655 4.068 0.815 81.37 16.635 0.000 3 

 اريياتج لتنظيم كقيمة الاىتم بمصمحة ا 6
 خرىاقيمة وطنية 

573 3.559 1.298 71.18 5.463 0.000 6 

  0.000 27.661 80.70 2.849 24.211 3898 لكمية لمبعدالدرجة ا 
 : بؽالسالجدوؿ ايتضح مف 

 : تناعد كلباعمى فقرة في ا نا

حتمػػت ا"  لتنظيميــةاتيم المرؤوســين عمــى تحمــل مســؤولياشــجع التػػي نصػػت عمػػى" او ( 1) لفقػػرةا-
 .( %91.55) ولى بوزف نسبي قدرهالالمرتبة ا
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  : تنالبعد كادنى فقرة في ا ناو 

ــة  ارييــاتج لتنظــيم كقيمــة الاىــتم بمصــمحة ا لتػػي نصػػت عمػػى"او ( 6) لفقػػرةا- "  خــرىاقيمــة وطني
 .( %71.18) خيرة بوزف نسبي قدرهالا لمرتبةاحتمت ا

لنسػػػبي ابي الحسػػػالمتوسػػػط ا فاو ، 0.415وي ابي يسػػػالحسػػػالمتوسػػػط ا فالقػػػوؿ بػػػاـ يمكػػػف ابشػػػكؿ عػػػ
لػذلؾ يعتبػر  0.000وي اتسػ( Sig .) ليػةاحتمالالقيمة ا فاو ، T 47.661قيمة ، %84.74وي ايس
0.05لػػة عنػػد مسػػتوى دال ائياحصػػاؿ ا" د( لتمكــينا) ليالمثــا لسػػموؾالبعػد "ا  ،فايػػدؿ عمػػى  اممػػ 

يعنػي  اوىػذ 1لمتوسػطة وىػى افقػة المو ادرجة عف  البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاستجالامتوسط درجة 
 لبعد.ا ات ىذالعينة عمى فقر اد افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ اؾ مو اىن فا

لقيػػػادات غمػػػى اإلىتمػػػاـ بالتعبئػػػة ويبػػػرر الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى سػػػعي الفصػػػائؿ الفمسػػػطينية ومػػػف خمفيػػػا ا
التنظيمية وتغميب مصمحة الوطف عمى مصالحو الشخصية وىذا واضح لمعياف مف خػالؿ استشػيادة 
قادة عظاـ دفاعًا عف الوطف والقضية مثؿ الشييد احمد ياسيف وعبد العزيز الرنتيسي والرئيس ياسػر 

أمثػاؿ األمػيف العػاـ لمجبيػة الشػعبية احمػد أو الذيف ما زالوا يقبعػوف فػي السػجوف اإلسػرائيمية ، عرفات
 سعدات .
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  مياليال الحفز ا: لثالثالبعد ا

 الجداوؿ الباحث باعداد ولقد قاـ، بالبعد الثالث وىو الحفز اإلليامي المتعمقة النتائج ولتفسير
 : الموضحة عمى النحو التالي االتية

 ( 25) جدول
لبعد وكذلك ات النسبي لكل فقرة من فقر الوزن ارية و امعيلات افاحر نال ات و المتوسطات و ار التكر ا

  اترتيبي
رقم 

لفقرةا  
لفقرةا مجموع  

تاباستجالا  
لمتوسطا ف احر نال ا 

ريالمعيا  
لوزن ا
لنسبيا  

قيمة   Tقيمة 
لمعنويةا  

لترتيبا  

1 
لفريق المرؤوسين لمعمل بروح اوجو ا

 لتنظيم افي 
759 4.714 0.564 94.29 38.582 0.000 1 

لمرؤوسين لتحقيق ام بتحفيز ىتا 2
 ف ورؤى مشتركةاىدا

707 4.391 0.624 87.83 28.280 0.000 4 

س في الحمافعية و الدارة اثاعمل عمى ا 3
 لجميورالمرؤوسين و انفوس 

722 4.484 0.624 89.69 30.207 0.000 2 

4 
كثر المرؤوسين عمى تحقيق اشجع ا

 يتوقعونو امم
691 4.292 0.721 85.84 22.722 0.000 6 

5 
عي اس جماحساعمل عمى توفير ا
طة المنالتنظيمية اسية و السيام المياب

 اجميع ابن
702 4.360 0.685 87.20 25.192 0.000 5 

ف اىدالا ناخرين بعبر عن ثقتي لالا 6
 ستتحقق.

710 4.410 0.675 88.20 26.496 0.000 3 

  0.000 44.393 88.84 2.473 26.652 4291 لكمية لمبعدالدرجة ا 
 : ما يمي بؽالسالجدوؿ ايتضح مف 

 : تنالبعد كاعمى فقرة في ا نا

لمرتبػة احتمػت ا"  لتنظـيمالفريق فـي المرؤوسين لمعمل بروح اوجو ا لتي نصت عمى"او ( 1) لفقرةا-
 .( %90.49) ولى بوزف نسبي قدرهالا
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  : تنالبعد كادنى فقرة في ا ناو 

لمرتبة احتمت ا"  يتوقعونو اكثر مماسين عمى تحقيق لمرؤو اشجع ا لتي نصت عمى"او ( 0) لفقرةا-
 .( %85.80) خيرة بوزف نسبي قدرهالا

لنسػػػبي ابي الحسػػػالمتوسػػػط ا فاو ، 0.004وي ابي يسػػػالحسػػػالمتوسػػػط ا فالقػػػوؿ بػػػاـ يمكػػػف ابشػػػكؿ عػػػ
لػذلؾ يعتبػر  0.000وي اتسػ( Sig .) ليػةاحتمالالقيمة ا فاو ، T 00.191قيمة ، %88.80وي ايس
0.05لة عند مستوى دال ائياحصاؿ ا" دمياليال ا لحفزالبعد "ا  ،متوسػط درجػة  فايدؿ عمى  امم
ؾ اىنػػ فايعنػػي  اوىػػذ 1لمتوسػػطة وىػػى افقػػة المو ادرجػػة عػػف  البعػػد تختمػػؼ جوىريػػا ابة ليػػذاسػػتجالا
 لبعد. ا ات ىذالعينة عمى فقر اد افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ امو 

لقيػػادات الفمسػػطينية عمػى اإلتصػػاؿ والتواصػػؿ مػػع مناصػػرييـ ف خػالؿ اىتمػػاـ اويبػرر ذلػػؾ الباحػػث مػػ
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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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  لفكريةارة استثالا: بعالر البعد ا

 الجداوؿ الباحث باعداد ولقد قاـ، بالبعد الرابع وىو اإلستثارة الفكرية المتعمقة النتائج ولتفسير
 : الموضحة عمى النحو التالي االتية

 ( 26) جدول
ك لبعد وكذلات النسبي لكل فقرة من فقر الوزن ارية و المعيات افاحر نال ات و المتوسطات و ار التكر ا

  اترتيبي
رقم 

لفقرةا  
لفقرةا مجموع  

تاباستجالا  
لمتوسطا ف احر نال ا 

ريالمعيا  
لوزن ا
لنسبيا  

قيمة   Tقيمة 
لمعنويةا  

لترتيبا  

1 
ستمع ارىم و افكالمرؤوسين ارك اشا

ول حل احا ات نظرىم عندمالوجي
 لتنظيمية اتيم مشكال 

722 4.484 0.725 89.69 25.963 0.000 1 

2 
درة لحل المبالمرؤوسين عمى اشجع ا
 لمعقدةالتنظيمية اكل المشا

687 4.267 0.722 85.34 22.253 0.000 2 

3 
يرغب  التعرف عمى مار استمر اول باحا
طر الاخل ازه داجنالمرؤوسين في ا
 لتنظيميةا

674 4.186 0.682 83.73 22.073 0.000 3 

4 
م از مياجنجديدة ال  اقترح طرقا
سية وتحقيق السيالتنظيم ال اعماو 
 لفمسطينيةالوطنية ات امكتسبلا

642 3.988 0.829 79.75 15.115 0.000 6 

ر ا 5 ت مختمفة عند حل ابحث عن تصو 
 ت.لمشكالا

660 4.099 0.768 81.99 18.160 0.000 5 

ت لمشكالالى اخرين لمنظر الاحث ا 6
 ب مختمفة.نامن جو 

666 4.137 0.825 82.73 17.474 0.000 4 

  0.000 31.687 83.87 2.868 25.161 4051 لكمية لمبعدالدرجة ا 
 : بؽالسالجدوؿ ايتضح مف 

 : تنالبعد كاعمى فقرة في ا نا

ول احـا ات نظـرىم عنـدماسـتمع لوجيـارىم و افكـالمرؤوسين ارك اشا لتي نصت عمى"او ( 1) لفقرةا-
 .( %89.69) ولى بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا"  لتنظيميةاتيم حل مشكال 
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  : تنالبعد كاة في دنى فقر ا ناو 

سـية وتحقيـق السيالتنظيم ال اعمام و از مياجنجديدة ال  اقترح طرقا لتي نصت عمػى"او ( 0) لفقرةا-
 .( %79.75) خيرة بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا"  لفمسطينيةالوطنية ات المكتسبا

لنسػػػبي ا بيالحسػػػالمتوسػػػط ا فاو ، 0.190وي ابي يسػػػالحسػػػالمتوسػػػط ا فالقػػػوؿ بػػػاـ يمكػػػف ابشػػػكؿ عػػػ
لػذلؾ يعتبػر  0.000وي اتسػ( Sig .) ليػةاحتمالالقيمة ا فاو ، T 11.687قيمة ، %81.87وي ايس
0.05لػػػة عنػػد مسػػػتوى دال ائياحصػػػاؿ اد لفكريـــة"ا رةاسػػػتثالالبعػػد "ا  ،متوسػػػط  فايػػػدؿ عمػػػى  اممػػ

ؾ اىن فايعني  اوىذ 1ة وىى لمتوسطافقة المو ادرجة عف  البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاستجالادرجة 
 لبعد. ا ات ىذالعينة عمى فقر اد افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ امو 

ويبػرر الباحػػث ذلػػؾ غمػػى الديمقراطيػة التػػي يمارسػػيا قػػادة الفصػائؿ الفمسػػطينية والسياسػػييف مػػنيـ مػػف 
ف خػالؿ خالؿ المقاءات المستمرة مع مناصرييـ وكذلؾ تكريس العمؿ الجماعي والمشاركة الفاعمػة مػ

رغبػػة القػػػادة عمػػػى التعػػرؼ عمػػػى منػػػاطؽ القػػػوة والضػػعؼ فػػػي اداء التػػػابعيف مػػف جعػػػة وكػػػذلؾ تعزيػػػز 
 الدوافع والمسئوليات اإلجتماعية المناطة بيـ مف خالؿ الزيارات في المناسبات العامة أو الوطنية .
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  لفرديةات ار اعتبالا: مسالخالبعد ا

 الجداوؿ الباحث باعداد ولقد قاـ، الخامس وىو اإلعتبارات الفردية بالبعد المتعمقة النتائج ولتفسير
 : الموضحة عمى النحو التالي االتية

 ( 27) جدول
لبعد وكذلك ات النسبي لكل فقرة من فقر الوزن ارية و المعيات افاحر نال ات و المتوسطات و ار التكر ا

 اترتيبي
رقم 

لفقرةا  
لفقرةا مجموع  

تاباستجالا  
لمتوسطا ف احر نال ا 

ريالمعيا  
لوزن ا
لنسبيا  

قيمة   Tقيمة 
لمعنويةا  

لترتيبا  

1 
لمرؤوسين اء ار م ال اىتماستمع با
 تيم اعاحترم قنالجميور و او 

720 4.472 0.623 89.44 29.975 0.000 1 

كثر اية ناسنالمرؤوسين بامل مع اتعا 2
 سي اء في تنظيم سياعضامن كونيم 

685 4.255 0.816 85.09 19.508 0.000 5 

ت اعمل عمى تحقيق مكتسبا 3
 لجميور ككل دون تمييز المرؤوسين و ا

689 4.280 0.691 85.59 23.491 0.000 4 

4 
لتنظيم امل مع كل عضو في اتعا
 سب معوالتي تتنالطريقة اب

663 4.118 0.832 82.36 17.050 0.000 6 

5 
لروح الوحدة و اعمل عمى تعزيز ا
ء ابنالتنظيم وبين اء اعضالدى لوطنية ا
 لفمسطينيالشعب ا

713 4.429 0.764 88.57 23.721 0.000 2 

لذين يظيرون المرؤوسين اب اىتم كثير ا 6
 خرين الائيم ت تميزىم عن زمال اقدر 

694 4.311 0.768 86.21 21.641 0.000 3 

  0.000 37.628 86.21 2.652 25.863 4164 لكمية لمبعدالدرجة ا 
 : بؽالسالجدوؿ ايتضح مف 

 : تنالبعد كاة في عمى فقر ا نا

" تيم اعــاحتــرم قنالجميــور و المرؤوســين و اء ار م ال اىتمــاســتمع بالتػػي نصػػت عمػػى" او ( 1) لفقػػرةا-
 .( %89.00) ولى بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  : تنالبعد كادنى فقرة في ا ناو 

"  معــو سـبالتـي تتنالطريقـة التنظـيم بامـل مـع كـل عضـو فـي اتعا لتػي نصػت عمػى"او ( 0) لفقػرةا-
 .( %84.16) خيرة بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا

لنسػػػبي ابي الحسػػػالمتوسػػػط ا فاو (، 0.11) ويابي يسػػػالحسػػػالمتوسػػػط ا فالقػػػوؿ بػػػاـ يمكػػػف ابشػػػكؿ عػػػ
لػذلؾ ( 0.000) وياتسػ( Sig .) ليػةاحتمالالقيمػة ا فاو T (17.648 ،)قيمػة (، %86.41) ويايس

0.05لػػة عنػػد مسػػتوى دال ائياحصػػاؿ ا" دلفرديــةا تار اعتبػػالالبعػػد "ايعتبػػر   ،فايػػدؿ عمػػػى  اممػػ 
يعنػي  اوىػذ 1لمتوسػطة وىػى افقػة المو ادرجة عف  البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاستجالامتوسط درجة 

 لبعد. ا ات ىذالعينة عمى فقر اد افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ اؾ مو اىن فا

سياسػػي الفمسػػطيني عمػػى التعامػػؿ والتفاعػػؿ مػػع كػػؿ شػػرائح ويبػػرر الباحػػث ذلػػؾ إلػػى حػػرص القائػػد ال
ومسػػتويات التنظػػيـ التػػابع لػػو مػػف جيػػة وكػػذلؾ مػػع بػػاقي أفػػراد المجتمػػع كجػػزء مػػف المسػػئولية الممقػػاة 

 عمى عاتقو في تحقيؽ الوحدة الوطنية والتماسؾ اإلجتماعي مف جية اخرى. 

 .                 ً  المشار إلييا سالفا  الخمسة و تحويمية يوضح بشكؿ كمي كافة أبعاد القيادة ال( 48) والجدوؿ رقـ

 ( 28) جدول
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من ابعاد االستبانة وكذلك 

 ترتيبيا في االستبانة 

مجموع  البعد م
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
قيمة   Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

 2 0.000 48.961 88.63 2.226 26.590 4281 ( الكاريزما) البعد االول التاثير المثالي 1
 5 0.000 27.661 80.70 2.849 24.211 3898 ( التمكين) البعد الثاني السموك المثالي 2
 1 0.000 44.393 88.84 2.473 26.652 4291 البعد الثالث الحفز االليامي 3
 4 0.000 31.687 83.87 2.868 25.161 4051 رة الفكريةالبعد الرابع االستثا 4
 3 0.000 37.628 86.21 2.652 25.863 4164 البعد الخامس االعتبارات الفردية 5
  0.000 52.832 85.65 9.241 128.478 20685 الدرجة الكمية الستبانة القيادة التحويمية 

ــز االليــامياف ( 41) يتضػػح مػػف الجػػدوؿ  لمرتبػػة االولػػى بػػوزف نسػػبيحصػػمت عمػػى ا الحف
 حصػػػػمت عمػػػػى المرتبػػػػة الثانيػػػػة بػػػػوزف نسػػػػبي( الكاريزمــــا) التــــاثير المثــــاليتػػػػال ذلػػػػؾ (، 88.80%)
(، %86.41) حصػػمت عمػػى المرتبػػة الثالثػػة بػػوزف نسػػبي االعتبــارات الفرديــةتػػال ذلػػؾ (، 88.61%)

السـموك تػال ذلػؾ ، (%81.87) حصمت عمى المرتبة الرابعػة بػوزف نسػبي االستثارة الفكريةتال ذلؾ 
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى ـــالي ـــين) المث امػػػا الدرجػػػة الكميػػػة (، %84.74) حصػػػؿ عمػػػى المرتبػػػة الخامسػػػة بػػػوزف نسػػػبي( التمك
وىػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود درجػػة مرتفعػػة ودالػػة معنويػػًا ( %85.65) لالسػػتبانة حصػػمت عمػػى وزف نسػػبي

الدراسػػػة  نتػػػائج اتفقـــت لكافػػػة أبعػػػاد القيػػػادة التحويميػػػة مجتمعػػػة وبنػػػاء عمػػػى ذلػػػؾ فقػػػد( 4.444) عنػػػد
(، 4414، الرقب(، )4411، المبيضيف) مع دراسة الحالية فيما يتعمؽ بترتيب ابعاد القيادة التحويمية

 .2005Charles C(، )، 4446، العازمي(، )Bruch & Walter، 2007(، )4448، عيسى)
Gabbret( ،)2005 ،Chien-L. Liu ،) 

 : ةالسؤال الثاني من أسئمة الدراس تحميل نتائج( ثانياً 

 : ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى

مـــا مـــدى تحقيـــق األىـــداف اإلســـتراتيجية لمشـــعب الفمســـطيني باالســـتناد إلـــى أبعـــاد القيـــادة  .2
 التحويمية؟

، باسػػتخداـ التكػػرارات والمتوسػػطات والنسػػب المئويػػة الباحــثولإلجابػػة عػػف ىػػذا التسػػاؤؿ قػػاـ 
 : والجداوؿ التالية توضح ذلؾ
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  ( لتنظيميالبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاف اىدالا: ولال اعد لبا
 ( 29) جدول

 البعد وكذلك ترتيبيات النسبي لكل فقرة من فقر الوزن ارية و المعيات افاحر نال ات و المتوسطات و ار التكر ا
رقم 

لفقرةا لفقرةا  مجموع  
تاباستجالا لمتوسطا  ف احر نال ا 

ريالمعيا  
لوزن ا
لنسبيا قيمة   Tقيمة  

معنويةلا لترتيبا   

ف اىدالاغة ارك في تحديد وصياتش 1
 سيالسيالتنظيمك  تيجيواستر الا

666 4.137 1.069 82.73 13.486 0.000 6 

2 

ء تنظيمك اعضلتخطيط الاُتمنح فرصة 
عدىم عمى تحقيق ايس اسي بمالسيا
لتنظيمي العمل ات ازن بين متطمبالتو ا
 لفمسطينية ا تيجيواستر الاف اىدالاو 

667 4.143 0.773 82.86 18.749 0.000 5 

3 
رجية ات محمية وخاقتقوم بنسج عال

ف اىداع بتحقيق اسر الاىمة في الممس
 تيجيواستر الاتنظيمك 

653 4.056 0.882 81.12 15.189 0.000 7 

4 
سي السيات تنظيمك اقتسعى لتطوير عال

لمجتمع ات الجميور وكذلك منظمامع 
 لمدني ا

708 4.398 0.718 87.95 24.686 0.000 2 

دي لتحقيق المالدعم اىم في توفير اتس 5
 سي السيالتنظيمك  تيجيواستر الاف اىدالا

641 3.981 1.034 79.63 12.047 0.000 9 

6 
لتنظيمية العمل اتقوم بتوصيف وتقييم بيئة 

لوطنية المصمحة ايخدم  ابشكل مدروس بم
 لفمسطينيةا

680 4.224 0.716 84.47 21.694 0.000 4 

7 
د افر امج تثقيفية لتعبئة اكمف بعقد بر تُ 

فو اىدافظة عمى اسي لممحالسياتنظيمك 
 تيجيواستر الا

644 4.000 0.894 80.00 14.186 0.000 8 

8 
سي عمى عقد السيايحرص تنظيمك 

ظ عمى حقوق ات محمية ودولية لمحفامؤتمر 
 لفمسطينيا ات شعبناومكتسب

686 4.261 0.877 85.22 18.244 0.000 3 

9 
سي في سعيو لتحقيق السياؤيد تنظيمك ت
فو اىداجل تحقيق امرحمية من  افاىدا
 تيجيواستر الا

717 4.453 0.836 89.07 22.052 0.000 1 

  0.000 30.635 83.67 4.412 37.652 6062 لكمية لمبعدالدرجة ا 
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  : بؽالسالجدوؿ ايتضح مف 

 : تنالبعد كاعمى فقرة في ا نا

جـل امرحميـة مـن  افاىـداسي في سعيو لتحقيـق السياتؤيد تنظيمك  ى"لتي نصت عمػاو ( 9) لفقرةا-
 .( %89.47) ولى بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا"  تيجيواستر الافو اىداتحقيق 

 : تنالبعد كادنى فقرة في ا ناو 

 تيجيواســتر الاف اىــدالادي لتحقيــق المــالــدعم اىم فــي تــوفير اتســ لتػػي نصػػت عمػػى"او ( 5) لفقػػرةا-
 .( %79.61) خيرة بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا" سي السيالتنظيمك 

 ويالنسبي يسابي الحسالمتوسط ا فاو ، 0.18وي ابي يسالحسالمتوسط ا فالقوؿ باـ يمكف ابشكؿ ع
لػذلؾ يعتبػر ( 0.000) وياتسػ( Sig .) ليػةاحتمالالقيمػة ا فاو T (14.615 ،)قيمػة (، 81.67%)
لػػة عنػػد مسػػتوى دال ائياحصػػاؿ ا" د( لتنظيمــيالبعــد ا) لمــدىاة قصــير  تيجيواســتر الا ؼاىػػدالالبعػػد "ا

0.05  ،فقػة المو ادرجػة عػف  البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاستجالامتوسط درجة  فايدؿ عمى  امم
 ات ىػػذالعينػػة عمػػى فقػػر اد افػػر افقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ اؾ مو اىنػػ فايعنػػي  اوىػػذ 1لمتوسػػطة وىػػى ا
متمثمػة ) لمػدىاتيجية قصػيرة استر اؼ اىداوجود فؽ عمى اسة يو الدر امجتمع  فايدؿ عمى  البعد. وىذا

لقضػػية اره اعتبػػالفمسػػطيني و اسػػي السيائػػد القاعػػة اقن لػػىا ويعػػزي الباحػػث ذلػػؾ(، لتنظيمػػيالبعػػد افػػي 
لرؤية لدى ات عمى تعزيز ىذه ادالقيالي حرصت تمؾ التالـ وبالعاع في الصر الفمسطينية ىي محور ا
ت اقػػة طرديػػة جيػػدة ذيعنػػي وجػػود عال اوىػػذ، لدوليػػةافػػؿ المحافػػة القضػػية فػػي كابعييـ وتفعيػػؿ ىػػذه اتػػ

ؼ اىػػػػػدالالتحويميػػػػػة وتحقيػػػػػؽ الفمسػػػػػطينية ات ادالقيػػػػػائج بػػػػيف دور النتػػػػػاؿ ئية مػػػػػف خػػػػػالاحصػػػػػالػػػػة دال
 .( لتنظيميالبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاؼ اىدالاؿ لفمسطيني مف خالالمشعب  تيجيواستر الا
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  ( لفمسطينيالوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاف اىدالا: ينالثالبعد ا

 ( 30) جدول
لبعد وكذلك ات النسبي لكل فقرة من فقر الوزن ارية و المعيات افاحر نال ات و المتوسطات و ار التكر ا

  اترتيبي
رقم 

لفقرةا لفقرةا  مجموع  
تاباستجالا لمتوسطا  ف احر نال ا 

ريالمعيا  
لوزن ا
نسبيلا قيمة   Tقيمة  

لمعنويةا لترتيبا   

1 
ب ىم ناجالالعرب و اء اشقالا ناتؤمن ب

لمشروع اح الوحيد لنجامن الضا
 لفمسطينيالوطني ا

503 3.124 1.444 62.48 1.092 0.277 8 

2 
تيجية استر اومة ضمن المقاتؤيد تقنين 

ئمية اضحة وتوحيد رؤية فصاوطنية و 
 امشتركة لي

593 3.683 1.282 73.66 6.764 0.000 6 

مني الالتنسيق اء اتيناه اتجاتدعم ب 3
 ئيمياسر الال حتال الامع 

693 4.304 1.151 86.09 14.375 0.000 2 

4 
رة ادكة وطنية الاسيس شر اتدعم ت

 3 0.000 15.012 85.34 1.071 4.267 687 ( م.ت.ف) لضفة وغزة ضمنا

لحل ات ىي اوضالمفا ناتؤمن ب 5
  اشعبنع حقوق اتز نلوحيد ال ا

338 2.099 1.463 41.99 -7.812 0.000 9 

6 
يؤكد رغبة  اك ماو ليس ىنناتشعر ب

عد الفمسطينية في تغيير قو ادة القيا
 سية مستقبالالسيالمعبة ا

550 3.416 1.197 68.32 4.413 0.000 7 

7 
لفمسطيني ضرورة الصف اتوحيد  نا

ي اغة ابق لصياطمب سومت
 تقبميةتيجية وطنية فمسطينية مساستر ا

758 4.708 0.639 94.16 33.931 0.000 1 

8 
لفمسطينيين وحدىم غير ا ناتعتقد 

 لحتال لتصدي لالادرين عمى اق
611 3.795 1.119 75.90 9.017 0.000 5 

9 

ت في التحديالقوى و ا ناميز  ناترى ب
ضعف موقف اوسط ال الشرق ا
 الفمسطينية في سعييائل الفصا

  افياىدالتحقيق 

661 4.106 0.899 82.11 15.611 0.000 4 

  0.000 17.507 74.45 4.713 33.503 5394 لكمية لمبعدالدرجة ا 
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  : بؽالسالجدوؿ ايتضح مف 

 : تنالبعد كاعمى فقرة في ا نا

ي اغة ابق لصـيالفمسـطيني ضـرورة ومتطمـب سـالصـف اتوحيد  نا لتي نصت عمى"او ( 7) لفقرةا-
 .( %90.16) ولى بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا"  تيجية وطنية فمسطينية مستقبميةاستر ا

 : تنالبعد كادنى فقرة في ا ناو 

"  اع حقــوق شــعبناتــز نلوحيــد ال الحــل ات ىــي اوضــالمفا ناتــؤمن بـ لتػػي نصػت عمػػى"او ( 5) لفقػرةا-
 .( %01.99) خيرة بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا

وي النسبي يسابي الحسالمتوسط ا فاو ، 1.74وي ابي يسالحسالمتوسط ا فالقوؿ باـ يمكف ابشكؿ ع
لبعػػد الػػذلؾ يعتبػػر  0.000وي اتسػ( Sig .) ليػػةاحتمالالقيمػػة ا فاو ، T 17.547قيمػة ، 70.05%

لػة عنػد مسػتوى دال ائياحصػاؿ ا" د( لفمسـطينيالـوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الا ؼاىدالا"
0.05  ،فقػة المو ادرجػة عػف  البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاستجالاجة متوسط در  فايدؿ عمى  امم

 ات ىػػذالعينػػة عمػػى فقػػر اد افػػر افقػػة بدرجػػة كبيػػرة مػػف قبػػؿ اؾ مو اىنػػ فايعنػػي  اوىػػذ 1لمتوسػػطة وىػػى ا
متمثمػة فػػي ) تيجية مرحميػػةاسػتر اؼ اىػػداوجػود فػؽ عمػػى اسػػة يو الدر امجتمػع  فايػدؿ عمػػى  البعػد. وىػػذا
لفمسػطينية فػي مختمػؼ ات ادالقيػافػة اعػة كاقن لىاعزي الباحث ذلؾ وي(، لفمسطينيالوطني المشروع ا
ىػػػي ( ـ.ت.ؼ) و تحػػػت مظمػػػةادة فمسػػػطينية موحػػػدة اء تحػػػت قيػػػاضػػػو نالا فالفمسػػػطينة بػػػائؿ الفصػػػا
ولػى مػف الاضػة اتفنالات اؿ سػنو خػال اضػحاو  فاكػ اوىػذ، لمرحميػةاؼ اىدالاؽ فضؿ لتحقيالالوسيمة ا

 اوىذ، ئيمياسر الاؿ حتالالارعة اضة في مقاتفنالارة ادلموحدة الالوطنية ادة القياؿ تشكيؿ مجمس خال
لفمسػطينية ات ادالقيػائج بػيف دور النتاؿ ئية مف خالاحصالة ت دالاقة طردية جيدة ذيعني وجود عال

 تيجيواسػػػػتر الاؼ اىػػػػدالاؿ لفمسػػػػطيني مػػػػف خػػػػالالمشػػػػعب  تيجيواسػػػػتر الاؼ اىػػػػدالالتحويميػػػػة وتحقيػػػػؽ ا
 .( لفمسطينياي لوطنالمشروع ا) لمرحميةا
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى  ( تحرير فمسطين) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاف اىدالا: لثالثالبعد ا

 ( 31) جدول
لبعد وكذلك ات النسبي لكل فقرة من فقر الوزن ارية و المعيات افاحر نال ات و المتوسطات و ار التكر ا

  اترتيبي
رقم 

لفقرةا لفقرةا  مجموع  
تاباستجالا لمتوسطا  ف احر نال ا 

ريالمعيا  
لوزن ا
لنسبيا قيمة   Tقيمة  

لمعنويةا لترتيبا   

1 

ظ الفمســـطينية تعمـــل لمحفـــات التنظيمـــا
 الوطنيـــــة فـــــي شـــــكميالوحـــــدة اعمـــــى 

ــــــي ســــــعيا ــــــريس  الحقيق لتنميــــــة التك
لســـــمطة اممة ولتعزيـــــز صـــــمود الشـــــا
 ئيلاسر الفمسطينية في وجية الوطنية ا

585 3.634 1.253 72.67 6.413 0.000 4 

2 
ة بتعزيــز لفمســطينيات التنظيمــاىم اتســ

ـــــف ـــــ اســـــياسي( م.ت.ف) موق  اومعنوي
 رجية الخالضغوط امن  التحريرى

556 3.453 1.304 69.07 4.413 0.000 8 

3 

لفمســــطينية عمــــى ات التنظيمــــاتعمــــل 
ىيري الجمــــــالعمــــــل ات اليــــــاتطــــــوير 

ـــت صـــورة المؤسســـاو  رتيـــد ابالات لتثبي
 لصييونيا

583 3.621 1.036 72.42 7.604 0.000 5 

4 

لفمســــطينية اســــية السيادة القيــــاتقــــوم 
لوضـع ا التي يمنحيـالفرص ار استثماب
لمتحــــدة وكــــذلك امــــم الالجديــــد فــــي ا
ـــــة الاحة الســـــات عمـــــى المتغيـــــر ا قميمي
 لدوليةاو 

564 3.503 1.220 70.06 5.231 0.000 6 

5 
لفمسـطينية اسـية السيات التنظيمـاتبذل 
لمتطبيع مع  اومتيافية في مقاك اجيود

 اودولي ائيل عربياسر ا
554 3.441 1.117 68.82 5.009 0.000 9 

6 

 الفمســطينية لــدييائل الفصــا ناتعتقــد بــ
لتطبيــــع اومـــة اضـــحة فـــي مقارؤيـــة و 

ــــا ــــال افي و الثق ــــع السياديمي و اك ســــي م
 ئيلاسر ا

558 3.466 1.061 69.32 5.572 0.000 7 

 افيــاك الفمســطينية جيـدائل الفصـاتبـذل  7
جيــة الشــعبي فــي مو الصــمود التعزيــز 

587 3.646 1.039 72.92 7.886 0.000 3 
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ى
رقم 

لفقرةا لفقرةا  مجموع  
تاباستجالا لمتوسطا  ف احر نال ا 

ريالمعيا  
لوزن ا
لنسبيا قيمة   Tقيمة  

لمعنويةا لترتيبا   

ــد  ، ناســتيطالاجيــة اومو  ،لقــدساتيوي
لعودة وكــذلك قضــية اجئــين بــلالاوحــق 

 سرى الا

8 
لفمســـــطينية ات التنظيمـــــام اتـــــدعم قيـــــ

ســـية اتيجية ورؤيـــة سياســـتر ابتطـــوير 
   لتحرير فمسطين امشتركة في سعيي

693 4.304 0.929 86.09 17.815 0.000 1 

9 
ـــد تنظيمـــك  ـــالسياتؤي ـــرة ســـي بتبن ي فك

ســـــــية السيادية و اقتصـــــــالاطعـــــــة المقا
 ئيمي اسر الال حتال لمستمرة لالا

679 4.217 1.004 84.35 15.380 0.000 2 

  0.000 12.578 73.97 6.341 33.286 5359 لكمية لمبعدالدرجة ا 
 : بؽالسالجدوؿ ايتضح مف 

 : تنالبعد كاعمى فقرة في ا نا

تيجية ورؤيـــة اســـتر اة بتطـــوير لفمســـطينيات التنظيمـــام اتـــدعم قيـــ لتػػػي نصػػػت عمػػػى"او ( 8) لفقػػػرةا-
ــــي ســــعيياسي ــــر فمســــطين " اســــية مشــــتركة ف  ولػػػػى بػػػػوزف نسػػػػبي قػػػػدرهالالمرتبػػػػة احتمػػػػت ا لتحري
(86.49%). 

 : تنالبعد كادنى فقرة في ا ناو 

 اومتيـافيـة فـي مقاك الفمسـطينية جيـوداسية السيات التنظيماتبذل  لتي نصت عمػى"او ( 5) لفقرةا-
 .( %68.84) خيرة بوزف نسبي قدرهالالمرتبة احتمت ا"  اودولي ائيل عربياسر المتطبيع مع 

 ( %) لكمية لمبعد حصؿ عمى وزف نسبيالدرجة ا اما 

وي النسػبي يسػابي الحسػالمتوسػط ا فاو ، 1.7وي ابي يسػالحسػالمتوسػط ا فالقوؿ بػاـ يمكف ابشكؿ ع
لبعػػد الػػذلؾ يعتبػػر  0.000وي اسػت( Sig .) ليػػةاحتمالالقيمػػة ا فاو ، T 12.578قيمػة ، 71.97%

ــــة  تيجيواســــتر الا ؼاىػػػػدالا" لػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى دال ائياحصػػػػاؿ ا" د( تحريــــر فمســــطين) لمــــدىاطويم
0.05  ،فقػة المو ادرجػة عػف  البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاستجالامتوسط درجة  فايدؿ عمى  امم

 ات ىػػذالعينػػة عمػػى فقػػر اد افػػر اة كبيػػرة مػػف قبػػؿ فقػػة بدرجػػاؾ مو اىنػػ فايعنػػي  اوىػػذ 1لمتوسػػطة وىػػى ا
متمثمػة ) لمػدىاتيجية طويمػة اسػتر ا ؼاىػدافؽ عمى وجود اسة يو الدر امجتمع  فايدؿ عمى  البعد. وىذا
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لفمسػػطينية ائؿ الفصػػافػػة امتجػػذرة لػػدى كالعػػة اقنال أف لػػىا ويعػػزي الباحػػث ذلػػؾ(، فػػي تحريػػر فمسػػطيفى
جػػؿ المشػػروعة مػػف ا ومػػةالمقائؿ افػػة وسػػاـ كاسػػتخداؿ لمسػػتمر ومػػف خػػالالػػدؤوب و العمػػؿ ابضػػرورة 

قػة طرديػة يعنػي وجػود عال اوىػذ، اووحيػد احػداو  اتيجياستر ا اره ىدفاعتبامؿ باتحرير فمسطيف بشكؿ ك
لتحويميػػػػة وتحقيػػػػؽ الفمسػػػػطينية ات ادالقيػػػػائج بػػػػيف دور النتػػػػاؿ ئية مػػػػف خػػػػالاحصػػػػالػػػػة ت دالاجيػػػػدة ذ

تحريػػر ) لمػػدىاطويمػػة  تيجيواسػػتر الاؼ اىػػدالاؿ خػػال لفمسػػطيني مػػفالمشػػعب  تيجيواسػػتر الاؼ اىػػدالا
 . (فمسطيف

بشػػػكؿ كمػػػي جميػػػع األىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية لمشػػػعب الفمسػػػطيني يوضػػػح ( 14) رقػػػـوالجػػػدوؿ 
 والتي جاء الباحث عمى ذكرىا في السابؽ. 

 ( 32) جدول
ستبانة وكذلك التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من ابعاد اال

 ترتيبيا في االستبانة 

مجموع  البعد م
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
قيمة   Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

االىداف االستراتيجيو : البعد االول 1
 ( البعد التنظيمي) قصيرة المدى

6062 37.652 4.412 83.67 30.635 0.000 1 

داف االستراتيجيو االى: البعد الثاني 2
 ( المشروع الوطني الفمسطيني) المرحمية

5394 33.503 4.713 74.45 17.507 0.000 2 

3 
االىداف االستراتيجيو : البعد الثالث

 3 0.000 12.578 73.97 6.341 33.286 5359 ( تحرير فمسطين) طويمة المدى

الدرجة الكمية لالىداف االستراتيجيو  
 الفمسطينية 

16815 104.441 11.438 77.36 26.004 0.000  

( البعـــد التنظيمـــي) االىـــداف االســـتراتيجيو قصـــيرة المـــدىاف ( 14) يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ
 االىــداف االســتراتيجيو المرحميــةتػػال ذلػػؾ (، %81.67) حصػػمت عمػػى المرتبػػة االولػػى بػػوزف نسػػبي

ــوطني الفمســطيني) تػػال ذلػػؾ (، %70.05) حصػػمت عمػػى المرتبػػة الثانيػػة بػػوزف نسػػبي( المشــروع ال
ــة المــدى ــر فمســطين) االىــداف االســتراتيجيو طويم  حصػػؿ عمػػى المرتبػػة الثالثػػة بػػوزف نسػػبي( تحري

وىػذه النسػبة تػدؿ ( %77.16) اما الدرجػة الكميػة لالسػتبانة حصػمت عمػى وزف نسػبي(، 71.97%)
لػػػثالث لكافػػػة األىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية الفمسػػػطينية ا( 4.444) عمػػػى درجػػػة مرتفعػػػة ودالػػػة معنويػػػًا عنػػػد

أبػو ىػداؼ ، 4411الغامدي ، 4488، عيسى) ونتائج ىذه الدراسة اتفقت مع نتائج كالً مف دراسات
الغامدي ، 4446العازمي ) كما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسات سابقة كاًل مف( 4411
  .(4414الرقب ، 4411
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ى  : السؤال الثالث من أسئمة الدراسة تحميل نتائج( ثالثاً 

 : السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمىينص 

 ؟لمشعب الفمسطينيتحقيق األىداف اإلستراتيجية ب ما ىو دور القيادة التحويمية .3

بيف القيادة  α) ) معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد العالقة ولإلجابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث باستخداـ
 .لدى القيادات السياسية الفمسطينية في قطاع التحويمية وتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية

 ( 33) جدول
سية السيات ادالقيالدى  تيجيواستر الاف اىدالالتحويمية وتحقيق ادة القياط بين ارتبال امل امع

 ع غزةالفمسطينية في قطا

 

ول ال البعد ا
ف اىدالا

 تيجيواستر الا
 لمدىاقصيرة 

لبعد ا)
 ( لتنظيميا

ي نالثالبعد ا
ف اىدالا

 تيجيواستر الا
 لمرحميةا

لوطني المشروع ا)
 ( لفمسطينيا

لث الثالبعد ا
ف اىدالا

 تيجيواستر الا
 لمدىاطويمة 

تحرير )
 ( فمسطين

لدرجة ا
لكمية ا
ف اىدلال

 تيجيواستر الا
 لفمسطينية ا

 0.231** 0.100 0.172* 0.314** ( اريزمالكا) ليالمثاثير التاول ال البعد ا
 0.434** 0.340** 0.198* 0.425** ( مكينلتا) ليالمثالسموك اي نالثالبعد ا

 0.332** 0.193* 0.163* 0.465** مياليال الحفز الث الثالبعد ا
 0.386** 0.200* 0.261** 0.435** لفكريةارة استثالابع الر البعد ا

 0.218** 0.001 0.290** 0.256** لفرديةات ار اعتبالامس الخالبعد ا
 0.461** 0.243** 0.287** 0.539** لتحويميةادة القياة ناستبلكمية الالدرجة ا

 4.448= ( 4.41) لةوعند مستوى دال( 159) لجدولية عند درجة حريةا**ر 
  4.159= ( 4.45) لةوعند مستوى دال( 159) لجدولية عند درجة حريةا*ر 

لتحويميػػػة وتحقيػػػؽ ادة القيػػػاطيػػػة موجبػػػة بػػػيف ارتباقػػػة بؽ وجػػػود عالالسػػػالجػػػدوؿ ايتضػػػح مػػػف 
بمعنػػػى أف ىنػػػاؾ تػػػأثير ، ع غػػػزةالفمسػػػطينية فػػػي قطػػػاسػػػية اسيلات ادالقيػػػالػػػدى  تيجيواسػػػتر الا ؼاىػػػدالا

واضح وايجابي ألبعاد القائد التحويمي الفمسطيني عمى تحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية الفمسطينية وىػذا 
توجـد عالقـة ذات داللـة ) أننػا نػرفض الفػرض العػدمي ونقبػؿ بػالفرض البػديؿ يدؿ بشكؿ واضح عمػى
بـين القيـادة التحويميـة وتحقيـق االىـداف االسـتراتيجيو لـدى ( α ≤ 0.05) احصائية عنـد مسـتوى

 ( القيادات السياسية الفمسطينية في قطاع غزة.
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ى ىنا إلى اف وجود ىذه العالقة االرتباطيػة القويػة بػيف األبعػاد المختمفػة لمقيػادة  الباحثويشير 
ة تعػػزى إلػػى أف كافػػة القيػػادة الفمسػػطينية بجميػػع أطيافيػػا التحويميػػة واألىػػداؼ اإلسػػتراتيجية الفمسػػطيني

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 

نجييػة عمػى جػذوة الصػراع الفمسػطيني مشػتعمة فػي مواجيػة العالفمسطينية منذ سنوات طويمػة واإلبقػاء 
 والصمؼ الصييوني سعيًا لنيؿ الحرية واالستقالؿ وتحرير كامؿ فمسطيف.

وعيسػى ، 4411المبػيض ، 4411حمػاد ) وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسػة مػع كػاًل مػف دراسػة
، Burch & walter 2007، 4414الرقػب ) واختمفت مع عدد مف الدراسات األخػرى مثػؿ( 4448

Chen, l, 2005 ) 

إلػػى أف نتػػائج ىػػذه الدراسػػة جػػاءت مطابقػػة لعػػدد مػػف  الباحــثوفػػي ضػػوء مػػا سػػبؽ يخمػػص 
الدراسات العالمية فيما يتعمؽ بعالقة أبعاد القيػادة التحويميػة وتحقيػؽ األىػداؼ اإلسػتراتيجية رغػـ عػدـ 

ا يعػػػزز ذلػػػؾ اعتبػػػار الدراسػػػة وجػػػود دراسػػػات سػػػابقة تناولػػػت قيػػػادات ناشػػػطة فػػػي العمػػػؿ السياسػػػي ممػػػ
 الحالية احد المراجع العممية الميمة لمباحثيف الحقًا في ىذا المجاؿ

 : السؤال الرابع من أسئمة الدراسة تحميل نتائج( رابعاً 

 : ينص السؤاؿ الثالث مف أسئمة الدراسة عمى

ستراتيجية حول تحقيق األىداف اإلىل توجد فروق بين اراء القيادات السياسية الفمسطينية  .4
الخبرة ، المستوى التعميمي، العمر، النوع) تعزى لعدد من المتغيرات الشخصية الفمسطينية

 .( الفصيل السياسي، التنظيمية

لفرعية لتفسير وتوضيح ات اضافتر الاحث بتحديد بعض الباـ اقولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ 
 . كؿ عمى حده اتيالفرضية ذا في ردةالو الشخصية ات المتغير ا

 : ولال الفرعي الفرض ا

ئية عنــد احصــالــة ت دال اتوجــد فــروق ذ ال: سػػة عمػػىالدر اوؿ مػػف فػػروض الالفػػرض ايػػنص 
دة القيــاد ابعــاقــة لعينــة حــول عالاد افــر ابة اســتجات ابــين متوســط(  α >0.05) لــةدال مســتوى 

 ( ثىنا، ذكر) لنوعالفمسطيني ُتعزى لمتغير المشعب  تيجيواستر الاف اىدالاوتحقيق ، لتحويميةا
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ى  : يوضح ذلؾ( 10) لجدوؿا" و T. testر "اختباـ استخداب حثالباـ الفرض قا ابة عف ىذاجولال
 ( 34) جدول

 لنوعاة تعزى لمتغير ناستبرية وقيمة "ت" لالالمعيات افاحر نال ات و المتوسطا

ف احر نال ا لمتوسطا لعددا  لبعدا
مستوى  لةلدال اقيمة  قيمة "ت" ريالمعيا

 لةلدال ا
ثير التال وال البعد ا
 ( اريزمالكا) ليالمثا

 0.747 2.514 27.100 10 ثينا
 

0.456 
 

لة اغير د
 2.211 26.556 151 ذكر ائياحصا

لسموك اي نالثالبعد ا
 ( لتمكينا) ليالمثا

 0.559 5.250 24.700 10 ثينا
 

0.577 
 

لة اغير د
 2.643 24.179 151 ذكر ائياحصا

لحفز الث الثالبعد ا
 مياليال ا

 0.590 2.767 27.100 10 ثينا
 

0.556 
 

لة اغير د
 2.460 26.623 151 ذكر ائياحصا

رة استثالابع الر البعد ا
 لفكريةا

 0.183 3.399 25.000 10 ثينا
 

0.855 
 

لة اغير د
 2.842 25.172 151 ذكر ائياحصا

مس الخالبعد ا
 لفرديةات ار اعتبالا

 0.323 2.413 25.600 10 ثينا
 

0.747 
 

لة اغير د
 2.673 25.881 151 ذكر ائياحصا

ة ناستبلكمية لالالدرجة ا
 لتحويميةادة القيا

 0.360 12.002 129.500 10 ثينا
 

0.719 
 

لة اغير د
 9.076 128.411 151 ذكر ائياحصا

ف اىدالاول ال البعد ا
قصيرة  تيجيواستر الا

 ( لتنظيميالبعد ا) لمدىا

 0.260 5.982 37.300 10 ثينا
 

0.795 
 

لة اغير د
 4.314 37.675 151 ذكر ائياحصا

ف اىدالاي نالثالبعد ا
 لمرحميةا تيجيواستر الا

لوطني المشروع ا)
 ( لفمسطينيا

 3.307 27.400 10 ثينا
1.794 

 
0.075 

 
لة اغير د

 3.976 29.709 151 ذكر ائياحصا

ف اىدالالث الثالبعد ا
طويمة  تيجيواستر الا

 ( فمسطين تحرير) لمدىا

 0.318 4.006 28.600 10 ثينا
 

0.751 
 

لة اغير د
 3.376 28.245 151 ذكر ائياحصا

ف اىدلكمية لالالدرجة ا
 لفمسطينية ا تيجيواستر الا

 1.018 5.122 93.300 10 ثينا
 

0.310 
 

لة اغير د
 7.104 95.629 151 ذكر ائياحصا

 1.96= ( 4.45) لةد مستوى دالوعن( 159) لجدولية عند درجة حريةاقيمة "ت" 
 4.58= ( 4.41) لةوعند مستوى دال( 159) لجدولية عند درجة حريةاقيمة "ت" 
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

جميــع لجدوليػػة فػػي اقػػؿ مػػف قيمػػة "ت" المحسػػوبة اقيمػػة "ت"  فابؽ السػػالجػػدوؿ ايتضػػح مػػف ى
 لنوع.ائية تعزى لمتغير احصالة ت دالايدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذ اوىذد ابعالا

(  α >0.05) لـةدال ئية عنـد مسـتوى احصـالـة ت دال اتوجـد فـروق ذ ال: ئمةالقارضية لفاتم قبول 
ــين متوســط ــة حــول عالاد افــر ابة اســتجات اب ــة لعين ــاق ــاد ابع ــةادة القي ف اىــدالاوتحقيــق ، لتحويمي

 .( ثىنا، ذكر) لنوعالفمسطيني ُتعزى لمتغير المشعب  تيجيواستر الا

، مػػػػديالغا(، )4448، عيسػػػى(، )4411، ؼابػػػو ىػػػػدا) سػػػةادر ليػػػة مػػػػع الحاسػػػػة الدر ائج انتػػػ تفقـــتاو 
 وتختمف، لتحويميةادة القيالشخصية عمى ات اظيرت بعدـ وجود فروؽ تعزى لممتغير التي او ( 4411

، زميالعػػػػا(، )4414، لرقػػػػبا( )4411، مػػػػديالغا(، )Mario ،4414) سػػػػةاسػػػػة مػػػػع در الدر ائج انتػػػػ
 لتحويمية.ادة القياعمى لجنس احب ة لشخصيات اجود فروؽ تعزى لممتغير و  ظيرتالتي او (، 4446

ويبرر الباحث ذلؾ إلى أف جميع القادة الفمسطينيف عمى مختمؼ انواعيـ ونوعيـ في آف واحد لدييـ 
 نفس التوجو اإلستراتيجي فيما يتعمؽ بمسنقبؿ القضية الفمسطينية.

 : ينالثالفرعي الفرض ا

ئية عنــد احصـالــة ت دال اذ توجــد فـروق ال: سػة عمػىالدر اي مػػف فػروض نالثػالفػرض ايػنص 
دة القيــاد ابعــاقــة لعينــة حــول عالاد افــر ابة اســتجات ابــين متوســط(  α >0.05) لــةدال مســتوى 

، قلاف اماع 40) لعمرالفمسطيني ُتعزى لمتغير المشعب  تيجيواستر الاف اىدالاوتحقيق ، لتحويميةا
 ( كثراف اماع 50، اماع 40-50

 One Way دياحالايف التباسموب تحميؿ اـ اتخدساب حثالباـ الفرض قا ابة عف ىذاجولال
ANOVA. 
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

 ( 35) جدولى
لة لدال ات وقيمة "ف" ومستوى المربعالحرية ومتوسط ات ات ودرجالمربعاين ومجموع التبامصدر 

 لعمراتعزى لمتغير 

مجموع  ينالتبامصدر  لبعدا
 تالمربعا

ت ادرج
 لحريةا

متوسط 
 تالمربعا

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 لةلدال ا

ى مستو 
 لةلدال ا

ثير التاول ال البعد ا
 ( اريزمالكا) ليالمثا

 0.729 3.627 2 7.254 تالمجموعابيف 
 

0.484 
 

لة اغير د
 4.973 158 785.690 تالمجموعاخؿ اد ائياحصا

  160 792.944 لمجموعا

لسموك اي نالثالبعد ا
 ( لتمكينا) ليالمثا

 0.103 0.844 2 1.689 تالمجموعابيف 
 

0.902 
 

لة اغير د
 8.210 158 1297.131 تالمجموعاخؿ اد ائياحصا

  160 1298.820 لمجموعا

لحفز الث الثالبعد ا
 مياليال ا

 0.562 3.458 2 6.917 تالمجموعابيف 
 

0.571 
 

لة اغير د
 6.149 158 971.605 تالمجموعاخؿ اد ائياحصا

  160 978.522 لمجموعا

رة استثالابع الر البعد ا
 لفكريةا

 0.242 2.011 2 4.023 تالمجموعابيف 
 

0.785 
 

لة اغير د
 8.302 158 1311.778 تالمجموعاخؿ اد ائياحصا

  160 1315.801 لمجموعا

مس الخالبعد ا
 لفرديةات ار اعتبالا

 0.075 0.531 2 1.062 تالمجموعابيف 
 

0.928 
 

لة اغير د
 7.113 158 1123.932 تالمجموعاخؿ اد ائياحصا

  160 1124.994 لمجموعا
لكمية الدرجة ا
دة القياة ناستبال

 لتحويميةا

 0.018 1.526 2 3.051 تالمجموعابيف 
 

0.983 
 

لة اغير د
 86.463 158 13661.123 تالمجموعاخؿ اد ائياحصا

  160 13664.174 لمجموعا
ف اىدالاول ال البعد ا
قصيرة  تيجيواستر الا

لبعد ا) لمدىا
 ( لتنظيميا

 9.502 2 19.004 تالمجموعابيف 
0.485 

 
0.617 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 19.592 158 3095.517 تالمجموعاخؿ اد

  160 3114.522 لمجموعا

ف اىدالاي نالثالبعد ا
 تيجيواستر الا

لمشروع ا) لمرحميةا
 ( لفمسطينيالوطني ا

 34.515 2 69.031 تالمجموعابيف 
2.225 

 
0.111 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 15.510 158 2450.534 تالمجموعاخؿ اد

  160 2519.565 لمجموعا

ف اىدالالث الثالبعد ا
طويمة  تيجيواستر الا

تحرير ) لمدىا
 ( فمسطين

 6.652 2 13.303 تالمجموعابيف 
0.570 

 
0.566 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 11.660 158 1842.213 تالمجموعاخؿ اد

  160 1855.516 جموعلما
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى مجموع  ينالتبامصدر  لبعدا
 تالمربعا

ت ادرج
 لحريةا

متوسط 
 تالمربعا

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 لةلدال ا

ى مستو 
 لةلدال ا

لكمية الدرجة ا
ف اىدلال

 تيجيواستر الا
 لفمسطينية ا

 116.097 2 232.194 تالمجموعابيف 
2.406 

 
0.093 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 48.253 158 7624.017 تالمجموعاخؿ اد

  160 7856.211 لمجموعا

 0.71= ( 4.41) لةوعند مستوى دال( 158، 4) لجدولية عند درجة حريةاؼ 
  1.40= ( 4.45) لةوعند مستوى دال( 158، 4) لجدولية عند درجة حريةاؼ 

 لػػةلجدوليػػة عنػػد مسػػتوى دالاقػػؿ مػػف قيمػة "ؼ" المحسػػوبة اقيمػة "ؼ"  فابؽ السػػالجػػدوؿ ايتضػح مػػف 
 .لعمرائية تعزى لمتغير احصالة ت دالاتوجد فروؽ ذ و الناي اد ابعالاجميع في ( 4.45)

(  α >0.05) لـةدال ئية عنـد مسـتوى احصـالـة ت دال اتوجـد فـروق ذ ال: ئمةالقالفرضية اتم قبول 
ــين متوســط ــة حــول عالاد افــر ابة اســتجات اب ــة لعين ــاق ــاد ابع ــةادة القي ف اىــدالاوتحقيــق ، لتحويمي

 .لعمرالفمسطيني ُتعزى لمتغير المشعب  تيجيواستر الا

، مػػػػديالغا(، )4448، عيسػػػى(، )4411، ؼابػػػو ىػػػػدا) سػػػةادر ليػػػة مػػػػع الحاسػػػػة الدر ائج انتػػػ تفقـــتاو 
 سػػةاسػػة مػػع در الدر ائج انتػػ وتختمــف، فػػروؽ تعػػزى لمتغيػػر العمػػرظيػػرت عػػدـ وجػػود التػػي او ( 4411

(Mario ،4414( ،)4446، زميالعا(، )4414، لرقبا( )4411، مديالغا ،) جود و  ظيرتالتي او
 لتحويمية.ادة القياعمى  فروؽ تعزى لمتغير العمر

لقيادات السياسية الفمسطينية سواء كبارًا أو صغارًا لدييـ قواسـ ذلؾ أف كافة ا الباحثويبرر 
مشتركة فيما يتعمؽ برؤيتيـ السياسية والمستقبمية وخيػر دليػؿ عمػى ذلػؾ ال يوجػد اي فمسػطيني ميمػا 

 كاف يمكف أف يفرط بالثوابت الفسطينية أو بالقدس الشريؼ .

 : لثالثالفرعي الفرض ا

ئية عنـد مسـتوى احصـالـة ت دال اتوجـد فـروق ذ ال: سػة عمػىار لدالث مػف فػروض الثالفرض اينص 
، لتحويميـةادة القيـاد ابعـاقـة لعينـة حـول عالاد افـر ابة اسـتجات ابـين متوسـط(  α >0.05) لـةدال 

، مـةاويـة عناث) لتعميميالمستوى الفمسطيني ُتعزى لمتغير المشعب  تيجيواستر الاف اىدالاوتحقيق 
  (ات عمياسادر ، معياج، دبموم متوسط

 One Way دياحػػالايف التبػػاسػػموب تحميػػؿ اـ اسػػتخداحػػث بالباـ الفػػرض قػػا ابػػة عػػف ىػػذاجولال
ANOVA. 
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

 ( 36) جدولى
لة لدال ات وقيمة "ف" ومستوى المربعالحرية ومتوسط ات ات ودرجالمربعاين ومجموع التبامصدر 

 لتعميميالمستوى اتعزى لمتغير 

مجموع  ينالتبامصدر  لبعدا
 تالمربعا

ت ادرج
 يةلحر ا

متوسط 
 تالمربعا

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 لةلدال ا

مستوى 
 لةلدال ا

ثير التاول ال البعد ا
 ( اريزمالكا) ليالمثا

 3.466 3 10.397 تالمجموعابيف 
0.695 

 
0.556 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 4.984 157 782.547 تالمجموعاخؿ اد

  160 792.944 لمجموعا

لسموك اي نالثالبعد ا
 ( نلتمكيا) ليالمثا

 5.509 3 16.528 تالمجموعابيف 
0.675 

 
0.569 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 8.167 157 1282.292 تالمجموعاخؿ اد

  160 1298.820 لمجموعا

لحفز الث الثالبعد ا
 مياليال ا

 2.788 3 8.363 تالمجموعابيف 
0.451 

 
0.717 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 6.179 157 970.159 تالمجموعاخؿ اد

  160 978.522 لمجموعا

رة استثالابع الر البعد ا
 لفكريةا

 6.477 3 19.431 تالمجموعابيف 
0.784 

 
0.504 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 8.257 157 1296.370 تالمجموعاخؿ اد

  160 1315.801 لمجموعا

مس الخالبعد ا
 لفرديةات ار اعتبالا

 17.212 3 51.636 تالمجموعابيف 
2.518 

 
0.060 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 6.837 157 1073.357 تالمجموعاخؿ اد

  160 1124.994 لمجموعا
لكمية الدرجة ا
دة القياة ناستبال

 لتحويميةا

 61.773 3 185.319 تالمجموعابيف 
0.720 

 
0.542 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 85.853 157 13478.854 تالمجموعاخؿ اد

  160 13664.174 لمجموعا
ف اىدالاول ال البعد ا
قصيرة  تيجيواستر الا

لبعد ا) لمدىا
 ( لتنظيميا

 8.075 3 24.226 تالمجموعابيف 
0.410 

 
0.746 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 19.683 157 3090.296 تالمجموعاخؿ اد

  160 3114.522 لمجموعا

ف اىدالاي نالثالبعد ا
 تيجيواستر الا

لمشروع ا) لمرحميةا
 ( لفمسطينيالوطني ا

 23.075 3 69.226 تالمجموعابيف 
1.479 

 
0.223 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 15.607 157 2450.339 تالمجموعاخؿ اد

  160 2519.565 لمجموعا

 لة عنداد 0.002 5.095 54.870 3 164.611 تالمجموعابيف ف اىدالالث الثالبعد ا
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 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

ى مجموع  ينالتبامصدر  لبعدا
 تالمربعا

ت ادرج
 يةلحر ا

متوسط 
 تالمربعا

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 لةلدال ا

مستوى 
 لةلدال ا

طويمة  تيجيواستر الا
تحرير ) لمدىا

 ( فمسطين

 4.41   10.770 157 1690.905 تالمجموعاخؿ اد

  160 1855.516 لمجموعا

لكمية الدرجة ا
ف اىدلال

 تيجيواستر الا
 لفمسطينية ا

 142.414 3 427.242 تالمجموعابيف 
3.010 

 
0.032 

 
لة عند اد

4.45 
 47.318 157 7428.970 تالمجموعاخؿ اد

  160 7856.211 لمجموعا

 1.88= ( 4.41) لةوعند مستوى دال( 157، 1) لية عند درجة حريةلجدو اؼ 
  4.65= ( 4.45) لةوعند مستوى دال( 157، 1) لجدولية عند درجة حريةاؼ 

جميـع لجدوليػة فػي اقػؿ مػف قيمػة "ؼ" المحسػوبة اقيمػة "ؼ"  فابؽ السػالجػدوؿ ايتضح مػف 
       لكميــة ا      لدرجــة  او  (             تحريــر فمســطين )   ى   لمــد ا      طويمــة        تيجيو ا    ســتر  ال ا  ف  ا  ىــد ال ا   لــث  ا  لث ا     لبعــد  ا اد عــدابعــالا

ـــد  لال ئية تعػػػزى لمتغيػػػر احصػػػالػػػة ت دالاتوجػػػد فػػػروؽ ذ و النػػػاي ا  ،          لفمســـطينية ا       تيجيو ا    ســـتر  ال ا  ف  ا  ى
 لتعميمي.المستوى ا

 لػػػػةلجدوليػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى دالاكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة "ؼ" المحسػػػػوبة اقيمػػػػة "ؼ"  فايتضػػػػح  اكمػػػػ
       لكميـة ا      لدرجـة  او  (             تحريـر فمسـطين )      لمـدى ا      طويمـة        تيجيو ا    سـتر  ال ا  ف  ا  ىـد ال ا   لـث  ا  لث ا     لبعد  افػي ( 4.45)

لمسـتوى ائية تعزى لمتغير احصالة ت دالاو توجد فروؽ ذناي ا  ،          لفمسطينية ا       تيجيو ا    ستر  ال ا  ف  ا  ىد  لال
 لتعميمي.ا

ذلػؾ إلػى اىتمػاـ الشػعب الفسػطيني يبشػكؿ عػاـ بػالتعميـ وىػذا مػا اثػر ايجابػًا  الباحـث ويعزي
 صمب المجتمع الفمسطيني .ـ جزء مف عمى القيادات السياسية الفمسطينية والذيف ى
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 ىالخامسىالفصل
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ى   ليـة توضـح التاول الجـدالبعـدي و ا  ر شـيفيواختبـام اسـتخداحـث بالبام الفروق قاه اتجاولمعرفة
 :  ذلك

 ( 37) جدول
تعزى ( تحرير فمسطين) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاف اىدالالث الثالبعد افى شيفيو ر اختبايوضح 

 لتعميميالمستوى المتغير 

 
 ات عمياسادر  معياج دبموم متوسط مةاع ويةناث

26.739 28.400 27.940 29.971 
 0 26.739 مةاوية عناث

   
 0 1.661 28.400 دبموم متوسط

  
 0 0.460 1.201 27.940 معياج

 
 0 2.032* 1.571 3.232* 29.971 ات عمياسادر 

 4.41لة عند ا*د

لح الص العميات اسالدر امة و العاوية نالثابؽ وجود فروؽ بيف السالجدوؿ ايتضح مف 
ولـ يتضح فروؽ في ، العميات اسالدر الح الص العميات اسالدر امعي و الجاوبيف ، العميات اسالدر ا
 خرى.الات المستويا

 ( 38) جدول رقم
لمستوى اتعزى لمتغير  لفمسطينيةا تيجيواستر الاف اىدلكمية لالالدرجة اشيفيو ر اختبايوضح 

 لتعميميا

 
 ات عمياسادر  معياج وم متوسطدبم مةاوية عناث

92.957 95.450 95.036 98.229 
    0 92.957 مةاوية عناث

 0 2.493 95.450 دبموم متوسط
  

 0 0.414 2.080 95.036 معياج
 

 0 3.192* 2.779 5.272* 98.229 ات عمياسادر 
 4.41لة عند ا*د

لة ت دال اتوجد فروق ذ: ةئمالقالفرضية اتم رفض : من خالل الجدولين السابقين نجد أنو 
د ابعاقة لعينة حول عالاد افر ابة استجات ابين متوسط(  α >0.05) لةدال ئية عند مستوى احصا
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ى لمستوى الفمسطيني ُتعزى لمتغير المشعب  تيجيواستر الاف اىدالاوتحقيق ، لتحويميةادة القيا
 لتعميمي.ا

سية السيات ادالقيا فا لىايرة لكبابة استجالاى لمثؿ ىذه دالذي السبب ا اىذ حثالبا ويعزي
 لي.العالتعميـ المعرفة و افة و الثقاٍؿ مف الفمسطينية عمى مستوى عا

ظيرت عدـ وجود التي او ( 4411، ؼابو ىدا) سةالية مع در الحاسة الدر ائج انت تفقتاو 
(، 4411، مديالغا) سةاوتتفؽ مع در ، لتحويميةادة القيالعممي عمى المؤىؿ افروؽ تعزى لمتغير 

(Mario R. Keys, 2010،) (4448، عيسى ،) ظيرت عدـ وجود فروؽ تعزى التي او
 ، لتحويميةادة القيالشخصية عمى ات الممتغير 

ظيرت التي او ( Mario ،4414( )4410، فاكنع) سةامع در أيضًا سة الدر ائج انت وتختمف
، مديالغا) سةادر لتحويمية وتختمؼ مع ادة القيالعممي عمى المؤىؿ اعدـ وجود فروؽ تعزى لمتغير 

فروؽ جود و ظيرت التي او ( 4411، مديالغا(، )4446، زميالعا(، )4414، لرقبا( )4411
 .لتحويميةادة القياعمى  تعزى لممتغير المستوى التعميمي

 : بعالر الفرعي الفرض ا

ئية عنــد مســتوى احصــالــة ت دال اتوجــد فــروق ذ ال: سػة عمػػىالدر ابػع مػػف فػػروض الر الفػػرض ايػنص 
، لتحويميـةادة القيـاد ابعـاقـة لعينـة حـول عالاد افـر ابة اسـتجات ابـين متوسـط( α >5 0.0) لـةدال 

 10قــل مــن ا) لتنظيميــةالخبـرة الفمســطيني ُتعــزى لمتغيــر المشـعب  تيجيواســتر الاف اىــدالاوتحقيـق 
 ( كثرام فاع 30، ماع 30-20، ماع 20-10، ماعو ا

 One Way دياحػػالايف التبػػاؿ سػػموب تحميػػاـ اسػػتخداحػػث بالباـ الفػػرض قػػا ابػػة عػػف ىػػذاجولال
ANOVA. 
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 ( 39) جدولى
لة لدال ات وقيمة "ف" ومستوى المربعالحرية ومتوسط ات ات ودرجالمربعاين ومجموع التبامصدر 

 لتنظيميةالخبرة اتعزى لمتغير 

مجموع  ينالتبامصدر  لبعدا
 تالمربعا

ت ادرج
 لحريةا

متوسط 
 تالمربعا

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 لةلدال ا

مستوى 
 لةلدال ا

ثير التاول ال البعد ا
 ( اريزمالكا) ليالمثا

 5.943 3 17.828 تالمجموعابيف 
1.204 

 
0.310 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 4.937 157 775.116 تالمجموعاخؿ اد

  160 792.944 لمجموعا

لسموك اي نالثالبعد ا
 ( لتمكينا) ليالمثا

 6.684 3 20.053 تالمجموعابيف 
0.821 

 
0.484 

 
لة اد غير
 ائياحصا

 8.145 157 1278.767 تالمجموعاخؿ اد
  160 1298.820 لمجموعا

لحفز الث الثالبعد ا
 مياليال ا

 1.749 3 5.246 تالمجموعابيف 
0.282 

 
0.838 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 6.199 157 973.276 تالمجموعاخؿ اد

  160 978.522 لمجموعا

رة استثالابع الر البعد ا
 لفكريةا

 13.475 3 40.424 تالمجموعابيف 
1.659 

 
0.178 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 8.123 157 1275.378 تالمجموعاخؿ اد

  160 1315.801 لمجموعا

مس الخالبعد ا
 لفرديةات ار اعتبالا

 14.912 3 44.736 تالمجموعابيف 
2.167 

 
0.094 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 6.881 157 1080.258 تالمجموعاخؿ اد

  160 1124.994 لمجموعا
لكمية الدرجة ا
دة القياة ناستبال

 لتحويميةا

 131.428 3 394.285 تالمجموعابيف 
1.555 

 
0.203 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 84.522 157 13269.889 تالمجموعاخؿ اد

  160 13664.174 لمجموعا
ف اىدالاول ال البعد ا
قصيرة  تيجيواستر الا

لبعد ا) دىلما
 ( لتنظيميا

 23.264 3 69.792 تالمجموعابيف 
1.200 

 
0.312 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 19.393 157 3044.730 تالمجموعاخؿ اد

  160 3114.522 لمجموعا

ف اىدالاي نالثالبعد ا
 تيجيواستر الا

لمشروع ا) لمرحميةا
 ( لفمسطينيالوطني ا

 56.938 3 170.813 تالمجموعابيف 
3.806 

 
0.011 

 
لة اد
 4.45عند

 14.960 157 2348.752 تالمجموعاخؿ اد

  160 2519.565 لمجموعا

لة اد 0.002 5.257 56.463 3 169.390 تالمجموعابيف ف اىدالالث الثالبعد ا
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ى مجموع  ينالتبامصدر  لبعدا
 تالمربعا

ت ادرج
 لحريةا

متوسط 
 تالمربعا

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 لةلدال ا

مستوى 
 لةلدال ا

طويمة  تيجيواستر الا
تحرير ) لمدىا

 ( فمسطين

 4.41عند   10.740 157 1686.125 تالمجموعاخؿ اد

  160 1855.516 جموعلما

لكمية الدرجة ا
ف اىدلال

 تيجيواستر الا
 لفمسطينية ا

 230.814 3 692.443 تالمجموعابيف 
5.058 

 
0.002 

 
لة اد
 4.45عف

 45.629 157 7163.768 تالمجموعاخؿ اد

  160 7856.211 لمجموعا

 1.88= ( 4.41) لةوعند مستوى دال( 157، 1) لجدولية عند درجة حريةاؼ 
  4.65= ( 4.45) لةوعند مستوى دال( 157، 1) لجدولية عند درجة حريةاؼ 

جميـع لجدوليػة فػي اقػؿ مػف قيمػة "ؼ" المحسػوبة اقيمػة "ؼ"  فابؽ السػالجػدوؿ ايتضح مػف 
لػث الثالبعػد او ( لفمسػطينيالوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاؼ اىدالاي نالثالبعد ا اد عدابعالا
 تيجيواسػػػػػتر الاؼ اىػػػػػدلال لكميػػػػػةالدرجػػػػػة او ( تحريػػػػػر فمسػػػػػطيف) لمػػػػػدىاطويمػػػػػة  تيجيوار سػػػػػتالاؼ اىػػػػػدالا
 لتنظيمية.الخبرة ائية تعزى لمتغير احصالة ت دالاتوجد فروؽ ذ و الناي ا، لفمسطينيةا

 لػػػػةلجدوليػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى دالاكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة "ؼ" المحسػػػػوبة اقيمػػػػة "ؼ"  فايتضػػػػح  اكمػػػػ
لبعػػػد او ( لفمسػػػطينيالػػػوطني المشػػػروع ا) لمرحميػػػةا تيجيواسػػػتر الاؼ اىػػػدالاي نالثػػػالبعػػػد افػػػي ( 4.45)
 تيجيواسػتر الاؼ اىػدلال لكميػةالدرجػة او ( تحريػر فمسػطيف) لمػدىاطويمػة  تيجيواسػتر الاؼ اىػدالالث الثا
 .لتنظيميةالخبرة ائية تعزى لمتغير احصالة ت دالاو توجد فروؽ ذناي ا، لفمسطينيةا

(  α >0.05) لـةدال ئية عنـد مسـتوى احصـالـة ت دال اوق ذتوجد فر  ال: ئمةالقالفرضية اتم رفض 
ــين متوســط ــة حــول عالاد افــر ابة اســتجات اب ــة لعين ــاق ــاد ابع ــةادة القي ف اىــدالاوتحقيــق ، لتحويمي

 20-10، ماعــو ا 10قــل مــن ا) لتنظيميــةالخبــرة الفمســطيني ُتعــزى لمتغيــر المشــعب  تيجيواســتر الا
 ( كثرام فاع 30، ماع 30-20، ماع

لتػػػي او (، 4411، داحمػػػ(، )4411، ؼابػػػو ىػػػدا) سػػػةاليػػػة مػػػع در الحاسػػػة الدر اج ئاتفقػػػت نتػػػاو 
 سػػةاسػػة مػػع در الدر ائج اوتختمػػؼ نتػػ، لتحويميػػةادة القيػػاعمػػى لمخبػػرة عػػدـ وجػػود فػػروؽ تعػػزى ظيػػرت ا
(Mario ،4414( ،)2005(، )4446، زميالعا(، )4448، عيسى(، )4411، مديالغاChien-

L. Liu ) لتحويمية.ادة القياعمى  التنظيمية لمخبرةزى جود فروؽ تعظيرت و التي او 
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ى ذلػػػؾ إلػػػى التػػػأطير التنظيمػػػي المبكػػػر لإلنسػػػاف الفمسػػػطيني وانخراطػػػو لفتػػػرات  الباحـــثويبػػػرر 
 طويمة مف الزمف تكوف كفيمة باكسابو الخبرة والحنكة عمى اكمؿ وجو .

ليػة توضػح التاوؿ الجػدالبعػدي و ار شػيفيو اختبػاـ اسػتخداحػث بالباـ الفػروؽ قػاه اتجػاولمعرفة 
 :  ذلؾ

 ( 40) جدول
لوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاف اىدالاي نالثالبعد ا شيفيو فير اختبايوضح 

 لتنظيميةالخبرة اتعزى لمتغير ( لفمسطينيا

 
 كثرام فاع 30 ماع 20-30 ماع 10-20 ماعو ا 10قل من ا

27.400 28.736 30.451 30.182 
    0 27.400 ماعو ا 10قل من ا

 0 1.336 28.736 ماع 20-10
  

 0 1.715 3.051* 30.451 ماع 30-20
 

 0 0.269 1.446 2.782* 30.182 كثرام فاع 30
 4.41لة عند ا*د

لح مف اـ لصاع 14-44وـ اعو ا 14قؿ مف الابؽ وجود فروؽ بيف السالجدوؿ ايتضح مف 
ولـ يتضح فروؽ ، كثراـ فاع 14لح اكثر لصاـ فاع 14ـ واعو ا 14قؿ مف الاوبيف ، ـاع 44-14
 خرى.الار اعمالافي 

 ( 41) جدول
تعزى ( تحرير فمسطين) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاف اىدالالث الثالبعد ا شيفيو فير اختبايوضح 

 لتنظيميةالخبرة المتغير 

 
 كثرام فاع 30 ماع 20-30 ماع 10-20 ماعو ا 10قل من ا

27.133 27.906 28.000 30.773 
 0 27.133 ماعو ا 10قل من ا

   
   0 0.772 27.906 ماع 20-10
 0 0.094 0.867 28.000 ماع 30-20

 
 0 2.773 2.867 3.639* 30.773 كثرام فاع 30

 4.41لة عند ا*د
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لح اكثر لصاف ـاع 14وـ اعو ا 14قؿ مف الابؽ وجود فروؽ بيف السالجدوؿ ايتضح مف ى
 خرى.الار اعمالاولـ يتضح فروؽ في ، كثراـ فاع 14

 ( 42) جدول
لخبرة الفمسطينية تعزى لمتغير ا تيجيواستر الاف اىدلكمية لالالدرجة ا شيفيو فير اختبايوضح 

 لتنظيميةا

 
 كثرام فاع 30 ماع 20-30 ماع 10-20 ماعو ا 10قل من ا

90.200 94.679 96.282 98.455 
 0 90.200 ماعو ا 10قل من ا

   
 0 4.479 94.679 ماع 20-10

  
 0 1.602 6.082* 96.282 ماع 30-20

 
 0 2.173 3.775 8.255* 98.455 كثرام فاع 30

 4.41لة عند ا*د

لح مف اـ لصاع 14-44وـ اعو ا 14قؿ مف الابؽ وجود فروؽ بيف السالجدوؿ ايتضح مف 
ولـ يتضح فروؽ ، كثراـ فاع 14لح اكثر لصاـ فاع 14ـ واعو ا 14قؿ مف الاوبيف ، ـاع 44-14
 خرى.الار اعمالافي 

(  α >0.05) لـةدال ئية عنـد مسـتوى احصـالـة ت دال اتوجد فروق ذ ال: ئمةالقالفرضية اتم رفض 
ــين متوســط ــة حــول عالاد افــر ابة اســتجات اب ــة لعين ــاق ــاد ابع ــةادة القي ف اىــدالاوتحقيــق ، لتحويمي

 لتنظيمية.الخبرة الفمسطيني ُتعزى لمتغير المشعب  تيجيواستر الا

معظػػػـ  فالكبيػػػرة ىػػػو نتيجػػػة ابة اسػػػتجالاؿ ىػػػذه لمثػػػ دىالػػػذي السػػػبب ا اىػػػذ حـــثالباويعػػػزو 
طػػػر الات طويمػػػة ضػػػمف افيػػػة نتيجػػػة عمميػػػـ لسػػػنو الكالتنظيميػػػة الخبػػػرة ا امتمكػػػو الفمسػػػطينية ات ادالقيػػػا
 ئميـ.اخؿ فصالحركية دالتنظيمية و ا

 : مسالخالفرعي الفرض ا

عنـد مسـتوى  ئيةاحصـالة ت دال اتوجد فروق ذ ال: سة عمػىالدر امس مف فروض الخالفرض اينص 
، لتحويميـةادة القيـاد ابعـاقـة لعينـة حـول عالاد افـر ابة اسـتجات ابـين متوسـط(  α >0.05) لـةدال 

، فـتح، ساحمـ) سـيالسيالفصـيل الفمسطيني ُتعزى لمتغير المشعب  تيجيواستر الاف اىدالاوتحقيق 
 ( طيةالديمقر الجبية ا، لشعبيةالجبية ا، ميسالالاد الجيا
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ى  One Way دياحالايف التباسموب تحميؿ اـ استخداحث بالباـ اقلفرض ا ابة عف ىذاجولال
ANOVA. 

 ( 43) جدول
لة لدال ات وقيمة "ف" ومستوى المربعالحرية ومتوسط ات ات ودرجالمربعاين ومجموع التبامصدر 

 سيالسيالفصيل اتعزى لمتغير 

مجموع  ينالتبامصدر  لبعدا
 تالمربعا

ت ادرج
 لحريةا

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" تالمربعا

 لةلدال ا
مستوى 

 لةلدال ا

ثير التاول ال البعد ا
 ( اريزمالكا) ليالمثا

 8.575 4 34.300 تالمجموعابيف 
1.763 

 
0.139 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 4.863 156 758.644 تالمجموعاخؿ اد

  160 792.944 لمجموعا

لسموك اي نالثالبعد ا
 ( لتمكينا) ليالمثا

 14.187 4 56.746 تالمجموعابيف 
1.782 

 
0.135 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 7.962 156 1242.073 تالمجموعاخؿ اد

  160 1298.820 لمجموعا

لحفز الث الثالبعد ا
 مياليال ا

 5.319 4 21.278 تالمجموعابيف 
0.867 

 
0.485 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 6.136 156 957.244 تالمجموعاخؿ اد

  160 978.522 لمجموعا

رة استثالابع الر البعد ا
 لفكريةا

 8.736 4 34.946 تالمجموعابيف 
1.064 

 
0.376 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 8.211 156 1280.856 تالمجموعاخؿ اد

  160 1315.801 لمجموعا

مس الخالبعد ا
 لفرديةات ار اعتبالا

 39.915 4 159.660 تالمجموعابيف 
6.450 

 
0.000 

 
لة اد
 4.41عند

 6.188 156 965.334 تالمجموعاؿ خاد
  160 1124.994 لمجموعا

لكمية الدرجة ا
دة القياة ناستبال

 لتحويميةا

 183.813 4 735.251 تالمجموعابيف 
2.218 

 
0.070 

 
لة اغير د

 ائياحصا
 82.878 156 12928.923 تالمجموعاخؿ اد

  160 13664.174 لمجموعا
ف اىدالاول ال البعد ا
قصيرة  تيجيواستر الا

لبعد ا) لمدىا
 ( لتنظيميا

 113.690 4 454.759 تالمجموعابيف 
6.668 

 
0.000 

 
لة اد
 4.41عند

 17.050 156 2659.763 تالمجموعاخؿ اد

  160 3114.522 لمجموعا

ف اىدالاي نالثالبعد ا
 تيجيواستر الا

 14.817 173.420 4 693.681 تالمجموعابيف 
 

0.000 
 

لة اد
 11.704 156 1825.885 تالمجموعاخؿ اد 4.41عند
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ى مجموع  ينالتبامصدر  لبعدا
 تالمربعا

ت ادرج
 لحريةا

متوسط 
 تالمربعا

قيمة  قيمة "ف"
 لةلدال ا

مستوى 
 لةلدال ا

لمشروع ا) لمرحميةا
 ( لفمسطينيالوطني ا

  160 2519.565 لمجموعا

ف اىدالالث الثالبعد ا
طويمة  تيجيواستر الا

تحرير ) لمدىا
 ( فمسطين

 211.136 4 844.544 تالمجموعابيف 
32.580 

 
0.000 

 
لة اد
 4.41عند

 6.481 156 1010.971 تالمجموعاخؿ اد

  160 1855.516 لمجموعا

لكمية الدرجة ا
ف اىدلال

 تيجيواستر الا
 لفمسطينية ا

 869.782 4 3479.127 تالمجموعابيف 
30.999 

 
0.000 

 
لة اد
 4.41عند

 28.058 156 4377.084 تالمجموعاخؿ اد

  160 7856.211 لمجموعا

 1.01= ( 4.41) لةعند مستوى دالو ( 156، 0) لجدولية عند درجة حريةاؼ 
  4.01= ( 4.45) لةوعند مستوى دال( 156، 0) لجدولية عند درجة حريةاؼ 

    ثير  ا  لتـ الجدوليػة فػي اقػؿ مػف قيمػة "ؼ" المحسػوبة اقيمة "ؼ"  فابؽ السالجدوؿ ايتضح مف 
       لكميـة ا      لدرجة  ا  و         لفكرية ا   رة  ا   ستث ال ا     مي و  ا  لي  ال  ا     لحفز  ا  و   (       لتمكين ا )    لي ا   لمث ا      لسموك  ا  و   (  ا    ريزم ا  لك ا )    لي ا   لمث ا

لفصػػػيؿ ائية تعػػػزى لمتغيػػػر احصػػػالػػػة ت دالاتوجػػػد فػػػروؽ ذ و النػػػاي ا  ،         لتحويميـــة ا   دة  ا   لقيـــ ا  ة  ن ا   ســـتب ال
 .سيالسيا

 لػػػػةلجدوليػػػػة عنػػػػد مسػػػػتوى دالاكبػػػػر مػػػػف قيمػػػػة "ؼ" المحسػػػػوبة اقيمػػػػة "ؼ"  فايتضػػػػح  اكمػػػػ
  (        لتنظيمي ا     لبعد  ا )      لمدى ا      قصيرة        تيجيو ا    ستر  ال ا  ف  ا  ىد ال ا    ول  ال  ا     لبعد  ا         لفردية و  ا  ت  ا  ر  ا   عتب ال افي ( 4.45)
  ف  ا  ىد ال ا   لث  ا  لث ا     لبعد  ا  و   (         لفمسطيني ا      لوطني  ا       لمشروع  ا )         لمرحمية ا       تيجيو ا    ستر  ال ا  ف  ا  ىد ال ا  ي  ن ا  لث ا     لبعد  ا  و 
  ،          لفمسـطينية ا       تيجيو ا    سـتر  ال ا  ف  ا  ىـد  لال       لكميـة ا      لدرجـة  او  (             تحريـر فمسـطين )      لمدى ا      طويمة        تيجيو ا    ستر  ال ا
توجػد  و النػاي ا  ،         لتحويميـة ا   دة  ا  قيـ ل ا  ة  ن ا   سـتب الئية تعزى لمتغيػر احصالة ت دالاو توجد فروؽ ذناي ا

 سي.السيالفصيؿ ائية تعزى لمتغير احصالة ت دالافروؽ ذ

(  α >0.05) لـةئية عنـد مسـتوى دال احصـالـة ت دال اتوجد فروق ذ ال: ئمةالقالفرضية ارفض تم 
ــين متوســط ــة حــول عالاد افــر ابة اســتجات اب ــة لعين ــاق ــاد ابع ــةادة القي ف اىــدالاوتحقيــق ، لتحويمي

، ميسـالالاد الجيـا، فتح، ساحم) سيالسيالفصيل الفمسطيني ُتعزى لمتغير المشعب  يجيوتاستر الا
 ( طيةالديمقر الجبية ا، لشعبيةالجبية ا
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ى ليػة توضػح التاوؿ الجػدالبعػدي و ار شػيفيو اختبػاـ اسػتخداحػث بالباـ الفػروؽ قػاه اتجػاولمعرفة 
 :  ذلؾ

 ( 44) جدول
 سيالسيالفصيل الفردية تعزى لمتغير ات ار اعتبالامس الخالبعد ا شيفيو فير اختبايوضح 

 
د الجيا فتح ساحم

لجبية ا لشعبيةالجبية ا ميسالالا
 طيةالديمقر ا

26.683 26.152 24.279 26.941 26.071 
 0 26.683 ساحم

    
    0 0.531 26.152 فتح

 0 1.873* 2.404* 24.279مي سالالاد الجيا
  

 0 2.662* 0.789 0.258 26.941 لشعبيةالجبية ا
 

 0 0.870 1.792 0.081 0.611 26.071 طيةالديمقر الجبية ا
 4.41لة عند ا*د

وبيف ، سالح حمامي لصسالالاد الجياس و ابؽ وجود فروؽ بيف حمالسالجدوؿ ايتضح مف 
 خرى.الائؿ الفصاولـ يتضح فروؽ في ، لشعبيةالجبية الح الشعبية لصالجبية امي و سالالاد الجيا

 ( 45) جدول
 تعزى( لتنظيميالبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاف اىدالاول ال البعد ا شيفيو فير اختبايوضح 

 سيالسيالفصيل المتغير 

 
د الجيا فتح ساحم

 ميسالالا
لجبية ا
 لشعبيةا

لجبية ا
 طيةالديمقر ا

38.390 35.065 38.488 39.706 38.929 
 0 38.390 ساحم

    
 0 3.325* 35.065 فتح

   
 0 3.423* 0.098 38.488 ميسالالاد الجيا

  
 0 1.218 4.641* 1.316 39.706 لشعبيةالجبية ا

 
 0 0.777 0.440 3.863 0.538 38.929 طيةالديمقر الجبية ا

 4.41لة عند ا*د
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د الجياوبيف فتح و ، سالح حماس وفتح لصابؽ وجود فروؽ بيف حمالسالجدوؿ ايتضح مف ى
ولـ يتضح ، لشعبيةالجبية الح الشعبية لصالجبية افتح و وبيف ، ميسالالاد الجيالح امي لصسالالا

 خرى.الائؿ الفصافروؽ في 

 ( 46) جدول
لوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاف اىدالاي نالثالبعد ا شيفيو فير اختبايوضح 

 سيالسيالفصيل اتعزى لمتغير ( لفمسطينيا

 
د الجيا فتح ساحم

 ميسالالا
لجبية ا
 لشعبيةا

لجبية ا
 طيةامقر لديا

31.732 26.891 31.256 28.118 28.571 
     0 31.732 ساحم

 0 4.840* 26.891 فتح
   

 0 4.365* 0.476 31.256 ميسالالاد الجيا
  

 0 3.138* 1.226 3.614* 28.118 لشعبيةالجبية ا
 

 0 0.454 2.684 1.680 3.160 28.571 طيةالديمقر الجبية ا
 4.41لة عند ا*د

د الجياوبيف فتح و ، سالح حماس وفتح لصابؽ وجود فروؽ بيف حمالساوؿ لجدايتضح مف 
ولـ يتضح ، لشعبيةالجبية الح الشعبية لصالجبية اوبيف فتح و ، ميسالالاد الجيالح امي لصسالالا

 خرى.الائؿ الفصافروؽ في 
 ( 47) جدول

تعزى ( رير فمسطينتح) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاف اىدالالث الثالبعد ا شيفيو فير اختبايوضح 
 سيالسيالفصيل المتغير 

 
د الجيا فتح ساحم

 ميسالالا
لجبية ا
 لشعبيةا

لجبية ا
 طيةالديمقر ا

31.610 27.283 25.651 29.882 27.786 
 0 31.610 ساحم

    
    0 4.327* 27.283 فتح

 0 1.631 5.959* 25.651 ميسالالاد الجيا
  

 0 4.231* 2.600* 1.727 29.882 لشعبيةالجبية ا
 

 0 2.097 2.135 0.503 3.824* 27.786 طيةالديمقر الجبية ا
 4.41لة عند ا*د



 حتليل نتائج الدراسةىىىى    
       

151 

 

 ىالخامسىالفصل

 الدرادةىنتائجىتحلول

س احم وبيف، ساحملح اس وفتح لصابؽ وجود فروؽ بيف حمالسالجدوؿ ايتضح مف ى
وبيف فتح ، سالح حماطية لصالديمقر الجبية اس و اوبيف حم، سالح حمامي لصسالالاد الجياو 
لجبية الح الشعبية لصالجبية امي و سالالا دالجياوبيف ، لشعبيةا لجبيةالح الشعبية لصالجبية او 
 خرى.الائؿ الفصاولـ يتضح فروؽ في ، لشعبيةا

 ( 48) جدول
لفصيل الفمسطينية تعزى لمتغير ا تيجيواستر الاف اىدلكمية لالالدرجة ا شيفيو فير اختبايوضح 

 سيالسيا

 
 فتح ساحم

د الجيا
 ميسالالا

لجبية ا
 لشعبيةا

لجبية ا
 طيةالديمقر ا

101.732 89.239 95.395 97.706 95.286 
 0 101.732 ساحم

    
 0 12.493* 89.239 فتح

   
 0 6.156* 6.336* 95.395 ميسالالاد الجيا

  
 0 2.311 8.467* 4.026 97.706 لشعبيةالجبية ا

 
 0 2.420 0.110 6.047* 6.446* 95.286 طيةالديمقر الجبية ا

 4.41لة عند ا*د

س احم وبيف، ساحملح اس وفتح لصابؽ وجود فروؽ بيف حمالسالجدوؿ امف  يتضح
وبيف فتح ، سالح حماطية لصالديمقر الجبية اس و اوبيف حم، سالح حمامي لصسالالاد الجياو 
، لشعبيةالجبية الح الشعبية لصالجبية اوبيف فتح و ، ميسالالاد الجيالح امي لصسالالاد الجياو 

 خرى.الائؿ الفصاولـ يتضح فروؽ في ، طيةالديمقر الجبية الح اطية لصالديمقر الجبية اوبيف فتح و 

(  α >0.05) لةدال ئية عند مستوى احصالة ت دال اتوجد فروق ذ ال: ئمةالقالفرضية اتم قبول 
ف اىدالاوتحقيق ، لتحويميةادة القياد ابعاقة لعينة حول عالاد افر ابة استجات ابين متوسط

 سي.السيالفصيل اي ُتعزى لمتغير لفمسطينالمشعب  تيجيواستر الا

ت ادالقياجميع  فا لىالكبيرة ابة استجالاؿ ىذه دى لمثالذي السبب ا اىذ حثالباويعزو 
ؼ اىدالاسـ مشترؾ نحو تحقيؽ الدييـ ق -لفصيؿ ا سـاعف  -لنظر الفمسطينية بغض اسية السيا
 .افنا حثالبا الييار اشالتي الفمسطينية و ا تيجيواستر الا
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 ئجاـــــننتا
 ايمكنن، لمبحوثينات اباجالمتعمقة بات انالبياء من تبويب وتحميل اتينال اتم  نابعد 

 : ليالتالنحو اوىي عمى ، سةالدر ا اءت بيالتي جائج النتاىم اتمخيص 

 : المتعمقة بأبعاد القيادة التحويمية النتائج العامة( أوالً 

مي اليػالالحفػز ا إذ جػاء، عمػى النحػو التػالي جاءت النتائج موضػحة ترتيػب ابعػاد القيػادة التحويميػة .1
لمرتبػة ا فػيلفرديػة ات ار اعتبػالا، يػةنالثالمرتبػة ا في( اريزمالكا) ليالمثاثير التا، ولىالالمرتبة ا في
 مسػػػةالخالمرتبػػػة ا فػػػي( لتمكػػػيفا) ليالمثػػػالسػػػموؾ ا، بعػػػةالر المرتبػػػة ا فػػػيلفكريػػػة ارة اسػػػتثالا، لثػػػةالثا

 .واألخيرة
ــــــا ثيرالتػػػػػػابعػػػػػػد "أبػػػػػػرزت النتػػػػػػائج أف  .4 ــــــالكا) ليالمث لػػػػػػة عنػػػػػػد مسػػػػػػتوى دال ائياحصػػػػػػاؿ ا" د( اريزم

0.05 فقػػػة المو ادرجػػػة عػػػف  البعػػػد تختمػػػؼ جوىريػػػا ابة ليػػػذاسػػػتجالامتوسػػػط درجػػػة  فوذلػػػؾ ال
 ات ىػذالعينػة عمػى فقػر اد افػر افقة بدرجة كبيػرة مػف قبػؿ اؾ مو اىن فايعني  اوىذ 1لمتوسطة وىى ا
 لبعد.ا

0.05لػػة عنػػد مسػػتوى دال ائياحصػػاؿ ا" د( لتمكــينا) ليالمثــا لسػػموؾابعػػد " ت النتػػائج أفبينػػ .1  ،
فقػػػػة المو ادرجػػػػة عػػػػف  البعػػػػد تختمػػػػؼ جوىريػػػػا ابة ليػػػػذاسػػػػتجالامتوسػػػػط درجػػػػة  فايػػػػدؿ عمػػػػى  اممػػػػ
 ات ىػذار لعينػة عمػى فقػاد افػر افقة بدرجة كبيػرة مػف قبػؿ اؾ مو اىن فايعني  اوىذ 1لمتوسطة وىى ا
 لبعد. ا
0.05لػة عنػد مسػتوى دال ائياحصػاؿ ا" دمياليال ا لحفػزابعد "أشارت النتائج أف  .5  ،يػدؿ  اممػ

لمتوسػطة وىػى افقػة المو ادرجػة عػف  البعد تختمؼ جوىريػا ابة ليذاستجالامتوسط درجة  فاعمى 
 لبعد.ا ات ىذانة عمى فقر لعياد افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ اؾ مو اىن فايعني  اوىذ 1

0.05لػػة عنػػد مسػػتوى دال ائياحصػػاؿ اد لفكريــة"ا رةاسػػتثالابعػػد " وضػػحت النتػػائج أف .6  ،اممػػ 
لمتوسػطة افقػة المو ادرجػة عػف  البعػد تختمػؼ جوىريػا ابة ليػذاسػتجالامتوسط درجػة  فايدؿ عمى 

 لبعد.ا ات ىذالعينة عمى فقر اد افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ اؾ مو اىن فايعني  اوىذ 1وىى 
0.05لػة عنػد مسػتوى دال ائياحصاؿ ا" دلفرديةا تار اعتبالابعد "دلت النتائج أف  .7  ،يػدؿ  اممػ

لمتوسػطة وىػى افقػة المو ادرجػة عػف  البعد تختمؼ جوىريػا ابة ليذاستجالامتوسط درجة  فاعمى 
 لبعد.ا ات ىذالعينة عمى فقر اد افر ارة مف قبؿ فقة بدرجة كبياؾ مو اىن فايعني  اوىذ 1
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ى  : النتائج العامة المتعمقة بتحقيق األىداف اإلستراتيجية( ثانياً 
لمرتبة احصمت عمى ( لتنظيميالبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاؼ اىدالابينت النتائج أف  .1

لمرتبة اصمت عمى ح( لفمسطينيالوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاؼ اىدالا، ولىالا
لمرتبة اعمى  تحصم( تحرير فمسطيف) لمدىاطويمة  تيجيواستر الاؼ اىدالاوأخيرًا ، يةنالثا
 لثة.الثا

عند مستوى  ائياحصاؿ ا" د( لتنظيميالبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاؼ اىدالايعتبر بعد " .4
0.05لة دال  ،درجة عف  البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاتجسالامتوسط درجة  فايدؿ عمى  امم
لعينة عمى اد افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ اؾ مو اىن فايعني  اوىذ 1لمتوسطة وىى افقة المو ا

 لبعد.ا ات ىذافقر 
عند  ائياحصاؿ ا" د( لفمسطينيالوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الاؼ اىدالابعد " يعتبر .1

0.05لة مستوى دال  ،البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاستجالامتوسط درجة  فايدؿ عمى  امم 
د افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ اؾ مو اىن فايعني  اوىذ 1لمتوسطة وىى افقة المو ادرجة عف 

 لبعد.ا ات ىذالعينة عمى فقر ا
 مستوى عند ائياحصاؿ ا" د( تحرير فمسطين) لمدىاطويمة  تيجيواستر الا ؼاىدالايعتبر بعد " .0

0.05لة دال  ،درجة عف  البعد تختمؼ جوىريا ابة ليذاستجالامتوسط درجة  فايدؿ عمى  امم
لعينة عمى اد افر افقة بدرجة كبيرة مف قبؿ اؾ مو اىن فايعني  اوىذ 1لمتوسطة وىى افقة المو ا

 لبعد.ا ات ىذافقر 
د افر ابة استجات ابيف متوسط(  α >0.05) ةلئية عند مستوى دالاحصالة ت دالاتوجد فروؽ ذ ال .5

لفمسطيني المشعب  تيجيواستر الاؼ اىدالاوتحقيؽ ، لتحويميةادة القياد ابعاقة لعينة حوؿ عالا
 .( ثىنا، ذكر) لنوعاُتعزى لمتغير 

د افر ابة استجات ابيف متوسط(  α >0.05) لةئية عند مستوى دالاحصالة ت دالاتوجد فروؽ ذ ال .6
لفمسطيني المشعب  تيجيواستر الاؼ اىدالاوتحقيؽ ، لتحويميةادة القياد ابعاقة لعينة حوؿ عالا

 لعمر.اُتعزى لمتغير 
بة استجات ابيف متوسط(  α >0.05) لةئية عند مستوى دالاحصالة ت دالاتوجد فروؽ ذ ال .8

لمشعب  تيجيواستر الاؼ اىدالاوتحقيؽ ، لتحويميةادة القياد ابعاقة لعينة حوؿ عالاد افر ا
 لتعميمي.المستوى اسطيني ُتعزى لمتغير لفما
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ى د افر ابة استجات ابيف متوسط(  α >0.05) لةئية عند مستوى دالاحصالة ت دالاتوجد فروؽ ذ .9
لفمسطيني المشعب  تيجيواستر الاؼ اىدالاوتحقيؽ ، لتحويميةادة القياد ابعاقة لعينة حوؿ عالا

 لتنظيمية.الخبرة اُتعزى لمتغير 
د افر ابة استجات ابيف متوسط(  α >0.05) لةئية عند مستوى دالاحصالة ت دالاتوجد فروؽ ذ .14

لفمسطيني المشعب  تيجيواستر الاؼ اىدالاوتحقيؽ ، لتحويميةادة القياد ابعاقة لعينة حوؿ عالا
لجبية ا، لشعبيةالجبية ا، ميسالالاد الجيا، فتح، ساحم) سيالسيالفصيؿ اُتعزى لمتغير 

 .( طيةالديمقر ا
لجبية امي و سالالاد الجياوبيف ، سالح حمامي لصسالالاد الجياس و امفروؽ بيف ح توجد .11

 لفردية.ات ار اعتبالالشعبية في الجبية الح الشعبية لصا
 

 : النتائج الخاصة( ثانياً 
د الجيالح امي لصسالالاد الجياوبيف فتح و ، سالح حماس وفتح لصافروؽ بيف حم ىناؾ .1

قصيرة  تيجيواستر الاؼ اىدالالشعبية في الجبية الح الشعبية لصالجبية اوبيف فتح و ، ميسالالا
 لمدى.ا
، سالح حمامي لصسالالاد الجياس و اوبيف حم، سالح حماس وفتح لصافروؽ بيف حم ىناؾ .4

لجبية الح الشعبية لصالجبية اوبيف فتح و ، سالح حماطية لصالديمقر الجبية اس و اوبيف حم
ؼ اىدالالشعبية في الجبية الح الشعبية لصالجبية امي و سالالاد الجياوبيف ، لشعبيةا
 لمدى.اطويمة  تيجيواستر الا
، سالح حمامي لصسالالاد الجياس و اوبيف حم، سالح حماس وفتح لصافروؽ بيف حم توجد .1

د الجيالح امي لصسالالاد الجياوبيف فتح و ، سالح حماطية لصالديمقر الجبية اس و اوبيف حم
طية الديمقر الجبية اوبيف فتح و ، لشعبيةاية لجبالح الشعبية لصالجبية اوبيف فتح و ، ميسالالا

 لفمسطينية.ا تيجيواستر الاؼ اىدالاطية في الديمقر الجبية الح الص
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 التوصوات

ى

 ثانتىصُا
عتمد ية تجل رؤية مستقبمالتحميمية لمبحث ومن النظرية و اب نالجو اض استعر اتم  نابعد 

حث امكن لمبا، فضلا دية بشكلالقياتيم الفمسطينية لتوجيو سموكياسية السيادة القيا اعميي
 : ليةالتات التوصيالخروج با

 : التوصيات العامة( أوالً 

د اعداؿ لفمسطينية وذلؾ مف خالات ادالقيالتحويمي مف قبؿ ادي القيالسموؾ العمؿ عمى تبني ا .1
في  اة دورىىميوذلؾ ال ائصياوخص اتيار ادة ميالقاب اكسمج تدريبية الاوتنفيذ بر 

قصى جيد لتحقيؽ ايدفعيـ لبذؿ  اس لدييـ مماحسالاتيـ وتوليد ساحم رةاثالمرؤوسيف و اتحفيز 
 لفمسطينية.اؼ اىدالا

ثر في اذلؾ مف  المرؤوسيف لمات و ادالقياية بيف ناسنالات اقلعالاكيد عمى تفعيؿ مفيوـ التا .4
 فيـ.اىدالتنظيمي لدييـ لتحقيؽ اء لوالات اتعزيز ورفع مستوي

 : التوصيات الخاصة( انياً ث

لفمسطينية وتعزيز ثقتيـ في ات التنظيمالث مف الثاي و نالثالصؼ ات اداـ بقيامىتالادة ازي .1
لجيدة في اتيـ ادة بمجيوداشالاتيـ و ات ليـ ودعـ تطمعاحيلصالاتيـ بتفويض بعض اقدر 
 لعمؿ.ا

لفمسطينية تضع ات التتنظيماصة بالخاؼ اىدالاجميع  اتنطوي تحتي توفير مظمة وطنية .4
 لفمسطيني.الوطني المشروع از اجنالضحة اممة وو اتيجية شاستر ا

 لمرؤوسيفاعية لدى ابدالات القدر ات و ار الميالفمسطينية في تطوير وتنمية ات ادالقياتفعيؿ دور  .1
 .لدييـ 

 . الناجح لتحويميائد القات ائص وسماؾ خصمتاللمؤىمة الالتنظيمية ادر الكو اـ باىتمالا .0
 : التوصيات المستقبمية( ثالثاً 

دراسات اخرى مماثمة ليذه الدراسة في تنظيمات فمسطينية اخرى او مناطؽ جراء اإلىتماـ بإ .5
اخرى مف الوطف وذلؾ لمعرفة دور القيادة التحويمية في تحقيؽ االىداؼ الفمسطينية ومقارنة 

 .نتائجيا مع نتائج ىذه الدراسة 
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ى المينية دراسات استطالعية داخؿ التنظيمات الفمسطينية الستقصاء الصفات السموكية و  تنفيد .6
 لقادة التنظيمات واثرىا في تحقيؽ االىداؼ االستراتيجيو الفمسطينية.

مثؿ القيادة ، زمالئي الباحثيف باف يتناولوا موضوع القيادة التحويمية بانماطيا المختمفة أوصي .7
باألبحاث وذلؾ بيدؼ إثراء المكتبة الفمسطينية والعربية ، التبادلية ..إلخ، النرجسية، الثورية
 . اسات العمميةوالدر 
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ى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 نؼهمُتاجغ ادلرائمت اق
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 العلموةىالمراجعىقائمة

ى  لعربية اجع المر ا
 در المصالكتب و ا: والا
ر اد(، لثػػػةالثالطبعػػػة ا، )ـالميػػػا، سػػػسالا، ىيـالمفػػػا: رةادالا(، 1981) هللاىيـ عبػػػد ابػػػر ا، المنيػػػؼ -

 لسعودية.ا، لنشراعة و العمـو لمطبا

، لمػػريخ لمنشػػرار اد، لحديثػػة"ات التطبيقػػاو دئ المبػػا: رةادالات اسػػياسا(، 1991) رياجػػ، ديسػػمر -
 لسعودية.ا، ضالريا

لفػػػػرص اطر و المخػػػػا: تيجياسػػػػتر الالتخطػػػػيط ا(، 4441) روبػػػػرت، انسػػػػفار، وجػػػػوف ، براديسػػػػوف -
 ريخ.ابدوف ت(، ولىالالطبعة ا، )لممخططيف

ر اد: العشػػػريف. سػػػوريادي و الحػػػالقػػػرف اريػػػة فػػػي ادالالتنميػػػة اعة اصػػػن(، 4444) رعػػػد، فر صػػػلا -
 لمنشر. الرضا

لقدسػػية ار الػػدا، لمسػػتقبؿات اء منظمػػابنػػ، تيجيواسػػتر الارة ادالا(، 4441) دلحميػػاعبػػد ، ابػػو نػػاعـ -
 ىرة.القا، لنشراعة و المطب

ع اشعالامكتبة (، يةنالثالطبعة ا) .تيجيواستر الارة ادالات اسياسا(، 1997) ـلسالاعبد ، أبو قحؼ -
 سكندرية.الا، لنشراعة و المطب

 لسعودية.ا، مةالعارة ادالارة" معيد ادالامقدمة في (، 1984) دعمي محم، عبد الوىاب -

 ـار  1) ط، )خميةالدا طيةالديمقر او  لفمسطينيةا سيةالسيا باحز الا، سميح، شبيب، لباط، عوض -
 طية.الديمقر ا سةالدر  لفمسطينيةا لمؤسسةا طفامو : هللا-

، لنشػػػراعػػػة و ائػػػؿ لمطبار و اد(، ولػػػىالالطبعػػػة ا، )تيجيواسػػػتر الارة ادالا(، 4444) حفػػػال، الحسػػػيني -
 ردف.الا

، فامكتبػػػػة عمػػػػ، ئؼاسػػػػس ووظػػػػا: ؿاعمػػػػالارة ادلمػػػػدخؿ الا(، 1970) مػػػػؿ محمػػػػداك، المغربػػػػي -
 ردف. الا

، جػدة، ريػةادالات ار القػر ائؼ و اسػة تحميميػة لموظػادر : رةادالا(، 1985) درالقػامػدني عبػد ، عالقػي -
 لسعوديةا

مكتبػة ، لتحويميػةادة القيالى ادلية التبادة القيالمستقبؿ مف امح مدير مال(، 4441) سيد، رياليو ا -
 مصر.، ىرةالقا، عيف شمس
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ى
ء ار عية الستطالاسة ا"در  تيجيواستر الاغة اثره في صيالبيئي و التحميؿ ا(، 4441، )شفيؽ، كراش -

، ؿاعمػػػالارة اداه فمسػػػفة فػػػي اطروحػػػة دكتػػػور ا، صػػػة"الخاردنيػػػة الات امعػػػالجات اداعينػػػة مػػػف قيػػػ
 د.امعة بغداج

عي اعي محمػد رفػاترجمػة رفػ، 1ج، تيجيواسػتر الارة ادالا(، 4441، )ريػت جػونزارلز وجاشػ، ىؿ -
 لسعودية.العربية المممكة ا، ضالريا، لمريخار اد، حمداومحمد سيد 

لنظريػػة لعمميػػة اسػػس الا-لمؤسسػػةالنمػػو  تيجيواسػػتر الات ار الخيػػا(، 4441، )ساليػػا، سػػيابػػف س -
 .فاعم، ئؿ لمنشرار و اد ،لمنمو تيجيواستر الائؿ البداضمة بيف المفا

، ئػؿ لمنشػرار و اد، مػؿامػدخؿ منيجػي متك-لدوليػةاؿ اعمالارة ادا(، 4414، )حمد عميا، لحاص -
 .فاعم

: فاعمػ، مػؿامنظػر منيجػي متك: تيجيواسػتر الارة ادالا(، 4449، )دريسائؿ اوو ، ىراط، لبيالغا -
 ئؿ لمنشر.ار و اد

لمكتبػة ا: لمنصػورةا، زفالمتو اء ادالاس ابقي وتيجياستر الارة ادالا(، 4447، )لحمداعبد ، لمغربيا -
 لعصرية.ا

ر اد، ؿ"اعمػػػالارة و ادالا(، 4448، )ىر محسػػف منصػػوراطػػ، لبيالغػػاو ، لح ميػػدياصػػ، مريالعػػا -
 ردف.الا: فاعم، يةنالثالطبعة ا، لتوزيعائؿ لمنشر و او 

 غزة.: فمسطيف، 1988، ساؽ حركة حماميث -

ـ ار : لغػدامطبعػة ، ولػىالالطبعػة ا، ولػى لممسػيرةالاحػؿ المر ا"(، 1995، )ىيـابػر احممػي ، وياعنقػ -
 هلل.ا

 لفمسطينية".الوطنية الحركة البحث عف دولة المسمح و اح الكفا" (، 1909) يزيد، صايغ -

 ء.الزىر امركز (، ولىالالطبعة ا، )لمحتمةالفمسطينية اضي ار الاسممة في الا، دايا، لبرغوثيا -

 فمسطيف. –هلل اـ ار (، ولىالالطبعة ا، )لـالمعاـ لامع(، 4440) رساف، لديفاعز  -

ئيػػػة الفداسػػػية و السيات التكوينػػػا، لفمسػػػطينياح الكفػػػاريخ ات فػػػي تػػػاصػػػفح(، 4448) عمػػػي، فابػػػدو  -
 لنشر.ات و اسات لمدر اصفح، اسوري، ولىالالطبعة ا، ئرالمصاة و النشاصرة. المعا

مركػز (، ولػىالالطبعػة ا، )ىفار لػالوطني اؿ النضا ايالشيوعييف وقضا(، 1988) ىرام، لشريؼا -
 دمشؽ.، لعربيالـ العاكية في اشتر الات اسالدر اث و ابحالا
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ى
مي سالالالمشروع الفمسطينية و القضية المنيج مقدمة حوؿ مركزية ا" (، 1994) فتحي، قيالشقا -

 بيروت.، لتوزيعالنشر و اعة و الطبافة و المقدس لمصحابيت ، صرالمعا

، لفمسػػطينيةات اسػػالدر امؤسسػػة ، ينالثػػالمجمػػد ا، يػػةنالثالطبعػػة ا(، 4444) لفمسػػطينيةالموسػػوعة ا -
 بيروت.

 الديمقراطيػة ميػاـ بػيف الفمسػطينية السياسػية واالحػزاب التنظيمػات(، 4446) جميػؿ، ىػالؿ -
 لدراسػة الفمسػطينية المؤسسػة مػواطف، اهلل راـ، الػوطني والتحػرر السياسػية الداخميػة والديمقراطيػة

 الديمقراطية.

 لعممية ات اسالدر اث و ابحالا: ايناث
لفمسػػػطينية ات امعػػػالجامميف فػػػي العػػػالتحويميػػػة بتمكػػػيف ادة القيػػػاقػػػة عال(، 4414) حمػػػدا، لرقػػػبا -

 غزة.، زىر بغزةالامعة اج، جستير غير منشورابحث م، ع غزةابقط

جسػتير غيػر الة مارسػ، ري"ادالاع ابػدالاب اقتيلتحويمية وعالادة القيا"( : 4446) محمد، زميالعا -
 لسعودية.ا، منيةالالعربية لمعمـو ايؼ اديمية ناكا، العميات اسالدر اكمية ، منشورة

لتقنػػػػي فػػػػػي التعمػػػػيـ ات افػػػػي مؤسسػػػػػ تيجياسػػػػتر الالتخطػػػػػيط اقػػػػع او (، 4447) طؼاعػػػػ، لشػػػػويخا -
 غزة.، مية بغزةسالالامعة الجا، جستير غير منشورابحث م، ت غزةافظامح

بحػث ، لتنظيمػياء لػوالات اتويبمسػ اقتيػلتحويميػة وعالادة القيػا(، 4411) لمحسفاعبد ، مديالغا -
 ض.الريا، منيةالالعربية لمعـو ايؼ امعة ناج، جستير غير منشورام

بحػػػػث ، لسػػػػعوديةالحكوميػػػػة اجيػػػػزة الافػػػػي  تيجيواسػػػػتر الارة ادالاقػػػػع او (، 4449) ليمػػػػى، شػػػػـاليا -
 ض.الريا، ريةادالالعمـو اكمية ، لممؾ سعودامعة اج، جستير غير منشورام

جسػػتير غيػػر ابحػػث م، ريادالاع ابػػدالاب اقتيػػلتحويميػػة وعالادة القيػػا، (4446) محمػػد، زميالعػػا -
 .4446، ضالريا، منيةالالعربية لمعمـو ايؼ امعة ناج، منشور

، لتغييػػر"امميف نحػػو العػػات اىػػاتجالتحويميػػة عمػػى ادة القيػػاثير سػػموؾ اتػػ(، 4445) حسػػيف، دالمػػر ا -
، رةالتجػػػاكميػػػة ، ير غيػػػر منشػػػورةجسػػػتالة مارسػػػ، لسػػػوريةا فالطيػػػر اسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى مؤسسػػػة ادر 
 مصر.، ىرةالقا، معة عيف شمساج

لمممكػػػة ايػػػة فػػػي منالاجيػػػزة الالتحويميػػػة فػػػي ادة القيػػػات تطبيػػػؽ امتطمبػػػ(، 4448) جػػػدام، ؿليػػػالا -
لة ارسػػ، ضالريػػاـ بالعػػامػػف الامميف بمديريػػة العػػاط الضػػبايػػة عمػػى ناسػػة ميدادر : لسػػعوديةالعربيػػة ا
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ى ، ضالريػػػػػا، منيػػػػػةالالعربيػػػػػة لمعمػػػػػـو ايؼ امعػػػػػة نػػػػػاج، ريػػػػػةادالالعمػػػػػـو ا، جسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػورةام
 .ةلسعوديا

 لعممية ات لمجالا: الثاث
ؼ اىػػدالافػػي تنفيػػذ  اثرىػػالتحويميػػة و ادليػػة و التباريػػة بػػيف ادالادة القيػػا(، 4411) حمػػدا، لمبيضػػيفا -

ت اسػاجمػة در م، لكبيػرةاعية الصػنات الشركاية في ناسة ميدادر : ردنيةالالبيئة ارة الوز  تيجيواستر الا
 ردف.الا – فاعم(، 1) لعددا(، 04) لمجمدا، ريةادالالعمـو ا

يػػػة عمػػػى ناسػػػة ميدادر : لتنظيمػػػيالتغييػػػر ارة ادالتحويميػػػة فػػػي ادة القيػػػاثػػػر ا(، 4411) دايػػػا، داحمػػػ -
 لمجمػػػدا، ونيػػػةنالقادية و اقتصػػػالامعػػػة دمشػػػؽ لمعمػػػـو امجمػػػة ج، حمػػػر دمشػػػؽالاؿ ليػػػالامستشػػػفى 

 .( 0) لعددا( 47)

لػػدى مػػديري  تيجياسػػتر الالتخطػػيط ارسػػة اقػػع مماو (، 4449) ىيـابػػر ا، شػػقرالاو ، رشػػدي، دياو  -
، مية بغػزةسػالالامعػة الجامجمة ، بحث منشور، ع غزةالمحمية في قطالحكومية ات غير المنظما

 فمسطيف.–غزة (، 4) لعددا(، 17) لمجمدا، يةناسنالات اسالدر اسمسمة 

معػػة اـ. جالعػػاع القطػػافػػي  تيجيواسػػتر الارة ادالالػػى ا جػػةالحامػػدى (، 1996) ؾالبػػر الػػرحمف اعبػػد  -
 .( 1) ع(، 11) مج، رةالتجامجمة كمية ، سكندريةالا

بي فػػػي ايجػػػالالتطػػػوير التغييػػػر و اث احػػػدافػػػي  اريػػػة ودورىػػػادالات ادالقيػػػا(، 4414) وفيػػػؽ، اغػػػالا -
لعمػػػـو اسمسػػػمة ، زىػػػر بغػػػزةالامعػػػة امجمػػػة ج، زىػػػر بغػػػزةالامعػػػة اج، ع غػػػزةاممػػػة بقطػػػالعالبنػػػوؾ ا
 .( 4) لعددا(، 14) لمجمدا، يةناسنالا

 تيجيواسػػتر الاؼ اىػػدالافػػي تحديػػد  العميػػارة ادالاثػػر قػػوة مػػديري ا(، 4441) رالسػػتاعبػػد ، حالصػػيا -
، جػػػرش، 1لعػػػدد ا، 6لمجمػػػد ا، تاسػػػالدر اجػػػرش لمبحػػػوث و ، يػػػةناسػػػة ميدادر : ردنيػػػةالالبنػػػوؾ افػػػي 

 ردف.الا

لجػػودة اتيجية اسػػتر ار اطػػامػػؿ فػػي اميف مػػنيج متكمالعػػاف "تمكػػي(، 4440) مطمػػؾ ازكريػػ، لػػدوريا -
 د.ابغد: لمستنصريةامعة الجا، 06لعدد ا، داقتصالارة و ادالامجمة كمية ، ممة"الشا
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ى  لكترونية ال اقع المو الصحف و ا: ابعار 
فمسػػػػطيف. ، ردفالاس و امية حمػػػػسػػػػالالاومػػػػة المقاقػػػػة بػػػػيف حركػػػػة لعالا(، 4414، )لػػػػداخ، ذويػػػػب -

 لخميؿ.امعة اج: لخميؿا

 لمبور.الاكو ، اليزيالفمسطينية. مالقضية ات منيجية في اسادر (، 4444، )محسف، لحاص -

 ـ4441-14-14لد مشعؿ اذ خاستالامؿ مع ار شاحو ، ة. مصرالحياصحيفة  -

 :http، لقػدسا ءانػد شػبكة لكترونػيالا لحركػةا موقػع عمػى ءتاجػ اكمػ لحركػةا دئامبػ -
//qudsway.com/ .1992/6/3  

 http: //ar.wikipedia.org/wiki، لحرةا لموسوعةا اويكيبيدي -

-17ريخ ابتػ، نػت لجزيػرةا موقػع عمػى ردةالػو ا لمحركػة لرئيسػيةا دئالمبػا بنػود حػدا فػي ءاجػ اكم  -
5-4446. 

 info.info/arabic/books/: -www.palestineـ عاللفمسطيني لالالمركز ا -

 www.mindgarden.com( باس وأفوليو) الخاصة لكترونيةالالصفحة ا -
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 ( 1) ممحق رقمى
 لمبدئيةابصورتو  ناستبيالارة استما

 
 

 

 

 

 

 انؼهُاث اسات نهذرسانسُارة وادالادميُت اكا

 رةادالادة وانقُاجستري امج مابرن
 

 جسترياة لبحث مناستباحتكيم 
 لمحترم ا ............................................................: لدكتورالسيد ا

ت انالبيات و المعمومابغرض جمع  التي تـ تصميمياة ناستبالاضع بيف يديؾ ىذه ا فايطيب لي 
ف اىدالالتحويمية في تحقيق ادة القيادور : )فاوىي بعنو  ادىاعداقوـ بالتي اسة ازمة لمدر لالا
 .( لفمسطينية بغزةاسية السيات ادالقياعمى  مسحيةسة ادر  -لفمسطينية ا تيجيواستر الا

دة القياد ابعا: المكونة مف محوريف وىماة ناستبالاسة صممت ىذه الدر اؼ ىذه اىداولتحقيؽ 
در القالدكتور منصور عبد ا التي يشرؼ عميياو ، مسطينيةلفا تيجيواستر الاؼ اىدالا، لتحويميةا

دتكـ التكـر مف سيانرجو  الذ، رةادالادة و القياجستير في المالنيؿ درجة  الاستكماوذلؾ ، منصور
 وجدت . فات احظلمالاء ادباة و ناستبالاتحكيـ نموذج 

 ،،، اونكـ معناكريف لكـ ُحسف تعاش

 : حثالبا

 وعنالقالمطيف رجب اعبد 
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ى  ( رةاحد في كل عبابة فقط عمى بند و اجالا) سبك .التي تنالة الحاعمى ( ) مةعال ضع

 ونُت الاث انانبُا: والا

 : جلنسا .1
 ثىنا   ذكر  

  

 : نؼمرا .2
 40 قلاسنة ف  40-45 سنة 45-50 سنة 50 كثراسنة ف 

 
 : نتؼهُمٍادلستىي ا .3

 مةالعاوية نالثادون مةاوية عناث  دبموم متوسط عي ماج
  ات عمياسادر 

 

 : نتنظُمُتاخلربة ا .4
تاسنو  10قل من ا 1-15 سنة 15-20 سنة 20-25 سنة 30  سنة

 كثراف
 

 : سٍانسُانفصُم ا .5
 

 ( ساحم) ميةسالالاومة المقا حركة 
  ( فتح) لفمسطينيالوطني التحرير احركة 
  في فمسطين ميسالالاد الجياحركة  
 لشعبية لتحرير فمسطينالجبية ا 
 طية لتحرير فمسطين الديمقر الجبية ا 
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ى
 ( نتحىَهُتادة انقُاد ابؼا: )ولالاحملىر ا: اُناث

 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا لرقما
 ( ارَزمانكا) يلادلثاثري انتا: والا

لمصمحة اؼ تحقيؽ تية بيدالذالحي اوز مصاتجا .1
 لحزباو امة لمتنظيـ العا

     

      تواكابعيف لمحالتانموذجي يسعى اتصرؼ بشكؿ ا .2
      لجميوراحظى بثقة اري لكي اسموب حضاتصرؼ با .3
دة اؤىـ وزياتمنابعيف لتعزيز التاع اقنالقدرة عمى امتمؾ ا .4

 سيـاحم
     

لمشتركة بيف القيـ اعمؿ عمى تكريس مجموعة مف ا .5
 لمؤيديفابعيف و التا

     

بعيف فيـ مشترؾ التايكوف لدى  فاىمية ا ركز عمىا .6
 ليواتمي نالذي اسي السيالتنظيـ الة اؼ ورساىدال

     

 ( نتمكنيا) يلادلثانسهىك ا: اُناث
      لتنظيميةاتيـ ابعيف عمى تحمؿ مسؤوليالتاشجع ا .1
لجيد النظر عف ابعيف بغض التامؿ مع جميع اتعا .2

 زبلحاو التنظيـ الذي يبذلونو لخدمة ا
     

رىـ ادو زىـ الاجنات ابعيف متطمبالتاقش مع انا .3
 لوظيفية التنظيمية و ا

     

رض ايتع ال ابعيف بماتي لمتاحيفوض بعض مف صالا .4
 سيةالسيالتنظيمية و ائح المو امع 

     

لمسؤولية اسية مع السيالسمطة افؤ احرص عمى تكا .5
 تاحيلتنظيمية عند تفويضي لمصالا

     

لح المصاكثر مف الحزب او التنظيـ اـ بمصمحة ىتا .6
 العميالوطنية ا

     

 مٍاذلالاحلفز ا: انثاث
و التنظيـ الفريؽ في ابعيف لمعمؿ بروح التاوجو ا .1

 لحزبا
     

      مشتركة اؼ ورؤياىدابعيف لتحقيؽ التاىتـ بتحفيز ا .2
     بعيف التافي نفوس  سالحمافعية و الدارة اثاعمؿ عمى ا .3
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ى
 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا لرقما

 لجميوراو 
      يتوقعونو اكثر ممابعيف عمى تحقيؽ التاشجع ا .4
سية السياـ المياعي باس جماحساعمؿ عمى توفير ا .5

 اجميع اطة بنالمنالتنظيمية او 
     

 نفكرَتارة استثالا: ابؼار
 ات نظرىـ عندماستمع لوجيارىـ و افكابعيف التارؾ اشا .1

 لتنظيمية اتيـ وؿ حؿ مشكالاحا
     

لتنظيمية اكؿ المشادرة لحؿ المبابعيف عمى التاشجع ا .2
 لمعقدةالحزبية او 

     

بعيف في التايرغب  التعرؼ عمى مار استمر اوؿ باحا .3
 لتنظيميةاطر الاخؿ اد زهاجنا

     

لتنظيـ اؿ اعماـ و از مياجنجديدة ال اقترح طرقا .4
 لفمسطينيةالوطنية ات المكتسباسية وتحقيؽ السيا

     

 نفردَتاث اراػتبالا: امساخ
حتـر الجميور و ابعيف و التاء ار ـ الاىتماستمع با .1

 تيـ اعاقن
     

ء في اعضاكثر مف كونيـ ابعيف كبشر التامؿ مع اتعا .2
 سي اتنظيـ سي

     

بعيف الشخصية لمتات المكتسباعمؿ عمى تحقيؽ ا .3
 ولمجميور ككؿ دوف تمييز 

     

لتي الطريقة التنظيـ باضو في مؿ مع كؿ عاتعا .4
 سب معواتتن

     

د افر الوطنية بيف الروح الوحدة و اعمؿ عمى تعزيز ا .5
 لفمسطينيالجميور ا

     

ت تميزىـ عف الذيف يظيروف قدر ابعيف التاب اىتـ كثير ا .6
 خريف الائيـ زمال
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ى
 ( نفهسطُنُتا تُجُهاسرتالاف اهذالا: )ٍنانثاحملىر ا: انثاث

 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا لرقما
ؼ اىدالات و ايالغاغة اعد في تحديد وصياتس .1

 سيالسيالتنظيمؾ  تيجيواستر الا
     

عد ايس التنظيـ بماء اعضلتخطيط الاتمنح فرصة  .2
لتنظيمي العمؿ ات ازف بيف متطمبالتو اعمى تحقيؽ 

 نية لفمسطيا تيجيواستر الاؼ اىدالاو 

     

ىـ ارجية تسات خاقلتنظيـ في نسج عالادة اتقـو قي .3
 تيجيواستر الالتنظيـ اؼ اىدافي تحقيؽ 

     

 افناىدالمعنوي في تحقيؽ ادي و المالدعـ اىـ ايس .5
 تيجيواستر الا

     

لتنظيمي بشكؿ العمؿ اتقـو بتوصيؼ وتقييـ بيئة  .6
 لفمسطينيةالمصمحة ايخدـ  امنيجي ومدروس بم

     

د تنظيمؾ افر امج تثقيفية لتعبئة اد وتنفيذ بر اعدايتـ  .7
 تيجيواستر الافو اىدافظة عمى الممح

     

ت المتنظيم تيجيواستر الاؼ اىدالامقتنع بوضوح  .8
  ارب بينيالفمسطينية وعدـ وجود تضا

     

خرى في تطوير الات التنظيمات اداوف مع قياتتع .9
 مسطينية لفا تيجيواستر الاؼ اىدالا

     

لموصوؿ  رؤية مشتركة الفمسطينية لدييات التنظيما .10
 تيجيواستر الا افياىدال

     

 تيجيواستر الا افياىدالفمسطينية ات التنظيماترسـ  .11
 لفمسطيني ا الشعبن العميالح المصاوفؽ 

     

 افاىداسي في سعيو لتحقيؽ السياتؤيد تنظيمؾ  .12
 تيجيواستر الافو اىدلوصوؿ الاجؿ امرحمية مف 

     

 فالفمسطينية تعتبر ات التنظيماجميع  فاتعتقد ب .13
وعمى  تيجيواستر الا افياىدامف  القدس ىدفاتحرير 
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 ـقالمالحـــــ

ى
 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا لرقما

 اتياولوياس ار 
بت اؼ وثو اىداعي اسي ير السياتنظيمؾ  فاترى  .14

 قميمية الات المتغير الفمسطيني في ضوء ا اشعبن
     

سرى في الاسية في طرح قضية السيادتؾ اىـ قياتس .15
 لحقوقيةالدولية و افؿ المحا

     

 اجئيف ىدفلالاسي قضية السيامؾ يعتبر تنظي .16
 لمعمنةافو اىداضمف  اتيجياستر ا

     

 فلفمسطينيياجئيف لالالتعويض عف حؽ ا اتقبؿ مبد .17
 لمحتمةاضييـ ار لعودة الافي 

     

دولية و  حميةت مادتؾ عمى تنظيـ مؤتمر اقيتحرص  .18
 لفمسطينيالشعب ابت اظ عمى حقوؽ وثو المحف

     

لفمسطينية في ات المخيماجئيف في لالايموـ بتيتـ  .19
 تالشتا

     

مج لتدويؿ ادة تنظيمؾ وضع خطط وبر اتدرس قي .20
 اودولي الميالفمسطيني عا اقضية شعبن

     

لوحدة ادوف تحقيؽ  تيجيواستر الا افناىداتتحقؽ   .21
 وطنيةلا

     

ؼ اىدالاظ عمى الحفاه اتج اجبيادة بو القياتقوـ  .22
 لفمسطيني المشعب  تيجيواستر الابت الثو او 

     

 

 ،،، ،اونمك معنالتع اشكر 

 : حثالبا
 وعنالقالمطيف رجب اعبد 
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 المالحــــــق

ى
 ( 2) ممحق رقم

 ئيةالنيابصورتو  ناستبيالارة استما

 
 
 
 
 

 اعميلات اساة لمدر سالسيارة و ادالاديمية اكا
 رةادالادة و القياجستير امج مابرن

 
 لمحترم/ ـةالكريمة............................................ اخت الالكريم / اخ الا
 ، تواوبركهلل ام عميكم ورحمة لسالا

 ، تحية طيبة وبعد
 جستيرالبحث م ةناستباتعبئة : لموضوعا

 : فاو ػػػػػػة بعنػػػػػساد در ادػػػػػػعابوع نالقالمطيؼ رجب جمعو احث عبد البايقػػوـ 
مطبقة عمى  سةادر -لفمسطينية ا تيجيواستر الاف اىدالالتحويمية في تحقيق ادة القيا دور) 
 در منصورالقالدكتور/ منصور عبد ا التي يشرؼ عميياو (، لفمسطينية بغزةاسية السيات ادالقيا

عدة في المسادتكـ التكـر مف سيانرجو  الذ، رةادالاو دة القياجستير في المالنيؿ درجة  الاستكماوذلؾ 
ئج انت فاب اعمم، لمرفقةاة ناستبالا التي تتضمنياسئمة الابة عف اجالاسة عف طريؽ الدر اـ ىذه اتما

 لعممي فقط.البحث اض اغر سة ستستخدـ الالدر اىذه 
 

 ، امعنونكـ اكريف لكـ ُحسف تعاش
 

 حث/البا
 وعنالقالمطيف رجب اعبد 
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 المالحــــــق

ى  سبك.اتنلتي الة الحاى عم( ) مةضع عال
  شخصيةلات انالبيا: وؿالالمحور ا

 : لنوعا .1
 ثىنا   ذكر  

 : لعمرا .2
 40 قلاف اماع  40-50 اماع 50 كثراف اماع 
 
 : لتعميميالمستوى ا .3

 مةاوية عناث  دبموم متوسط  معي اج  ات عمياسادر 
 
 : لتنظيميةالخبرة ا .4
ماعو ا 10قل من ا 10-20 ماع 20-30 ماع 30 كثرام فاع 

 
 : سيالسيالفصيؿ ا .5
 

 ( ساحم) ميةسالالاومة المقا حركة 
  ( فتح) لفمسطينيالوطني التحرير احركة 
  في فمسطين ميسالالاد الجياحركة  
 لشعبية لتحرير فمسطينالجبية ا 
 طية لتحرير فمسطين الديمقر الجبية ا 
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 المالحــــــق

ى  ( لتحويميةادة القياد ابعا: )ينالثالمحور ا
 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا قملر ا
 ( اريزمالكا) ليالمثاثير التا: والا

لمصمحة اتية بيدؼ تحقيؽ الذالحي اوز مصاتجا .1
 مة لمتنظيـ العا

     

 لمرؤوسيفانموذجي يسعى اتصرؼ بشكؿ ا .2
 تواكالمح

     

بثقة  حظىالكي در اومب ؼاشفسموب اتصرؼ با .3
 ميورلجا

     

لتعزيز  لمرؤوسيفا عاقنالقدرة عمى امتمؾ ا .4
 سيـادة حمايـ وزيئاتمنا

     

لمشتركة القيـ اعمؿ عمى تكريس مجموعة مف ا .5
 لمؤيديفاو  لمرؤوسيفابيف 

     

فيـ  لمرؤوسيفايكوف لدى  فاىمية اركز عمى ا .6
لذي اسي السيالتنظيـ الة اؼ ورساىدمشترؾ ال

 ليواتمي نا

     

 ( لتمكيفا) ليالمثالسموؾ ا: ايناث
تيـ اعمى تحمؿ مسؤولي لمرؤوسيفاشجع ا .1

 لتنظيميةا
     

لنظر عف ابعيف بغض التامؿ مع جميع اتعا .2
 لحزباو التنظيـ الذي يبذلونو لخدمة الجيد ا

     

رىـ ادو او  تيـاز اجنات امتطمب لمرؤوسيفاقش انا .3
 لوظيفية التنظيمية و ا

     

 ال ابعيف بماتي لمتاحيمف صال اوض بعضفا .4
 سيةالسيالتنظيمية و ائح المو ارض مع ايتع

     

سية مع السيالسمطة افؤ احرص عمى تكا .5
 تاحيلتنظيمية عند تفويضي لمصالالمسؤولية ا

     

     قيمة  اريياتج كقيمة اللتنظيـ اىتـ بمصمحة ا .6
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 المالحــــــق

ى
 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا قملر ا

 خرىاوطنية 
 مياليالالحفز ا: الثاث

      لتنظيـ الفريؽ في المعمؿ بروح  لمرؤوسيفا وجوا .1
 ىؼ ورؤ اىدالتحقيؽ  لمرؤوسيفاىتـ بتحفيز ا .2

 مشتركة
     

نفوس  س فيالحماو فعية الدارة اثاعمؿ عمى ا .3
 لجميوراو  لمرؤوسيفا

     

      يتوقعونو امم كثراعمى تحقيؽ  لمرؤوسيفاشجع ا .4
ـ اميلاعي باس جماحساعمؿ عمى توفير ا .5

 اجميع اطة بنالمنالتنظيمية اسية و السيا
     

      ؼ ستتحقؽ.اىدالا فاخريف بعبر عف ثقتي لالا 6
  لفكريةارة استثالا: ابعار 

ت نظرىـ استمع لوجيارىـ و افكا لمرؤوسيفارؾ اشا .1
 لتنظيمية اتيـ وؿ حؿ مشكالاحا اعندم

     

كؿ المشادرة لحؿ المباعمى  لمرؤوسيفاشجع ا .2
 لمعقدةالتنظيمية ا

     

 لمرؤوسيفايرغب  التعرؼ عمى مار استمر اوؿ باحا .3
 لتنظيميةاطر الا خؿازه داجنافي 

     

لتنظيـ اؿ اعماـ و از مياجنجديدة ال اقترح طرقا .4
 لفمسطينيةالوطنية ات المكتسباسية وتحقيؽ السيا

     

      ت.لمشكالات مختمفة عند حؿ ابحث عف تصّور ا 5
ب نات مف جو لمشكالالى اخريف لمنظر الاحث ا 6

 مختمفة.
     

 لفرديةات ار اعتبالا: امساخ
حتـر الجميور و او  لمرؤوسيفاء ار ـ الاىتماستمع با .1

 تيـ اعاقن
     

     كثر مف كونيـ ا يةناسناب لمرؤوسيفامؿ مع اتعا .2
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 المالحــــــق

ى
 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا قملر ا

 سي اء في تنظيـ سياعضا
لجميور او  لمرؤوسيفات امكتسبعمؿ عمى تحقيؽ ا .3

 ككؿ دوف تمييز 
     

لتي الطريقة التنظيـ بامؿ مع كؿ عضو في اتعا .4
 سب معواتتن

     

لدى لوطنية الروح الوحدة و اعمؿ عمى تعزيز ا .5
 لفمسطينيالشعب اء ابنالتنظيـ وبيف اء اعضا

     

ت الذيف يظيروف قدر ا لمرؤوسيفاب اىتـ كثير ا .6
 خريف الائيـ تميزىـ عف زمال

     

 ( لفمسطينيةا تيجيواستر الاؼ اىدالا: )لثالثالمحور ا
 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا لرقما
 ( لتنظيميالُبعد ا) لمدىاقصيرة  تيجيواستر الاؼ اىدالا: والا

 تيجيواستر الاؼ اىدالاغة ارؾ في تحديد وصياتش .1
 سيالسيالتنظيمؾ 

     

 اسي بمالسياء تنظيمؾ اعضلتخطيط الاُتمنح فرصة  .2
لعمؿ ات ازف بيف متطمبالتو اعدىـ عمى تحقيؽ ايس
 لفمسطينية ا تيجيواستر الاؼ اىدالالتنظيمي و ا

     

ىمة في ارجية لممسات محمية وخاقعال تقوـ بنسج .3
 تيجيواستر الاؼ تنظيمؾ اىداع بتحقيؽ اسر الا

     

لجميور امع سي السيات تنظيمؾ اقتسعى لتطوير عال .4
 لمدني المجتمع ات اوكذلؾ منظم

     

ؼ اىدالادي لتحقيؽ المالدعـ اىـ في توفير اتس .5
 سي السيالتنظيمؾ  تيجيواستر الا

     

لتنظيمية بشكؿ العمؿ اتقوـ بتوصيؼ وتقييـ بيئة  .6
 لفمسطينيةالوطنية المصمحة ايخدـ  امدروس بم

     

د تنظيمؾ افر التعبئة  مج تثقيفيةابعقد بر يتـ تكميفؾ  .7
 تيجيواستر الافو اىداعمى  فظةاسي لممحالسيا
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 المالحــــــق

ى
 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا لرقما

ت محمية اعمى عقد مؤتمر  سيالسياؾ حرص تنظيمي .8
 لفمسطينيا ات شعبناعمى حقوؽ ومكتسب ظاودولية لمحف

     

مرحمية  افاىدايؽ سي في سعيو لتحقالسياتؤيد تنظيمؾ  .9
 تيجيواستر الافو اىداجؿ تحقيؽ امف 

     

 ( لفمسطينيالوطني المشروع ا) لمرحميةا تيجيواستر الا ؼاىدالا: ايناث
مف الضاب ىـ ناجالالعرب و اء اشقالا فاتؤمف ب .1

 لفمسطينيالوطني المشروع اح انجملوحيد لا
     

ضحة اتيجية وطنية و استر اومة ضمف المقاتؤيد تقنيف  .2
 ائمية مشتركة لياوتوحيد رؤية فص

     

ؿ حتالالامني مع الالتنسيؽ اء اتيناه اجتاتدعـ ب .3
 ئيمياسر الا

     

 لضفة وغزة ضمفارة ادكة وطنية الاشر  سيساتدعـ ت .4
 ( ـ.ت.ؼ)

     

ع حقوؽ اتز نلوحيد الالحؿ ات ىي اوضالمفا فاتؤمف ب .5
  اشعبن

     

لفمسطينية ادة القيايؤكد رغبة  اؾ ماو ليس ىنناتشعر ب .6
 سية مستقبالالسيا لمعبةاعد افي تغيير قو 

     

بؽ اني ضرورة ومتطمب سلفمسطيالصؼ اتوحيد  .7
 تيجية وطنية فمسطينية مستقبميةاستر اي اغة الصي

     

دريف عمى الفمسطينييف وحدىـ غير قا فاتعتقد  .8
 ؿحتاللتصدي لالا

     

وسط الالشرؽ ات في التحديالقوى و ا فاميز  فاترى ب .9
لتحقيؽ  اطينية في سعييلفمسائؿ الفصاضعؼ موقؼ ا
  افياىدا

     

 ( تحرير فمسطيف) لمدىاطويمة  تيجيواستر الا ؼاىدالا: الثاث
لوحدة اظ عمى المحف لفمسطينية تعمؿات التنظيما .1

لتنمية التكريس  الحقيقي سعيا الوطنية في شكميا
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 المالحــــــق

ى
 ابدا ادر ان اناحيا الباغ ائماد رةالعبـــــــــــــــا لرقما

لفمسطينية الوطنية السمطة اممة ولتعزيز صمود الشا
 ئيؿاسر ا في وجو

 موقؼ لفمسطينية بتعزيزات التنظيماىـ اتس .2
لضغوط امف  التحريرى اومعنوي اسياسي( ـ.ت.ؼ)
 رجية الخا

     

لعمؿ ات اليالفمسطينية عمى تطوير ات التنظيماتعمؿ  .3
رتيد ابالات لتثبيت صورة المؤسساىيري و الجما
 لصييونيا

     

 لفرصا راستثمالفمسطينية باسية السيادة القياتقـو  .4
لمتحدة وكذلؾ امـ الالجديد في الوضع ا التي يمنحيا
 لدوليةاقميمية و الاحة السات عمى المتغير ا

     

فية في اك الفمسطينية جيوداسية السيات التنظيماتبذؿ  .5
 اودولي ائيؿ عربياسر المتطبيع مع  اومتيامق

     

 ضحة فياو رؤية  الفمسطينية لدييائؿ الفصا فاتعتقد ب .6
سي مع السياديمي و اكالافي و الثقاتطبيع لاومة امق
 ئيؿاسر ا

     

لصمود التعزيز  افياك الفمسطينية جيدائؿ الفصاتبذؿ  .7
جية اومو ، لقدساجية تيويد الشعبي في مو ا
لعودة وكذلؾ قضية اجئيف بلالاوحؽ ، فاستيطالا
 سرى الا

     

تيجية استر الفمسطينية بتطوير ات التنظيما ـاتدعـ قي .8
  لتحرير فمسطيف اسية مشتركة في سعيياسيورؤية 

     

طعة المقاسي بتبني فكرة السياتؤيد تنظيمؾ  .9
 ئيمي اسر الا ؿحتاللمستمرة لالاسية السيادية و اقتصالا

     

 ،امعنونكم التع اشكر 
 حثالبا
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 المالحــــــق

ى
 سة الدرات امصطلح

فعيم اودو ، لمرؤوسيناقيم  رتغيي لخال  منئد القاسموك  ايؤثر فييعممية مستمرة : لتحويميةادة القيا
لمنظمة اغة رؤية مستقبمية تدعم وضع ال صيم لممنظمة من خال العالح المص احولييلية و الحا
 لمستقبمي. ا
 : اػػدىابعا 

 "اريزمالكالي "المثاثير التا -1
لي في المثاثير التاويتمثل جوىر ، ذج لمدورو نمادة كالقالى النظر المرؤوسين عمى الذي يشجع السموك ا
 .لعمل لممرؤوسيناي نالتي تميم وتوفر معالقيم اد ايجا

 د"افر الاية الفردية "رعات ار اعتبالا -4
، لكل مرؤوس اشخصي اماىتمايعطي  نا اليئد من خال القالتي يستطيع السموك اط امناىي مجموعة من 

لفردية الفروق اة اعاصة بكل مرؤوس ومر الخات الرغبات و اجاحتيالالى مستوى التعرف ال وذلك من خال 
 يم.بين

 لعقمية"ارة استثالالعقمي "التحفيز ا -1
ية ام عمى اقدالالمنطقي قبل التفكير ام استخداو ، تلمشكالاممين لمتفكير بطرق جديدة في حل العارة اثا

 و تصر فارسة امم
 مية"اليالافعية الدامي "اليالالحفز ا -0
 في تؤثر ليمافعا نا حيث دلةالمتبا وبةلمرغا فاىدالاب لفيماو  لوعيا دةالزي رموز عن رةاعب دةالقا يكون

 تيم.اخطو  تمثل لىا وتدفعيم عاتبال ا
 ( لتمكيفا) ليالمثالسموؾ ا -5

سمطة  نالتمكين ىو الرئيس في فكرة اض افتر الالتحويمية و ادة الجوىرية لمقيات السموكياحد التمكين ىو ا
بة استجمية لكي يتم تمكينيم لالامالالصفوف ابعين في المت ايتم تفويضي نالمفترض ار من القر اذ اتخا

 .لجميورات اجاحتيشرة الابصورة مب
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 المالحــــــق

 ( 3) ممحق رقم ى
 ناستبيالارة استمامحكمي  ءاسماب ئمةاق

 معةالجا لمحكماسم ا لرقما
 ميةسالالامعة الجا الشرفاسر اد. ي  .1
  الياـ في بمدية جبامدير ع ىر غنيـ اد. م  .2
 ميةسالالامعة الجا سلرو ابو امي اد. س  .3
 ميةسالالامعة الجا لد دىميزاد.خ  .4
 سةالسيارة و ادالاديمية اكا لجريسياد د. محم  .5
 ءاديمية نماكاعميد  لدعمة ا. محمود د  .6
 قصىالامعة اج هللاؿ عبد اد. نض  .7

 معة فمسطيفاج لعجرميامحمود د.   .8
 جستير لغة عربيةام وع نالقاطؼ اع . أ  .9

 
 


