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 شكر وتقدير
 

حمد عليه مسيدنا  ،أشرف الخلق أجمعينالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على 
للهّم إّنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك، ونثني ا. ضل الصالة والتسليمأف
اللهّم لك الحمد كّله، ولك الشكر كّله، فأهل أنت أن تحمد، ، يك الخير كّله، نشكرك وال نكفركعل

الحمد هلل على لطفه وعونه أن أكرمني إلتمام  .رأن تعبد، وأنت على كّل شيٍء قدي وأهل أنت
 .العمل ، فالفضل والمنة هلل أواًل وأخيرًا، فهو أعانني، وهيأ لي األسباب ألُتَم هذاهذه الدراسة

نه   ،﴾أَلَِزيَدنَُّكمْ  َشَكْرُتمْ  َلِئن﴿ليس مني إال أن أتبع أمره سبحانه، فقد قال في ذكره الحكيم، وا 
، فليس "لم يشكر اهللمن لم يشكر الناس، "ة والسالم، وقال عليه الصال ،(9: سورة إبراهيم)

 .ي إتمام هذا العملع أن أتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساعدني فجب من هذا الموضهنالك أو 

فأتقدم بالشكر والتقدير لمشرفتي، الدكتورة ديبة الزين، واللجنة التي تكرمت وناقشت هذه 
فإليهم كل  ،الدراسة، حيث كان لتوجيهاتهم، ومالحظاتهم، ونصحهم األثر في إثراء هذا العمل،

 .اإلحترام والتقدير

ي وقف بجانبي، وقدم لي الدعم كما أتقدم بالشكر الجزيل، للدكتور محمود الشنطي، الذ
 .جعل جهده في ميزان حسناته، و فجزاه اهلل عني خير الجزاء ،والمساعدة، وكان لي خير دليل،

أن الشكر موصول للدكتور أحمد الودية، وأكاديمية اإلدارة والسياسة على دعمهم لي كما 
ي للماجستير،، فإليهم ومساندتي طيلة فترة العمل بهذه الدراسة بشكل خاص، وطوال فترة دراست

 .اإلمتنان والوالء

كما أشكر كل من ساعدني من العاملين في كل من وزارة المالية، والصحة، والداخلية، 
قتهم وجهدهم في مساعدتي يبخلوا بو  والتعليم، وشؤون المرأة، وديوان الموظفين العام بغزة، ولم
 .، فلهم جزيل الشكرعلى الحصول على المعلومات الالزمة إلتمام هذه الرسالة،

شكر كل من ساندني معنويًا وعاطفيًا من أهلي، وأحبتي، وأصدقائي كافة، حُب أن أكما أُ 
 .فلوال تشجيعهم ودفعهم لما أكملت الطريق،، فلهم كل الحب

  باحثةال    
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 للمرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية لوك القياديالس

 الخالصة
الذي تمارسه المرأة الفلسطينية التي تشغل  عرف على السلوك القياديهدفت هذه الدراسة للت

مواقع إدارية في مؤسسات الحكومة الفلسطينية، وهل يختلف هذا السلوك بحسب كل من حالتها 
اإلجتماعية، والمنصب الذي تشغله، وطريقة وصولها إليه من جهة، ومن جهة أخرى، هل 

نوات خدمتهم في المؤسسات الحكومية، والمؤسسة يختلف سلوكها بحسب، نوع مرؤوسيها، وس
التي يتبعونها؟ كما هدفت هذه الدراسة لوضع مقترح لتنمية وتطوير قدرات المرأة القيادية في 

 .المواقع اإلدارية الحكومية، وتعزيز مكانتها، بعد تقييم واقعها والتعرف عليه

، وتم االستعانة بمقياس القيادة ولتحقيق تلك األهداف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
لكل من برنارد باس وبروس أفوليو، والذي ، متعددة العوامل، الخاص بنموذج القيادة كاملة المدى

تم . يعد من أشهر األدوات المستخدمة في التعرف على األنماط والسلوكيات القيادية عالمياً 
في سلم ( C)رأة تشغل درجة موظف ممن ترأسهم إم( 091)تطبيق المقياس على عينة بلغت، 

من حجم %( 7..9)الوظائف الحكومية وما فوقها من درجات، حيث مثلت تلك العينة ما نسبته 
إمرأة، وقد تم استرداد ( 99)موظف ترأسهم ( 5.2)مجتمع الدراسة األصلي والبالغ عدده 

 .عةمن العدد األصلي من االستبانات الموز %( 79.92)استبانة، أي ما نسبته ( 0.7)

 في الفلسطينية المرأةبعد تحليل النتائج واستخدام الوسائل اإلحصائية الالزمة، تبين أن 
التحفيز : سلوكيات تمارس على التوالي كل من األحيان أغلب في الحكومية اإلدارية المواقع

ارسها التي تم ياتالسلوك أما. ي، والمكافأة المشروطةاإللهامي، والتأثير المثالي، والتحفيز الفكر 
من ناحية أخرى فقد كان النمط . بشكٍل نادر هي، اطالق الحرية، واإلدارة السلبية باالستثناء

التحولي هو النمط العام لقيادتها، أما النمط التبادلي ظهر في سلوكها بدرجة أقل، ويليه النمط 
 .االنطوائي، حيث ظهر بشكل نادر وضئيل/السلبي

المرأة القيادية في  جابات المبحوثين حول ممارساتاستمن جانب آخر، لم تظهر فروق في 
. المواقع اإلدارية الحكومية بحسب نوع مرؤوسيها، إال في بعد المكافأة المشروطة لصالح الذكور

لمرأة القائد بحسب استجابات المبحوثين حول ممارسات اإضافة لذلك، لم تظهر فروق في 
في ممارستها ألبعاد السلوك  نما ظهرتلمؤسسات الحكومية، إسنوات خبرة مرؤوسيها في ا
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 اإللهامي، والتحفيز ،(سمات) المثالي التأثير: القيادي بحسب المؤسسة التي تتبعها في كل من
، بين القياديات في كل من وزارة المالية، والداخلية، وشؤون المشروطة المكافأةو  الفكري، والتحفيز
 القياديات بين باالستثناء السلبية دارةاإل ُبعدلك في ، كذالداخلية بوزارة القياديات لصالح المرأة،
 وزارة من كل في والقياديات المالية، وزارة في القياديات لصالح والمالية الداخلية وزارة من كل في

 الحرية اطالق ُبعد، وكذلك في المرأة شؤون وزارة في القياديات لصالح المرأة وشؤون الداخلية
 والقياديات المالية، وزارة في القياديات لصالح والمالية الداخلية زارةو  من كل في القياديات بين
 .المرأة شؤون وزارة في القياديات لصالح المرأة وشؤون الداخلية وزارة من كل في

فروق في استجابات المبحوثين حول في جانب خصائص المرأة القائد، فلم تظهر فروق 
لتها اإلجتماعية، وال حتى بحسب طريقة وصولها ألبعاد السلوك القيادي بحسب حاممارساتها 

لمنصبها المكلفة به، بينما ظهرت فروق بحسب المنصب اإلداري المكلفة به في كل من بعدي 
 .اإلدارة اإليجابية والسلبية باالستثناء لصالح المدير العام

 قدراتها حسينولت القيادية، المناصب فيأخيرًا، قدمت الدراسة تصورًا مقترحًا لتمكين المرأة 
، حيث أوصت الدراسة بأن تتبنى وزارة شؤون المرأة متابعة وتنفيذ هذا المقترح واإلدارية القيادية

 :من خالل

للمواقييع القيادييية فييي المؤسسييات الحكومييية، وتمكينهييا ميين أداء تمكييين المييرأة ميين الوصييول  -
 .دورها القيادي في تلك المناصب

نسيانية المختلفية، خاصية القيدرات المتعلقية بالتواصيل تطوير قدرات المرأة في المهيارات اإل -
مييع ارخييرين، وآليييات الفعييل ورد الفعييل، والتكيييف مييع التباينييات المحيطيية بهييا واالسييتفادة 

 . منها بشكل ايجابي
تطوير المهارات القيادية لدى القييادات اإلداريية فيي المؤسسيات الحكوميية بشيكل عيام مين  -

ناث  .ذكور وا 
ية المالصقة للمرأة الناتجة عن التنشئة االجتماعية والتي تضع المرأة تغيير الصورة النمط -

 .في أدوار اجتماعية محدودة
مسيياعدة المييرأة فييي لعييب كافيية األدوار المنوطيية بهييا بكفيياءة عالييية وتمكينهييا ميين ممارسيية  -

 .دورها اإلجتماعي والوظيفي بشكل متوازن
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The Leadership Behavior of Palestinian Woman in 
the Governmental Managerial Positions 

Abstract 
This study aims to recognize the leadership behaviors that practiced by the 

Palestinian woman in the managerial positions in the institutions of the Palestinian 
government, it also aims to know the differences in her leadership practices according to 
her followers': gender, period of time working in government institutes, and the institute 
they working in. The study also aims to know the differences in her leadership behavior 
according to her position, the way she got her position, and her social status. 
Furthermore, this study offers a proposal to develop the woman's abilities and 
potentials in her leadership career. 

 In order to achieve the study's objectives, the descriptive /analytical approach was 
used. The Multifactor Leadership Questionnaire, (MLQ), was the core of the instrument 
which used to collect the required data. This questionnaire has been widely used in 
leadership researches, which was developed by Bernard Bass, and Bruce Avolio to 
measure the Full Range Leadership Model (FRL). The scale was applied to (170) 
employees, who represent (64.9%) of the overall study community, the (245) employees 
were administrated by (66) women hold a (C) degree in the official jobs hierarchy or 
higher. Actually, (149) questionnaires were recovered, which represent (93.71%) from 
the total questionnaires. 

 After applying the required statistical methods and analyzing the results, it appears 
that woman in the managerial positions fairly often practice: the inspirational motivation 
behaviors, then the idealized influence behaviors, then the intellectual stimulation behaviors, 
then the contingent reward behaviors. In other side, she rarely practices: the laissez-faire 
behaviors, and the passive management-by-exception behaviors.  

Therefore, the woman in the managerial positions in the Palestinian government 
generally exhibits the transformational leadership style, then the transactional leadership style, 
and she rarely exhibits the passive/avoidant leadership style.  

Also, the results show that there were no differences in leader woman's behavior 
according to her followers' employment period in the government institutes and their 
gender, except in the contingent reward behavior in favor to males. In the same context, 
leader women show differences in their behavior according to the institute they belong 
to in the following leadership behaviors: idealized influence (attributes), inspirational motivation, 
intellectual stimulation, and contingent reward in favor to the leader women in Ministry of 
Interior. Moreover, there were differences between leader women in the passive 
management-by-mxception behaviors in Ministry of Interior and Ministry of Finance in favor 
to leader women in Ministry of Finance, also between leader women in Ministry of 
Interior and Ministry of Woman Affairs in favor to leader women in Ministry of 
Woman Affairs. Additionally, there were differences between leader women in the 
laissez-faire behaviors in Ministry of Interior and Ministry of Finance in favor to leader 
women in Ministry of Finance, also between leader women in Ministry of Interior and 
Ministry of Woman Affairs in favor to leader women in Ministry of Woman Affairs.   
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Regarding to leader woman attributes, there were no differences in her behaviors 
according to her social state, and the way she got her leading position. In contrast, there 
were differences according to her position in passive, and active management-by-exception 
behaviors in favor to the leader woman in general director's position.  

Finally, this study offers a suggestion to enable and improve the women's leadership 
and management capability, and talents in governmental positions, and the Ministry of 
Woman Affairs can take the responsibility of applying it by: 

- Enabling women to get leadership positions in the government institutions, and 
empower them in these positions. 

- Developing the capacities of women in leadership positions in government 
institutes, especially in communication skills, and the action and reaction 
techniques, also teach her how to adapt with the surrounded differences and use 
these differences in positive way. 

- Change the woman's stereotype which put her in limited social roles. 

- Help women in balancing between their roles in family and work. 

- Applying training courses to improve the managerial, and humanity skills and 
abilities. 

- Constructing a new specialist unit, that has the responsibility of supporting 
women that have problems and need any type of support. 
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 :مقدمة الدراسة
إن حالة عدم الثبات هي السمة األبرز لهذه الحقبة من الزمن، وأهم كلمة مفتاحية في 
وصف الحالة التي تعيشها المجتمعات على مختلف األصعدة، فقد نال التغيير من العادات، 

طبعًا، المنظمات . ءأسلوب الحياة، وكل شيء بدون استثناو المناخ، و التقنيات، و المفاهيم، و 
لمنظمات هي األكثر تأثرًا بالتقلبات المحيطة، فا، بل بيئتها المتحولةبمعزل عن ليست المختلفة 

، وتفقد التي تعجز عن مواكبة هذه الوتيرة المتسارعة من التغيير، تخرج خارج مضمار المنافسة
اجة لمجرد مدراء، إنما تلك المعطيات جعلت المنظمات المختلفة ليست بح. قدرتها على البقاء

، فكر خارج الصندوقبعقليات مبدعة تُ مبادرة نحو تحقيق النجاح بحاجة لقادة يمسكون بزمام ال
 .في مواجهة المستجدات مرونةو 

لكونها المنظمة وذلك ، العاملة في الميدان إن المنظمات الحكومية من أهم أنواع المنظمات
القصرية، إال أن القيادة فيها تمثل معضلة  تمع، وهي األقوى بالسلطةاألضخم في كل مج
فلقد أشار برنامج األمم  (.11.: 5100نجم، )يمكن أن تخبو هناك، حقيقية، فألمع العقول 

مشاريع إصالح اإلدارة جه مشكالت رئيسية توا أن هنالك ثالث (UNDP)المتحدة للتنمية 
متحدة، لم تختلف الدول دولة مختلفة من الدول األعضاء في األمم ال 051الحكومية في 

 (:07.-.1.: 5100نجم، )المتقدمة عن النامية في ظهور تلك المشكالت وهي كالتالي، 

اإلجراءات القانونية، والروتين الصارم في سلوك و تظهر في آلية التفكير،  والتي: البيروقراطية -
آلية موظفين، و ع الاالثبات النسبي ألوضو تلك المؤسسات تتسم بالهرمية الصارمة، . العاملين

 . الرئيس المباشر وليس الكفاءةرأي ترقيات تعتمد على 
وهو إساءة استخدام السلطة الرسمية ألجل تحقيق مكاسب شخصية للموظف : الفساد اإلداري -

وذلك بطريقة مخالفة لألنظمة والقوانين أو المعايير األخالقية، فأخذ  ،نفسه أو لجماعة ما
قدرة على البقاء، وأكثر قدرة على التغيير واالستجابة  الفساد طابع منظم، وأصبح أكثر

 .للتطورات في بيئته المحيطة

ها تحويلجة للتوصل لمفاهيم جديدة قابلة لفهنالك حا: بتكار والتطور اإلداريالحاجة لال -
ستفادة من الموارد الكبيرة والتقنيات السياسات يمكن تطبيقها، والتغلب على البيروقراطية، وال

 .والخبرات الفنية واإلدارية التي تمتلكها تلك المؤسساتالعالية 

، بالتالي وجب البحث منظمياتال فيي تغييير يأ إحيداث فيي األسياس هي البشرية لمواردإن ا
عادة يفاء بمتطلبات العصر،أشخاص مميزين لديهم القدرة على اإلعن   الحكومية المنظمة وا 
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نجد أن قيادة في الحالة الفلسطينية،  .ن الخدماتلمضمار المنافسة، وتحقيق األهداف، وتحسي
المؤسسات الحكومية تقع تحت سطوة الرجل، والمرأة لم تنل إال اليسير من نصيب القيادة في 
ن ظاهرة قيادة المرأة تبدأ بالتالشي كلما ارتفعنا في الهرم التنظيمي  المواقع الحكومية، بل وا 

ليست فريدة من نوعها، إنما ضعف وجود المرأة في  الفلسطينيةالحالة في الواقع، . للمؤسسات
. المواقع المؤثرة، ومراكز اتخاذ القرار هي حالة عالمية، يتفاوت حجمها بحسب طبيعة المجتمع

هذه الظاهرة دعت الباحثين لدراسة أسبابها، وظروفها، فكانت العديد والعديد من الدراسات التي 
، ودراسة (5105) ،دراسة السويديكادي بدرجة مرتفعة، نتج عنها أن المرأة تمارس السلوك القي

أن أبرز صفات المرأة القائد، اإلنصات الجيد  ، حيث ذكرت السويدي،(5117)، أبوتينة والقاسم
، (.511)لآلخرين، وتنفيذ الخطط بشكل فعال، ورؤية الصورة الكبيرة، أما دراسة الحسين، 

الدافعية العالية للعمل وتحمل المسؤولية، ، و ة بالنفسوجدت أن المرأة القائد تتسم باإلتزان، الثق
 :دراسة كل من تأكد كما .في تحقيق أهداف المنظمةع والقدرة على التحفيز على اإلبدا

Moore ،(5105)و ،Kent ،(5101) بأنه ال يوجد فروق نوعية بين أنماط (5112)، وعلي ،
ناسب مع طور ممارساته ويحسنها بما يتالقيادة لدى الرجل والمرأة، إنما كل منهم يمكنه أن ي

، أكدت بأن األنماط Appelbaum, el. at. ،(5115)الظروف المحيطة بالقائد، بل إن دراسة 
ليست حكرًا عليها، وأن  تلك األنماطالقيادية التي تمارسها المرأة تختلف عن الرجل ولكن 

ندة على حقائق إنما أساسها هو التقديرات التي تعتقد بضعف فعالية القيادة النسائية غير مست
أمام  -" سقف زجاجي" –كما أن جميع الدراسات اتفقت على وجود عوائق  .التنشئة اإلجتماعية

 .من ممارسة دورها القيادي هاالمرأة تحد

 الحضت قلةومن خالل عمل الباحثة في إحدى الوزارات السيادية في القطاع الحكومي، 
مع أنهن يتمتعن بقدٍر عاٍل من المهنية، ذ القرار، ومراكز اتخا وجود النساء في المواقع المؤثرة

هذا . من الرجال من نظائرهم ولديهن مؤهالت علمية مساوية، بل وفي بعض الحاالت أعلى
، أثار اهتمام الباحثة في دراسة مسببات هذا الموقف السلبي، والتعرف على ممارسات الموقف

، والمنصب المكلفة بهحالة المرأة االجتماعية، : ل منهؤالء النساء في مواقع عملهن، وهل لك
تأثير على ممارساتهن كقياديات في المواقع  ،، وطبيعة مرؤوسيهاوالمؤسسة التي تعمل بها

تحسين وضع المرأة القائد، وضع خطة لعلى ذلك، سيتم  بناءً . ؤسسات الحكوميةاإلدارية بالم
 .داريين من نساء أو رجالنموذج يحتذى به من قبل كافة القادة اإلوخلق 
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 :شكلة الدراسةم
بمرور الزمن، وتسارع وتيرة التغيير الحاصل في المجتمعات بشكل عام والمجتمع العربي 
والفلسطيني بشكل خاص، نرى بأن المرأة نالت قسطًا كبيرًا من التغيير خصوصًا في جانب 

صعود مؤشر التعليم بشكل  فالمطلع على األرقام واإلحصاءات يلحظ بوضوح. التعليم والعمل
لمؤسسات التعليم العالي  متسارع على مدار األعوام الماضية، فقد بلغت نسبة المنتسبات

من إجمالي المنتسبين، مع العلم أن هذه النسبة %( 27) 5105 عام الفلسطينية في منتصف
ام ، وبلغت نسبة الخريجات اإلناث للخرجين الذكور في الع.511عن عام %( 2)ارتفعت 
الجهاز )طالب خريج،  011خريجة مقابل  طالبة 0.7أن هنالك  ، أي%(0.7) 5105

 (. 95-90: 5102المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

، فمشاركة المرأة في سوق العمل هي مشاركة أن الحالة مختلفةأما في جانب العمل فنجد 
جدًا  ضعيفة العاملة القوى ضئيلة مقارنة بالمعايير العالمية واإلقليمية، بل إن مشاركتها في

، فتتمثل مشاركة النساء في إجمالي القوى حققتها التي الهامة التعليمية المكاسببالمقارنة مع 
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )، %(..09)بنسبة  5102العاملة بفلسطين في العام 

مل، وموضع دراستنا، وهو الوجهة األولى للباحثين عن ع أما في القطاع العام(. 017: 5102
من القوى %( 2.)فيه، بحيث يمثل النساء  العمل قوة من (%1.) عن يزيد ما النساء تشكل

 يتركز توزيعهن في أدنى السلم الوظيفي،و في قطاع غزة، %( 21)العاملة في الضفة الغربية، و
بحسب  ،(%01.7)تي يشغلن مناصب إدارية في الفئة العليا تبلغ، فمثاًل، نسبة النساء الال

 (. 92: .510)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

، مشاركة المرأة في اتخاذ القرار تعكس حالة ضعف فيعلى األرض، والوقائع  ،األرقام تلك
معرفة هل هنالك خلل في ممارسات المرأة في مراكز اتخاذ  في الباحثة رغبةمن هنا انطلقت 

 : هواإلجابة عن سؤال رئيسي و من خالل  القرار

 في المواقع اإلدارية الحكومية؟ الفلسطينية المرأة السلوك القيادي الذي تمارسه ما -

 :والذي تتفرع عنه األسئلة التالية

 في المواقع اإلدارية الحكومية؟ الفلسطينية لدى المرأة عامالنمط القيادي ال هو ما -
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ع اإلدارية الحكومية في المواق القياديلوك لسبين ممارسة المرأة ألبعاد ا فروقهل توجد  -
تعزى لكل من، نوع مرؤوسيها، سنوات خدمتهم في القطاع العام، والمؤسسة التي 

 ؟يتبعونها

 القيادي في المواقع اإلدارية الحكوميةلوك لسممارسة المرأة ألبعاد ابين  فروقهل توجد  -
 ؟المنصب المكلفة به، وطريقة وصولها إليه تعزى لكل من، حالتها االجتماعية،

في المواقع اإلدارية العاملة  القياديةالفلسطينية التصور المقترح لتنمية قدرات المرأة  ما -
 الحكومية؟

 :أهداف الدراسة
إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو التعرف على المرأة الفلسطينية العاملة في المواقع 

 :اإلدارية الحكومية كقائد، من خالل

العاملة في المواقع اإلدارية  الفلسطينية لمرأةتمارسه ا الذيالسلوك القيادي التعرف على  -
 .الحكومية

العاملة في المواقع  الفلسطينية لمرأةالذي تمارسه ا التعرف على النمط القيادي العام -
 .اإلدارية الحكومية

المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية  مارسةمالتعرف على الفروق اإلحصائية بين  -
نوع مرؤوسيها، سنوات خدمتهم في : تعزى لكل من القيادي السلوكألبعاد الحكومية 

 .القطاع العام، والمؤسسة التي يتبعونها

ممارسة المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية التعرف على الفروق اإلحصائية بين  -
وضعها االجتماعي، المنصب المكلفة به، : تعزى لكل من الحكومية ألبعاد السلوك القيادي

 .يقة وصولها إليهوطر 

، بعد دراسة القيادية المرأة الفلسطينية التي تشغل المواقع اإلدارية لتنمية قدرات مقترحوضع  -
 .بما يتناسب مع األهداف العامة للمؤسسات الحكومية بفلسطين مواطن الخلل لديها،

 :أهمية الدراسة
 :تكمن أهمية الدراسة فيما يلي



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 6الصفحة 

 .ةة للباحثتعتبر الدراسة إضافة علمية ومعرفي -
بموضوع القيادة بشكل عام، والقيادة  باحثينوأداة مساعدة لل ،تعتبر هذه الدراسة مرجع -

 .النسائية بشكل خاص
التي تخص عمل  -حثة على حد علم البا – تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة -

كما . عالمياً ، و ، وعربياً الحكومية بالبحث محلياً  في المؤسسات ةر مواقع اإلداالالنساء في 
" القيادة كاملة المدى"تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة التي تستخدم نموذج 

 .محلياً 

 .بفلسطين بالمواقع اإلدارية الحكومية لدى القيادات النسائية مواطن الضعفكشف  -
صفات متطلبات القيادة الناجحة، وال لمسؤولين وجهات االختصاص في معرفةا مساعدة -

ء النساء إعطا، كذلك بشكل خاص المرأةأن يمتلكها القائد بشكل عام و التي يجب 
، نبه واالرتقاء المزيد من االهتمامفي فلسطين  العامالت في المواقع اإلدارية الحكومية

ألنها شريك ال يمكن االستغناء عنه أو تجاهله في العملية  ى المرأة القائدورفع مستو 
 .التنموية

 :الدراسة ياتضفر 
ممارسة المرأة القيادية  في استجابات المبحوثين حول د فروق ذات دالله إحصائيةال توج -

 -ذكور )تعزى لنوع المرؤوسين دارية الحكومية ألبعاد السلوك القيادي في المواقع اإل
 (.إناث

ة المرأة القيادية ممارس في استجابات المبحوثين حولال توجد فروق ذات دالله إحصائية  -
تعزى لمتغير سنوات خدمة المرؤوسين  رية الحكومية ألبعاد السلوك القياديدافي المواقع اإل

فما  02–سنة  02إلى  01 –سنوات  01إلى  2 –سنوات  2أقل من )في القطاع العام 
 (.فوق

ممارسة المرأة القيادية  في استجابات المبحوثين حولال توجد فروق ذات دالله إحصائية  -
 –الصحة )تعزى للمؤسسة الحكومية  ألبعاد السلوك القياديدارية الحكومية في المواقع اإل

 (التعليم -شؤون المرأة  -( الشق المدني)الداخلية  –المالية 
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ممارسة المرأة القيادية  في استجابات المبحوثين حولذات دالله إحصائية فروق ال توجد  -
 للمرأة القائد جتماعيةلحالة االتعزى ل دارية الحكومية ألبعاد السلوك القياديفي المواقع اإل

 (.ةمتزوج –غير متزوجة )

ة المرأة القيادية ممارس في استجابات المبحوثين حولذات دالله إحصائية فروق ال توجد  -
 المكلفة به لمستوى اإلداريتعزى ل دارية الحكومية ألبعاد السلوك القياديفي المواقع اإل

 (.ر ذلكغي – وزير –وكيل وزارة  – مدير عام – مدير دائرة)

ة المرأة القيادية ممارس في استجابات المبحوثين حولذات دالله إحصائية فروق ال توجد  -
تعزى لطريقة وصولها لمنصبها المكلفة  دارية الحكومية ألبعاد السلوك القياديفي المواقع اإل

 (.غير ذلك –عبر مسابقة  –قرار وزاري  –ترقية مستحقة ) به

 :حدود الدراسة
 :قطاع غزة، ولن يتم دراسة حاالت من الضفة الغربية لألسباب التالية :الحد المكاني

 االحتاللصعوبة الوصول لمحافظات الضفة بسبب إجراءات الفصل العنصري لجيش  -
 اإلسرائيلي 

 .الداخلي الفلسطيني االنقسامالمشكالت اإلدارية الناتجة عن حالة  -

شراف المباشر إلمرأة تشغل منصب الموظفين الذين يعملون تحت اإل ويتضمن: بشريالحد ال
 .، أي مدير دائرة فأعلىوالعليافي اإلدارة الوسطى إداري 

 .5102 - .510عام : الحد الزماني

 :مصطلحات الدراسة

 : القيادة
، حيث كتعريف إجرائيلمفهوم القيادة  "Robbins" روبينز تعريف تم تبنيفي هذه الدراسة 

 ،نجاز رؤية محددة أو مجموعة من األهدافإي مجموعة نحو القدرة على التأثير ف بأنها،عرفها 
 (Robbins, 2013: 368).  

 



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 2الصفحة 

 

 :القيادي لوكالس
طاقة بشرية تخرج على شكل تصرفات وأفعال عديدة ومتنوعة، " ،سلوك األفراد بأنهعرف يُ 

حنفي، ) ،"بعضها ظاهر كالكالم والكتابة، والبعض ارخر ضمني مستتر كالتفكير والتقرير
 .(75: 0779قزاز، الو 

 المدير يسلكه الذي التصرف ذاك هو"، السلوك القيادي بأنه، (.511)عرف الساعد، يُ 
 (.9: 5117الرقب، )، "األهداف ينجزون جعلهم أجل من المرؤوسين سلوك على للتأثير

القائد المرأة ؤثر من خاللها تصرفات وأفعال ت ،بأنه عرف الباحثة السلوك القيادي إجرائياً تُ و 
تندرج  تتلك التصرفا .رؤية محددة أو مجموعة من األهداف لتحقيقالمحيطة بها في المجموعة 

 األنماط القيادية تشكل كل منتقاس بمقياس القيادة متعددة العوامل، والتي ضمن أبعاد رئيسية 
وهي ، االنطوائية/السلبيةالتحولية، التبادلية، و : الثالثة المكونة لنموذج القيادة كاملة المدى

 :كالتالي

 (.سمات) المثالي التأثير بعد- 
 (.سلوك) المثالي التأثير بعد- 
 .لهامياإل التحفيز بعد- 
 .الفكري التحفيز بعد- 
 .الفردية االعتبارات مراعاة بعد- 
 .المشروطة المكافأة بعد- 
 (.ايجابي) باالستثناء اإلدارة بعد- 
 (.سلبي) باالستثناء اإلدارة بعد- 
 .الحرية اطالق بعد- 

 :األنماط القيادية
  (.9: .511الخطيب، )، "سلوك متكرر ومميز لشخص ما" بأنه،هواري النمط  يعرف

بأنه الطريقة التي يقود بها القائد، ، النمط القيادي بطريقة مقتضبة Mazzarelaرف عَ تُ و 
خرين عملية التأثير في ار" ،النمط القيادي بأنهفيعرف ، Yukl, (2002)أما  (.27: 0770)
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للوصول إلى فهم واتفاق مشترك حول األعمال المطلوب أداؤها، وكيفية انجازها بفاعلية، فهو 
 (.00: 5105العجارمة، )، "سهيل الجهود الفردية والجماعية لتحقيق أهداف مشتركةعملية ت

السلوك السائد أو األسلوب الذي "، فيعرف النمط القيادي بأنه، (9: 5101)أما ناصر، 
 ".القائد في أغلب األحيان ويميزه عن ارخرينيمارسه 

 عملية ممارسة في اوطريقته المرأة القائد أسلوبعرف الباحثة النمط القيادي إجرائيًا بأنه، وتُ 
، وقد استخدمت هذه الدراسة األنماط لتحقيق رؤية معينة أو أهداف محددة في ارخرين التأثير

، وهي، نمط القيادة التحولية، نمط القيادة التبادلية، المدىِونة لنموذج القيادة كاملة القيادية المك
 .االنطوائية/السلبيةنمط القيادة 

 :المواقع اإلدارية الحكومية
هي أي وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو أي جهة أخرى تكون "الدائرة الحكومية، 

مركز الميزان لحقوق )، "ملحقة بهاموازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو 
 (.07: 5119ديوان الموظفين العام، اإلنسان، و 

الموظفين  فتتبنى الباحثة تعريف مركز الميزان لحقوق اإلنسان، وديوان ،أما الموقع اإلداري
ها بمجموعة شاغل ة ُيَوّكليوظيفة إشراف"هو كتعريف اجرائي في الدراسة، و ( 51: 5119)، العام

بمقتضى القانون أو أي تشريع آخر أو تعليمات أو  مختصة جهة  ات من قبلوالتكليفمن المهام 
 ."مسؤولياتيها من رتب علما يتو  ،ما يتعلق بها من صالحيات، تلك المهام لها قرارات إدارية
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 القيادة ونظرياتها :ولاأل المبحث 
 مفهوم القيادة ،ولالمطلب األ 

 نظريات القيادة ،المطلب الثاني
 (FRL)نموذج القيادة كاملة المدى  ،المطلب الثالث

  المرأة والقيادة :المبحث الثاني
 المرأة الفلسطينية ،األول المطلب
 القيادة النسائية ،الثاني المطلب
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

ول منهما لمناقشة مفهوم القيادة بشكل عام هذا الفصل مكون من مبحثين، خصص األ
وأبرز نظرياتها، وتم القاء الضوء على نموذج القيادة كاملة المدى الذي يعد من أهم النماذج 

أما المبحث الثاني فخصص لمناقشة المرأة في مراكز القيادة، . الحديثة في موضوع القيادة
  .ئيةوواقعها وأهم أسباب االهتمام بموضوع القيادة النسا

 القيادة ونظرياتها :المبحث األول

 مفهوم القيادة: المطلب األول

 :تمهيد
 أن إال عمليًا، ومارسوها البشرية المجتمعات ظهور بداية منذ القيادة ظاهرة البشر فَ رَ عَ  لقد

. العشرين القرن بدايات في إال تبرز لم والتحليل بالتنظير الظاهرة هذه تناولت التي الدراسات
 تفسير في مختلفة وطريقة بطابع تتسم زمنية حقبة كل نجد األدبي، التراث هذا في وبالنظر
في  .االجتماعي تكوينها واختالف البشرية المجتمعات لتطور طبيعي ناتج وهذا القيادة، مفهوم

زالة بعض الغموض المحيط بها، وتوضيح  هذا المطلب سنحاول تفسير ظاهرة القيادة، وا 
وأخيرًا سيتم . تطوره مراحل بحسبتعراض األدب النظري المتعلق بالقيادة كما سيتم اس ،أهميتها

، للتعرف على، "نموذج القيادة كاملة المدى"تسليط الضوء نحو أحد أهم النماذج في علم القيادة، 
 .بداياته، المفاهيم التي يناقشها، وأهم مكوناته

 :معنى القيادة لغةً 
ْوُد نقيض السَّْوق، فيقال َيُقوُد الدابة من أمامها وَيُسوُقها من في اللغة، القيادة من الَقْوُد، والقَ 

، أي أن القائد 1(نت :ابن منظور، لسان العرب)خلفها، فالَقْوُد من أمام والسَّْوُق من خلف، 
عود يأصول مفهوم القيادة وبالرجوع للحضارات القديمة، نجد أن . يتصدر الجماعة ويتقدم عليها

يقود، أو يحكم، ويقابله في  معناه يبدأ، أو ”Archein”فالفعل اليوناني لالتيني،للفكر اليوناني وا

                                                
1 http://www.lesanarab.com/, (20/11/2014). 

http://www.lesanarab.com/
http://www.lesanarab.com/
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رين أن هذه ويعني يحرك أو يقود، ولقد ساد االعتقاد في كال الفك ”Agere”الالتينية الفعل 
كما أن الفعل . بداية يقوم بها شخص، ومهمة أو عمل ينجزه آخرون: يناألفعال تنقسم إلى جزأ

وهو الحاكم األول في  ،ومعناها األرخون ”Archon”باإلنجليزية هي  ”Archein” المقابل لكلمة
أما كلمة . أثينا القديمة ورجل الدولة األول والذي يكون عادًة كاهنًا ورئيسًا سياسيًا في آن واحد

“Leader”،  فتعني الشخص الذي يوجه، أو يرشد، أو يهدي ارخرين، بمعنى أن هنالك عالقة
 (. 68-68: 9002كنعان، ) ،ه وأشخاص آخرين يقبلون هذا التوجيهبين شخص يوج

 :معنى القيادة اصطالحاً 
نجاز رؤية محددة أو إالقيادة بأنها، القدرة على التأثير في مجموعة نحو  ف روبنزعر يُ 

 .(Robbins, 2013: 368)مجموعة من األهداف، 

أجل العمل بحماس باعتبارها تحقق مهارة التأثير في الناس من " ،بأنها" هانتر"بينما يصفها 
 (. 25: 5119)، "المصلحة العامة المشتركة، بشخصية أخالقية قويمة توحي بالثقة

، "عملية تحريك الناس نحو الهدف" ،القيادة بأنهايعرفان لسويدان، وباشراحيل، أما ا
(511. :.1.) 

 يدفع وال يقدمه، ذيال المثال خالل من الطريق يعرض القائد أن" ،Terry" ،(0777)"ويرى 
 .(50: 5100 نجم،) ،"لذلك يجذبهم هو ذلك من وبدالً  األفراد

بأنها سلوك الفرد حين يشرع في توجيه "القيادة،  مفهوم، ((Hemphill”، 1949“فيما يعرف 
 (.29: 0775فرج، )، "أنشطة الجماعة

 تعد والتي – ةالجماع في القائد يمارسها التي السلوكيات مجموعة" بأنها عرفها ،"فرج"و
 التنظيمي، والتنسيق المهمة، وخصائص واألتباع، القائد، شخصية خصال بين للتفاعل محصلة
 بأكبر بالجماعة المنوطة األهداف تحقيق على األفراد حث وتستهدف – المحيط الثقافي والسياق

 الرضا، من كبيرة درجة توافر مع األفراد، أداء في عالية بكفاءة تتمثل التي الفاعلية من قدر
 (.0:0775.) ،"الجماعة تماسك من عالياً  وقدراً 

لتراث البحثي المهتم بموضوع القيادة، تظهر مشكلة عدم قدرة الباحثين على باالطالع على ا
القيادة بأنها من أكثر الظواهر حدد ومحكم لظاهرة القيادة، فتوصف وضع تعريف متفق عليه م
هذه المشكلة تعود لعدة  (0.: .511ويدان، وباشراحيل، س) ،إدراكاً على األرض وضوحًا وأقلها 

 : أسباب منها
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 . إلى نفس المضمون جميعهامفاهيم أخرى، فتشير  استخدام معنى القيادة بالترادف مع -

كما قد نجد أنه قد تم تعرف القيادة في ضوء أحد عناصرها فقط، فيفسر مفهومها بشكل  -
 . منقوص وغير كامل

ادة قد تم تضمينها في تعريف مفاهيم أخرى قد تكون أعم من قد نجد بعض عناصر القي -
 . مفهوم القيادة

من األسباب الرئيسية " ،Stogdill"، (079.)"من الممكن تلخيص أسباب المشكلة بقول 
غياب التعريف المقبول على نحو إجماعي من الباحثين، ففي الدراسات المتعددة : لذلك

ن استخدمت تعريفات مختلفة، نتج عن هذ ا أن الباحثين يقيسون ويناقشون أشياء مختلفة وا 
 (.22: 0775فرج، )، "كانوا يطلقون عليها نفس المسميات

بالرغم من عدم وجود تعريف متفق عليه، إال أنه من الممكن مالحظة بعض العناصر 
 :ة في التعريفات المختلفة للقيادة بحيث يمكن تصنيفها على النحو التاليالمشترك
 .(Terry, 1998) مثل تعريف ،مركز حول القائدتعريفات تت -

 .(Hemphill, 1949) مثل تعريف ،ركز على السلوك القياديتعريفات تُ  -

السويدان، وباشراحيل، كتعريف  ،ركز على عملية التأثير على ارخرينتعريفات تُ  -
  .روبنز، وهانتر

  ."فرج"، كتعريف تعريفات تهتم بمكونات العملية القيادية وعملية التفاعل فيما بينها -

 :أهمية القيادة
نجز بدون الجماعة، والجماعة ال تنتظم في مسيرة اإلنجاز بدون ال تُ  إن األهداف العظيمة"

إن القائد بمثابة أحد العناصر الرئيسية في المعادلة التي تلخص . قائد ينسج جهودها بالهدف
راع الميكروكمبيوتر، تلك ختاقصة التطور اإلنساني منذ اكتشاف أسلوب إشعال النار حتى 

إنجاز = هدف + موارد + قائد + جماعة : المعادلة التي يمكن صياغتها على النحو التالي
 (.52: 0775فرج، )، "حضاري

إن غياب القيادة هي من أعظم الكوارث التي قد تواجه أي جماعة، سواء كانت هذه الجماعة 
الهدف، ومن ثم  تضيعالبوصلة و  الجماعات تفقدفبدون قيادة  ،منظمة، أو أمة كاملةأو أسرة، 
هي مصدر الحماس والطاقة، والقائد مستودع أهداف، َفُيلهم ارخرين، ويوجه  لقيادةفا. تنهار
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تدريب األفراد  مهمةليس هذا فحسب، إنما يقع على عاتق القائد أيضًا . هممهم نحو المستقبل
 . ونبذه السلبي السلوك ومحاربة وتنميته، اإليجابي السلوك تدعيمورعايتهم، و 

 :العالقة بين القيادة واإلدارة
إن مفهوم اإلدارة من أكثر المفاهيم تداخاًل مع مفهوم القيادة، وذلك بسب ما تُْنِتجه كال 

فاإلدارة بمعناها الواسع، هي . العمليتين من تأثير في ارخرين، على اختالف الطريقة والفعالية
شري الجماعي لتحقيق أهداف معينة، أي أن تحقيق األهداف عملية تنظيم وتنسيق النشاط الب

القيادية، من هنا هي  وكذلك ،(50: 5117عبوي، ) العملية اإلدارية، لّ من خالل األفراد هو جُ 
هذا التداخل كان سبب العديد من الكتابات . تبرز مشكلة عدم وضوح الحدود بين كال المفهومين

نوع العالقة بين كل منهما، وهل كل ما ، و القيادة واإلدارة والمناظرات العلمية بشأن الفرق بين
 مدير قائد، أو كل قائد مدير؟

فالبعض كان ينظر لإلدارة أنها أعم من القيادة وأن القيادة هي جزء من العملية اإلدارية، 
ق وأحد وظائفها، فالعملية اإلدارية تتطلب توجيه األفراد بطريقة تنظيمية، فنية، وأخالقية لتحقي

أهداف المنظمة بناء على السلطة التي يمتلكها المدير والتوصيفات الوظيفية لكل عمل، بينما 
القيادة، مبنية على عملية توجيه ارخرين عن طريق التأثير الشخصي على األفراد، وذلك من 

 .2(المقاتل، نت)، العواطف، األخالق، القدوة الحسنة، أو المبادئ المشتركة: خالل

ر كان ينظر إلى األمر بمنظور آخر، فاالختالف بينهما ليس له عالقة بدرجة البعض ارخ
العمومية والخصوصية، ولكن يكمن بطبيعة العمليتين، فاإلدارة تهتم بشكل أساسي بالعملية 
التنظيمية بناء على السياسات والخطط والبناء التنظيمي للمنظمة، فالمدير يتعامل مع ارخرين 

بينما القيادة، تعنى بشكل كبير بحاجات الجماعة، . وبة ومحسوسةبناء على عوامل محس
 .3(نت: .510مناع، مفكرة اإلسالم، )، وجوهرها هو العالقات اإلنسانية

 بدون فالقيادةوترى الباحثة أن نجاح المنظمات وفعاليتها يحتاج لكل من القيادة واإلدارة، 
 نحتاج الذيلألعمال  الفوري اإلنجاز إهمال عمالتركيز على األهداف المستقبلية،  تجعلقد  إدارة
 التي اليومية مشاكلنا سوى نرى ال تجعلنا وحدها اإلدارةأما . المستقبلية ألهدافنا نصل كي إليه

 .للغد والتخطيط للتفكير الوقت لنا يتاح فال تستغرقنا

                                                
2 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/sec04.doc_cvt.htm, (10-11-2014). 
3 http://islammemo.cc/fan-el-edara/fkr-Edary/2014/05/06/199168.html#2, (13/12/2015) 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/sec04.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/sec04.doc_cvt.htm
http://islammemo.cc/fan-el-edara/fkr-Edary/2014/05/06/199168.html#2
http://islammemo.cc/fan-el-edara/fkr-Edary/2014/05/06/199168.html#2
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 نظريات القيادة: الثاني المطلب

 :نظريات السمات: أوالً 
اهتمام المفكرين  حيث كان ُجلّ  في بداية القرن العشرين،ضوع القيادة لقد بدأ التنظير في مو 

فكانوا يرون أن القادة يمتلكون صفات فطرية، تولد معهم، . القائد نفسه في موضوع القيادة هو
قد يرثونها ولكن ال يكتسبونها مع الزمن، هؤالء القادة يتسمون بالتفوق والكاريزما النادرة التي 

عبة المنال من ات من حولهم، وبذلك َيحُدث التغيير ويتم تحقيق األهداف صتؤثر في الجماع
، برز رواد هذا المنحىيم، وقد كان أسمي هذا النمط من التفكير بنظرية الرجل العظلقد . خاللهم

من خالل المشاهدة والتأمل  لنظريةاذه ه قد جاءت نتائجل .روبرت هاوسرالف ستوجديل، و 
 .4(المقاتل، نت)، تماعية في حقبة تاريخية سابقةالجللظروف السياسية وا

بدأ مفهوم الرجل العظيم بالتطور والتوسع، فكان بدايًة عشرينيات القرن الماضي، مع 
لشخصية تؤثر السمات اأن  ، فالحظوابفحص واختبار فروض تلك النظرية الدارسون يقومون

هم تميز أن للقادة سمات إلى  ؤديسلوك القادة يختلف عن غيرهم، فهذا ي على السلوك، وبما أن
هذه السمات لدى القادة يختلف عن درجة ظهورها لدى ظهور  عن غيرهم من العامة، وأن درجة

بالتالي، بدأ البحث عن السمات التي تميز القادة عن غيرهم، وكذلك . غيرهم من غير القادة
ة الدراسات ووفرتها في هذا تميز القادة الفاعلين عن غير الفاعلين، إال أنه على الرغم من كثر 

المجال، لم يتم التوصل لقائمة موحدة من السمات التي يمكن أن تنسب للقادة بشكل عام، أو 
 .(91-27: 0775فرج، )، للقادة الفاعلين بشكل خاص

 :يةالسلوكالنظريات : اً ثاني
القرن العشرين، تزامن إجراء عدد من األبحاث قامت بها مجموعات بحثية  منتصففي 

ات هو معرفة سلوك القادة مختلفة في عدد من الجامعات، كان الهدف الرئيسي من هذه الدراس
، جامعة 5دراسات جامعة أوهايو: في أبعاد أساسية، ومن أبرز هذه الدراسات وتصنيفه

على الرغم من اختالف المناهج المتبعة في تلك األبحاث، واختالف . ميتشيجان، وجامعة هارفرد
ية، وطرق المالحظة وجمع المعلومات، إال أنها في نهاية المطاف اشتركت بعدد العينات البحث

 :من العناصر أهمها
                                                

4 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/sec04.doc_cvt.htm, (10-11-2014). 
، والذي طور بعد ذلك ليحتوي على اثني عشر بعداً تقاس بمئة (LBDQ)" وصف السلوك القيادي"نتج عن تلك الدراسات مقياس  5

 .بند

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/sec04.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/Keadah/sec04.doc_cvt.htm
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أن األبعاد السلوكية المستخلصة عن تلك الدراسات على تعددها إال أنها تحمل ذات  -
نجاز إاالهتمام ب: المضامين، ويمكن تلخيص تلك األبعاد بعنصرين رئيسيين، هما

 .لجماعة التابعةالمهام، واالهتمام با

استخدام األساليب اإلحصائية في معالجة البيانات، واعتماد المنهج االرتباطي في  -
 .كشف العالقات بين األبعاد السلوكية للقائد، وفعالية أداء التابعين

أن أبعاد السلوك  ردين، ليكرت، بالك وموتون،: أمثال بعد ذلك، وجد مجموعة من الباحثين،
بعضها البعض لتكون مركبات جديدة تسمى األنماط القيادية، فاألنماط أكثر القيادي تتفاعل مع 

  (.019: 0775فرج، ) ،عمومية وتعبر عن واقع القيادة بشكل أفضل

باإلطالع على تلك النظريات، نجد أن أغلبها يدرس تفاعل بعدين أو ثالثة أبعاد سلوكية 
بوضع تصور نظري يبرز  ”Blake & Mouton“للقائد بحد أقصى، فمثاًل، قام بالك وموتون 

تفاعل بعدي االهتمام بالعمل واالهتمام باألشخاص من خالل مصفوفة ُسميت بالمصفوفة 
اإلدارية، حيث يمثل االهتمام بالعمل المحور األفقي، واالهتمام باألفراد المحور الرأسي، وتم 

مرتفع، متوسط،  –ستويات استخالص األبعاد الناتجة عن التفاعل بين كال البعدين على ثالثة م
كما هو موضح في كال المحورين، فكانت النتيجة ظهور خمسة أنماط قيادية،  -ومنخفض 
، 9، القيادة التوفيقية8، قيادة النادي7، القيادة البيروقراطية6القيادة المتهربة: وهي، (0)بالشكل 

 . (010: 5100نجم، )، (001-019: 0775فرج، )، 10والقيادة التنفيذية

                                                
 .في مصفوفة بالك وموتون، والتي تمثل الحد األدنى من االهتمام بالعمل والعاملين على حد سواء( 0،0)هي النمط و  6
، وتعبر عن أعلى درجة من االهتمام بالعمل، وأدنى درجة من االهتمام (7،0)وتسمى أيضا القيادة المتسلطة، و تمثل النمط  7

 .بالعاملين
شباع حاجاتهم على أعلى درجة، أما االهتمام بالعمل فهو بالحد  وتسمى القيادة المجاملة، حيث 8 يكون فيها االهتمام بالعاملين وا 

 .في المصفوفة( 0،7)األدنى، وتمثل النمط 
 (.2،2)أو قيادة منتصف الطريق، وذلك إلعطائها اهتمام مالئم لكل من المهمة والعاملين، وتمثل النمط  9

بالك وموتون، بحيث يكون فيها اهتمام القائد بكل من العمل والعاملين بالدرجة القصوى، وكذلك ، في مصفوفة (7،7)وتمثل النمط  10
 . تسمى القيادة الفريق
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االهتمام بالمهمة، : د، وهيا، فقد قام ببناء نموذجه من خالل ثالثة أبع”Reddin“أما ردين 
، (مرتفع، ومنخفض)قام بقياس تفاعل تلك األبعاد على مستويين، ثم االهتمام بالعمل، والفعالية، 

يقية، المستبدة السخية، األوتوقراطية، المطورة، التنفيذية، التوف: مما أنتج ثمانية أنماط قيادية، هي
 .(000: 0775فرج، )، المجاملة، البيروقراطية، والمتهربة

إن من أبرز ما ُأخذ على مختلف نظريات هذا المنحى هو أنها ال تعطي تأثير الظروف 
ا مم -نجازها إكخصائص المرؤوسين، أو طبيعة المهام المطلوب  -المحيطة بالقائد اهتمامًا 

جعل القائد في تلك النظريات ال يتمتع بالمرونة في سلوكه القيادي، إنما يتبنى نمطًا قياديًا واحدًا 
باإلضافة لذلك، بعض األنماط القيادية الناتجة عن تفاعل أبعاد السلوك القيادي غير . ال يغيره

ن تلك النظريات ال تغطي كافة أنماط السلوك القيادي المحتملة  خاصة أن هنالك واقعية، بل وا 
 . أبعاد سلوكية أخرى للقائد لم يتم دراسة تفاعلها مع غيرها من األبعاد السلوكية األخرى

 :النظريات الموقفية: اً ثالث
هذه النظريات بدأت تتبلور في ستينيات القرن الماضي، واعتبرت امتدادًا لنظريات  

القادة ال يتصرفون على نفس  السمات، حيث اختلفت مع نظريات أنماط السلوك القيادي في أن
الشاكلة في كافة الظروف، كما أن النمط القيادي المثالي يختلف باختالف الظروف المحيطة، 
وأن القائد في ظرف قيادي معين قد يقدم أفضل أداء ولكن قد يصبح أداؤه ضعيفًا في ظروف 

 تربط القيادة بالسمات فالنظريات الموقفية تقدم مفهومًا مرنًا للقيادة، فهي ال. قيادية أخرى
نما تربطها بالموقف والمتغيرات المتعلقة بالبيئة المحيطة، فهذه الظروف  الشخصية للفرد فقط وا 

 

ألفراد
الهتمام با

ا
 

 االهتمام بالعمل

 (7،9)النمط 
 قيادة النادي

 (9،9)النمط 
 تنفيذيةالقيادة ال

 (2،2)النمط 
 توفيقيةالقيادة ال

 

 (7،7)النمط 
 متهربةالقيادة ال

 

 (9،7)النمط 
 بيروقراطيةالقيادة ال

 

 الشبكة اإلدارية لبالك وموتون( : 7)الشكل 

 717: 5177نجم، : المصدر
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بل ومن ناحية . هي التي تحدد السمات التي يمكن أن تعزز مكانة القائد ونجاحه في موقعه
محدود من األشخاص أخرى، تقدم القيادة بمفهوم ديمقراطي، فالقيادة ليست حكرًا على عدد 

نما قد يكون أي شخص قائد في موقف معين، فالسمات القيادية  الذين يمتلكون قدرات معينة، وا 
، ”Gelembiewski“" جولمبيوسكي"المنحى  امنظري هذ من. يمكن اكتسابها بالتعليم والممارسة

يموقراطي، حيث رأى أن هنالك ثالثة أنماط أساسية للسلوك القيادي، هي، األوتوقراطي، الد
والحر، وأن األبحاث القائلة بأفضلية إحدى تلك األنماط بصورة مطلقة ال تقوم على أساس 

شخصية : واقعي، بل أنه لتحدد النمط القيادي األفضل يجب مراعاة عدة ظروف، وهي
-291: 5117كنعان، )، خصائص الجماعة، 11المرؤوسين، خصائص المهمة، أدوار المهمة

29..) 

في فهم الموقف القيادي، حيث أصبحت  ”Fiedler“" فيدلر"يل ل، برز تحفي فترة الحقة
 ".هندسة أبعاد الوظيفة القيادية"نظريته من أكثر التحليالت شيوعًا، فقد قام بتقديم نموذج أسماه 

في هذا النموذج يرى فيدلر أن فعالية القيادة مبنية على نمط القيادة وأبعاد الموقف، بحيث يمكن 
وقف، أو اختيار قادة سماتهم م الممن خالل تغيير سمات القائد لتالئ ء القياديتحسين األدا

م بشكل أفضل مع سمات ئم مع الموقف، أو تعديل وتغيير بعض عناصر الموقف ليتالتتالئ
هذا النموذج قائم على مرحلتين، األولى، تحديد النمط القيادي لدى القائد من خالل . القائد

 Least Preferred Coworkers“ 12"العامل األقل تفضيالً "صممه وأسماه المقياس الثماني الذي 

(LPC)” والثانية من خالل، تحليل عناصر الموقف اإلداري وذلك عن طريق التعرف على كل ،
نجم، )، العالقة بين القائد وموظفيه، البناء التنظيمي في العمل، وسلطة القائد وموقعه: من

5100 :015-012)، (Leadership-Central, web)13 ،(MindTools, web)
وقد لخص فيدلر . 14

 :تحليله للموقف القيادي والنمط المالئم لكل موقف بالجدول التالي

 

 

 

                                                
قسمها لثالثة أدوار، أدوار خاصة بالقائد كتحديد األهداف العامة للمنظمة، وأدوار خاصة بالمرؤوسين كطريقة استعمال أدوات  11

 .ا القائد أوالمرؤوسينالعمل، وأدوار مشتركة قد يقوم به
كلما كانت الدرجة التي يحصل عليها القائد في هذا المقياس مرتفعة، فهو قائد موجه نحو العالقات اإلنسانية مع األفراد، وكلما  12

 .كانت الدرجات متدنية فهو قائد موجه نحو تحقيق المهام
13 http://www.leadership-central.com/fiedler's-contingency-theory.html, (06-12-2014). 
14 http://www.mindtools.com/pages/article/fiedler.htm, (12-12-2014). 

http://www.leadership-central.com/fiedler's-contingency-theory.html
http://www.leadership-central.com/fiedler's-contingency-theory.html
http://www.mindtools.com/pages/article/fiedler.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/fiedler.htm
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 تحليل فيدلر لمالئمة النمط القيادي بالموقف اإلداري: 7جدول 

 مط المثالي للقائدالن سلطة القائد البناء التنظيمي للعمل عالقة القائد بالمرؤوسين

 جيدة
 واضح

 موجه نحو العمل قوية
 موجه نحو العمل ضعيفة

 غير واضح
 موجه نحو العمل قوية

 موجه نحو األفراد ضعيفة

 سيئة
 واضح

 موجه نحو األفراد قوية

 موجه نحو األفراد ضعيفة

 غير واضح
 موجه نحو األفراد قوية

 موجه نحو العمل ضعيفة

 :لنظريات الحديثة في القيادةا: اً رابع
في نهاية سبعينيات القرن الماضي وبداية الثمانينيات، ظهر منحى جديد في تحليل القيادة، 

هذا التغيير في محاوالت . بعض تلك التحليالت وصل لمرحلة النضج والبعض ارخر لم يصل
االقتصادي، و عي، فهم موضوع القيادة كان نتيجة طبيعية للتغير الحاصل في السياق االجتما

والتقني، وبروز الحاجة الملحة التخاذ القرار المناسب في ظل كل تلك القوى التي جعلت األمور 
من أبرز تلك  .أكثر تعقيدًا، واإلجابة على مسألة القيادة لم تعد تحتوي على إجابات بسيطة

  :النظريات
 نظريات القيادة الكاريزمية الحديثة: 

تماع، والسياسيين، والمؤرخين، القت لديهم نظرية الرجل إن العديد من علماء االج
العظيم قدرًا واسعًا من القبول مما جعل مجموعة من الباحثين تعيد فحص هذا المفهوم 

من أبرز ف .07.9في  ةحول القيادة الكاريزمي ”Max Weber“" ماكس ويبر"خاصة نظرية 
في  ”Robert House“" هاوس لروبرت"الدراسات في هذا السياق، القيادة الكاريزمية 

القيادة الحالمة ، و0797في  ”James Burns“" لجيمس برنز"، والقيادة التحولية 0799
لها نفس القاعدة، فجميعها تدور  تلك النظريات. 0772في  ”Warren Bennis“" لوارن بنيز"

ل حلول تحم ةحول القائد، فالقادة الفاعلين لهم رؤى ناتجة عن قيم ومعتقدات أيديولوجي
خالقة لمشاكل صعبة، وهؤالء القادة هم سبب في حدوث نقلة وتغيير نوعي في مجتمع 

حداث التغيير اإليجابي في التابعين أو المنظمات المنتمين لها فالعوامل المشتركة . القائد وا 
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في تلك النظريات أكثر من االختالفات لذلك تم إدراجها تحت عنوان واحد وهو القيادة 
 .Neo-Charismatic” (Foil, el. at., 1999: 2-3)“أو  الحديثة، الكاريزمية

 نظرية قيادة التعقيد والفوضى: 

القيادة "في عمله  ،”Ronald Heifetz“رونالد هيفيتز : يعتبر من أبرز كتاب هذا المنحى
حيث ، ”Margaret Wheatley“مارغريت ويتلي ، و 4221في العام  15"بدون إجابات بسيطة

، فقد قدم كالهما مفهوم القيادة خارج 4222في  16"القيادة والعلم الجديد"عنوان قدمت كتابًا ب
اإلطار المعتاد، فوحدة التحليل األساسية هي النظام، على خالف ما هو معتاد حيث وحدة 

َرأُي الكتاب في هذه النظرية، أن معظم . التحليل األساسية هي القائد، أو القائد والمجموعة
النوع من  استجابات أكثر تعقيدًا ومالئمة لطبيعة المهام والمواقف، وهذالمشكالت تحتاج ال

االستجابة المالئمة ال يأتي إال بالتعليم، تغيير المواقف، والحلول اإلبداعية، كذلك ال يكون 
من جهة واحدة، إنما من عدة مستويات وجهات مختلفة، فالمشاكل الروتينية المعتادة ال 

في هذه . ألنها واضحة الجوانب ويمكن حلها من خالل المختصين تحتاج لعملية القيادة،
 ات جديدة،دخلت تعبير النظرية تم توسيع قاموس المفردات المتعلقة بالعملية القيادية، فأُ 

”System Thinking“كتجزئة هيكل المنظمة، وتحليل النظام 
لقرار محليًا، كما ، واتخاذ ا17

 ل المنظمة وخارجها، الشراكة، التعاون، والعولمة،عالقات القائد داخ :من بحثت أهمية كل
(Kezar, et. al. 2006: 39–44) ،(Education-Portal, web)

18. 

 نظريات قيادة الفريق: 

إن الدراسات الناقدة لعمل المنظمات الحديثة ضمن إطار القيادة الفردية أو البيروقراطية 
يجاد آليا ت لتسهيل العمل المشترك، لجعل تلك أبرزت الحاجة للعمل بطريقة أكثر مرونة، وا 

فباالطالع على األدب العلمي المتعلق بمفهوم قيادة الفريق، يظهر . المنظمات أكثر فاعلية
ل الدارسين لهذا المفهوم، فالمنحى األول مبني على الفرضيات الوظيفية يمنحيين في تحل

، وكيفية تعزيز القيادة لقيادة الفريق، حيث تم دراسة الفرق الوظيفية لفهم أبرز خصائصها
تلك الدراسات، ضمت عدد من مبادئ االتجاهات المعاصرة في مفهوم . لدى تلك الفرق

                                                
 Leadership Without Easy Answers اسم الكتاب، 15

 .Leadership & the New Science اسم الكتاب، 16

 .األفضل اتخاذ القرارات، وبالتالي حالةأفضل لل بمعنى طريقة التفكير التي تقوم بتحليل العالقات بين أجزاء النظام من أجل فهم 17
18 http://education-portal.com/academy/lesson/systems-thinking-in-management-definition-theory-
model.html, (06-01-2015). 

http://education-portal.com/academy/lesson/systems-thinking-in-management-definition-theory-model.html
http://education-portal.com/academy/lesson/systems-thinking-in-management-definition-theory-model.html
http://education-portal.com/academy/lesson/systems-thinking-in-management-definition-theory-model.html


 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 21الصفحة 

، وتطوير القدرات المعرفية ألعضاء القيادة، كتحفيز التعليم، والمشاركة في إيجاد الحلول
  .الفريق

برز فيها ، ”cross-cultural“إن الدراسات المتعلقة بقيادة المرأة وقيادة الثقافات المتنوعة 
مفهوم ثقافة الفريق، والقيادة كعملية جماعية، مما أنتج المنحى الثاني في مفهوم قيادة 

كالقيادة : في هذا المنحى، تم إطالق عدد من المسميات على عملية القيادة. الفريق
ملية المشتركة، الموزعة، الموجهة نحو العالقات، باإلضافة لقيادة الفريق، حيث اتسمت الع

القيادية بعدم انحسارها في فرد معين في المجموعة، وتقدير قيمة الفرد، واعتبار االختالف 
 ،في أفراد المجموعة هو قيمة إضافية لها يجب أن يتم تقديرها واستغاللها

 (Kezar, et. al., 2006: 62–65)  . 
  الفرد –نظرية مقايضة القائد: 

بشكل عام، وعملية التحفيز بشكل خاص، فالقائد هذه النظرية تهتم بالعمليات اإلدارية 
يؤثر في تابعيه ويوجههم لإلنجاز وتحقيق األهداف عن طريق استغالل احتياجاتهم 

سميت هذه . من خالل تقديم المكافئات أو العقوبات 19الشخصية المصنفة في هرم ماسلو
من قبل  ”Vertical Dyad Linkage (VDL)“" الوصلة العمودية الثنائية"النظرية بدايًة باسم 

الفكرة األساسية . 0792في العام  ”Haga“وهاجا  ”Graen“وجران  ”Dansereal“ دانسلاير
لعملية القيادة في هذه النظرية هي عبارة عن عدد من العالقات الثنائية بين القائد وأتباعه، 

، الدعم، الثقة، الوالء :هذه العالقات تختلف جودتها عن بعضها البعض بناء على مقدار
: هذه العالقة يتم بنائها وتطورها من خالل ثالثة مراحل. وااللتزام الذي يبديه طرفا العالقة

في المرحلة األولى يتم تحديد القائد . المرحلة التنظيمية، من ثم تطور الدور، وأخيرًا التدوير
يبدأ أفراد فيما بعد . والمجموعة التابعة، سواء من خالل الطرق الرسمية أو غير الرسمية

الفريق بالعمل سويًا، ومن خالل القيام بالمناقشات وتنفيذ المهام يبدأ قائد المجموعة 
في المرحلة الثالثة، (. غير مقربة)، ودائرة خارجية (مقربة)بتصنيف أفرادها في دائرة داخلية 

ئرة الفرد، فعالقة بدائرته الداخلية عالية الجودة، على عكس الدا -تتجلى عالقة القائد
الخارجية، وبالتالي يبدي القائد الثقة بهذه الدائرة، ويقدم لها الدعم بعدة أشكال، سواء من 

                                                
هييذه النظرييية أن اإلنسييان ، وتظهيير 07.2فييي عييام  ”Abraham Maslow“هييرم ماسييلو هييي نظرييية نفسييية وضييعها أبرهييام ماسييلو  19

لديييه حاجييات يسييعى إلشييباعها، وقييد رتييب ماسييلو هييذه االحتياجييات  فييي شييكل هرمييي بحسييب أهميتهييا، بحيييث تكييون االحتياجييات األكثيير 
الحاجات الفسيولوجية في قاعدة الهيرم، فحاجيات األمين، فالحاجيات االجتماعيية، فالحاجية للتقيدير، : أهمية في قاعدة الهرم، وهي كالتالي
 . ,http://www.simplypsychology.org/maslow.html(Simply Psychology( ، وفي قمة الهرم الحاجة لتحقيق الذات

http://www.simplypsychology.org/maslow.html
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ت أو حتى الترقيات، بالتالي يبرز أفراد من تلك المجموعة كقادة في آخالل النصائح، المكاف
م مجموعات خاصة بهم، من الناحية المقابلة، فاألفراد في الدائرة الخارجية بسبب استبعاده

عن المجموعة المقربة للقائد، قد يضطرون للبحث عن مجموعات أخرى إلثبات قدراتهم 
-20(MindTools, web), (Leadership، (Avolio, et. al., 2009: 433-4340) ،والبدء من جديد

Central, web)21 ،(Leadership-Central, web)
22 ،(MSG.com, web)

23.  

 القيادة اإللكترونية: 

صل في المنظمات، والتغير في طبيعة المهام، والتقدم التقني المتسارع أن التطور الحا
في وسائل االتصاالت، خاصة في العقدين األخيرين، خلق شكل آخر من أشكال القيادة، 

تفصلهم الجغرافيا، بحيث يتم التفاعل  –أو مجموعات  -حيث برزت الحاجة لقيادة أفراد 
 والذي يحمل اسم  هذا الشكل الجديد. لحديثةفيما بينهم من خالل القنوات التقنية ا

"e-Leadership" أبرز قصور في األدب العلمي التقليدي المتعلق بالقيادة، وذلك يعود لبنائه ،
على أساس التفاعل وجهٌا لوجه بين القيادة والتبعية، مما جعل الدارسين في مجال القيادة 

لثقة، والحصول على التغذية الراجعة في يعيدون النظر في آليات االتصال، التحفيز، بناء ا
إن طبيعة التباعد والتشتت في األفراد والمهام خلقت عدد من . ظل التقنيات الحديثة

، كالعمل ضمن مناطق زمنية ”e-teams“التحديات أمام قيادة الفرق االفتراضية، أو 
المحلي االهتمام  مختلفة، أو تباين التقنيات المستخدمة، أو عندما يتطلب العمل في النطاق

 :Avolio,  et. al., 2009) ،الدائم مما يؤثر على إنجاز المهام المطلوبة بين الفرق االفتراضية

439-440). 

 ومقياس القيادة متعددة العوامل نموذج القيادة كاملة المدى: الثالث لمطلبا

 :نظرة تاريخية
يادة، نجد أن القيادة التحولية بعد اإلطالع على الثورة الحاصلة في األبحاث المتعلقة بالق

نالت قسطًا كبيرًا من االهتمام، حتى أصبحت مفهوما ناضجًا وله معالم نظرية وتطبيقية 
السير جيمس  ”Transformational Leadership“بدأ بتنظير مفهوم القيادة التحولية . واضحة
" القيادة"ان في سبعينات القرن الماضي، حيث أصدر كتابًا بعنو  ”James Burns“برنز 

                                                
20 http://www.mindtools.com/pages/article/leader-member-exchange.htm, (01-12-2014). 
21 http://www.leadership-central.com/leader-member-exchange.html, (01-12-2014) 
22 http://www.leadership-central.com/transactional-leadership-theories.html, (19-01-2015) 
23 http://managementstudyguide.com/lmx-theory.htm, (12-01-2014). 

http://www.mindtools.com/pages/article/leader-member-exchange.htm
http://www.mindtools.com/pages/article/leader-member-exchange.htm
http://www.leadership-central.com/leader-member-exchange.html
http://www.leadership-central.com/leader-member-exchange.html
http://www.leadership-central.com/transactional-leadership-theories.html
http://www.leadership-central.com/transactional-leadership-theories.html
http://managementstudyguide.com/lmx-theory.htm
http://managementstudyguide.com/lmx-theory.htm
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“Leadership”  ،والذي صنف فيه القادة لفئتين متباينتين، قادة تحوليين، وقادة 0797في عام ،
في كتابه، اعتبر برنز أن . تبادليين، وذلك بناًء على طريقة القائد في ممارسته لعملية التأثير

، فالقائد التحولي يتسم المكون األساسي للقيادية الفعالة هي األخالق، وهي سمة القادة التحوليين
باألخالق والمبادئ ويجعلها مقدمة على األهداف التنظيمية البحتة، فيظهر هذا من خالل اهتمام 
القائد بتابعيه وبالتالي تحقيق أهداف ذات تأثير اجتماعي مرغوب، أو تغيير جذري في المجتمع 

ل تأثيرًا في تابعيه، فقيادته تقوم في الطرف ارخر، اعتبر برنز أن القائد التبادلي أق. الذي يقوده
 . (Bass, & Riggo, 2006: 3)، على المنفعة المتبادلة، ومبدأ األخذ والعطاء بالمقابل

 Bernard“شهدت فكرة برنز عن القيادة تطورًا ملحوظًا من خالل إسهامات برنارد باس 

Bass” نظرية منهجية شموليةالقيادة التحولية  ، حتى أصبحتوزمالئه الذين شاركوه في أبحاثه .
، اعتبر باس أن القيادة التحولية هي امتداد للقيادة التبادلية، وليس العكس، كما 0772ففي 

يميز يمكن اعتبار القيادة التحولية حالة خاصة من القيادة التبادلية وليست مضادة لها، والذي 
  .(Bass, & Riggo, 2006: 4)بينهما هو الهدف والوسيلة، 

 :المدى كاملةيادة نموذج الق
، ، هو صقل فكرة نموذج القيادة كاملة المدى(0772)من أهم ما نتج عن دراسة باس 

"Full Range Leadership" (FLR)،  الذي حلل فيه كل من القيادة التحولية والتبادلية، وميز
على  لم يقتصر النموذج. الفروق بينهما بشكل أكبر من حيث الفاعلية والتأثير الشخصي للقائد

نمطي القيادة التحولية والتبادلية، إنما أضاف باس لهذا النموذج نمطًا ثالثًا للقيادة، وهو 
اإلنطوائية /جعله ضمن نمط القيادة السلبية، والذي ”Laissez-Faire“ ، أو القيادة المتسيبةالالقيادة
النموذج، نموذج القيادة بالرغم من تسمية هذا . في النموذج ثل النمط األقل تأثيرًا وفاعليةموالذي 

، إنما هو عبارة عن السلوك القيادي كاملة المدى، إال أنه ال يمكن القول بأنه يشمل كافة أبعاد
  .استعراض لنموذج القائد السلبي ونموذج القائد الكاريزمي المؤثر وما بينهما

رأسي يمثل ، واللقائدتأثير حضور ا، المحور األفقي يمثل يتكون النموذج من ثالثة محاور
، حيث (4الشكل )أما محور العمق، فيمثل مدى تكرار القائد لنمط قيادي معين،  ، القيادة ليةاعف

، ثم تبدأ األنماط بالتدرج حتى وتأثيراً  ليةً اعفالسلبية هي أقل األنماط /تعتبر القيادة االنطوائية
 .(Bass, & Riggio, 2006: 5-9) ،تكون القيادة التحولية هي األكثر حضورًا وفاعلية
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 :مقياس القيادة متعددة العوامل
استبيان القيادة متعددة "، أسماه القيادة كاملة المدى نموذج، طور باس مقياسًا ل4261في عام 

وهو عبارة عن مقياس ، Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ)“ "العوامل
لتعرف على تكرار كل من أنماط القيادة يمكن من خالله ا –أداة قياس نفسي  –سيكوميتري 

 .لدى القائد، كذلك النتائج المترتبة على سلوكيات القائد االنطوائية/والسلبيةالتحولية، التبادلية، 
 قادة واألشخاص المحيطين بهم، حيث تمتم التوصل إليه من خالل البحوث الميدانية على ال

ضمن أبعاد محورية، بحيث تشترك مجموعة جمع السلوكيات المتشابهة فيما بينها وتنظيمها 
في أول نسخة من هذا  .السلوكيات التي تندرج ضمن البعد الواحد بعدة عناصر مشتركة

، تكون من ستة أمحاورفقرة لقياس نموذج القيادة كاملة المدى،  و ( 88)المقياس احتوت على 
، التحفيز الفكري، واالعتبارات اإللهام/الكاريزما: ثالثة منها لقياس نمط القيادة التحولية، وهي

المشروطة، اإلدارة باالستثناء، أما  المكافأةالفردية، واثنان لقياس نمط القيادة التبادلية، وهما، 

 التكرار

 عناصر القيادة التحولية
“Five I’s” 

 المكافأة المشروطة

اإلدارة باالستثناء 
 (إيجابي)

اإلدارة باالستثناء 
 (سلبي)

 إطالق الحرية

 فعال

 فعالغير 

 لبيس إيجابي

 (في الوضع المثالي)نموذج القيادة كاملة المدى : (5)الشكل 

 (AVOLIO, 2011: 66) ,(BASS, & RIGGIO, 2006: 10): المصدر
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 ,Avolio, el. at) ،(Bass, & Riggio, 2006: 21) ،ألخير لقياس نمط القيادة المتسيبةالمحور ا

1999: 442)، (MindGarden, web)
24. 

يادة كاملة المدى تحت الفحص واالختبار، حيث أجريت العديد من الدراسات بقي نموذج الق
، وقدمت العديد من المقترحات لجعله أكثر دقة ومحاكاة للواقع، ، ومازالتالناقدة والفاحصة له

أن اإلدارة باالستثناء مكونة من محورين  ”Hater“، الحظ باس وزميله هاتر 4266ففي عام 
وآخر سلبي، وقد أوصت العديد من  نى ايجابي للقيادة باالستثناءمنفصلين، محور يحمل مع

أما نمط القيادة التبادلية، الدراسات الالحقة بارتباط الجانب اإليجابي من اإلدارة باالستثناء ب
، ويندرج محور السلبية/ةالقيادة االنطوائيفيتم إدراجه ضمن نمط جديد، وهو  سلبيالجانب ال

 . (Avolio, el. at., 1999: 442-443)، ضمنه أيضاً  (LF)القيادة المتسيبة 

 توصياتء تعديالت عليه بناًء على ال، بعد إجرا4220ألول مرة في العام هذا المقياس ُنشر 
، حيث ُكون النموذج من ”Bruce Avolio“و  ”Bernard Bass“، من خالل التي سبقت نشره

 & ,Bass)فقرات لقياس نتائج القيادة، ( 7)فقرة، منهم ( 99)تسعة محاور، واحتوى المقياس على 

Riggio, 2006: 21) . لم يتوقف تطوير المقياس عند هذا الحد، إنما تم تجربته في العديد من
المؤسسات المختلفة في الطبيعة والحجم والثقافة، وعلى شرائح مختلفة من العينات، وُأجريت 

قبل باس وأفوليو، وصدر عنه عدد  العديد من التعديالت التصحيحية على فقرات المقياس من
نات نموذج القيادة كاملة فقرة لقياس مكو ( 11)، والمكون من ”MLQ-1X“من النسخ كان آخرها 

لهذا المقياس ثالثة نماذج، األول خاص بالقائد . فقرات لقياس نتائج القيادة( 2) المدى، منها
ر سلوكياته القيادية، ولكن، ُأخذ ، بحيث يطلب من القائد تقييم درجة تكرا”Leader Form“نفسه 

. على هذا النموذج في جانب أن التقييم الذاتي قد يميل للتحيز أو المبالغة في الحكم على الذات
، ويعتبر أهم النماذج، بحيث يطلب ”Rater Form“أما النموذج الثاني فهو خاص بالُمتابعين 

أما الثالث وهو النموذج . ر سلوكيات القائدمن زمالء القائد، متابعيه، أو تابعيه، تقييم درجة تكرا
، ويتكون من النموذجين السابقين، بحيث يقوم القائد بتقييم نفسه، ويقوم ”Form ˚380“الشامل 

(MindGarden, web)متابعيه بتقييمه، ويتم استخراج النتائج من خالل كال النموذجين، 
وفي  .25

 : مقياس القيادة متعددة العواملسها على المحاور التي يقيما يلي سيتم إلقاء الضوء 

 

 
                                                

24 http://www.mindgarden.com/products/mlqc.htm, (06-05-2014). 
25 http://www.mindgarden.com/content/14-researcher-student#horizontalTab5, (06-05-2014). 

http://www.mindgarden.com/products/mlqc.htm
http://www.mindgarden.com/products/mlqc.htm
http://www.mindgarden.com/content/14-researcher-student#horizontalTab5
http://www.mindgarden.com/content/14-researcher-student#horizontalTab5
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 :القيادة التحولية :أوالً 
اعتبر برنز أن القيادة التحولية هي العملية التي يساعد بها القادة وأتباعهم بعضهم البعض 
للرقي لدرجات أعلى من األخالق والتأثير، فالقادة التحوليون يحفزون أتباعهم لتحقيق نتائج غير 

ة يلعبون دور المثال الذي يحتذى به، فيصبحون سببًا في رفع درجات متوقعة، فهؤالء القاد
الوعي لدى تابعيهم حول أهمية تقديم تلبية االحتياجات العامة واألعلى أهمية على االحتياجات 

اتفق باس مع برنز وأضاف بأن القائد التحولي . (Bass, & Riggio, 2006: 5)الشخصية الضيقة، 
تدفع تابعيه وتحفزهم لإلبداع والخروج بتفكيرهم خارج اإلطار  هو من يمتلك سمات شخصية

المألوف، كذلك يساعدهم للوصول ألقصى درجات األداء المتوقعة وما بعدها أيضًا من خالل 
  .مراعاة الفروق الشخصية في سماتهم وقدراتهم وأخذها بعين االعتبار

لتحولية، ولكن نجد أن الكاريزما هي يمكن مالحظة التشابه بين القيادة الكاريزمية والقيادة ا
جزء من مكونات القيادة التحولية، فبعد العديد من الدراسات الناقدة والمحللة، تم االتفاق على 
أربعة مكونات رئيسية لمفهوم القيادة التحولية، تم التعبير عنها في مقياس القيادة متعددة العوامل 

 ،(Avolio, 2011: 60-63) ،وهي كالتالي ”Five I’s“أطلق عليه اسم  أبعادمن خالل خمسة 
(Bass, & Riggio, 2006: 6-9)، 26(MindGarden, 2007, web): 

 : Idealized Influence (Attribute & Behavior)(سمات وسلوك)التأثير المثالي  -

من القيادة التحولية يمثل القيادة الكاريزمية، فالقادة التحوليون يتصرفون  لجانباهذا 
تجعل منهم محل اعجاب، ثقة، وتقدير، وذلك نتيجة ما يراه أتباعهم من حضور  بطريقة

 .(Avolio, 2011: 60) ،وقدرات وحكمة غير عادية، وقدرة على فعل الصواب

تم تجزئة مفهوم التأثير المثالي لمحورين،  MLQفي مقياس القيادة متعددة العوامل 
. والثاني بجانب سلوكيات القائد المثالية األول معني بفحص جانب السمات المثالية للقائد،

على بناء الثقة، التقدير، واالحترام في سلوك القائد وقدرته تعكس  ،(IA)فالسمات المثالية 
تابعيه، فهم ُيْشِعرون تابعيهم بالقوة والفخر، من خالل تجاوز مصالحهم الشخصية والتركيز 

عل من القائد مثال وقدوة يحتذى هذه السمات تج .على مصلحة الجماعة، وطموح األفراد
فهو السلوك الذي ُيظهر استقامة القائد ووثوقيته، فيعبر القادة  ،(IB)المثالي  أما السلوك .بها

عن ما يعتنقونه من قيم وأخالق عليا، ومعتقدات، ومبادئ، قواًل وفعاًل، كما ويعززون 

                                                
26 http://romania.testcentral.ro/media/mlq-f-en-pdf-62MDK5XQ.pdf, (15-04-2014). 

http://romania.testcentral.ro/media/mlq-f-en-pdf-62MDK5XQ.pdf
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  ،بلاإلحساس باألهداف المرغوبة من خالل الحديث عن رؤيتهم للمستق
(Bass, & Riggio, 2006: 6). 

 : Inspirational Motivation (IM)لهاميالتحفيز اإل  -

لهم من حولهم، وتحفزهم من خالل رسم صورة يمارسون سلوكيات تإن القادة التحوليين 
مرغوبة للمستقبل، وجعلها هدف يجب الوصول إليه، وتصور الوسائل التي يمكن من 

حساسهم بالمستقبل هؤال. خاللها تحقيق هذا الهدف ء القادة مستبشرون بما هو قادم، وا 
إيجابي، يعبرون عن هذا الشعور قواًل وفعاًل، مما يخلق جوًا حماسيًا لتحقيق األهداف 

 ،  (Avolio, 2011: 61)،المنشودة فيصبح التابعين مشاركين في رسم صورة المستقبل
(Bass, & Riggio, 2006: 6). 

 : Intellectual Stimulation (IS)التحفيز الفكري -

إن القادة التحوليين يحرضون أتباعهم على اإلبداع واالبتكار، والتفكير بطريقة خالقة، 
عادة تشكيل وترتيب مكونات المشكالت، كذلك معالجة  وذلك من خالل فحص الفرضيات وا 

ن قبل المشكالت القديمة بطرق جديدة والنظر إليها من زوايا مختلفة، فاألفكار المستحدثة م
لدى هؤالء . التابعين غير مرفوضة أو منتقدة لمجرد أنها غريبة، أو مخالفة لرأي القائد

القادة، فكرة أن هنالك أشياء جيدة جدًا أو سيئة جدًا، أو بيروقراطية جداً، غير موجودة في 
 ، (Avolio, 2011: 61-62)، اعتقادهم، فكل شيء قابل للتغيير والمواجهة واالستغناء والنقد

(Bass, & Riggio, 2006: 7).  

 : Individualized Consideration (IC)الفرديةاالعتبارات  -

إن القادة التحوليين سبب في تطوير أتباعهم ليصبحوا قادة بدورهم، وذلك من خالل 
 ،داعممراقب، معلم، المتعلقة بالتطور، فيعمل القائد كمدرب،  هتمام بحاجات األفراداال

التحولي يقيم عالقات شخصية مع األفراد المحيطين به، مما يتيح له بناء فالقائد  .ومستشار
آلية إتصال ثنائية، تمكنه من ادراك حاجات، طموحات، وقدرات كل فرد على حدا، فهو ال 
يتعامل مع الفرد على أنه مجرد موظف أو جندي أو طالب، إنما من خالل استماعه الجيد 

على أنه شخصية متكاملة لها معالمها المختلفة الخاصة لآلخرين، يتعامل القائد مع الفرد 
فراد، يستطيع بدوره إعطاء كل فرد فرصة من خالل إدراك القائد الدائم لأل بالتالي،. بها
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، فيبدأ بتفويض تستحدث للتعليملتطوير قدراته الذاتية، فنالك دائمًا في بيئة العمل فرص 
 .(Bass, & Riggio, 2006: 7)، توفير المناخ الداعم لتحقيق الهدفالمهام، و 

ى في توجيهاته إال التابع ثقة كبيرة في القائد، وال ير لدى  مثالي، يكونالوضع في ال
ال يوجهه نحو تصحيح األخطاء لكي يقلل من شأنه، إنما ليساعده للرقي  حسن النية، فقائده

ين الوضع ر الفجوة بلتحقيق األهداف ويصغ باألداء ورفع مستوى اإلنجاز وهذا يؤدي
 .(Avolio, 2011: 62-63)، عليه التابع في المستقبل الحالي وما يمكن أن يكون

 :القيادة التبادلية :ثانياً 
القادة التبادليين بأنهم الذين يقودون من خالل التبادل االجتماعي،  ،(0797)، عرف برنز

بادلي يقدم األعمال التفالقائد التبادلي السياسي يقدم الوظائف مقابل أصوات الناخبين، وقائد 
قبل دراسة كل من برنز، . (Bass, & Riggio, 2006: 3)ت المادية مقابل اإلنتاجية، آالمكاف
 المكافأة، اعتبر أغلب الباحثون في موضوع القيادة بأن مقايضة العمل ب0772، وباس 0797

وما يمكن الحصول فعملية التعريف باألهداف المرغوبة . هي نواة القيادة الفعالة في المؤسسات
عليه في حال تحقيق هذه األهداف، ينتج عنها الحصول على درجات مرغوبة من أداء األفراد 

(MSG.com, web)، والمجموعات في العمل
27. 

يمكن القول أن مفهوم القيادة التبادلية يعني عملية مبادلة مبنية على اإليفاء بالتزام متفق 
 ,.Antonakis, el. at)ابعة التنفيذ، وتحكم بالنتائج، عليه، وذلك من خالل وضع األهداف، مت

ففي نموذج القيادة الكاملة، القائد التبادلي يتصرف على نحو بنائي وتصحيحي، . (265 :2003
 المكافأة: ، همابعدين مكونينمن خالل  MLQهذا السلوك تم التعبير عنه في مقياس 

 ،(Avolio, 2011: 63-64) ،اءالمشروطة، والجانب اإليجابي من اإلدارة باالستثن
 28(MindGarden, 2007, web). 

 : Contingent Reward (CR)المشروطة المكافأة -

، يقوم القائد ببناء اتفاقيات مع تابعيه بشأن ما يجب إنجازه في مقابل ضمن هذا البعد
وعود محددة، أو بمعنى آخر يتم مناقشة وتوضيح المسؤوليات في أي مهمة بعبارات 

ة أمهمة المطلوبة من مكافصريحة، وما سيترتب عليه أداء العاملين في إنجاز الواضحة و 
 . (Bass, & Riggio, 2006: 8)، أو عقاب

                                                
27 http://managementstudyguide.com/transactional-leadership.htm, (10-11-2014). 
28 http://romania.testcentral.ro/media/mlq-f-en-pdf-62MDK5XQ.pdf, (15-04-2014) 

http://managementstudyguide.com/transactional-leadership.htm
http://managementstudyguide.com/transactional-leadership.htm
http://romania.testcentral.ro/media/mlq-f-en-pdf-62MDK5XQ.pdf
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تعتبر هذه العملية فعالة في تحفيز األفراد في إنجاز المهام ولكن ليست بقدر فعالية 
 ،من األداء واإلنجاز ة التحولية في الوصول لدرجات أعلىعناصر القياد

(Avolio, 2011: 64).  

 : Management-by-Exception (Active) (MBE-A)(إيجابي)اإلدارة باالستثناء  -

ألخطاء، ل تهيتمثل الجانب اإليجابي لعملية اإلدارة باالستثناء في سلوك القائد في مراقب
وتتبعه لحاالت الخروج عن المعايير الموضوعة، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية في حال 

اإلدارة باالستثناء بشكل عام هي إجراء تصحيحي ألي ف. ءقصور في األداحصول أي 
يعتبر هذا األسلوب غير فعال خصوصًا في حال تكراره . انحراف قد ينتج عن أداء التابعين

بشكل دائم، ولكن هنالك حاالت يكون فيها ضروري خصوصًا في الحاالت الحرجة مثل 
 ,Bass, & Riggio)، (Avolio, 2011: 64)، بة الحريقالرعاية الصحية، المرافق النووية، محار 

2006: 8). 

 :السلبية/القيادة االنطوائية: ثالثاً 

عض يطلق على هذا فالب -هذا النمط في حالته القصوى، يغيب فيه أي نوع من التبادل 
م، أو فال وجود ألي اتفاقيات بين القائد وتابعيه، سواء لتحفيزه - "تبادليةالغير "النمط القيادة 

يتعامل مع فالقائد ال . لوضع معايير للعمل، أو حتى اعطاء توجيهات لتصحيح االنحرافات
يتجنب اتخاذ القرارات، وال يتحمل مسؤوليته اإلشرافية، لهذا يعتبر  قد، المشكالت بطريقة مهنية

هذا النوع من القادة غير فاعلين وليس لديهم حضور، بل إن لديهم تأثير سلبي على أداء 
، تتمثل MLQفي مقياس . (Antonakis, Avolio, & Sivasubramaniam, 2003: 265)ابعيهم، ت

 ،الجانب السلبي من اإلدارة باإلستثناء، واطالق الحرية: ، همامكونينالسلبية /القيادة االنطوائية
29

(MindGarden, 2007, web). 

 : Management-by-Exception (Passive) (MBE-P)(سلبي)اإلدارة باالستثناء  -

للنيران ته محارب سلوك القائد في ن الجانب السلبي لعملية اإلدارة باالستثناء يتمثل فيإ
فعلى عكس . المشتعلة في محيطه، سواء لدى تابعيه، أو في المنظمة التي يعمل بها

الممارسات التي يقوم بها القائد في تصحيح االنحرافات لتجنب حدوث المشكالت في 
لإلدارة باالستثناء الذي يبادر فيه القائد باتخاذ اإلجراءات التصحيحية  الجانب اإليجابي

                                                
29 http://romania.testcentral.ro/media/mlq-f-en-pdf-62MDK5XQ.pdf, (15-04-2014) 
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جراء إدارة باالستثناء ال يتخذ أي في الجانب السلبي من اإل لألخطاء قبل وقوعها، فالقائد
يان تكون هذه اإلجراءات غلب األحأوقائي أو تصحيحي إال في حال وقوع المشكالت، وفي 

 .(Bass, & Riggio, 2006: 8)، (Avolio, 2011: 64)، عقابية

 :Laissez-Faire (LF)طالق الحرية إ -

 .، وتجنب التدخل في أمور العمل من قبل القائد"عدم القيادة"سلوك يعكس  البعدهذا 
فالقائد ال يقدم المعلومات الالزمة إلنجاز العمل، غائب في حال الحاجة إليه، يتجنب اتخاذ 

ة في حال وقوع المشكالت العاجلة، كذلك غير مهتم بشأن القرارات، يقدم ردود أفعال متأخر 
  .(Bass, & Riggio, 2006: 8-9)، (Avolio, 2011: 65)، مستوى رضا تابعيه عن العمل

 :نتائج القيادة: رابعاً 
إن مقياس القيادة متعددة العوامل يقيس مدى نجاح العملية القيادية في المجموعة، وذلك من 

التابعين في قدرة القائد على التحفيز، ومدى رضاهم عن أسلوبه في  خالل استطالع وجهة نظر
، قيادة المجموعة، وتأثير قيادته في المستويات المختلفة في المنظمة التابعين لها

30
(MindGarden, 2007, web). 

 : Extra Effort (EF)المجهود اإلضافي من قبل التابعين -

. د إضافي، غير تقليدي من قبل تابعيههذا المحور يقيس قدرة القائد على توليد جه
فالقيادة الناجحة للقائد تشحذ همم تابعيه، وتخلق لديهم رغبة في بذل المزيد إلنجاز األعمال 

نجاحها، والظهور بصورة إيجابية  .وا 

 Effectiveness (EFF): الفعالية التنظيمية  -

فالقائد . ينتمي إليها ر يقيس قدرة القائد على أن يكون فعال في المنظمة التيهذا المحو 
الفعال يمثل مجموعته بصورة إيجابية في مختلف المستويات اإلدارية في المنظمة، وذلك 

تحقيق أهداف المنظمة، وجعلها فاعلة بشكل إيجابي في كافة الوحدات : من خالل
 .التنظيمية المرتبطة بها

 

                                                
30 http://romania.testcentral.ro/media/mlq-f-en-pdf-62MDK5XQ.pdf, (15-04-2014) 
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 :Satisfaction (SAT)الرضا عن القيادة  -

لقائد على خلق الشعور بالرضا لدى تابعيه واألشخاص هذا المحور يقيس قدرة ا
هذه القدرة تأتي من خالل انشاء القائد لعالقات شخصية مع من حوله . المحيطين به

وامتالكه عدد من السمات الشخصية والمهارات االجتماعية التي تجعل منه شخص فاضل، 
 .منفتح التفكير، ومحل ثقة ارخرين
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 المرأة والقيادة :يمبحث الثانال
ألن سلوك المرأة القيادية الفلسطينية هو موضوع هذه الدراسة، لن يكون من الممكن تفسير 

ظروف المجتمع المنتمية له، أو التعرف أية أرقام أو نسب تتعلق بسلوكها دون أن نتعرف على 
ممارستها الذي تعاصره، أو الخصائص العامة التي تميز  على الواقع السياسي واالجتماعي

ويستمد قيمه وأخالقه من الشريعة  سالمي،إفالمجتمع الفلسطيني، هو مجتمع طاِبعه  .للقيادة
جزء من المجتمع العربي، فيشترك معه في الكثير من القيم، والعادات،  كما أنه اإلسالمية،

 منيوالمعتقدات الموروثة، ولكن أيضًا يختلف عنه نتيجة خصوصية الوضع السياسي والواقع األ
لذلك جاء هذا المبحث ليلقي الضوء على نظرة الدين اإلسالمي للمرأة، وحكمه في . في فلسطين

أيضًا، سيتم التعرف على واقعها، ومستوى . عملها، ومسألة توليها أنواع الوالية المختلفة
ما أ. السياسة، والعمل، والتعليم، والتشريع، والمبادرات التطوعية: حضورها وتفاعلها في كل من

الجزء الثاني من هذا المبحث، سيتم إلقاء الضوء على مفهوم القيادة النسائية، وأسباب االهتمام 
 .بها، وأهم ما تتسم به المرأة ويميزها عن غيرها وهي قائد

 المرأة الفلسطينية: المطلب األول

 :للمناصب في اإلسالم هاتوليعمل المرأة و حكم 
من  طوق نجاة لينتشلها من وسط الظلم الواقع عليها للمرأة يحمللقد جاء الدين اإلسالمي 

 ، فرفع عن كاهلها كل ما ألصق بها من اتهاماتوالمنحرفة قبله العقائد والمعتقدات الضالةقبل 
هانة فأعطاها الدين . رجس من عمل الشيطانَجْعِلها ، و بانتقاص إنسانيتها بعدم أهليتها، وا 

ا اإلنسانية والدينية، فنالت شرف التكليف ر أهليتهأقفاإلسالمي حقوقها كاملة غير منقوصة، 
أقر لها الباري حقوقها  كمااإللهي بالعبادة، ووجب عليها تطبيق األحكام الشرعية، وفعل الخير، 

في الحقوق االقتصادية وجعل لها كيانها االقتصادي المستقل عن الرجل، بل ساواها بالرجل 
أهمية دورها في إصالح المجتمع عتبار، وبين بعين اال لخاص وفطرتهاتكوينها ا والواجبات آخذاً 

في شأنها المالي،  على استقالليتهاد أكَّ كما  ،حث اإلسالم على تعليم المرأةولقد  .وسموه
، وشخصيتها القانونية، ولم يجعل للرجل، أيًا كانت صفته أو قرابته، سلطانًا عليها فيما تملك

 (.25: سورة النساء)، ﴾اْكَتَسْبنَ  ِممَّا َنِصيبٌ  َوِللنَِّساءِ  ااْكَتَسُبو  مَّامِ  َنِصيبٌ  ِللرَِّجالِ  ﴿: فقال تعالى
ملك لها، كما لها أن تمتلك العقار، والمصاغ، والمال بكافة أنواعه، ولها أن تمارس المرأة  فمهر

التجارة وسائر تصرفات الكسب الحالل، كما لها أن َتِرث وُتوِرث، وأن تهب الهبات، وتخاصم 
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رها إلى القضاء، وتشهد بالحق، وتفعل كما يفعل الرجل بنفسها أو بمن توكله عنها باختيارها غي
 (.52:  .077الخولي، )بحسب األصول الشرعية، 

منها ماهو ولكن ضمن ضوابط شرعية لها العمل خارج المنزل  الباري، جل وعال، لقد أجاز
. بشكل خاص وضوابط تخص المرأة ،بها ، على كل من الرجل والمرأة االلتزامتعلق بالعملعام ي

أن يكون العمل مباح، وأن يلتزم كل من الرجل والمرأة باألحكام : فالضوابط العامة للعمل هي
بدران، )، العامة ارداب اإلسالميةمراعاة اإلسالمية المتعلقة باللباس، والخلوة، وغض البصر، و 

ون خروجها للعمل بموافقة وليها أو أن يك: أما الضوابط التي تخص المرأة هي (.25: 5119
ال يمنعها العمل من أداء واجباتها اتجاه أسرتها ورعاية زوجها وأطفالها، فقيامها زوجها، وأن 

أبو فارس، )، بواجباتها تجاه أسرتها هو فرض عين، أما عملها خارج المنزل فهو فرض كفاية
 (..5: 5119المظلوم، ) ،(07-59، 5111

للفقهاء عدة آراء، ويمكن فقد كان فيها والمناصب القيادية العليا  للوالية أما عن تولي المرأة
، (079-.02 :5111، أبو فارس)، (055-050: 5119المظلوم، )، تلخيصها كالتالي

 :(072-099: 5119علي، )

جواز تولي المرأة لإلمامة العظمى، أو ما يوازيها في الخطورة كرئاسة الدولة، أو رئاسة  -
 .النيابة في البرلمان ، أوالوزراء

عدم جواز تولي المرأة لإلمامة العظمى، أو ما يماثلها في الخطورة كرئاسة الدولة، وقيادة  -
 .الجيوش

البرلمان يمكنها تولي عضوية كما جواز ممارسة المرأة للعمل السياسي ودخول األحزاب،  -
يعتبر شكل من  بشرط أن ال يكون أغلب أعضاء البرلمان من النساء، ألن البرلمان ككل

 .أشكال الوالية العظمى

تنفيذ وليست  واليةهي  انون الوضعيوزارة، ألن الوزارة بناء على القجواز تولي المرأة ال -
 .تفويض

عدم جواز تولي المرأة ألي مناصب، وأن ال ترأس الرجل في أي مستوى مستدلين بحديث  -
 الرَِّجالُ ﴿: ، وقوله تعالى"م إمرأةلن يفلح قوٌم ولوا أمره: "رسول اهلل عليه الصالة والسالم

 .(14:سورة النساء)، ﴾َبْعضٍ  َعَلى َبْعَضُهمْ  اللَّهُ  َفضَّلَ  ِبَما النَِّساءِ  َعَلى َقوَّاُمونَ 
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، إذا والرأي الراجح هو جواز تولي المرأة للمناصب اإلدارية والوزارات خاصة التخصصية
لإلمامة العظمى أو ما يوازيها كرئاسة الدولة وعدم جواز توليها  ،كانت الوزارة هي وزارة تنفيذ

 .وقيادة الجيوش

 :واقع المرأة الفلسطينية
الحراك الصهيوني، البريطاني، و  االنتدابنتج عن الذي األمني  إن الواقع السياسي، والوضع

فرضت ، كلها ظروف الفلسطيني االنقسامحتى حالة اإلحتالل، و التهجير ونشوء دولة ومن ثم 
سيًا، اقتصاديًا، واجتماعيًا غاية في الصعوبة والشدة، وكانت المرأة من أكثر شرائح واقعًا سيا

المجتمع تضررًا على األرض، إال أن كل ذلك لم يزدها إال إصرارًا وصمودًا ورغبة في تغيير هذا 
نشاط وحيوية على  النسوية الحركة النسوية في فلسطين هي من أكثر الحركات إن. الواقع

، فالمرأة الفلسطينية لها تاريخ حافل على مستوى النضال الوطني، الحراك عربيال المستوى
للمرأة الفلسطينية بصمة ال يمكن وفيما يلي تأتي أهم الجوانب التي  الشعبي، والعمل األهلي،

 :غفالها أو تجاهلهاإ

 في الجانب السياسي: 

لقرن الماضي مع بداية منذ عشرينيات ابممارسة العمل السياسي بدأت المرأة الفلسطينية 
، وكانت لمشاركتها أهمية بالغة، فتميز دورها النضالي ةالشعبي ظهور حركات النضال

أن تحد المرأة الفلسطينية فقد استطاعت  .انعكس على كافة نواحي الحياة، حيث بالشمولية
 ،لحصار التي كانت تفرضها قوات االحتالل على المطلوبينمن الضرر الناجم عن سياسة ا

، وتساند ب السالحتهر و  لهم، ر المأكل والملبسفكانت تؤوي المجاهدين والمطاردين، وتوف
لم تقتصر مشاركة المرأة . أسر الشهداء واألسرى، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم

السياسية على األطر الشعبية والمجتمعية، إنما شاركت كصانع قرار في انتخابات المجلس 
لثانية وغيرها من انتخابات النقابات والبلديات، مع العلم أنه، كلما ارتفع التشريعي األولى وا

، فمثاًل، مستوى التمثيل في صنع القرار، وصياغة السياسات كلما قل عدد النساء الممثالت
جهاز ، بناًء على تقرير الواب النساء في المجلس التشريعيهي نسبة الن%( 02.9)

، أما (95: .510)، 5102لمرأة والرجل عن العام الخاص بقضايا ا المركزي لإلحصاء
من الذكور، أي ما ( 27)مقابل ( 9)عدد النساء الالتي يشغلن منصب وكيل وزارة هو 

غزة، -مركز شؤون المرأة)، (92: .510الجهاز المركزي لإلحصاء، )، %(02.9)نسبته، 
5105 :09). 
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 في الجانب التطوعي: 

كانت نواته مؤسسات المجتمع المدني، التي  ،ةذلك الحراك السياسي للحركة النسوي
فمارست المرأة الفلسطينية من خالل الجمعيات . كانت ومازالت حاضنة للحراك النسوي

وفي إطار االهتمام . لكافة شرائح المجتمع العمل الخيري، اإلغاثي، والتنموي األهلية
التي تعمل على تعزيز  مارست تلك المنظمات البرامج والمشاريع ،العالمي بقضايا المرأة

دور المرأة في المجتمع وتمكينها في كافة الجوانب الحياتية، ومساعدتها على الظروف التي 
 .(07-09: 5117، أبو حلو)، تعايشها باإلمكانيات المتاحة

 في جانب التعليم: 

تعليم، فقد سجلت المرأة الفلسطينية تقدمًا بارزًا في الحصول على ناحية المن أما 
ين، وذلك نتيجة األخير  يندات العلمية، والدرجات األكاديمية العليا، خالل العقدالشها

المتغيرات السياسية، االقتصادية، والتقنية، التي أثرت في المجتمع باتجاه تحسين واقع 
المرأة، فالمجتمع أدرك حقيقة تأثر مستوى األسرة ككل بشكل طردي مع مستوى المرأة فيها، 

ي المسؤول األول عن تلك األسرة، أو لم تكن، أو كانت هي األم، أو سواء كانت المرأة ه
الطالبات المنتسبات كان عدد  5105/5102الدراسي  عامالففي . الزوجة، أو األخت

دبلوم متوسط، بكالوريوس،  –للجامعات الفلسطينية في مختلف الدرجات األكاديمية 
ان العدد في العام الدراسي ألف طالبة، في حين ك( 051)قد فاق  –ودراسات عليا 

 .(57: .510الجهاز المركزي لإلحصاء، )، طالبة( 02.11)حوالي  0772/.077

 في جانب العمل: 

بالرغم من الموروث الثقافي، ونظرة المجتمع للمرأة على أن مكانها المثالي هو المنزل، 
من أهم  ن، إال أعتني باألسرة وتهتم بالمنزلوأن أفضل مستقبل لها هو أن تكون أم وزوجة ت

هو تحسن أوضاعها  -العام والخاص  –العوامل التي ساعدت في دفع المرأة لسوق العمل 
مع ازدياد سنوات دراسة المرأة، وارتقائها في ويمكن مالحظة، أنه  .في جانب التعليم
ازدادت رغبتها في مشاركة ارخرين المنفعة من تلك المعرفة، ، ديميةاالمستويات األك

، فيتبين أن أعلى نسبة مشاركة في القوى العاملة النسائية ثبات ذاتهاإرغبتها في  وازدادت
الجهاز المركزي لإلحصاء، )سنة دراسة أو أكثر،  (02)هي لدى النساء الحاصالت على 

510. :29) . 
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إن ازدياد تحصيل المرأة العلمي، ليس هو العامل الوحيد الذي جعل كل من المرأة 
صادية الصعبة، وازدياد حاجة تقالفالظروف اته نحو عمل المرأة، والمجتمع يغير نظر 

األسرة ألي مصدر دخل إضافي، أو حتى أساسي، جعل المرأة تخرج للعمل لتساهم في 
، 5102ففي عام  .تلبية احتياجات األسرة وتخفف من األعباء الواقعة على كاهل الرجل

، وعلى الرغم من %(09.2) كانت نسبة النساء المشاركة في قوى العمل المختلفة
انخفاضها إال أنها تمثل تحسنًا ملحوظًا في أعداد المشاركات في القوى العاملة، ففي العام 

الجهاز المركزي لإلحصاء، )، %(01.2)، كانت نسبة المشاركات في القوى العاملة 5110
510. :29). 

 في الجانب القانوني: 

عامل داعم لخروجها لسوق العمل،  عد أيضاً إن وضع المرأة في التشريعات الفلسطينية ي
 فيبين الرجل والمرأة  ساوى ،0777، لعام (.)رقم  الفلسطيني المدنية خدمةفقانون ال
أما المادة %(. 21)وفرض نسبة مشاركة في الوظائف ال تقل عن ، التعييناتو  األجور

 الوضعالحمل و  حالة فيإجازات خاصة بها ت للمرأة أجاز حسب نص القانون ( 77)
مدتها عشرة  ، فللموظفة في القطاع الحكومي أن تحصل على إجازة وضع براتبوالحضانة
يمكن أن تبدأها قبل موعد الوضع بأربعة أسابيع، كما يصبح لها الحق بعد ذلك  أسابيع

، لممارسة الطفلوالدة  تاريخ من سنة ولمدة واحدة بساعة انتهائهمن العمل قبل  االنصراف
أما . يحق لها الحصول على إجازة بدون راتب لمدة عام لرعاية الطفل حق إرضاعه، كما
، والمرأة الرجل بين التمييز جواز عدم، على (011)فقد أكدت المادة رقم  ،في قانون العمل
 نس العائلية، المنح الوضع، إجازةحقوق المرأة بما يكفي في كل من جانب  إال أنه لم يحمِ 

  .31(، نتوفا -مركز المعلومات الوطني الفلسطيني ) ،االجتماعي والضمان ،التقاعد

بالوظائف الحكومية بدرجة  االلتحاقتلك القوانين والتشريعات دفعت النساء لمحاولة 
، لتوفر األمان الوظيفي فيها، ومراعاتها لدورها ضمن أكبر من الوظائف في القطاع الخاص

 .يةاألسرة، والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق المال

 

 

                                                
31 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3190 , (04-06-2015). 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3190
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3190
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 القيادة النسائية: المطلب الثاني

 :دوافع االهتمام بقيادة المرأة
هتمام به في ارونة إن موضوع القيادة النسائية هو من المواضيع الحديثة، وقد ازداد اال

 :(299-.29: 5100نجم، )التالي، على النحو  لعدة عوامل يمكن أن ُتلخصاألخيرة 

لدرجة أن نسبة النساء  ارتفعتع العمل، حتى أن تلك النسبة تزايد أعداد النساء في مواق ،أوالً 
العامالت تجاوزت نسبة الرجال في القوى العاملة في بعض الدول كالدنمارك، السويد، 

 .5117بريطانيا، الواليات المتحدة، وألمانيا في العام 
، دعات، ومبتقدمهن في المجاالت العلمية بصورة ملحوظة، فأصبح هنالك عالمات ،ثانياً 

 .وحاصالت على جوائز نوبل

تقدم المرأة في الحصول على الدرجات العلمية العليا، جعل من النساء موجودات في  ،ثالثاً 
 .بقوة في المنظمات يفرض نفسه خيار هامن والمجاالت والتخصصات، فهذا جعل كافة المهن

درة الذهنية ال تحول المجتمع إلى مجتمع المعرفة، والذي أصبح يعتمد على الق ،رابعاً 
 .العضلية
ظهور النساء الرياديات في مختلف المجاالت بما فيها قطاع األعمال، والمشروعات  ،خامساً 

 .الصغيرة، واألعمال اإللكترونية

النسوي، فالمرأة أصبحت تمتلك قوة كبيرة في العمل  باالقتصادظهور ما يسمى  ،سادساً 
أكثر ربحًا، وذلك ألن  في اإلدارة العليا تكونوالسوق، بل إن الشركة التي فيها نساء أكثر 

، وخصائص تالئم طبيعة المنظمات يتمتعن بمهنية عالية ،ن قواعد جديدة للعملقبالنساء يط
 .الحديثة
تطالب بحقوق ، فهي اكتسبت الحركة النسوية شعبية كبيرة في العديد من دول العالم ،سابعاً 

 .بين الرجل على أساس الجنسالمرأة وعدم التمييز في المعاملة بينها و 

لقد شهدت المنظمات المختلفة تطورًا كبيرًا في عمل المرأة، فبدأت تظهر في بعض مراكز 
هناك، إال أن هذا اإلدارة، بل أيضًا احتلت عدد من المناصب العليا والمراكز النوعية هنا و 

ار مشاركتها في قوى العمل لإلنجازات التي حققتها المرأة في جانب التعليم ومقد التطور لم يرتقِ 



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 12الصفحة 

تلك الفجوة بين إنجازات المرأة ومكانتها في المنظمات المختلفة هي . حتى في الدول المتقدمة
 .هتمام بموضوع القيادة النسائيةألسباب التي دعت لالمن أهم ا

 :ظاهرة السقف الزجاجي
عها بشكل عام إن وجود تلك الفجوة بين مشاركة النساء في قيادة المنظمات، وتطور أوضا

 أبرزها عدم وجود الدعم الكافي لها، والتحيز ضدها، وذلك قد ال يظهريعود لعدة أسباب، 
يستخدم لوصف الحواجز ، والذي "لسقف الزجاجيا"هذه العوامل أبرزت مفهوم . بصورة مباشرة

 مرأة،ألنها ا ،ظاهرة والتي تحول تحرك المرأة بشكل رأسي في المنظمةالغير المانعة و 
(Baxter, & Wright, 2000: 276).  ،األسقف الزجاجية التي تتنوع وبحسب الدراسات المختلفة

، Whelanبحسب  .فهنالك حواجز اجتماعية، وحواجز تنظيمية ،تواجهها المرأة في عملها
غير االجتماعية من أهم الحواجز  مديركل من المرأة والفالصورة النمطية ل، (91-92: 5102)
 أن المرأة دائماً ، هي، في األذهانالراسخة النمطية  لمرأةاصورة ف .اجهها المرأةالتي تو  واضحةال

صورة هي دائمًا  المديرصورة  بينما ،طفال والمنزلهتمام باألوعملها هو اال ،األمالزوجة و هي 
أما الحواجز التنظيمية، فهي تنتج من داخل نظام المؤسسة . لمتسلطالرجل القوي، الحاسم، وا

 .والقانوني، والذي يتحيز دائمًا للذكور في الترقيات والبعثات، وفرص العمل المهمةالتنظيمي 

 :المرأة القياديةسمات 
هنالك أدلة واضحة بأن المرأة والرجل في الوضع المعتاد في عملية القيادة هم غير  

يهما كلل، وذلك نتيجة طبيعية لما ، بل إن المرأة تميل للنمط التحولي أكثر من الرجلمتشابهين
هنالك ف. (Fisher, 2005: 133)، في التفكير طريقهفي العواطف، و  نمطشخصية، ئص خصامن 

لك ، كذعقلياً  معالجة األمورالتفكير و  التي بينت أن هنالك فرق في طريقةاألبحاث العديد من 
طاق تفكر بنفالمرأة . مختلفةالالوسيلة التي يعالج بها كل من الرجل والمرأة التفاصيل تختلف 

أكثر بعدًا، وأكثر مرونة من الرجل، بينما يفكر الرجل في أكثر تفصياًل، أوسع، أكثر شمولية، 
جتماعية، فالمرأة تمتلك قدرة أما عن المهارات اال .وبتوقيت مستقل اً المشكلة بشكل أكثر تحديد

 ه ضمننفس يضع، أما الرجل ، ومشاركة السلطةعالية على التعاون، التشبيك، احتواء ارخرين
 .(Fisher, 2005: 134-138) الهرم، ويرى بأن السلطة هي رتبة ومركز،

وللتعرف أكثر على المرأة في الموقع القيادي، قامت مجموعة من الدراسات ببحث سلوكيات 
، أن أبرز صفات المرأة (010-011: 5105)فقد نتج عن دراسة السويدي، . المرأة وممارساتها
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بينما . رة الكبيرةخرين، وتنفذ خطط العمل بشكل فعال، ورؤية الصو القائد، اإلنصات الجيد لآل
تزان، الثقة بالنفس، أن المرأة القائد تتسم باال( 99.-.9.: .511)لحسين، انتج عن دراسة 

ودافعية عالية للعمل وتحمل المسؤولية، كذلك لديها قدرة عالية على إدارة الوقت واالجتماعات، 
فريق، واإلنصات الجيد لهم، وتشجيعهم على اإلبداع وتحفيزهم لتحقيق والعمل مع الفريق بروح ال

، أن اهتمام المرأة القائد بتحقيق األهداف آخر وجدت نفس الدراسة من جانب. أهداف المؤسسة
 ،أما دراسة أبو تينة.  يجعل منها، دقيقة، ملزمة، متسلطة، غير صبورة، غير مرنة، وغير لبقة

، فقد وجدت أن المرأة القائد هي نموذج يحتذى به من قبل (005-017: 5117)والقاسم، 
مرؤوسيها، وتهتم بالعمل وتحقيق األهداف، وكذلك تهتم بمرؤوسيها، وتشجعهم على اإلبداع 

لم تختلف . وتحفزهم لتحقيق أهداف المؤسسة، وقد تستخدم السلطة أكثر من الحوافز المادية
ن سابقتها،  فقد وجدت أن المرأة القائد لها نظرة ، عKadyrkulova ،(5117 :20)كثيرًا دراسة 

شمولية، تشارك السلطة مع مرؤوسيها، مع أنها قد تكون متسلطة بشكل ذكوري في بعض 
 .األحيان، كذلك تهتم باألفراد وتحفزهم لتحقيق أهدافهم وأهداف مؤسساتهم

الدراسات يمكن أن نكون تصور عن طبيعة ممارسات المرأة كقائد من خالل ما سبق من 
بتميز تلك الدراسات شهدت ، فقد التي بحثت في قيادة المرأة والفرق بينها وبين الرجل في القيادة

، حتى أن ختالف طبيعة كل منهماولو بدرجات متفاوتة، وذلك يعود القيادة المرأة عن الرجل، 
، الرجال في كتابه بشكل عام تحدث عن أبرز الفروق بين الرجل والمرأة، (0775)، جون غراي

من المريخ والنساء من الزهرة، فكان يرى أن الرجل يبحث عن النجاح دائمًا، ويفكر باإلنجاز، 
وتحقيق األهداف، وفي حال مواجهته للمشاكل، كما يحتفظ بمشكالته لنفسه ويحاول حلها 

في رعاية ومساندة لنساء يقدرن العالقات، ويقضين وقتًا أما في الكوكب الزهري، ا .بمفرده
 .ن باإلشباع من خالل المشاركة والتواصلارخرين، ويشعر 
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 ثالثالفصل ال

 الدراسات السابقة
 
 

 الدراسات المحلية ،أوالً 
 الدراسات العربية ،ثانياً 
 الدراسات األجنبية ،ثالثاً 
 تعقيب على الدراسات السابقة ،رابعاً 
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 :تمهيد
فتاحها، وطبيعة ظروفها، إال أن لقيادة على الرغم من اختالف المجتمعات في ثقافاتها، وان

بشأن ممارساتها،  ،المرأة كان هنالك نصيب من الغموض واختالف وجهات النظر لدى الجميع
ومحاولة لتجاوز حالة عدم . خصائصها القيادية، والعوامل الداعمة والمثبطة لممارساتها كقائد

مهارتها القيادية، سلوكها القيادي، المعرفة، ُأجريت العديد من الدراسات التي بحثت سماتها و 
في هذا الفصل نستعرض الدراسات األكثر . أنماط قيادتها، وأبرز المؤثرات على ممارستها للقيادة

بعد ذلك نلخض أبرز أوجه . محليًا، عربيًا، وأجنبياً : قربًا لموضوع الدراسة في ثالثة محاور
 .ة، وكذلك أهم ما يميزها عنهمالشبه واالختالف بين تلك الدراسات والدراسة الحالي

 الدراسات المحلية: أوالً 

 دور ديوان الموظفين العام في تمكين : "، بعنوان(5173)راوي، يدراسة الد
 ":المرأة بالمناصب القيادية الحكومية

هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور ديوان الموظفين العام في تمكين المرأة في المواقع 
، واستعراض واقع المرأة بقطاع غزة وجهة نظر اإلدارة العليا في الوزارات القيادية الحكومية من

اإلداري في المؤسسات الحكومية، والوقوف على أهم الصعوبات التي تحول دون وصول المرأة 
 .للمناصب اإلدارية العليا

ة ت أداة الدراسة الرئيسينكاو  راسة المنهج الوصفي التحليلي،استخدمت الباحثة في هذه الد
قانون الخدمة المدنية، دور لجان التوظيف، ثقافة : لتقيس تأثير كل مناستبانة صممتها الباحثة 
وقد . ، معايير الترقية في السلم الوظيفي، والمعيقات الشخصيةاالجتماعيالديوان بالنسبة للنوع 

لغ والبافي قطاع غزة استهدفت الدراسة جميع موظفي الفئة العليا في لمؤسسات الحكومية 
موظف بطريقة العينة العشوائية الطبقية، وتم ( 114)، وتم توزيع االستبانة على (211)عددهم 
ط بذلك يصبح عدد  و منها لعدم مطابقتها للشر ( 1)استبانة، تم استبعاد ( 215)استرداد 

 (.212)للدراسة  المعالجة إحصائياً االستبانات 

الخدمة المدنية، ولجان التوظيف،  قانون: ليه الدراسة، أن كل منأهم ما توصلت إمن 
وثقافة الديوان بالنسبة للنوع االجتماعي، ومعايير الترقية في السلم الوظيفي ال تعيق تولي المرأة 

هي التي تؤثر على تولي  من جهة أخرى تبين أن المعيقات الشخصية. للمناصب اإلدارية العليا
عيقات هو المسؤوليات األسرية، وضعف ثقتها المرأة للمناصب اإلدارية العليا، ومن أهم هذه الم
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كما تظهر الدراسة . بسبب تقدمها الوظيفي اجتماعيةبنفسها، والخوف من الوقوع في مشكالت 
ن بأن ديوان الموظفين قد أنصف المرأة وأعطاها حقوقها بدون بأن الذكور في الفئة العليا يرو 

بأن الديوان وكالء الوزارات يما كان يرى الموظفات اإلناث معهم في هذا، ف اختلفتوقد  ،تمييز
، فيما لم يظهر أي معهم مدراء الدوائر في هذا لم يظلم المرأة وأعطاها حقوقها، وقد اختلف

ويات المختلفة من الخبرة في اإلدارة العليا بشأن دور تراء المبحوثين ذوي المساختالف في آ
الباحثة بأن يتبنى ديوان الموظفين العام  في ظل تلك النتائج، أوصت .الديوان في تمكين المرأة

خطة تنموية شاملة للنهوض بواقع المرأة وتذليل العقبات التي قد تحد من وصولها للمناصب 
 .القيادية العليا

 دور المرأة في صنع القرار في المؤسسات : "بعنوان، (5175) ،دراسة القطب
 : "(5171-7992)الحكومية الفلسطينية 

مدى تأثير المرأة العاملة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية في عملية تناولت الدراسة 
أمامها للوصول للمراكز  وتقف عائقاً  أهم المعوقات التي تحد المرأة تصنع القرار، وناقش

كان الهدف الرئيسي من الدراسة اإلجابة عن السؤال التالي، . اإلدارية العليا والمواقع ذات التأثير
في صناعة القرار في المؤسسات الحكومية، وما هي القرارات التي تشارك في ما دور المرأة "

وعدد من األسئلة الفرعية المتعلقة بمعيقات المشاركة الفاعلة في  ،"اتخاذها ودرجة اتخاذها للقرار
 . مؤسسات الحكومة الفلسطينية

، حيث علوماتاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستعانت بعدة أدوات لجمع الم
العوامل االجتماعية، : كل مناستبانه لقياس تأثير كانت األداة الرئيسية للدراسة عبارة عن 

على دور المرأة في عملية صنع القرار، حيث تم  االتجاهات اإلداريةو  الثقافية، السياسية،
 ضفة الغربيةبال بالوزارات المختلفة نتوزيعها على عينة طبقية عشوائية من النساء الالتي يعمل

استعانت بعدد من المقابالت الشخصية مع نساء فلسطينيات  كما. امرأة( 431)والتي تمثلت بي 
 ،للمنهج الوصفي التحليلي إضافةً . في مواقع صنع القرار في عدد من المؤسسات الحكومية

اسية استخدمت الباحثة المنهج المقارن لدراسة المشاركة النسائية في كل من االنتخابات الرئ
 . التشريعية الفلسطينية األولى والثانيةو 

 –ان، أن المعيقات السياسية يمن أهم ما توصلت إليه الدراسة من خالل تحليل االستب
كانت األكثر تأثيرا على دور المرأة في صنع القرار، تالها المعيقات  –الداخلية و الخارجية 

بينما دلت المقابالت التي أجرتها . قافية، و كان أدناها في التأثير المعيقات الثاالجتماعية
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في ظل  .الباحثة على أن أقوى المعيقات لممارسة المرأة عملية صنع القرار هي المعيقات الذاتية
نتائج هذه الدراسة أوصت الباحثة تعزيز مشاركة المرأة في األطر القيادية المختلفة ومنحها 

 .لكي تطور نفسها وتسعى نحو المراكز القيادية اً تحفيزها ماديًا ومعنويكذلك  ،المزيد من الحقوق

 معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في : "بعنوان، (5119) ،دراسة الرقب
 :"مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أكثر المعيقات التي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك 
دي في مؤسسات التعليم العالي في محافظات قطاع غزة من خالل اإلجابة عن األسئلة القيا

 :التالية

ما أكثر المعوقات شيوعا والتي تحول دون ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات  -
 التعليم العالي بمحافظات غزة من وجهة نظر العاملين؟

يم العالي بمحافظات غزة للمعوقات ما درجة اختالف تقدير العاملين في مؤسسات التعل -
الجامعة، : متغيرات التاليةلالتي تحول دون ممارسة المرأة في تلك المؤسسات تبعا ل

 الجنس، التصنيف الوظيفي، وسنوات الخدمة؟

ما سبل التغلب على المعوقات التي تحول دون ممارسة المرأة السلوك القيادي في  -
 مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة؟

مة صممت لقياس استخدمت الباحثة المنهج الوصفي، حيث كانت أداة الدراسة استبانه محكّ 
، السياسية، والشخصية التي من المتوقع أن تؤثر على ممارسة االجتماعيةالمعيقات  :كل من

هذه األداة، وزعت على عينة الدراسة المكونة من  .المرأة للسلوك القيادي في مكان عملها
  .عاملة موزعين على الجامعات الفلسطينية موضع الدراسةعامل و ( 210)

 :لنتائج التاليةل خلصت الدراسة

عية، تلتها أكثر المعوقات التي عبرت عنها عينة الدراسة هي المعيقات االجتما  -
 . كان أقلها تأثيرًا هي المعيقات الشخصيةالمعيقات السياسية، و 

ي، وسنوات الخدمة لم تكن ذات تأثير الجامعة، التصنيف الوظيف: ن كل من متغيراتإ -
أما من جهة . على تقديرات العاملين بشأن معيقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي

في تقديرات العاملين بشأن معيقات ممارسة  فمتغير الجنس، فكان هنالك اختال
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السلوك القيادي في مؤسساتهن لصالح الذكور، وقد أعزت الباحثة هذا االختالف إلى 
 .التنشئة االجتماعية التي تقلل من قدرات اإلناث وتعتبرها دون الذكور أثر

من أبرز المقترحات التي طرحها المستجيبون للتغلب على معيقات ممارسة المرأة  -
عقد البرامج : للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي بمحافظات غزة كانت

الي في مجال اإلدارة والقيادة، يم العالتدريبية لصقل مهارات العامالت في مؤسسات التعل
زيادة الوعي الديني لدى شرائح المجتمع وتغيير الصورة النمطية الدنيا للمرأة، وتفعيلها و 

عطائها الفرصة إلثبات قدراتها  .وا 

في ضوء ما أسفرت عنه نتائج هذه الدراسة، أوصت الباحثة بضرورة تبني خطة وطنية 
 الصعوبات التي تواجهها من خالل توعية المرأة نفسها للنهوض بالمرأة إلنصافها وتذليل

كذلك أوصت الباحثة . ي الحياةبحقوقها وأهمية مشاركتها للرجل في مختلف نواح ومجتمعها
هتمام بعملية تطوير المرأة علميًا وتقديم التسهيالت التي تمكنها من الحصول على الدرجات باال

 .األكاديمية العليا

 الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية : "بعنوان، (5112) ،دراسة جبر
 :"العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية

هدفت الدراسة لمعرفة الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في 
ه الصعوبات تأثير بعض العوامل على زيادة أو تخفيف هذ، و محافظات شمال الضفة الغربية

ها المرأة ه، هدفت الدراسة لتحديد درجة الصعوبات التي تواجباإلضافة لذلك .من وجهة نظرهن
األسرية، الناحية و  الناحية االجتماعية: الفلسطينية العاملة في القطاع العام من عدة نواحي

 .اإلدارية، الناحية السياسية، والناحية القانونية

في التحليلي من خالل استبانه صممت من قبل الباحثة استخدمت الباحثة المنهج الوص
موظفة موزعين حسب  (746)التي شملت العشوائية لجمع المعلومات من عينة الدراسة 

 .المحافظة وقطاع العمل

خلصت الدراسة لترتيب المعوقات التي تواجها المرأة العاملة في القطاع العام من األعلى 
بات و بات القانونية، تلتها الصعوبات السياسية، تلتها الصعالصعو : صعوبة إلى األقل كالتالي

، حيث عللت الباحثة هذه النتيجة لشعور الموظفات االجتماعية واألسرية، فالصعوبات اإلدارية
بعدم إنصاف القوانين لها في بعض القضايا المالية المتعلقة بشأن بعض العالوات 
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المرأة في الوصول للمناصب اإلدارية  واالستقطاعات، كذلك عدم وجود قوانين تضمن حق
الحالة االجتماعية، عدد األوالد، التحصيل العلمي، : أن كل من عامل ،كما بينت النتائج. العليا

تأثير على متوسط الصعوبات التي تواجها المرأة العاملة في القطاع  هيس لومكان العمل ل
متوسط درجة الصعوبات التي تواجها تبين أن مكان السكن له تأثير في  من جانب آخر،. العام

تبين، أن درجة و  ،قريةالمرأة العاملة حيث يكون األمر أكثر صعوبة على الساكنات في ال
سنة، و تعزو الباحثة هذا الفرق لعدم ( 46-11)الصعوبات السياسية تزداد لدى الفئة العمرية 

تقطع أوصال الضفة، كما أن قدرة هذه الفئة تحمل الممارسات اإلسرائيلية على الحواجز التي 
في ضوء تلك النتائج أوصت  .هذه الفئة أكثر وعيا وفهما لألوضاع السياسية المحيطة بها

بمساواة المرأة للرجل في قانون الخدمة المدنية في جانب اإلعفاءات والبدالت الباحثة 
لة وتوفير البيئة االجتماعية، كذلك مراعاة الطبية االجتماعية والصحية والنفسية للمرأة العام

 .المساعدة لها في إنجاز مهامها في العمل واألسرة

 مدخل لدراسة دور المرأة في مستويات : "بعنوان ،(5112) ،دراسة ماس
 ":اإلدارة العليا في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية

ين، هدفت هذه الدراسة لقياس مشاركة المرأة الفلسطينية في شغل الوظائف العامة في فلسط
وبخاصة الوظائف العليا منها، والتحقق من نصوص القوانين والمعايير الخاصة بالتوظيف، 
والتقييم، والترقيات، واالستفادة من العالوات، وهل تكفل هذه النصوص مبدأ تكافؤ فرص 

 . أم أن فيها تمييز ضد المرأة –الرجل والمرأة  –الطرفين 

الوصفي، وتم جمع المعلومات من خالل عدة  استخدم الباحثون في هذه الدراسة المنهج
إجراءات، فقد تم عمل مسح ميداني لعدد العاملين والعامالت في المؤسسات العامة المختلفة، 
. وتم توزيعهم وفق التصنيف الوظيفي المنصوص عليه بالقانون على الدرجات الوظيفية المختلفة

فما فوق لمعرفة  -مدير عام  – Aرجة بعد ذلك، تم توزيع استبانه على كل العاملين في الد
مدى االلتزام باألحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والمتعلقة بالتقييم والترقيات 

 .والحوافز، مع التركيز على أهم المشكالت التي تواجه النساء العامالت في تلك المناصب

درجة كبيرة من األهمية، وزارتان  باإلضافة لإلجراءات السابقة تم اختيار أربع وزارات على
خدماتيتان، ووزارتان سياديتان، وذلك للتعرف على إجراءات التوظيف المتبعة في هذه الوزارات، 
حيث تم متابعة ودراسة حالتي توظيف في كل وزارة، وتم تحليل اإلجراءات المتبعة، بداية من 
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رزها، حتى الوصول لألشخاص الذين عملية اإلعالن للوظيفة، مرورًا بالطلبات المقدمة وطرق ف
 .تم توظيفهم

 :خلصت الدراسة لعدة نتائج

في الخدمة المدنية مقارنة بالرجال بشكل عام، وعدم  تدني نسبة عدد النساء العامالت -
عدالة في توزيع النساء على الدرجات الوظيفية المختلفة، كما يوجد تمييز ضد المرأة 

 .طبيقهفي تفسير قانون الخدمة المدنية وت

ال يوجد تمييز بين الجنسين في نصوص قانون الخدمة المدنية إال في جانب العالوات  -
فهي ُتمنح للرجل وال ُتمنح للمرأة إال في  -فيما يخص الزوجة واألوالد  –االجتماعية 

 .حاالت محدودة

من خالل هذه الدراسة، تبين أن التطبيق العملي لنصوص القانون فيما يختص بعملية  -
ظيف غير صحيح، بل إن بعض الوزارات موضع الدراسة، مازالت تعتمد في ملء التو 

شواغرها على قرارات من جهات عليا في الوزارة نفسها، دون األخذ بعين االعتبار 
نسبة النساء ف .نصوص القانون، وهذا يقلل من فرصها في تولي المناصب العامة

ع النساء المشاركات، في من مجمو  (%61)الالتي وظفن حسب نص القانون بلغت 
، وتم تعيين النسبة (%41)حين بلغت نسبة الرجال الذين وظفوا حسب نص القانون 

المتبقية من كال الجنسين عن طريق صدور قرارات من جهات عليا، أي أنه يوجد 
تمييز ضد المرأة في التعيين عن طريق صدور قرارات من جهات عليا، وأن فرصة 

الوظائف العامة أعلى من فرصة الرجل فيما لو اتُبعت النصوص المرأة في التعيين في 
 .القانونية بشكل سليم

الدورات المحلية قصيرة المدة يتم التنافس عليها من قبل الجنسين، في حين أن الدورات  -
يوجد تباين كبير بين أما في جانب تمثيل الوطن دوليُا، ف .الطويلة المدة تذهب للرجال

  .هذا يؤثر على مسيرة المرأة المهنية ويضعفهال، و لصالح الرجا الجنسين

عبرت النساء المشاركات عن الرضا عن أدائهن في المناصب العليا، بينما، كان الرجل  -
غير راض عن أداء المرأة في تلك المناصب، وهذا يعكس االعتقاد العام في المجتمع 

 .الفلسطيني بأفضلية الرجال على النساء
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بقة، أوصت الدراسة بضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق في ضوء النتائج السا
اللجان دور الرقابة و  ، وتفعيلالتعيين في الوزارات المختلفة بموضوع التوظيف وااللتزام بمعايير

 .المختصة المشاركة في عملية اختيار الوظائف

 الدراسات العربية: ثانياً 

 ر القيادة النسائية المدعومة من برامج تطوي: "، بعنوان(5175) ،السويدي
 ":دراسة حالة إلمارة دبي –الحكومة 

هدفت هذه الدراسة الستكشاف سمات، وسلوكيات المرأة في الموقع القيادي بإمارة دبي، 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، تحديدًا، المشاركات في برنامج تطوير القيادة النسائية 

 . اإلماراتية

ُاستخدم المنهج الوصفي، وتم تطبيق الدراسة على عينة تم اختيارها في هذه الدراسة، 
بالطريقة القصدية، حيث، اشتملت على أوائل المشاركات في برنامج تطوير القيادات النسائية 

تمثلت أداة البحث الرئيسية  في استبانه، مبنية . مشاركة (15)اإلماراتية بدبي، وقد بلغ عددهن 
: ا بما يتناسب مع بيئة المجتمع اإلماراتي، وهمامين تم تطويعهعلى نموذجي قياس عالمي

 33لقياس الوظائف الخاصة بالقيادة ومدى فعاليتها، ونموذج اإلتقان اإلداري 32سميثنموذج 
 .لقياس مستوى خبرة واحتراف المرأة في الموقع اإلداري

ين، خطط العمل اإلنصات الجيد لآلخر  –نتج عن الدراسة، أن السلوكيات األكثر تكرارًا 
تندرج تحت ثالثة أنماط قيادية بحسب نموذج  -تسير بشكل فعال، ورؤية الصورة الكبيرة 

سميث، وهي، القيادة المساعدة، الواقعية، والمبصرة، هذه األنماط جميعها من خصائص القيادة 
يرها بدرجة أما بشأن اإلتقان اإلداري، فقد تبين أن قدرات المشاركات الشخصية تم تقد. المشاركة

في ضوء تلك النتائج، أوصت الباحثة بفرض سياسات تجعل من عمل المرأة في  ".جيد جداً "
لتسهل عليها متابعة مهام العمل واألسرة، كذلك  المؤسسات المختلفة أكثر مالئمة ومرونة

                                                
نموذج سميث للقيادة متعددة العوامل، هو نموذج مطور عن نموذج القيادة متعددة العوامل لباس وأوفوليو، قام بتطويره   32

 .أنتوني سميث وركز بشكل كبير على القيادة التحولية
تم تطويره من  ة، ويقوم بتقييم األداء اإلدارينموذج اإلتقان اإلداري، هو أداة لقياس العالمات الحيوية لممارسة اإلدار   33

 .واستخدمته في تحديد درجة المهارة والخبرة لدى النساء الالتي يشغلن مناصب إدارية 0775قبل هيلن بالس في 
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توصي بإعطاء النساء حصة من المناصب اإلدارية، واالهتمام بعملية تعليم النساء في سن 
   .  المهارات القيادية المختلفة مبكرة

 نظرة عامة على مشاكل القيادة : "، بعنوان(5177) ،وآخرون ،الزبيدي
 ":النسائية في األردن
العوامل التي تحد من مشاركة المرأة في  الدراسة تسليط الضوء علىهذه هدف الباحثون من 

 .في األردن تطورها المهني، والمعوقات التي تحول بينها وبين مواقع السلطة واتخاذ القرار

استخدم الباحثون المنهج النوعي من خالل جمع المعلومات من الدراسات السابقة المتعلقة 
 . بموضوع القيادة النسائية، وتحليل نتائجها، واستخالص العبر منها

استنتج الباحثون أن من أهم ما يقف في طريق تقدم المرأة في مسارها المهني، والعائق 
أمام وصولها لمراكز التأثير وصنع القرار هو ضعف ثقة المرأة بنفسها، وتقاليد المجتمع الرئيسي 

 .األردني الذي يرفض المرأة كقائد ويضعها دائمًا تحت هيمنة الرجل

 درجة ممارسة مديرات مدارس محافظة : "، بعنوان(5112) ،بو تينة، والقاسمأ
 ":من وجهة نظر المعلمات الزرقاء لألنماط اإلدارية والقيادية في مدارسهن

هدفت هذه الدراسة للتعرف على درجة ممارسة مديرات مدارس محافظة الزرقاء لألنماط 
القيادية في المدارس الالتي يعملن بها من وجهة نظر المعلمات، كذلك هدفت لمعرفة الفروق 

الدراسية الالتي المراحل : في تقديرات المعلمات لدرجة ممارسة مديراتهن لألنماط القيادية بحسب
 .يدرسنها، مؤهالتهن العلمية، وسنوات خبرتهن

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي المسحي، فكان مجتمع الدراسة جميع 
معلمات المدارس الحكومية في محافظة الزرقاء في مرحلتي الدراسة األساسية والثانوية للعام 

 (433)أما عينة الدراسة تكونت من . (4112)، والبالغ عددهن 2337/2332الدراسي  
تم اختيارهن بالطريقة العشوائية  -من مجتمع الدراسة  (%1115)مثلن حوالي  –معلمة 
لباس وأفوليو، " القيادة متعددة العوامل"ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم تطبيق مقياس . الطبقية

 .ألردنيةوقد تم تعريب هذا المقياس وتطويعه بما يناسب البيئة ا

 حيث كانت مرتفعة، لنمط القيادة التحوليةنتج عن الدراسة، أن درجة ممارسة المديرات 
على أعلى درجة في ممارسات النمط التحولي، تاله كل من  التحفيز اإللهامي نالت ممارسات
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 أما .ممارسات التحفيز الفكري والتأثير المثالي، وأخيرًا ممارسات مراعاة االعتبارات الفردية
، حيث، نالت متوسطة من وجهة نظر المعلماتممارستهن لنمط القيادة التبادلية جاء بدرجة 

المشروطة الدرجة األعلى في النمط التبادلي، تالها اإلدارة السلبية  المكافأةممارسات 
رأين أن مديراتهن يسلكن أي أن المعلمات . دارة االيجابية باالستثناءباالستثناء، ومن ثم اإل

كما ترى . تجعل منهن نموذجًا تحاكيه المعلمات، كما يجعل منهن أهال للثقة واالحترام بطريقة
المعلمات أن مديراتهن يثرن فيهن حب التحدي والحماس للعمل وتشجيعهن على اإلبداع 

أما . واإلحساس برسالة المدرسة، باإلضافة إلعطاء كل معلمة اهتمامًا خاصا بها وبحاجاتها
أكثر من التعزيز  الشخصي ديرات يعتمدن على التأثيراط اإلدارية، فالمبشأن ممارسة األنم

المادي والمكافآت، ويفسر الباحث تلك النتيجة لمحدودية سلطة المديرة في تقديم المكافآت 
عادة النظر في أسلوب تقييم ضوء تلك النتائج، أوصت الدراسة بإفي  .المادية والترقيات

تاحة الفرصة أمام المرأة األردنية لتبؤ ها من خالل نتائج األداء، وا  م عليالقيادات التربوية والحك
 .مناصب قيادية عليا في وزارة التربية والتعليم

 القيادة فوق الجماعة والقيادة مع الجماعة: "، بعنوان(5111) ،المنقاش :
دراسة مقارنة بين نمطي قيادة الذكور واإلناث في جامعة الملك سعود 

 ":بالرياض
ذه الدراسة للتعرف على تأثير عامل الجنس على نمط القيادة الذي يمارسه رؤساء هدفت ه

األقسام األكاديمية في جامعة الملك سعود بالرياض في ضوء مفهومي القيادة الجماعية، والقيادة 
 . الفردية

لقياس نمط القيادة من  34استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في بحثها مستعينًة بأداة فيدلر
كافة رؤساء األقسام األكاديمية الذين لهم مثل مجتمع الدراسة ة نظر المرؤوسين، وقد وجه

وذلك ألن المؤسسات التعليمية في  – ، ووكيالتهموكيالت في األقسام األكاديمية للطالبات
رئيسًا ووكيلة،  (62)في جامعة الملك سعود بالرياض والبالغ عددهم  -المملكة غير مختلطة 

  .، وقد شملت عينة الدراسة مجتمع الدراسة كامالً ًة بين الجنسينمقسمين مناصف

بينت الدراسة أن للجنس تأثير واضح على نمط القيادة اإلدارية، فقد أظهرت النتائج بأن 
، بينما القادة بدرجة كبيرة الغالبية العظمى من القادة الذكور يمارسون نمط القيادة مع الجماعة

                                                
تم تطوير هذه األداة من قبل فريد فيدلر في ستينيات القرن الماضي، وهي نتاج دراسات مرتبطة بالقيادة الموقفية، و  34
نما تتأثر أيضا بمتغيرات الموقفالت  .ي ترى بأن فعالية القائد ال تعتمد على صفاته فقط، وا 



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 53الصفحة 

كن عدد الالتي يمارسن نمط القيادة فوق الجماعة كان أكثر من النساء يمارسن النمطين ول
تعريف القادة على أنماط القيادة اإلدارية بفي ضوء تلك النتائج، أوصت الباحثة  .الذكور

دورات وورش العمل المختلفة، والتعريف بآثار كل نمط على األفراد واألهداف من خالل عقد ال
 . ء القادةلدى هؤال ت نمط القيادة مع الجماعةالتدريبية والعمل على تعزيز ممارسا

 السمات والمهارات التي تتميز بها المرأة القيادية : "، بعنوان(5113) ،الحسين
 ":األردنية والمعوقات التي تواجهها

هذه الدراسة هدفت للتعرف على أسباب ضعف وجود المرأة األردنية في المراكز القيادية 
ردنية، وما هي السمات التي تمتلكها القيادات النسائية في الوزارة، والتي بوزارة التربية والتعليم األ

ساعدتهن للوصول للمراكز القيادية، وما هي أهم المعيقات التي تواجه المرأة للوصول لمواقع 
ة الوصول ألهداف الدراسة من خالل التعرف على وقد حددت الباحثة طريق. صنع القرار

في المعيقات التي تواجهها ت اإلدارية التي تتميز بها المرأة وأبرز السمات القيادية والمهارا
الرؤساء والقيادات لوصول للمراكز القيادية في وزارة التربية والتعليم في األردن من وجهة نظر ا
 . القيادية المرأةو 

شخص من العاملين في وزارة التربية  (22)الدراسة هذه الدراسة نوعية، فقد مثل مجتمع 
عليم األردنية، تم اختيارهم بطريقة المعاينة الهادفة، حيث اقتصرت هذه الدراسة على النساء والت

وما زلن على ( مدير عام، مدير مختص، ورئيس قسم –الالتي وصلن لمواقع إدارية قيادية عليا 
ولإلجابة على . ومن هم تابعون لهن ومسؤولون عنهن –في أثناء إجراء الدراسة  –رأس عملهن 

اللتي  – لة الدراسة قامت الباحثة باستخدام المالحظة المنظمة والمعاينة المباشرة ألفراد العينةأسئ
شهور قضتها في وزارة التربية والتعليم،  (9)لمدة  -هي عبارة عن كامل مجتمع الدراسة 

باإلضافة لذلك قامت بإجراء المقابالت مع مجتمع الدراسة من قياديات، ومسؤولين عنهن، و 
 .وسين لديهنمرؤ 

ة وتحد من وصولها أبعد تحليل إجابات المبحوثين، تم تلخيص المعيقات التي تواجهها المر 
المسؤوليات األسرية الملقاة على المرأة، ومحدودية طموحها وعدم ثقتها : للمواقع القيادية كالتالي

نها نموذجا بقدراتها، كذلك، تحول المرأة لشخص متسلط بعد وصولها للموقع القيادي يجعل م
سلبيًا لدى كل من الرؤساء والمرؤوسين، أيضا، تقف الواسطة والمحسوبية والعشائرية أمام المرأة 

، كما أن للمعيقات االقتصادية التي تحد من تطور المرأة تأثير من الوصول للمواقع القيادية
 .محدود



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 51الصفحة 

تيبها من األعلى أما عن المعيقات والصعوبات التي تواجهها القيادية في عملها، فتم تر 
المسؤوليات األسرية للقيادية، من ثم، عدم تقبل من حولها ألنها : لألدنى على النحو التالي

 .امرأة، تالها القيام بالزيارات الميدانية واالضطرار للتأخير بعد الدوام الرسمي في بعض األحيان

ربية والتعليم األردنية كانت أما السمات القيادية التي اتسمت بها المرأة القيادية في وزارة الت
يغلب عليها الثقة بالنفس، شخصيتها متزنة، قادرة على تحمل المسؤولية، ملتزمة، لديها : كالتالي

من ناحية . دافعية للعمل، دقيقة، وتتمتع بمصداقية عاليه، وقدرتها على اإلشراف جيدة، وعادلة
ت لبقة، غير صبورة، فوقية، أخرى فهي ليست مرنة، بل حرفية في تطبيق التعليمات، ليس

 .وهمها األساسي هو العمل

أما عن المهارات اإلدارية التي تملكها المرأة القيادية في وزارة التربية والتعليم، فلخصتها 
الباحثة كالتالي، لديها مهارات اتصال عالية، مبدعة، و قادرة على إدارة الوقت واالجتماعات 

لفريق، لدها مهارات في تقسيم المهام والتفاعل مع ارخرين، و بفاعلية، كما تتميز بعملها بروح ا
تخلق مناخ من الديمقراطية في محيطها، لكنها من ناحية أخرى تضعف لديها القدرة على 

 .التنبؤ، واتخاذ القرار، وليست لديها روح المبادأة

 وذلك تربوية،ال للقيادات اإلدارية المهارات تطويروفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة ب
دارية متخصصة دورات وكذلك ،اإلدارية المهارات في ودورية مكثفة تدريبية دورات بعقد  وا 

 في لإلدارة إلعدادهم القيادية السمات وفيهن فيهم تتوافر لمن أو الثاني، الصف لقيادات
 .المستقبل

 المرأة وأنماط القيادة اإلدارية: "، بعنوان(5114) ،علي:" 
سي من هذه الدراسة، استكشاف أنماط القيادة اإلدارية لدى المرأة وتحليل كان الهدف الرئي

خصائص الموقف، خصائص المرؤوسين، والسمات : يأسلوبها القيادي من عدة محاور، ه
 .لشخصية للقائد

في بناء " كرة الثلج"واستخدمت تقنية  وقد اعتمدت هذه الدراسة على أسلوب البحث النوعي،
امرأة يشغلن مراكز  (27)مقابالت مفتوحة مع لمشاركة في الدراسة، فتم عمل العشوائية ا العينة

 .إدارية عليا في القطاع العام والخاص

 :كانت خالصة تحليل نتائج استجابة المبحوثين بشأن المحاور الثالث كالتالي
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بالنسبة لخصائص الموقف وتأثيره على أسلوب القيادة، فقد تبين أن القيادة التنظيمية  -
كذلك، الموقف نفسه . أثر وتعكس صورة مشابه لسمات القيادة األشمل في مجتمٍع ماتت

يؤثر على األسلوب القيادي، فبعض المواقف تتطلب سلوك وظيفي، وبعضها ارخر 
تتطلب سلوك يهتم بالمرؤوسين، فكل من مواصفات فريق العمل، عامل الوقت، ودرجة 

 .تخاذ القرارأهمية القرار، تؤثر في أسلوب القائد في ا

أما بالنسبة لخصائص المرؤوسين ودورها في اختيار األسلوب القيادي، فهنالك اتفاق  -
لدى المبحوثات على ضرورة إشراك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرار، فهي ضرورة 
لرفع مستوى األداء، ولكن، تختلف مساحة الحرية الممنوحة تبعًا لدرجة المعرفة، 

 .سين، وتوافق أهدافهم الشخصية مع أهداف التنظيمومستوى الخبرة للمرؤو 

وبشأن اختالف المرأة عن الرجل فيما يختص باألسلوب القيادي، فقد جاءت أغلبية  -
ن المرأة بل إ ،ن أسلوب المرأة القيادي ال يختلف عن الرجلأبإجابات المشاركات، 

ايا تمكنها من بطبيعتها تتسم بالمرونة، مما يجعلها قادرة على اكتساب مهارات ومز 
أما بشأن . ةلتعامل مع المواقف المختلفة لتحقيق أهداف التنظيم بالصورة المناسبا

االختالف بين المرأة والرجل بخصوص األسلوب األقلية المتبقية، فقد أفادت بأن، 
إلى اختالفات فردية ولكن يمكن أن ينسب إلى فروق تنظيمية  هالقيادي ال يمكن إيعاز 

 .كل الصالحيات والقوة التي تمنح للرجل فالمرأة ال تمنح

 مشكالت تبؤ المرأة للموقع القيادي من : "، بعنوان(5117) ،ومحمد ،الشهابي
 (":التجربة العراقية)وجهة نظر القيادات النسائية 

هدفت الدراسة لتحديد دوافع المرأة واتجاهاتها بشأن تبوء المواقع القيادية، وتشخيص أهم 
مشكالت تنظيمية، شخصية، : في وصولها للموقع القيادي، سواء كانت المعيقات التي تؤثر

 .اجتماعية، أو حتى مادية

من الوزارات العراقية،  (15)البحث كافة النساء في المواقع القيادية في  مثل مجتمع
باإلضافة لمجموعة من المؤسسات ذات التأثير في العراق، وتم اختيار عينة البحث بشكل 

وقد كانت أداة البحث الرئيسية عبارة عن استبانه تم . حالة لكل وزارة (23)اقع عشوائي طبقي بو 
توزيعها على عينة الدراسة، باإلضافة لعمل مقابالت شخصية مع مجموعة من النساء في مواقع 

 .قيادية



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 51الصفحة 

: خلصت الدراسة ألن أهم الدوافع واألسباب التي مكنت المرأة للوصول للمواقع القيادية هي
، القدرة على تحمل المسؤولية، الرغبة وتدرجها في المناصب لوظيفية في مجال عملهاالخبرة ا

في التطور، حب العمل، تأكيد الذات والطموح، المؤهالت العلمية التي تملكها المرأة، الحرص 
على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، عالقتها اإليجابية بالمسؤولين في الوظيفة، وكذلك، 

المعيقات التي تحد المرأة من وصولها للموقع القيادي فقد تم ترتيبها أما عن . سياسيةداتها المعتق
 :من األعلى إلى األدنى كالتالي

نظرة القيادة العليا لعمل المرأة، وعدم القناعة والثقة : المشكالت التنظيمية، وأبرزها -
 .وآرائها، باإلضافة، لمحدودية مؤهالتها وخبرتها الوظيفية ابقراراته

ظروفها العائلية، تنشأتها االجتماعية التي تقلل من : المشكالت الشخصية، وأبرزها -
 .شأنها وتضعف ثقتها بنفسها، وعدم وجود الحافز أو الرغبة في الوصول لموقع أعلى

التمييز بالمعاملة بين الرجال والنساء، العادات والتقاليد : المشكالت االجتماعية، وأبرزها -
 .لقيادة، وتخوف الرجال من منافسة المرأة لهمبشأن تولي المرأة ل

عدم تناسب الجهد المبذول مع مستوى األجور، عدم توفر : المشكالت المادية، وأبرزها -
 .ت المنابة، وعدم توفر ظروف عمل مالئمةآالحوافز والمكاف

تسليط الضوء على التجارب الناجحة أوصت الدراسة أن يتم  في ضوء النتائج السابقة،
ات اإلدارية النسائية ليتم تعزيز ثقة النساء بأنفسهن وبقدراتهم، كذلك االهتمام بتطوير المرأة للقياد

إضافة . أكاديميًا وفنيًا وثقافيًا لمواجهة المواقف المختلفة اللتي قد تواجهها في مسيرتها المهنية
 تبنيدية، بل و لذلك، يجب اعطاء فرص متكافئة لكل من الرجل والمرأة في الوصول للمواقع القيا

 .القيادية اإلدارية المواقع في لنساءل ودعم استقطاب سياسة
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 الدراسات األجنبية: ثالثاً 

  فهم السلوكيات القيادية للمدراء : إتباع قيادتها: "، بعنوان(5175)دراسة بوتل
  "من النساء

Beutel (2012), “Follow Her Lead: Understanding the Leadership 

Behaviors of Women Executives”: 

هدفت هذه الدراسة لفحص السلوك القيادي لدى المدراء النساء، ومعرفة موطن الشبه 
باإلضافة إلى ذلك معرفة أي من . واالختالف بينها  وبين سلوكيات القادة المدراء من الرجال

 .وجهة نظرهن هذه السلوكيات يجب أخذها بعين االعتبار لدى المدراء النساء لتحقق النجاح من

في هذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الكمي والنوعي، محاولة منها لكشف الفجوة بين 
ففي الجزء األول من الدراسة، المتعلق بتحديد الفروق بين السلوك . البحوث النظرية والتطبيقية

واليات المتحدة المؤسسات المختلفة بالمن ( 43)في  ل المدراءمثَّ القيادي بين الذكور واإلناث، 
 "القيادة مقياس ممارسات"قامت الباحثة باستخدام أداة مجتمع الدراسة وعينتها، حيث األمريكية 

(LPI)
أما الجزء الثاني من  .مشاركة لمدير أو نائب مدير فأعلى (123)تم تحليل ، و 35

مقابلة  (12) المتعلق بالسلوكيات التي يجب تعزيزها لدى المرأة القائد، فد تم إجراءالدراسة، و 
من الرجال الذين عملوا مع قيادات  (2)سيدات في مواقع إدارية عليا، ومنها ل (13)شخصية 
  .نسائية

سلوك قيادي من أصل  (21)لم تظهر فروق نوعية في : كالتالي ج الدراسةائنتجاءت 
ممارسة بين ممارسات الذكور واإلناث، أما السلوك القيادي الوحيد الذي أظهر فرقًا بين ( 13)

أما فيما يتعلق . والرجل، هو أن المرأة القائد تبحث دائما عن طرق لالحتفال باإلنجازات المرأة
هتمام ب على المرأة القائد تطويرها واالبالجزء الثاني من الدراسة، فإن أهم الممارسات التي يج

تعزيز األداء، الحصول على النتائج، تقييم العالقات، تقييم ، بذاتها تطوير وعيها  :بها هي
يجاد التعاون، خوض المخاطرة،  تكون أكثر مرونة، وأكثر استيعاب، التعلم على مدار العمر، وا 

 .التوازن

                                                
تحديات "استبيان مقياس ممارسات القيادية، تم تطويره من خالل جيم كوزيس وباري بوزنر تم نشره ألول مرة في كتاب   35

 .  كيف يراه ارخرون، والهدف منه معرفة منظور الشخص لنفيه كقائد و 0779في العام " القيادة
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  الفروق بين الجنسين في أنماط القيادة : "، بعنوان(5175)دراسة مور
 "المهنية

Moore (2012), “Gender Differences in Occupational Style”: 

، حيث هدفت أواًل، لمعرفة هل ي طبيعة القيادة لدى المرأة والرجلهذه الدراسة بحثت ف
أما . سلوكيات القيادة التبادلية يمارس الرجلهل و تمارس المرأة سلوكيات القيادة التحولية أكثر، 

 .ثانيا، معرفة ما تأثير النوع والعمر في النمط القيادي للقائد المهني

مثَّل  لباس وأوفيليو، حيث" القيادة متعددة العوامل"في هذه الدراسة استخدمت الباحثة نموذج 
مشارك،  (41) شالية مجتمع الدراسة، ومثلت العينةينا المدراء المدارس الخاصة في كروال

 .من النساء، وتم استبعاد أربع مشاركات لعدم استيفائها للمعلومات (25)من الرجال، و (12)

 لنمط التحولي أكثرنوعية بين ممارسة النساء لخلصت الدراسة بالنهاية، بأنه ال توجد فروق 
هر الرجال ، وكذلك لم يظلصالح النساء "مراعاة االعتبارات الفردية"من الرجال إال في جانب 
باإلضافة إلى ذلك لم يتبين أن هنالك فروق نوعية . أكثر من النساء سلوكيات النمط التبادلي

 .مريةبين السلوك القيادي لكال الجنسين وفئاتهم الع

 اختالفات النوع والقيادة التحولية: "، بعنوان(5171)وآخرون  ،دراسة كنت :
 "هل كال الرجال والنساء األلمان يقودون بنفس الطريقة؟

Kent, el. at. (2010), “Gender Differences and Transformational 
Leadership Behavior: Do Both German Men and Women Lead in the 
Same Way?” 

هدفت هذه الدراسة لبحث الفروق بين القادة الرجال والنساء في ألمانيا في جانب سلوكيات 
 .القيادة التحولية، وهل يؤثر نوع المرؤوسين على تقييم السلوك القيادي للقائد بحسب جنس القائد

موظف في شركات في  117مع  LPI" مقياس ممارسات القيادة"استخدم الباحثون أداة 
داخل قاعات دراسة مما مكن من  قاموا بتعبئة االستبيانة فرانكفورت األلمانية، حيث مدين

  .كافة استرداد كافة النسخ والتأكد من صالحيتها

نتج عن الدراسة عدم وجدود فروق نوعية بين سلوكيات القادة الذكور واإلناث بشكل عام، 
تأثير  عدم وجودكما نتج، . الذكور ، فقد كان هنالك فرق لصالح"التواصل لمغزى"إال في جانب 

 .لعامل الجنس في تقييم القائد بحسب نوعه
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  األنثى وقيادة النوع: "، بعنوان(5112)دراسة كديركلوفا" 
Kadyrkulova (2008), “Female and Gender Leadership”: 

ي هدفت هذه الدراسة لإلجابة عن سؤال رئيسي، وهو، ما هي الفروق بين الذكور واإلناث ف
مع المعلومات من ، حيث استخدمت الباحثة األسلوب النوعي، من خالل جأنماط القيادة واإلدارة

وتحليل نتائجها واستنباط اإلجابة عن سؤال  الدراسات السابقة، والمقاالت العلمية، واإلنترنت
 . الدراسة من خاللها

بعد النظر، واالهتمام  :ليةنتج عن الدراسة، أن المرأة في الموقع اإلداري تمتلك القدرات التا
من خالل مشاركتهم السلطة، تحفيزهم، وجعل مصالحهم الشخصية تتوافق مع  فريق العملب

تحاول أن تكون استبدادية بطريقة  من ناحية أخرى، إال أنها. مصلحة المنظمة العاملين بها
ب يميل الذكور هذا ال يعني أن الرجل القائد ال يمتلك تلك الصفات، إنما في الغال. يةذكور 

 .للنمط األوتوقراطي

  التحولية، التبادلية،  القيادةأنماط : "، بعنوان(5114)، وآخرونلي، إيغدراسة
طالق الحرية  "تحليل تجميعي لمقارنة النساء والرجال :وا 

Eagly, el. at. (2003),“Transformational, Transactional, and Laissez-
Faire Leadership Styles: A Meta-Analysis Comparing Women and 

Men”: 

هدفت هذه الدراسة لمعرفة إذا كان كل من الرجل والمرأة يختلفان بشكل عام في ميولهم 
القيادة التحولية، التبادلية،  -أي نمط من األنماط المكونة لنموذج القيادة كاملة المدى الختيار 

التي لها تأثير إيجابي على فعالية مكونات وتحديد الفروق بشكل خاص في ال -والنمط الحر
 .المشروطة المكافأةمكونات القيادة التحولية، و  –القيادة 

كل من الرجل والمرأة في قارنت بين  دراسة( 2.)لنتائج ، قام الباحثون بعمل تجميع كمي
البحث في قواعد بيانات عدد من  لتم تجميعها من خالتلك الدراسات . ، ونتائجهاأنماط القيادة

على عدد من المعايير، أهمها أن تكون الدراسة في  مراكز البحثية، وتم اختيار الدراسات بناءال
، (0772)موضوع كل من القيادة التحولية، التبادلية، الحرة، وأن تكون أجريت بين األعوام، 

، وأن تكون الدراسة استهدفت أشخاص تعمل في مناصب قيادية في المنظمات من (5111)و
 .كال الجنسين بمعلومات محددة
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النمط التحولي بدرجات أعلى من الرجل، باستثناء لمرأة تمارس ا إلى أنخلصت الدراسة 
المشروطة، وهو أحد مكونات النمط  المكافأة، كذلك تمارس بعد (سلوك)بعد التأثير المثالي 

رجات من الجهة األخرى، لوحظ بأن الرجل حصل على د. التبادلي بدرجات أعلى من الرجل
طالق الحرية(يجابي وسلبيإ) ناءستثاإلدارة باال: عالية في كل من األبعاد حثون استنتج البا. ، وا 

في تلك الدراسة أن المرأة لديها القدرة على أن تمارس أدوار القيادة بشكل جيد جدًا، ألنها 
حصلت على درجات عالية في األبعاد التي ينتج عنها قيادة فعالة، مع العلم أن عدم الفعالية 

، ولكن عدم الفعالية يبدو أوضح في جانب قيادة (رجل أو إمرأة)غير مرتبطة بنوع محدد 
   .الرجل

 ،النوع والقيادة؟ القيادة والنوع؟ : "، بعنوان(5115) وآخرون، دراسة أبلباوم
 "رحلة عبر منظور النظريات

Appelbaum, el. at.  (2002), “Gender and Leadership? Leadership and 

Gender? A Journey through the Landscape of Theories”: 

هل بالفعل أنماط القيادة لدى المرأة مختلفة : جاءت هذه الدراسة لإلجابة على ثالثة أسئلة
عن الرجل؟ هل هذه األنماط أقل فعالية؟ وهل الحكم على فعالية المرأة كقائد تستند على حقائق 

 أم عبارة عن تقديرات تحولت لواقع؟ 

البيلوجيا والجنس، دور : ثت في أربعة مدارس فكريةهذه الدراسة عبارة عن دراسة نوعية بح
النوع، العوامل المسببة، وقيادة الموقف، وقد تمت دراسة هذه القضايا من منظور القادة أنفسهم، 

 .والمشرفين عليهم، وكذلك التابعين لهم

نتج عن هذه الدراسة الوصول لحقيقة أن أنماط القيادة التي تمارسها المرأة تختلف عن 
ل، ولكن هي ليست حكر على المرأة حيث يمكن للرجل تعلم هذه األنماط وممارستها بشكل الرج

ن القيادة الفعالة هي ليست حكر على نوع معين إنما يمكن لكال النوعين تعلمها  فعال، بل وا 
أما في جانب أن قيادة المرأة هي أقل فعالية، فقد تبين العكس . وممارستها بشكل فعال
وفي النهاية، . فرق العمل، والمنظمات التي يتم قيادتها بالتوافق والمشورة خصوصًا في حاالت

نما هو  تبين أن التقدير الذي يعتقد بضعف فاعلية القيادة النسائية غير مستند على حقائق، وا 
    .نتاج التنشئة االجتماعية
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 تعقيب على الدراسات السابقة: رابعاً 
يمكن تلخيص على هذه الدراسة، وفيما يلي  جلي أثرعلى تلك الدراسات كان له االطالع ان 

يميز هذه الدراسة عن غيرها من تلك الدراسات، وأوجه الشبه  أبرز ماأهم أوجه االستفادة، و 
 :فيما بينهم كالتاليواالختالف 

 :أوجه الشبه واالختالف

 أهداف الدراسة: 

، وخصائص لمحاولة تحديد شكفي  هذه الدراسة تشابهت مع العديد من الدراسات
دراسة ففي الدراسات العربية، كانت  .والطابع الذي يغلب على ممارساتها المرأة القائد،
التعرف على أبرز سلوكيات المرأة القائد، وأنماط هدفت إلى حيث ، (5105)السويدي، 

األنماط القيادية التي هدفت إلى التعرف على ، (5117)دراسة أبو تينة، والقاسم، و ، قيادتها
، وفي نفس اإلطار هدفت دراسة الحسين، (FRL)سها ضمن نموذج القيادة كاملة المدى تمار 
، وكذلك دراسة السمات القيادية والمهارات اإلدارية للمرأة القائد ، إلى التعرف على(.511)

  .الشخصية هاوأهم سمات، هدفت للتعرف على أنماط قيادة المرأة (5112)علي، 

عن هذه الدراسة في أهدافها، فصحيح ض الشيء ختلفت بعا فقدالدراسات األجنبية،  ماأ
بينها وبين  قميزها وتستخرج الفرو أنها حاولت تحديد سلوك وأنماط قيادة المرأة، ولكن لتُ 

مواطن الشبه واالختالف بين  ، هدفت للتعرف علىBeutel ،(5105)فدراسة . قيادة الرجل
، فهدفت إلى التعرف على Moore ،(5105)والرجل، كذلك دراسة  السلوك القيادي للمرأة

، فجاءت Kent ،(5101)األنماط القيادية التي يمارسها كل من المرأة والرجل، أما دراسة 
للتعرف على الفروق في ممارسة سلوكيات القيادة التحولية لدى كل من الذكور محددة 

على أنماط لتعرف التي هدفت إلى ، Kadyrkulova ،(5117)دراسة باإلضافة لواإلناث، 
، Eagly ،(5112): كل من ، وبالنهاية دراسةالقيادة التي يمارسها كل من المرأة والرجل

، التي هدفت للتحقق من االختالفات بين قيادة المرأة والرجل، Appelbaum ،(5115)و
 .وأيهم أكثر فاعلية

ت ، خاصة في الدراساما اختلفت فيه أهداف هذه الدراسة عن غيرهاأما بالنسبة لِ 
، هو أن هذه الدراسة تهدف إلى وضع آلية لتحسين واقع المرأة القيادية، بينما هدفت المحلية

د أسباب عدم تقدمها بشكل أغلب الدراسات السابقة لمجرد التعرف على واقعها، والوقوف عن
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، والقطب، (.510)الديراوي،  :دراسةهدفت كل من ف. رأسي نحو قمة الهرم التنظيمي
ودراسة الزبيدي، ، (5112)وماس، ، (5112)، وجبر، (5117)، ، والرقب(5105)

، (5110)، ودراسة الشهابي، ومحمد، (.511)، والحسين، (5100)السميري، وأحمد، 
لتحديد المعيقات التي تواجهها المرأة سواء في وصولها للمنصب القيادي، أو حتى 

خصائص بحسب البيئة و ة دراسالمشكالت التي تواجهها في مكان عملها لكونها قائد، كل 
    .لمجتمع الذي طبقت عليه الدراسةا

 بالبحث دفةالفئة المسته: 

ر اهتمامها المرأة في بشكل عام لم يكن هنالك الكثير من الدراسات التي كان محو 
، بل كلما ابتعدنا عن فلسطين أكثر، كلما دارية في مؤسسات الدولة العامةالمواقع اإل

من الممكن القول بأن هذه الدراسة  .تستهدف القطاع الحكومي انخفض عدد الدراسات التي
فكانت الدراسة األقرب لها من حيث الفئة كانت أكثر خصوصية عن غيرها من الدراسات، 
تي ، حيث كانت فئة النساء الال(5110)المستهدفة بالبحث هي دراسة الشهابي، ومحمد، 

 دراسةالفئة المستهدفة بالبحث، أما  يشغلن منصب قيادي في وزارات الحكومة العراقية هي
، (5112)، وماس، (5112)، وجبر، (5105)، والقطب، (.510)الديراوي، كل من 

، سواء كانت بشكل عام استهدفت المرأة العاملة في الوظائف العامة بالحكومة الفلسطينية
ة ، حيث استهدفت المرأ(.511)تشغل موقع قيادي أم ال، كذلك كانت دراسة الحسين، 

 . تعليم األردنيةوزارة التربية وال نفس في العاملة

ركزت على قيادة المرأة في من الدراسات ن األغلبية العظمى أ يمكن أن نلحظ
المؤسسات التعليمية والتربوية المختلفة محليًا، وعربيًا، وكذلك عالميًا، نظرًا لِعَظم أعداد 

، ولكن في إطار لنسبة ألي عمل آخرالنساء العامالت في المجال األكاديمي والتربوي با
هذه الدراسة حاولت الباحثة االبتعاد عن الدراسات المتعلقة بالقيادة التربوية قدر المستطاع، 

ي ف .واستفادت من بعض الدراسات التي تناقش قيادة المرأة في المؤسسات التعليمية إدارياً 
 ااستهدفتحيث ، (5119)، والمنقاش، (5117)دراسة كل من الرقب، هذا اإلطار جاءت 

ستهدفت ، ا(5117)اسة أبو تينة، والقاسم، المرأة العاملة في مؤسسات التعليم العالي، أما در 
 .مديرات المدارس

هنالك العديد من الدراسات التي استهدفت المرأة القائد التي تشغل مناصب إدارية بشكل 
، (5105)السويدي، : نن تحديد نوع المنظمة التي تتبع لها، كدراسة كل مو عام بد
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، Moore ،(5105)، وBeutel ،(5105)و ،(5112)، وعلي، (5100)والزبيدي، 
، Eagly ،(5112) ،Appelbaum، وKadyrkulova ،(5117)، وKent ،(5101)و
(5115.) 

 أداة الدراسة: 

، واستخدم المقياس (FRL)في هذه الدراسة تم تطبيق نموذج القيادة كاملة المدى 
، وعلى Avolio، وBassلكل من  (MLQ) هو مقياس القيادة متعددة العواملالخاص فيه، و 

الرغم من االنتشار الواسع لهذا المقياس، إال أنه غير مطبق بشكل كبير عربيًا، ولم يطبق 
وفي ضوء الدراسات التي تطرقت لها هذه . محليًا إال في عدد قليل جدًا من الدراسات

، Eaglyو، Moore ،(5105)، و(5117)ينة، والقاسم، أبو تالدراسة، طبقت كل من دراسة 
 .، مقياس القيادة متعددة العوامل(5112)

 :الدراسةهذه  يميزأهم ما 
 :أهم ما يميز هذه الدراسة عن غيرها

 .في مؤسسات الحكومة الفلسطينية غلن مركز قيادياهتمامها بشريحة النساء الالتي يش -

عرف على التفقط وجهة نظر مرؤوسيها، وليس  ، منالتعرف على سلوكها ونمطها القيادي -
 .الحواجز التي تقف أمامها

معالجة مواطن القصور لديها، لخلق واقع أفضل لكل من المرأة والمؤسسات وضع آلية ل -
 .الحكومية، وليس فقط الوقوف عند نقاط ضعفها

 .استخدام مقياس عالمي محكم، واسع االنتشار ولكن غير مستفاد منه محلياً  -

 :االستفادة من الدراسات السابقةأوجه 
 .التعرف على أهم المعيقات التي تواجه المرأة القائد -
التعرف على العديد من المقاييس الدارج استخدامها في الدراسات المتعلقة بموضوع  -

 .القيادة، والمساعدة في اختيار أداة هذه الدراسة
نتائج دراساتهم المختلفة في  االستفادة من التوصيات التي أوصى بها الباحثون بناء على -

 .وضع اطار عالجي لمشاكل المرأة القائد
 .االسترشاد بتلك الدراسات في االطار النظري الخاص بهذه الدراسة  -
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 رابعالفصل ال

 الطريقة واإلجراءات
 الدراسة منهج ،أوالً 
 مصادر الدراسة ،ثانياً 
 مجتمع الدراسة ،ثالثاً 
 عينة الدراسة ،رابعاً 

جراءات تطبيقهاأدا ،خامساً   ة الدراسة وا 
 صدق األداة ،سادساً 
 ثبات األداة ،اً سابع
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ،ثامناً 
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: يتناول هذا الفصل وصفًا مفصاًل لإلجراءات التي تم اتباعها في تنفيذ الدراسة، ومن ذلك
ة، تأكيد صدق وثبات تعريف منهج الدراسة، وصف مجتمع الدراسة، تحديد عينة الدراس

 .المقياس، وبيان إجراءات الدراسة واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتائج

 :منهج الدراسة
والذي يمكن من خالله وصف  التحليلي الوصفيهج منلتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام ال

 ،(الحكومياة اإلدارياة لمواقاعا فاي الفلساطينية للمارأة لوك القيااديالس) الدراسية موضوع ظاهرةال
 التييييي والعمليييييات ،حولهييييا تطييييرح التييييي وارراء ،مكوناتهييييا بييييين العالقيييية وبيييييان ،بياناتهييييا وتحليييييل
 الميينظم العلمييي والتفسييير التحليييل أشييكال أحييد هييوهييذا األسييلوب . تحييدثها التييي وارثييار ،تتضييمنها
 ومعلوميات بيانيات جميعبعيد  التعبير عنها بشكل كميبالتالي و ، محددة مشكلة أو ظاهرة لوصف
خضييياعها وتحليلهيييا وتصييينيفها المشيييكلة أو الظييياهرة عييين مقننييية الجيييديلي، )، الدقيقييية للدراسيييات وا 
5100 :59). 

 :مصادر الدراسة
 :البيانات اعتمدت الدراسة على مصدرين أساسيين لجمع

حصر وتجميع وتوزيع استبانات الغرض منها الميداني من خالل البحث  :مصدر أولي -
: فريغها وتحليلها باستخدام برنامجومن ثم ت عن موضوع الدراسة،معلومات الالزمة ال

"SPSS" ول لدالالت ذات اإلحصائي واستخدام االختبارات اإلحصائية المناسبة بهدف الوص
 .جابة على أسئلة الدراسةقيمة ومؤشرات تساعد في اإل

ات الخاصة أو المتعلقة المنشور مراجعة الكتب والدوريات و من خالل  :مصادر ثانوية -
بشكل عام، وممارساتها  القياديةاسة، والمهتمة بالتعرف على خصائص المرأة بموضوع الدر 

ثراء موضوع الدراسةبهدف  والفلسطينية بشكل خاص، عرف التو  ًا،علمي االسترشاد بها، وا 
 .علمية السليمة في كتابة الدراساتعلي األسس والطرق ال

 :مجتمع الدراسة
يشيييغلن مناصيييب إداريييية فيييي  نسييياءسيييهم أر لدراسييية مييين كافييية الميييوظفين اليييذين تتميييع ايتيييألف مج

المؤسسات الحكومية للسيلطة الوطنيية الفلسيطينية فيي كيل مين مسيتويات اإلدارة الوسيطى والعلييا، 
وبما أن الدراسة ُحددت بقطاع غيزة، فيإن . ةبالتحديد من مدير دائرة فما فوقها من مستويات إداري
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موظيييف  (520)يرأسييين  ،اميييرأة( 99)عبيييارة عييين  ،التيييي ينطبيييق علييييهن ميييا سيييبقعيييدد النسييياء ال
عليى اليدرجات الوظيفيية بحسيب سيلم  هؤالء القياديات موزعين في المؤسسات الحكومية. وموظفة

 : (5)يظهر في الجدول رقم  درجات الوظيفية العمومية كما يلي
 36غزة -مرؤوسيهم وعدد الحكومية المؤسسات في والعليا المتوسطة داريةاإل الدرجات في النساء توزيع بيانات: 5 جدول

 الوزارة
إجمالي  الدرجات الوظيفية

 القياديات
إجمالي 
 A1 A2 A3 A4 A B C وزير المرؤوسين

 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 النيابة العامة  –السلطة القضائية 
 9 5 0 0 2 0 0 0 0 0 ديوان الموظفين العييام

 . 5 2 0 0 0 0 0 0 0 راضيسلطة األ
 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 المجلس األعلى للقضاء

 7 . 2 1 1 0 0 0 0 0 شغال العامة واإلسكانوزارة األ
 .0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 وزارة االقتصاد الوطني

 51 5 5 0 0 0 0 0 0 0 وقاف والشؤون الدينيةوزارة األ
 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 وزارة التخطيط

 02 . 3 0 1 0 0 0 0 0 وزارة التربية والتعليم العالي
 0. 7 2 6 0 0 0 0 0 0 الشق المدني –وزارة الداخلية 

 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الشباب والرياضة
 01 5 2 0 0 0 0 0 0 0 وزارة الشؤون االجتماعية

 29 02 9 3 1 0 0 0 0 0 وزارة الصحة
 . 2 3 0 0 0 0 0 0 0 وزارة العمل
 25 .0 5 7 5 0 0 0 0 0 وزارة المالية

 57 9 2 2 0 0 0 1 0 1 وزارة شؤون المرأة
 251 66 37 19 2 0 0 1 0 1 اإلجمالي الكلي

 :عينة الدراسة
 تشيييغلاميييرأة ( 2.)مييين الميييوظفين اليييذين تشيييرف علييييهم ( 091)اشيييتملت عينييية الدراسييية عليييى 

الوطنيييييية الفلسيييييطينية فيييييي مسيييييتويات اإلدارة  فيييييي المؤسسيييييات الحكوميييييية للسيييييلطة داريإمنصيييييب 
، حيث .510بغزة للعام  الوسطى والعليا، بالتحديد من مدير دائرة فما فوقها من مستويات إدارية

بالطريقيية  الدراسيية عينييةتييم اختيييار . ميين مجتمييع الدراسيية%( 92.22)يمثييل هييذا العييدد مييا نسييبته 
                                                

 .510 بيانات غير منشورة، حاسوب وتكنولوجيا المعلومات،ديوان الموظفين العام، اإلدارة العامة لل: المصدر 36
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لمتبعية فيي السيماح للوصيول ألفيراد العينية فيي وذلك لييتم تقلييص اإلجيراءات الروتينيية ا القصدية،
تم اختيييار الييوزارات التييي يعمييل بهييا أكبيير عييدد ميين النسيياء فييي فييالمؤسسييات الحكومييية المختلفيية، 

وزارة المالييية، وزارة : كييل ميين الييوزارات التاليييةعلييى ختيييار فوقييع االإلدارة العليييا والوسييطى، مواقييع ا
 .زارة التربية والتعليم العالي، ووزارة شؤون المرأةالشق المدني، و  –الصحة، وزارة الداخلية 

 ،(091)اسييتبانة ميين أصييل ( 0.7)حيييث تييم اسييترداد ، علييى أفييراد العينيية االسييتبانةوزعييت 
بحسب البيانات الشخصية  والجداول التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة، %(79.92)بنسبة 

 :وبيانات رئيستهم المباشرةللموظفين المشاركين في اإلجابة على االستبانة، 

 :للموظف البيانات الشخصية: أوالً 

 :الجنس -

 الجنس حسب الدراسة عينة أفراد توزيع: 4 جدول

 النسبة المئوية العدد الجنس
 38.93% 58 ذكر
 61.07% 91 أنثى

 100.00% 149 المجموع

 :الوزارة -

 الوزارات على الدراسة عينة أفراد توزيع: 3 جدول

 النسبة المئوية العدد الوزارة
 27.52% 41 وزارة الصحة
 16.78% 25 ةأوزارة المر 

 7.38% 11 تربية وتعليم
 26.85% 40 وزارة الداخلية
 21.48% 32 وزارة المالية
 100.00% 149 المجموع
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 :سنوات الخدمة -

 سنوات الخدمة بحسب الدراسة عينة أفراد يعتوز : 2 جدول
 النسبة المئوية العدد الفئة

 32.89% 49 سنوات 2 اقل من
 36.91% 55 سنوات 01لي إ 2 من
 14.77% 22 سنوات 02لي إ 01 من

 15.44% 23 سنة  02 اكثر من
 100.00% 149 المجموع

 :بيانات الرئيسة المباشرة للموظف: ثانياً 

 :يةالحالة االجتماع -

 ةالمباشر  للرئيسة االجتماعية الحالةأفراد العينة بحسب  توزيع: 6 جدول
للرئيسة  الحالة االجتماعية
 النسبة المئوية العدد المباشرة

 73.83% 110 متزوجة
 26.17% 39 غير متزوجة
 100.00% 149 المجموع

 :المهام المكلفة بها -

 الرئيسة المباشرة بها المكلفة المهام بحسب العينة أفراد توزيع: 1 جدول
لمهام المكلفة بها الرئيسة ا

 المباشرة
 النسبة المئوية العدد

 59.06% 88 مدير دائرة
 10.74% 16 عام مدير

 2.01% 3 وكيلة وزارة
 4.70% 7 وزيرة

 23.49% 35 غير ذلك
 100.00% 149 المجموع
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 :ا لمنصبهاطريقة وصوله -

 للمنصب الذي تشغلهالرئيسة المباشرة وصول سب طريقة أفراد العينة بح توزيع: 2جدول 
 النسبة المئوية العدد الطريقة

 39.60% 59 ترقية مستحقة
 26.17% 39 تعيين بقرار وزير
 20.13% 30 تعيين عبر مسابقة

 14.09% 21 غير ذلك
 100.00% 149 المجموع

جراءات تطبيقها أداة الدراسة  :وا 
والدراسييييات السيييابقة المتعلقيييية بمشييييكلة  بعيييد االطييييالع عليييى األدب المتعلييييق بموضييييوع القييييادة

ييييادة كاملييية واالسيييتفادة مييين نميييوذج الق" القييييادة متعيييددة العواميييل" بمقيييياس ، تيييم االسيييتعانة الدراسييية
 :خالل الخطوات التاليةأكثر شمولية ووثوقية وذلك من  نتائجالمدى للحصول على 

النميوذج وتحدييدًا ، ”MLQ-1X“استخدام النسخة األخيرة من مقيياس القييادة متعيددة العواميل  .0
، لكيل فقيرة وزن ميدرج 37فقيرة( 2.)والمكيون مين ، ”Rater Form“الخياص بالمتيابعين للقائيد 
( اً دائميييًا، فيييي أغليييب األحييييان، فيييي بعيييض األحييييان، نيييادرًا، أبيييد)وفيييق سيييلم متيييدرج خماسيييي 

وبالتيالي تنحصير درجيات أفيراد عينية الدراسية ميا  (0، 5، 2، .، 2)أعطيت األوزان التاليية 
 .درجة( 552)إلى ( 2.)بين 

 .للغة العربية –اإلنجليزية  –تم ترجمة فقرات المقياس من لغته األصليه  .5

 .38تم اجراء تدقيق لغوي للترجمة من قبل جهة رسمية .2

ح بلتصي وظف الشخصية ورئيسته المباشيرة موضيع الدراسيةاضافة الجزء المتعلق ببيانات الم ..
 :األداة مكونة من قسمين

 .البيانات الشخصية والوظيفية لعينة الدراسةيحتوي علي  :القسم األول -

فقرة مترجمة ( 2.)يحتوي على مقياس القيادة متعددة العوامل المكون من : القسم الثاني -
على المدراء النسياء فيي اإلدارة الوسيطى  دىق نموذج القيادة كاملة الميتطب الغرض منها

                                                
 (0)الملحق رقم  37
 (5)الملحق رقم  38
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توزيع تلك الفقرات على محاور المقيياس كميا هيو  المؤسسات للحكومية، وكان والعليا في
 .(7)موضح بالجدول رقم 

متهيا، ومين ثيم تيم أخيذ مالحظيات المشيرف ءألداة عليى المشيرف لتقيييم ميدى مالتم عيرض ا .2
 .39ائيةبعين االعتبار للوصول باألداة لصورتها النه

 توزيع فقرات القسم الثاني من االستبانة على المحاور: 9 جدول
عدد فقرات 
 النمط

عدد 
 الفقرات

 النمط القيادي المحور أرقام الفقرات

51 

 (السمات)التأثير المثالي  52 – 50 – 07 – 01 .

 القيادة التحولية
 (لوكس)التأثير المثالي  .2 – 52 – .0 – 9 .
 االعتبارات الفردية 20 – 57 – 07 – 02 .
 لهاميالتحفيز اإل 29 – 59 – 02 – 7 .
 التحفيز الفكري 25 – 21 – 7 – 5 .

2 
 المشروطة المكافأة 22 – 09 – 00 – 0 .

 القيادة التبادلية
 (إيجابي)اإلدارة باالستثناء  59 – .5 – 55 – . .

2 
/ السلبية القيادة  (سلبي)دارة باالستثناء اإل 51 – 09 – 05 – 2 .

 إطالق الحرية 22 - 57 – 9 – 2 . إلنطوائيةا

9 
2 27 – .5 – .. 

المجهود اإلضافي من قبل 
 التابعين

 نتائج القيادة
 تقييم الفعالية التنظيمية 2. – 1. – 2. – 29 .
 الرضا عن القيادة 0. - 27 5

 المجموع 32 32

 

الدراسة، وذلك من خالل معرفة توزيع المدراء النساء في المناصب اإلدارية فيي تحديد عينة  .9
بنياء عليى المعلوميات فيي و اإلدارة الوسطى والعليا في كافة المؤسسيات الحكوميية، ومين ثيم، 

، تم اختيار المؤسسات التي تحتوي على العدد األكبر مين النسياء فيي اإلدارة (5)جدول رقم 
الشيق الميدني،  –وزارة الصيحة، وزارة الماليية، وزارة الداخليية : التياليالوسطى والعليا، وهي ك

                                                
 (2)الملحق رقم  39
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مثييل عييدد المييدراء النسيياء فييي الييوزارات التييي وقييع . وزارة شييؤون المييرأة، ووزارة التربييية والتعليييم
 .إجمالي القياديات موضوع الدراسةمن %( 68.2)عليها اإلختيار نسبة 

ة والسياسيية للدراسييات العليييا لتسييهيل مهميية الحصييول علييى كتيياب موجييه ميين أكاديمييية اإلدار  .9
يشيغلن مناصيب إداريية  تاليذين تشيرف علييهم سييدا الميوظفينالباحثة في توزيع األداة على 

في المؤسسات الحكومية للسلطة الوطنية الفلسطينية فيي كيل مين مسيتويات اإلدارة الوسيطى 
 .40بمحافظة غزة ةبالتحديد من مدير دائرة فما فوقها من مستويات إداري ؛والعليا

عليى عينية الدراسية فيي اليوزارات  داةالرسيمية لتوزييع األالموافقيات والتصياريح الحصول عليى  .7
 .41التي تم اختيارها

 .وثباتها استبانة أولية للتأكد من صدق األداة( 03)توزيع  .7

الالزمة للتأكد من صدق وثبات األداة، ليتم تطبيقها على عينة اإلحصائية إجراء االختبارات  .01
 .الدراسة باطمئنان

موظييف، واسييُتردت ميين ( 091)بعييد التأكييد ميين صييدق وثبييات األداة، تييم توزيييع األداة علييى  .00
 .، وُأجريت عليهم عملية التحليل اإلحصائي حسب األصول(0.7)

 :داةصدق األ
 دللتأكيووثوقيته، إال أنه تم اجراء مجموعة مين االختبيارات  "MLQ" بالرغم من انتشار مقياس

من  ه خصوصًا بعد ترجمتهصدق تطبيقه على المجتمع الفلسطيني، وكذلك التأكد منمن مالئمة 
علييى عينيية  هيياتطبيقو  هييا،االتسيياق الييداخلي لفحييص لغتييه األصييلية إلييى اللغيية العربييية، ميين خييالل 

 "Pearson" حساب معامل ارتباط بيرسونتم موظف وموظفة، ومن ثم ( 21)مكونة من  تجريبية
االسييتبانة والدرجيية الكلييية لالسييتبانة وكييذلك تييم حسيياب معامييل  نميياطأميين  نمييطبييين درجييات كييل 

الييذي تنتمييي إليييه وذلييك  نمطارتبيياط بيرسييون بييين كييل فقييرة ميين فقييرات االسييتبانة والدرجيية الكلييية لليي
 ".SPSS" باستخدام البرنامج اإلحصائي

 

                                                
 .(.)الملحق رقم  40
 (.2) الملحق رقم 41
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 ة التحولية مع الدرجة الكلية للنمطمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات نمط القيادي: 71جدول 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 1.10دالة عند  0.741 تغرس بي الفخر الرتباطي بها  .0
 1.12دالة عند  0.381 تتجاوز مصالحها الشخصية لصالح الجماعة  .5
 1.12دالة عند  0.395 احتراميتتصرف بطريقة تبني   .2
 1.10دالة عند  0.758 تظهر الشعور بالقوة والثقة  ..
 1.10دالة عند  0.392 تتحدث عن أهم معتقداتها وقيمها  .2
 1.10دالة عند  0.647 تحدد األهمية من وجود إحساس قوي بالهدف  .9
 1.10دالة عند  0.619 تأخذ بعين االعتبار التبعات األخالقية واألدبية ألي قرار  .9
 1.10دالة عند  0.695 تؤكد على أهمية وجود إدراك جماعي للمهمة  .7
 1.10دالة عند  0.556 تخصص وقت لتعليم وتدريب ارخرين  .7
 1.10دالة عند  0.766 تتعامل معي بصفتي كفرد وليس فقط بصفتي عضو في فريق  .01

00.  
وتطلعات تختلف عن   أن لدي حاجات، قدرات، االعتبارتأخذ بعين 
 ارخرين

 1.10دالة عند  0.805

 1.10دالة عند  0.779 لدي تساعدني في تطوير مواطن القوة  .05
 1.10دالة عند  0.829 تتحدث بتفاؤل عن المستقبل  .02
 1.10دالة عند  0.680 تعبر عن رؤية مقنعة للمستقيل  ..0
 1.10دالة عند  0.717 تعبر عن الثقة بأن األهداف سيتم تحقيقها  .02
 1.10دالة عند  0.706 تتحدث بحماسة عن ما يجب إنجازه  .09
 1.10دالة عند  0.486 رضيات الحساسة للتحقق من مالئمتهاتقوم بإعادة فحص الف  .09
 1.10دالة عند  0.810 تبحث عن وجهات نظر مختلفة عند حل المشكالت  .07
 1.10دالة عند  0.732 تجعلني أرى المشكالت من عدة زاوية مختلفة  .07
 1.10دالة عند  0.577 تقترح طرق جديدة للبحث في كيفية انجاز المهام  .51

 1.364( = 1.17) داللة مستوى وعند( 52) حرية درجة عند الجدولية ر
 1.467( = 1.12) داللة مستوى وعند( 52) حرية درجة عند الجدولية ر

والدرجة الكليية  النمطمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات أن ، (01)ظهر الجدول رقم يُ 
 ،( 1.828-1.180)باط بين معامالت االرتوتراوحت ، (1.10)لفقراته دالة عند مستوى داللة 

 .صادقة لما وضعت لقياسه النمطوبذلك تعتبر فقرات 
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 للنمط الكلية الدرجة مع التبادلية القيادة نمط فقرات من فقرة كل ارتباط معامل: 77 جدول

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

 مستوى الداللة

 1.10دالة عند  0.857 يد من المجهود من قبليتقدم لي المساعدة مقابل الحصول على المز   .0
 1.10دالة عند  0.505 تناقش بعبارات محددة من المسؤول عن تحقيق أهداف العمل  .5

2.  
تبين بوضوح ما يمكن أن يتوقع الفرد الحصول عليه في حال تحقيق 

 أهداف العمل
 1.10دالة عند  0.829

 1.10عند  دالة 0.587 تعبر عن الرضا في حال لبيت التوقعات  ..

2.  
تركز اهتمامها على المخالفات، األخطاء، اإلستثناءات، واإلنحرافات 

 عن المعايير
 1.10دالة عند  0.570

 1.10دالة عند  0.632 تركز كامل انتباهها للتعامل مع األخطاء، الشكاوي، واإلخفاقات  .9
 1.10دالة عند  0.860 تتتبع كافة األخطاء  .9
 1.10دالة عند  0.482 ت من أجل تلبية المعاييرتوجه انتباهي نحو اإلخفاقا  .7

 1.364( = 1.17)وعند مستوى داللة ( 52)ر الجدولية عند درجة حرية 
   1.467 ( =1.12)وعند مستوى داللة ( 52)ر الجدولية عند درجة حرية 

 الكلية والدرجة النمط فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن (00)ظهر الجدول رقم يُ 
 ،( 1.791-75..1) بين االرتباط معامالت وتراوحت ،(1.10) داللة مستوى عند دالة فقراتهل

 .لقياسه وضعت لما صادقة النمط فقرات تعتبر وبذلك
 السلبية مع الدرجة الكلية للنمط/معامل ارتباط كل فقرة من فقرات نمط القيادة االنطوائية: 75جدول 

مل معا الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 1.10دالة عند  0.672 تقصر في التدخل في المشكالت إلى أن تصبح خطيرة  .0
 1.10دالة عند  0.730 تنتظر حتى تسوء األمور لتتخذ أي إجراء  .5
 1.10دالة عند  0.626 "إن لم يكن مكسور، فال تصلحه"يتضح بأنها تؤمن بالمقولة   .2
 1.10دالة عند  0.732 أن تصبح مزمنة قبل اتخاذها أي إجراء ُتظهر بوضوح أن المشاكل يجب  ..
 1.10دالة عند  0.536 تتجنب التورط في حال ظهور قضايا مهمة  .2
 1.10دالة عند  0.607 غائبة في حال الحاجة إليها  .9
 1.10دالة عند  0.635 تاتتجنب اتخاذ القرار   .9
 1.10دالة عند  0.609 للمسائل الملحة االستجابةتُأخر   .7

  1.364( = 1.17) داللة مستوى وعند( 52) حرية درجة عند الجدولية ر
 1.467( = 1.12) داللة مستوى وعند( 52) حرية درجة عند الجدولية ر
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، فُيظهر أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات النمط والدرجة (05)أما الجدول رقم 
-1.229)تراوحت معامالت االرتباط بين ، و (1.10)الكلية لفقراته دالة عند مستوى داللة 

 .، وبذلك تعتبر فقرات النمط صادقة لما وضعت لقياسه( 1.925

أن معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور نتائج القيادة ( 02)فيما يظهر الجدول رقم 
الرتباط ، وتراوحت معامالت ا(1.10)والدرجة الكلية لفقرات هذا المحور دالة عند مستوى داللة 

 .، وبذلك تعتبر فقرات النمط صادقة لما وضعت لقياسه(1.722-1.270)بين 
 مع الدرجة الكلية للمحور( نتائج القيادة)معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المحور : 74جدول 

 الفقرة م
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 1.10دالة عند  0.634 من نفسي أن أفعل تجعلني أقوم بأكثر من ما كنت أتوقع  .0
 1.10دالة عند  0.760 تزيد رغبتي في النجاح  .5
 1.10دالة عند  0.798 تزيد من رغبتي في المحاولة بشكل أكبر  .2
 1.10دالة عند  0.738 ناجحه في تلبية حاجاتي المتعلقة بالعمل  ..
 1.10دالة عند  0.855 ناجحة في تلبية متطلبات المنظمة  .2
 1.10دالة عند  0.725 حة في تمثيلي أمام السلطة العلياناج  .9
 1.10دالة عند  0.591 تقود مجموعة فعالة  .9
 1.10دالة عند  0.698 تستخدم طرق قيادية مرضية  .7
 1.10دالة عند  0.807 تعمل معي بطريقة مرضية  .7

 1.364( = 1.17) داللة مستوى وعند( 52) حرية درجة عند الجدولية ر
   1.467( = 1.12) داللة مستوى وعند( 52) حرية درجة عند الجدولية ر

مين  نميطبحسياب معيامالت االرتبياط بيين درجية كيل تيم  لألنماطللتحقق من الصدق البنائي و 
رقيم الجيدول ُيظهير . بالدرجية الكليية لالسيتبانة نميطاألخيرى وكيذلك كيل  واألنمياطاالسيتبانة  أنماط

 داللييية ذو ارتباطييياً  لمقيييياسل الكليييية وبالدرجييية بعضالييي يبعضيييها تيييرتبطمحييياور ال جمييييع أن، (41)
  .الصدق من عالية بدرجة تمتعمقياس يال أن يؤكد وهذا( 3.34) داللة مستوى عند إحصائية
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 لالستبانةمصفوفة معامالت ارتباط كل محور من محاور االستبانة والمحاور األخرى وكذلك كل محور بالدرجة الكلية : 73جدول 

 القيادة التحولية المجموع المحور
القيادة 
 التبادلية

القيادة 
 نطوائيةاال /السلبية

نتائج 
 القيادة

    1 0.905 القيادة التحولية
   1 0.621 0.835 القيادة التبادلية

  1 0.573 0.498 0.481 نطوائيةاال /السلبيةالقيادة 
 1 0.579 0.616 0.602 0.751 نتائج القيادة

 1.364( = 1.17) داللة مستوى وعند( 52) حرية درجة عند الجدولية ر
 1.467( = 1.12) داللة مستوى وعند( 52) حرية درجة عند الجدولية ر

 :"Reliability" األداة ثبات
تم أيضًا التأكد من ثباتها، والمقصود بثبات األداه  إضافة إلجراءات فحص صدق األداة،

تم (. 79: 5101الجرجاوي، )ذا ُأعيد تطبيقها عدة مرات متتالية، هو، أن تعطي نفس النتائج إ
 االستطالعية العينة أفراد على تطبيقها بعدداة األ ثباتتطبيق عدد من االختبارات للتأكد من 

 .كرونباخ ألفا معاملمن خالل حساب 

 طريقة ألفا كرونباخ "Cronbach's Alpha": 

، وذلييك إليجيياد معامييل ثبييات لفييا كرونبيياخريقيية أتييم اسييتخدام ط لحسيياب ثبييات األداة،
وكييذلك  داة،األ محيياورميين  محييورعلييى قيميية معامييل ألفييا لكييل  تاالسييتبانة، حيييث حصييل

هييذا يييدل و  ،(3.729)أن معامييل الثبييات الكلييي ، (41)ُيظهيير الجييدول رقييم و . ككييلداة لييأل
 .ةتطبيقها على عينة الدراس، ويمكن من الثبات عاليةتتمتع بدرجة  داةعلى أن األ

 معامالت ألفا كرونباخ لكل محور من محور األداة وكذلك لألداة ككل: 72جدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات النمط

 0.928 51 القيادة التحولية
 0.815 2 القيادة التبادلية

 0.787 2 إلنطوائيةا/لسلبيةالقيادة ا
 0.890 9 نتائج القيادة

 0.927 32 داةلكلية لألالدرجة ا
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 (:سمرنوف – كولومجروف)اختبار التوزيع الطبيعي 
لمعرفة إذا كانت  "Kolmogorov-Smirnov"" سمرنوف –كولومجروف "تم استخدام اختبار 

أم ال، ألهمية ذلك في اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات  اً طبيعي اً توزيع البيانات تتبع
نتائج االختبار ( 09)ويوضح الجدول رقم . زيع البيانات طبيعياً المعلمية تشترط أن يكون تو 

وهذا يدل على أن  (1.12)حيث أن قيمة مستوى الداللة لكل أبعاد السلوك القيادي أكبر من 
  .البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات المعلمية

 "Kolmogorov-Smirnov" يع الطبيعينتائج اختبار التوز : 76جدول 

 مستوى المعنوية Zقيمة االختبار  النمط
 0.195 1.079 (السمات)التأثير المثالي 
 0.609 0.761 (سلوك)التأثير المثالي 

 0.088 1.250 االعتبارات الفردية
 0.158 1.126 التحفيز اإلبداعي
 0.601 0.766 التحفيز الفكري

 0.440 0.867 القيادة التحولية
 0.742 0.681 المشروطة المكافأة

 0.580 0.778 (إيجابي)اإلدارة باالستثناء 
 0.708 0.702 القيادة التبادلية

 0.087 1.252 (سلبي)اإلدارة باالستثناء 
 0.200 1.072 إطالق الحرية

 0.277 0.994 السلبية/ القيادة اإلنطوائية 
 0.169 1.111 المجهود اإلضافي من قبل التابعين

 0.244 1.025 تقييم الفعالية التنظيمية
 0.076 1.279 الرضا عن القيادة

 0.220 1.051 نتائج القيادة
 0.358 0.926 الدرجة الكلية لالستبانة

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
تبع الذي ظهر من خالله بأن البيانات ت "سمرنوف –كولومجروف "بناًء على نتيجة اختبار 

توزيعا طبيعيًا، تم اختيار االختبارات المعلمية في تحليل البيانات واإلجابة عن فرضيات وأئلة 
 Statistical Packageالرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية،  برنامجفقد تم اإلستعانة . الدراسة
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for the Social Sciences،  والذي يطلق عليه اسم"SPSS" خداماستحيث تم و  ،اإلحصائي 
 :التالية اإلحصائية األساليب

 .المتوسطات الحسابية، والنسب المئويةو التكرارات،  -
 ".Pearson" "بيرسون"تم استخدام معامل ارتباط  لألداةإليجاد صدق االتساق الداخلي  -
 ."ألفا كرونباخ"تم استخدام معامل ارتباط  األداةإليجاد معامل ثبات  -

 .فة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم اللمعر  "سمرنوف – كولومجروف"اختبار  -

 .للفروق بين متوسطات عينتين مستقلتين "T.Test"اختبار  -

 .تحليل التباين األحادي للفروق بين متوسطات ثالث عينات فأكثر -
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 خامسالفصل ال

 التحليل والنقاش
 

 اإلجابة عن السؤال األول :أوالً 
 ل الثانياإلجابة عن السؤا :ثانياً 
 اإلجابة عن السؤال الثالث :ثالثاً 
 اإلجابة عن السؤال الرابع :رابعاً 

 اإلجابة عن السؤال الخامس :خامساً 
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جهيا، والتعيرف عليى السيلوك في هذا الفصل سيتم اإلجابة عين أسيئلة الدراسية واسيتعراض نتائ
مييية، وذلييك ميين خييالل تحليييل الييذي تمارسييه المييرأة الفلسييطينية فييي المواقييع اإلدارييية الحكو  القيييادي

جراء المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانيات  إجابات الموظفين الذين شاركوا في تطبيق الدراسة، وا 
 ."SPSS"المجمعة عن طريق برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 :المحك المعتمد في الدراسة
 طيول تحدييدعتمد للدراسة، حييث تيم إن اإلجابة على أسئلة الدراسة تتطلب حساب المحك الم

(      )مقياس ليكرت الخماسي، من خالل حساب المدى بين درجات المقياس،  في الخاليا
تليك (.        )ومن ثم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصول عليى طيول الخليية، 

هيو ظياهر بالجيدول القيمة الناتجة حددت الحد األعلى للخلية، وبالتالي يصبح طول الخاليا كميا 
 (:09)رقم 

 المحك المعتمد في الدراسة: 71جدول 

 درجة الظهور الوزن النسبي طول الخلية

 أبداً  %29إلى % 51من  0.71إلى  0من 
 نادراً  %25إلى % 29أكبر من  5.91إلى  0.71أكبر من 
 األحيانفي بعض  %97إلى %  25أكبر من  1..2إلى  5.91أكبر من 
 في أغلب األحيان %.7إلى % 97أكبر من  51..إلى  1..2أكبر من 

 دائماً  %011إلى % .7أكبر من  2إلى  51..أكبر من 

 :اإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة
 تمارسها التي القيادية السلوكيات هي ما "، على الدراسة أسئلة من األول السؤال ينص

استخدام ولإلجابة على هذا السؤال تم ، "؟الحكومية اإلدارية المواقع في الفلسطينية المرأة
 (07)يظهر في الجدول رقم ، و التكرارات، المتوسطات، والنسب المئوية ،للعينة الواحدة Tاختبار 

 الجدول من يتضح. للمرأة القيادية في المواقع االدارية الحكومية درجات أبعاد السلوك القيادي
السلوكيات التي تمارسها المرأة القيادية في المواقع اإلدارية الحكومية في أغلب  أن ،(07)رقم 

 :األحيان هي كالتالي، مرتبة من األكثر ممارسة لألقل

 (.%77.35)، حيث حصلت على وزن نسبي سلوكيات التحفيز اإللهامي 

  (.75.97)، حيث حصلت على وزن نسبي (سمات)سلوكيات التأثير المثالي% 
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  (.73.52%)، حيث حصلت على وزن نسبي (سلوك)التأثير المثالي سلوكيات 
  (.2..97)المشروطة، حيث حصلت على وزن نسبي  المكافأةسلوكيات% 

  (.97.77)سلوكيات التحفيز الفكري، حيث حصلت على وزن نسبي% 
السلوكيات األقل ممارسة من قبل المرأة القائد في  أن( 07)رقم  الجدول من يتضحكما 
 :اإلدارية الحكومية هي كالتالي، مرتبة من النادر فاألكثر ندرة المواقع

  (.%2.95.)سلوكيات اطالق الحرية، حيث حصلت على وزن نسبي 

  (.27.27)سلوكيات الجانب السلبي لإلدارة باالستثناء، فحصلت على وزن نسبي% 
 MLQ مقياسفي  ارية والوزن النسبي ألبعاد السلوك القياديالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعي: 72جدول 

 بعد السلوكيال
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة ال

 المعنوية
 الترتيب

 2 0.000 11.304 75.97 3.450 15.195 2264 (السمات)التأثير المثالي 
 3 0.000 12.644 73.52 2.611 14.705 2191 (سلوك)التأثير المثالي 

 6 0.000 5.580 65.70 2.496 13.141 1958 االعتبارات الفردية
 1 0.000 12.313 77.35 3.440 15.470 2305 لهاميالتحفيز اإل 

 5 0.000 6.400 68.99 3.431 13.799 2056 التحفيز الفكري
 4 0.000 7.569 69.43 3.041 13.886 2069 المشروطة المكافأة

 7 0.000 3.865 64.87 3.073 12.973 1933 (إيجابي)اإلدارة باالستثناء 
 9 0.000 18.649- 38.39 2.829 7.678 1144 (سلبي)اإلدارة باالستثناء 

 8 0.000 14.407- 43.62 2.775 8.725 1300 إطالق الحرية
  0.000 5.917 64.21 15.62 115.57 17220 الدرجة الكلية

 

، حيث "والثقة بالقوة الشعور ُتظهر"هي،  موافقةالتي حازت على أعلى  علمًا بأن الفقرة
، أما الفقرة التي تلتها (1.779)، وانحراف معياري، %(75.72)حصلت على وزن نسبي، 

، حيث حصلت على وزن نسبي، "إنجازه يجب ما عن بحماسة تتحدث"هي،  الموافقةب
 خرى، فالفقرة التي نالت أقل درجةمن ناحية أ(. 0.112)، وانحراف معياري، %(70.90)

، حيث حصلت على وزن نسبي "إجراء أي لتتخذ األمور تسوء حتى تنتظر"، هي، موافقة
 في غائبة"، أما الفقرة التي سبقتها في الترتيب هي، (1.792)، وانحراف معياري، %(22.72)
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 وانحراف معياري، ،%(92..2)، حيث حصلت على وزن نسبي، "إليها الحاجة حال
(1.722.)42  

 تلهم بطريقةمواقع إدارية حكومية تمارس القيادة التي تشغل مرأة الفلسطينية وهذا يعني أن ال
 وتصور للمستقبل، ستبشرةم صورة رسم خالل من، لتحقيق األهداف وتحفزهم ،احوله من

الثقة تظهر الشعور بالقوة و  ،باإلضافة لذلك. فاهداألتلك  تحقيق خاللها من يمكن التي الوسائل
، لما تحمله من مبادئ ارخرين ومحل احترام وثقة، طريقة تجعل منها قدوة، وتتصرف ببالنفس

 بأهميةارخرين تعزز إحساس  ،كما أنها. تنعكس على تصرفاتها قواًل وفعالً  وأخالق وقيم
دراكهم للرؤية العامة، فتقدم المصالح العامة على مصالحها الشخصية كذلك، . األهداف، وا 

هام بوضوح ومهنية، فتناقش بوضوح المهام المطلوب إنجازها، والمعايير المرتبطة الم تمارس
وأخيرًا، تحث ارخرين على النظر . باإلنجاز، ونتيجة النجاح أو اإلخفاق في تحقيق األهداف

عادة فحص الفرضيات، والتفكير بطرق إبداعية، ا  الت بطريقة مختلفة ومن عدة زوايا، و للمشك
يجاد حلول   .مبتكرةوا 

لديها حضور واضح في من ناحية أخرى، فالمرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية، 
تنتظر حتى تسوء األمور لتبدأ باتخاذ اإلجراءات الالزمة،  ال المجموعة التي تنتمي إليها، فهي

ات الالزمة وتقدم المعلوم مل المسؤولية،تحخر إستجابتها للمستجدات، بل توال ُتؤ لحل المشكلة، 
 .رافاتاالنح لتصحيح توجيهاتال، و إلنجاز العمل

درة على تحمل في أن المرأة لديها ق ،(5105)السويدي،  هذه النتيجة اتفقت مع دراسة
المسؤولية بدرجة عالية، مبدعة، مرنة، ولديها فكر خالق في حل المشكالت، كما أنها تمارس 

بينما اتفقت دراسة . ورفع مستواهم سلوك مساعدة ارخرين في تطويرهم، وتعليمهم،
Kadyrkulova ،(5117) ،مع تلك النتيجة في أن للمرأة أسلوب كاريزمي يؤثر في ارخرين ،

ويحفزهم نحو تحقيق األهداف، كما أن لديها حضور واضح بين مرؤوسيها، فتشاركهم 
 المرأة ، في أن(5117)كذلك اتفقت مع دراسة أبو تينة والقاسم، . المعلومات وتشعرهم باألهمية

كما أنها ملهمة،  ،، وأهل للثقة واالحتراممرؤوسيها قبل من به يحتذى نموذج هيو  تهتم بالعمل،
اتفقت تلك  ،أيضاً . في تحقيق األهداف تبث في مرؤوسيها االحساس برسالة المؤسسة، والحماس

 كما أنهاالية، ة عيعادلة وتتميز بمصداقفي أن المرأة ، (.511)الحسين،  النتيجة مع دراسة
تدفع و تشجع على اإلبداع، مبدعة و دقيقة في إعطاء المعلومات، و قادرة على تحمل المسؤولية، و 

                                                
واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي، لكافة الفقرات التي تقيس والمتوسطات،  التكرارات، ،(29)الجدول رقم  ،(9)في الملحق رقم  42

 .بة من األعلى درجة وحتى األدنىالسلوك القيادي، مرت
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، فاتفقت مع تلك (5112)أما دراسة علي، . باتجاه تحقيق أهداف المنظمة التي تنتمي إليها
، وتهتم ع التغييرالنتيجة في أن المرأة القائد تتمتع بالمرونة ولديها قدرة عالية على التعامل م

 . بشكل كبير بتحقيق األهداف، وتميل لخلق عالقات إنسانية في بيئة العمل

، حيث قدرت (5105)هذه النتيجة لم تتفق تمامًا مع دراسة السويدي، من ناحية أخرى، 
لم .  درجة السلوكيات المهتمة باألفراد بأنها مرتفعة، بينما نالت في هذه الدراسة درجة متوسطة

تتعامل بفوقية و  غير مرنة، ، في أن المرأة القائد(.511)تلك النتيجة مع دراسة الحسين، تتفق 
  .مع ارخرين، وأن قدرتها على اتخاذ القرار ضعيفة

 :اإلجابة على السؤال الثاني من أسئلة الدراسة
 الماارأة لاادى السااائد القيااادي الاانمط هااو مااا"، علييى الدراسيية أسييئلة ميين ثييانيال السييؤال ييينص

، ولإلجابية عليى هيذا السيؤال تيم اسيتخدام التكيرارات، "الحكومية؟ اإلدارية المواقع في لسطينيةالف
  (.07)المتوسطات، والنسب المئوية كما هو ظاهر بالجدول رقم 

 MLQالثة في مقياس التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل من أنماط القيادة الث: 79جدول 

 النمط
مجموع 
 االستجابات

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

   Tقيمة 
قيمة ال

 المعنوية

 الترتيب 
حسب 
 النمط

 1 0.000 11.354 72.31 13.233 72.309 10774 القيادة التحولية
 2 0.000 6.900 67.15 5.058 26.859 4002 القيادة التبادلية

 3 0.000 18.448- 41.01 5.027 16.403 2444  اإلنطوائية/السلبيةالقيادة 
  0.000 5.917 64.21 15.62 115.57 17220 الدرجة الكلية

 

 نسبي بوزن األولى المرتبة على حصلت التحولية القيادة أن (07) الجدول من يتضح
 ،%(99.02) نسبي بوزن نيةالثا المرتبة على حصلت التبادلية القيادة ذلك تلى ،%(95.20)

 .43%(0.10.) نسبي بوزن الثالثة المرتبة على حصلت االنطوائية/سلبيةال القيادة ذلك تلى

 هو النمط التحولي المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكوميةلقيادة  النمط العامأي أن 
ديها في خاصة أن كل من سلوكيات التحفيز االلهامي، التأثير المثالي، والتحفيز الفكري تظهر ل

                                                
التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات كل نمط على حدا ، يوضح (9)الملحق رقم  43

  .درجة لألدنى في النمط الواحدوترتيبها من األعلى 
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يليه بدرجة متوسطة الظهور أغلب األحيان، هذا النمط يعد هو األكثر فاعلية في أنماط القيادة، 
 .نطوائي على سلوكها بدرجة نادرةاال/النط التبادلي، ومن ثم يظهر النمط السلبي

، في أن درجات أبعاد Moore ،(5105)دراسة  هذه النتيجة اتفقت مع دراسة كل من
راسة أبو تينة، لتحولي لدى النساء أعلى من درجات أبعاد السلوك التبادلي، ودالسلوك للنمط ا

. في أن النمط السائد للمرأة القائد هو النمط التحولي ويليه النمط التبادلي، (5117)والقاسم، 
لم  .، في أن المرأة القائد تميل للنمط التحوليEagly ،(5112)كما اتفقت هذه النتيجة مع دراسة 

، في أن نمط قيادة المرأة هو النمط (5105)هذه النتيجة مع دراسة السويدي،  تتعارض
وفي جانب القيادة الفعالة، فقد  .المشارك، والذي يوافق النمط التحولي في العديد من النقاط

، بأن Appelbaum ،(5115)، ودراسة Eagly ،(5112)اتفقت هذه النتيجة مع دراسة كل من 
 .القيادة المرأة تظهر فعالية في

، التي أظهرت عدد النساء القياديات الالتي (5119)هذه النتيجة خالفت دراسة المنقاش، 
، فنمط نمط القيادة مع الجماعةنمط القيادة فوق الجماعة أكبر من الالتي يمارسن يمارسن 

ر على القيادة فوق الجماعة يتسم فيه القائد بالتسلط وعدم مشاركة ارخرين في عملية اتخاذ القرا
 .خالف نمط القيادة التحولية

 :الدراسة أسئلة من لثالثا السؤال عن اإلجابة
 في القيادي السلوك ألبعاد المرأة ممارسة بين فروق توجد هل": على الثاني السؤال ينص
 العام، القطاع في خدمتهم سنوات مرؤوسيها، نوع من، لكل تعزى الحكومية اإلدارية المواقع

 :التالية الفرضياتتمت صياغة  السؤال هذا عن ولإلجابة، "؟عونهايتب التي والمؤسسة

 األول الفرض : 
 القيادية المرأة ممارسة بين إحصائية دالله ذات فروق توجد ال": على األول الفرض ينص

 "(إناث - ذكور) المرؤوسين لنوع تعزى القيادي السلوك ألبعاد الحكومية االدارية المواقع في

، ذلك يوضح (51)، والجدول رقم "T. test"تم استخدام اختبار  الفرض هذا عن ولإلجابة
أبعاد السلوك جميع  الجدولية في" ت"من قيمة  اقلالمحسوبة " ت"قيمة بأن حيث يظهر 

الجنس، باستثناء لمتغير تعزى وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم وهذا يدل على ، القيادي
الجنس لمتغير تعزى فروق ذات داللة إحصائية ظهر حيث ت المشروطة المكافأةبعد سلوكيات 

 .كانت الفروق لصالح الذكورو ( ىذكر، أنث)
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 ألبعاد السلوك القيادي تعزى لمتغير نوع المرؤوسين" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة : 51جدول 

االنحراف  المتوسط العدد الجنس النمط
قيمة  "ت"قيمة  المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 (السمات)التأثير المثالي 
 0.862 3.585 15.500 58 ذكر

 
0.390 

 
غير دالة 
 3.367 15.000 91 ىأنث إحصائياً 

 (سلوك)التأثير المثالي 
 0.586 2.509 14.862 58 ذكر

 
0.559 

 
غير دالة 
 2.683 14.604 91 ىأنث إحصائياً 

 االعتبارات الفردية
 0.347- 2.516 13.052 58 ذكر

 
0.729 

 
غير دالة 
 2.495 13.198 91 ىأنث إحصائياً 

 لهاميالتحفيز اإل 
 1.063 3.463 15.845 58 ذكر

 
0.290 

 
غير دالة 
 3.422 15.231 91 ىأنث إحصائياً 

 التحفيز الفكري
 1.659 3.731 14.379 58 ذكر

 
0.099 

 
غير دالة 
 3.191 13.429 91 ىأنث إحصائياً 

 المشروطة المكافأة
 2.392 3.060 14.621 58 ذكر

 
0.018 

 
دالة عند 
 2.952 13.418 91 ىأنث 1.12

اإلدارة باالستثناء 
 (إيجابي)

 1.402 3.228 13.414 58 ذكر
 

0.163 
 

غير دالة 
 2.954 12.692 91 ىأنث إحصائياً 

 (سلبي)اإلدارة باالستثناء 
 0.277 3.142 7.759 58 ذكر

 
0.782 

 
غير دالة 
ىأنث إحصائياً   91 7.626 2.627 

 إطالق الحرية
 0.844 3.066 8.966 58 ذكر

 
0.400 

 
غير دالة 
ىأنث إحصائياً   91 8.571 2.578 

 

تعزو الباحثة هذه النتيجة، لطبيعة سلوك الرجل التنظيمي بشكل عام، فالرجل يركز على 
داف، اقتناء المعلومات، وتحقيق االنتصار، كما أن الرجل يهتم انجاز المهام، الوصول لأله

باالعتبارات التنظيمية، ويسعى دائمًا للتقدم بشكل رأسي في الهرم التنظيمي لعدة أسباب، أهمها 
الحصول على المزيد من السلطة، وتحسين العائد المادي، كل هذه الخصائص تجعل الرجل 

ويمكن تفسير تقييم الذكور لممارسات . ز المهام المختلفةيفكر في الفائدة المكتسبة من إنجا
 : تالمرأة القائد لسلوكيات المكافأة المشروطة من خالل اثنين من السيناريوها
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تتعمد المرأة القائد ممارسة سلوكيات المكافأة المشروطة بشكل موجه نحو الرجل : أوالً 
فها القيادي، ولكي تخفف من حدة لتحصل على دعمه في تحقيق األهداف التنظيمية ودعم موق

 .رفض الرجل لسلطتها عليه، وهذا السيناريو األرجح

أن المرأة القائد ال تمارس سلوكيات المكافأة المشروطة بشكل موجه نحو الرجل، إنما : ثانياً 
ناث، وألن الرجل  هي تمارس سلوكيات مراعاة االعتبارات الفردية مع كافة مرؤوسيها من ذكور وا 

 .وح أكبر نحو التقدم في المستويات التنظيمية، فهي تساعده على ذلكلديه طم

، بأن جنس الُمَقّيمين لسلوك القائد ليس له Kent ،(5101)تلك النتيجة اختلفت مع دراسة 
 .أي تأثير في تقييمهم لسلوك القائد

 ثانيال الفرض : 
 المرأة مارسةم بين إحصائية دالله ذات فروق توجد ال" ،ينص الفرض الثاني من على

 الحكومية للمؤسسة تعزى القيادي السلوك ألبعاد الحكومية االدارية المواقع في القيادية
 "(التعليم - المرأة شؤون -( المدني الشق) الداخلية – المالية – الصحة)

 ، One Way ANOVA استخدام أسلوب تحليل التباين األحاديتم ولإلجابة عن هذا الفرض 
 مستوى عند الجدولية" ف" قيمة من أكبر المحسوبة" ف" قيمة أن، (50)رقم  الجدولفيظهر في 

 المثالي التأثير :كل من باستثناء أبعاد السلوك القيادي، جميع في( 1.12 , 1.10) داللة
 داللة ذات فروق توجد أنه أي، (إيجابي) باالستثناء واإلدارة ،الفردية واالعتبارات، (سلوك)

 .الحكومية لمؤسسةا لمتغير تعزى إحصائية

 
 الحكومية المؤسسة لمتغير تعزى الداللة ومستوى" ف" وقيمة المربعات ومتوسط الحرية ودرجات المربعات ومجموع التباين مصدر: 57 جدول

مجموع  مصدر التباين النمط
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 داللةال

التأثير المثالي 
 (السمات)

 54.438 4 217.753 بين المجموعات
5.078 

 
0.001 

 
دالة عند 
1.10 

 10.719 144 1543.603 داخل المجموعات
  148 1761.356 المجموع

التأثير المثالي 
 (سلوك)

 14.285 4 57.140 بين المجموعات
2.161 

 
0.076 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 6.610 144 951.866 وعاتداخل المجم
  148 1009.007 المجموع
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مجموع  مصدر التباين النمط
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 داللةال

 االعتبارات الفردية
 7.743 4 30.974 بين المجموعات

1.251 
 

0.292 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.188 144 891.066 داخل المجموعات
  148 922.040 المجموع

 لهاميالتحفيز اإل 
 60.174 4 240.698 بين المجموعات

5.737 
 

0.000 
 

دالة عند 
1.10 

 10.489 144 1510.416 داخل المجموعات
  148 1751.114 المجموع

 التحفيز الفكري
 74.582 4 298.329 بين المجموعات

7.439 
 

0.000 
 

دالة عند 
1.10 

 10.025 144 1443.631 داخل المجموعات
  148 1741.960 المجموع

 المشروطة المكافأة
 32.096 4 128.384 وعاتبين المجم

3.725 
 

0.006 
 

دالة عند 
1.10 

 8.616 144 1240.676 داخل المجموعات
  148 1369.060 المجموع

اإلدارة باالستثناء 
 (إيجابي)

 18.247 4 72.986 بين المجموعات
1.983 

 
0.100 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 9.201 144 1324.906 داخل المجموعات
  148 1397.893 المجموع

اإلدارة باالستثناء 
 (سلبي)

 44.777 4 179.109 بين المجموعات
6.413 

 
0.000 

 
دالة عند 
1.10 

 6.982 144 1005.428 داخل المجموعات
  148 1184.537 المجموع

 إطالق الحرية
 23.016 4 92.063 بين المجموعات

3.164 
 

0.016 
 

دالة عند 
1.12 

 7.275 144 1047.655 تداخل المجموعا
  148 1139.718 المجموع

 4.33( =  1.17) داللة مستوى وعند( 3،733) حرية درجة عند الجدولية ف
 5.34( = 1.12) داللة مستوى وعند( 3،733) حرية درجة عند الجدولية ف

، (.5)، (52)، (55) والجداول "البعدي شيفيه" اختبار استخدامتم  الفروق اتجاه ولمعرفة
 :ذلك توضح، (59)و، (59)، (52)
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 الوزارة لمتغير تعزى( سمات) المثالي التأثير في  شيفيه اختبار يوضح: 55 جدول

 الوزارة
 وزارة المالية وزارة الداخلية تربية وتعليم وزارة المرأة وزارة الصحة
14.439 14.840 15.364 17.100 14.000 

 0 14.439  حةوزارة الص
    

 0 0.401 14.840 وزارة المرأة
   

 0 0.524 0.925 15.364 تربية وتعليم
  

 0 1.736 2.260* 2.661* 17.100 وزارة الداخلية
 

 0.000 3.100* 1.364 0.840 0.439 14.000 وزارة المالية
 1.17 عند دالة*

التأثير المثالي "وكيات في ممارسة المرأة لسلوجود فروق ، (22)رقم  يتضح من الجدول
المالية لصالح الداخلية ولم يتضح فروق في و بين وزارة الداخلية والصحة والمرأة (" سمات)

 ن فيالمبادئ واألفكار التي يعتنقها العاملو طبيعة لتعزو الباحثة هذه النتيجة  .األخرى تالوزارا
تأثرًا بالحزب السياسي  الحكوميةلمؤسسات أكثر امن وزارة الداخلية بالذات هي ف خلية،وزارة الدا

بعد فوز حركة حماس باالنتخابات ف. الحاكم منذ نشوء وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية
، واستنكاف الموظفين المؤيدين 2337، وما تبعها من أحداث االنقسام في 2336التشريعية في 

ن الموظفين على رأس م ، لم يبقلحركة فتح عن العمل في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة
 : فئات ثالث عملهم إال

 .الموظفون الذين لهم ميول سياسي نحو حركة حماس -1

بعين االعتبار الحكم الشرعي في الحصول على راتب بدون  واأخذالموظفون الذين  -2
 .عمل في المقابل

للبقاء  وان الذين حرموا من رواتبهم من قبل وزارة المالية برام اهلل، واضطر الموظفو  -1
 .من تلقي راتب من وزارة المالية بغزة، وهم فئة قليلة بالنسبة للفئتين السابقتين وامكنليت

هم أصحاب أيديولوجية ، عملهم أي أن األغلبية العظمى من الموظفين الذين بقوا على رأس 
 -منهم نساء  –هؤالء الموظفين  ضبع تم تكليفوليتم سد الفراغ اإلداري الحاصل، . إسالمية

فكر وخلق إسالمي  هؤالء المدراء الجدد يحملونأغلبية المدراء المستنكفين، وألن  ممهاأداء ب
فإن لهم مكانه واحترام واضح من قبل المحيطين بهم، سواء كان المدير  ينعكس على سلوكهم

للقادة تلهم المرؤوسين، فهي تنعكس على القادة  األيديولوجية اإلسالميةأي أن . ذكر أو أنثى
له  ، كل ذلكأهداف إنسانية سامية، وفكر منفتح ومتسامح مع ارخرينرفيع، و على شكل خلق 

 .لوك المرأة القيادية في وزارة الداخليةس تقديرتأثير على 
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 الوزارة لمتغير تعزى لهامياإل  التحفيز في  شيفيه اختبار يوضح: 54 جدول

 الوزارة
 وزارة المالية وزارة الداخلية تعليمتربية و  وزارة المرأة وزارة الصحة
15.220 15.040 15.273 17.375 13.813 

 0 15.220 وزارة الصحة
    

 0 1.180 15.040 وزارة المرأة
   

 0 0.233 0.053 15.273 تربية وتعليم
  

 0 2.102 2.335* 2.155* 17.375 وزارة الداخلية
 

 0.000 3.563* 1.460 1.228 1.407 13.813 وزارة المالية
 1.17 عند دالة*

 "التحفيز اإللهامي"لمرأة لسلوكيات في ممارسات ا وجود فروق ،(21)رقم  يتضح من الجدول
 تالمالية لصالح الداخلية ولم يتضح فروق في الوزاراو بين وزارة الداخلية والصحة والمرأة 

 –تي تقدمها وزارة الداخلية ال طبيعة أهداف الوزارة والخدماتتعزو الباحثة هذه النتيجة ل .األخرى
الكاريزما اإلسالمية للمرأة التي تشغل موقع إداري كما أن ، الشق المدني لمختلف شرائح المجتمع

وطبيعة األهداف التي يتطلع لها العاملون، تتجاوز حدود األهداف التنظيمية، إنما ، الوزارةفي 
  .تسمو وترتقي ألن تكون أهداف مجتمعية

 الوزارة لمتغير تعزى الفكري التحفيز في  شيفيه اختبار يوضح: 53 جدول

 الوزارة
 وزارة المالية وزارة الداخلية تربية وتعليم وزارة المرأة وزارة الصحة
13.146 12.880 14.000 16.050 12.469 

 0 13.146 وزارة الصحة
    

 0 0.266 12.880 وزارة المرأة
   

 0 1.120 0.854 14.000 متربية وتعلي
  

 0 2.050 3.170* 2.904* 16.050 وزارة الداخلية
 

 0.000 3.581* 1.531 0.411 0.678 12.469 ةوزارة المالي
 1.17 عند دالة*

" التحفيز الفكري"في ممارسة المرأة لسلوكيات وجود فروق  ،(24)يتضح من الجدول رقم 
 تالية لصالح الداخلية ولم يتضح فروق في الوزاراالمو بين وزارة الداخلية والصحة والمرأة 

تعزو الباحثة تلك النتيجة لطبيعة المهام التي يقوم بها العاملون في وزارة الداخلية،  .األخرى
أقل رتابة، وأقل روتينية نتيجة ما قد يطرأ من تغيرات أمنية، وتغير في العالقات  فيها فالعمل
ستدعي تغيير في اإلجراءات والسياسات المعمول بها ، مما يية بالمحيط الفلسطينيالسياس

 .للتعامل مع جديد التطورات
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 المشروطة تعزى لمتغير الوزارة المكافأةيوضح اختبار شيفيه  في : 52جدول 

 الوزارة
 وزارة المالية وزارة الداخلية تربية وتعليم وزارة المرأة وزارة الصحة
13.268 13.000 14.545 15.300 13.375 

 0 13.268 وزارة الصحة
    

 0 0.268 13.000 وزارة المرأة
   

 0 1.545 1.277 14.545 تربية وتعليم
  

 0 0.755 2.300* 2.032* 15.300 وزارة الداخلية
 

 0.000 1.925* 1.170 0.375- 0.107 13.375 وزارة المالية
 1.17 عند دالة*

المالية لصالح و وجود فروق بين وزارة الداخلية والصحة والمرأة  (25)رقم  يتضح من الجدول
لطبيعة المهام التي تعزو الباحثة تلك النتيجة  .األخرى تالداخلية ولم يتضح فروق في الوزارا

ؤولية التي تترتب عليها، فنتيجة أي إخفاق في يكلف بها العاملون في وزارة الداخلية وحجم المس
 .م رضى، وعقاب في أغلب األحيانتنفيذ المهام يقابل بعد
 الوزارة لمتغير تعزى( سلبي) باالستثناء اإلدارة في  شيفيه اختبار يوضح: 56 جدول

 الوزارة
 وزارة المالية وزارة الداخلية تربية وتعليم وزارة المرأة وزارة الصحة
7.732 9.120 6.636 6.225 8.656 

     0 7.732 وزارة الصحة
 0 1.388 9.120 وزارة المرأة

   
   0 2.484 1.095 6.636 تربية وتعليم
 0 0.411 2.895* 1.507 6.225 وزارة الداخلية

 
 0.000 2.431* 2.020 0.464 0.925 8.656 وزارة المالية

 1.17 عند دالة*

، المرأةرة لصالح وزاوجود فروق بين وزارة الداخلية والمرأة  ،(26)يتضح من الجدول رقم 
الباحثة تلك تعزو  .األخرى تولم يتضح فروق في الوزارا الماليةالمالية لصالح وبين الداخلية و 

فطبيعة . النتيجة لطبيعة األزمات التي تواجهها الوزارات، وطريقة إدارة تلك األزمات في كل وزارة
فأي تأخير أو إخفاق قد  المشكالت التي تواجهها وزارة الداخلية ال تحتمل التأخير في معالجتها،

، لذلك هنالك دائمًا حالة رصد ألي خلل أو يتسبب بتبعات قد تؤثر على أمن وأمان المواطنين
. حاالت للخروج عن القاعدة العامة، ومحاوالت لمنع األمور من الخروج عن السياق الصحيح

ارة الداخلية بالبيروقراطية في كل من وزارة المرأة، والمالية، فكالهما يتأثران بشكل أكبر من وز أما 
 .، تلك البيروقراطية، لها تأثيرها في سرعة االستجابة والتعامل مع المشكالت المختلفةالحكومية
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 الوزارة لمتغير تعزى الحرية إطالق في  شيفيه اختبار يوضح: 51 جدول

 الوزارة
 وزارة المالية لداخليةوزارة ا تربية وتعليم وزارة المرأة وزارة الصحة

9.341 9.440 7.727 7.625 9.094 
 0 9.341 وزارة الصحة

    
 0 0.099 9.440 وزارة المرأة

   
 0 1.713 1.614 7.727 تربية وتعليم

  
 0 0.102 1.815* 1.716 7.625 وزارة الداخلية

 
 0.000 1.469* 1.366 0.346 0.248 9.094 وزارة المالية

 1.17 عند دالة*

ة، ألصالح وزارة المر وجود فروق بين وزارة الداخلية والمرأة  ،(27)يتضح من الجدول رقم 
أيضًا تعزو الباحثة  .األخرى تولم يتضح فروق في الوزارا الماليةالمالية لصالح وبين الداخلية و 

. زارةتلك النتيجة لطبيعة األزمات التي تواجهها الوزارات، وطريقة إدارة تلك األزمات في كل و 
فطبيعة المشكالت التي تواجهها وزارة الداخلية ال تحتمل البيروقراطية، إنما يتم التعامل مع أي 
خلل في حال ظهوره، على عكس وزارة المالية والمرأة التي تتميز بوجوب استكمال اإلجراءات 

 ،سيطرةفي تنفيذ أي مهمة مما قد يؤدي لتأخير حل المشكالت إلى أن تخرج عن نطاق الالفنية 
 .فيتهرب الجميع من تحمل المسؤولية، ويتم تصدير الخلل للنظام القائم

 الفرض الثالث : 
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية بين ممارسة المرأة القيادية : "ينص الفرض الثالث على

ساانوات خدمااة المرؤوسااين فااي لفااي المواقااع االداريااة الحكوميااة ألبعاااد الساالوك القيااادي تعاازى 
فماااا  72 –سااانة  72إلاااى  71 –سااانوات  71إلاااى  2 –سااانوات  2أقااال مااان )العاااام القطااااع 

 ."(فوق

، One Way ANOVA استخدام أسلوب تحليل التباين األحاديتم ولإلجابة عن هذا الفرض 
 جميع األنماطفي " ف"من قيمة  أقلالمحسوبة " ف"ن قيمة أ (22)رقم يتضح من الجدول حيث 

خدمة المرؤوسين في القطاع ة إحصائية تعزى لمتغير سنوات وجد فروق ذات داللتال أي أنه 
وحدة البيئة التنظيمية التي يعمل بها الموظفون، أي أن، تعزو الباحثة تلك النتيجة ل .العام

الموظفين على اختالف مستويات خبرتهم في العمل في القطاع الحكومي، يعيشون في نفس 
، بالتالي، يقدرون سلوك نفس المناخ التنظيميالظروف، ويطبقون نفس السياسات، ويحيط بهم 

  .القادة بنفس الطريقة
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، في أن عدد سنوات خبرة (5117)تلك النتيجة اتفقت مع دراسة أبو تينة والقاسم، 
 .المرؤوسين ليس لها تأثير في تقدير سلوكيات القائد

 
ومستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات خدمة " ف"ة ومتوسط المربعات وقيمة التباين ومجموع المربعات ودرجات الحري: 52جدول 

 المرؤوسين في القطاع العام

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين النمط
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التأثير المثالي 
 (السمات)

 20.460 3 61.380 بين المجموعات
1.745 

 
0.160 

 
غير دالة 
 11.724 145 1699.975 داخل المجموعات إحصائياً 

  148 1761.356 المجموع

التأثير المثالي 
 (سلوك)

 3.470 3 10.410 بين المجموعات
0.504 

 
0.680 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 6.887 145 998.597 داخل المجموعات
  148 1009.007 المجموع

 ديةاالعتبارات الفر 
 1.576 3 4.729 بين المجموعات

0.249 
 

0.862 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.326 145 917.311 داخل المجموعات
  148 922.040 المجموع

 لهاميالتحفيز اإل 
 11.929 3 35.788 بين المجموعات

1.008 
 

0.391 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 11.830 145 1715.326 داخل المجموعات
  148 1751.114 عالمجمو 

 التحفيز الفكري
 15.127 3 45.381 بين المجموعات

1.293 
 

0.279 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 11.701 145 1696.578 داخل المجموعات
  148 1741.960 المجموع

 المكافأة
 المشروطة

 4.652 3 13.955 بين المجموعات
0.498 

 
0.684 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 9.346 145 1355.106 وعاتداخل المجم
  148 1369.060 المجموع

اإلدارة باالستثناء 
 (إيجابي)

 6.304 3 18.913 بين المجموعات
0.663 

 
0.576 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 9.510 145 1378.979 داخل المجموعات
  148 1397.893 المجموع

اإلدارة باالستثناء 
 (سلبي)

 7.345 3 22.035 بين المجموعات
0.916 

 
0.435 

 
غير دالة 
 8.017 145 1162.502 داخل المجموعات إحصائياً 

  148 1184.537 المجموع



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 21الصفحة 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين النمط
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 إطالق الحرية
 11.168 3 33.503 بين المجموعات

1.464 
 

0.227 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 7.629 145 1106.215 داخل المجموعات
  148 1139.718 المجموع

 4.97( =  1.17) داللة مستوى وعند( 4،732) حرية درجة عند دوليةالج ف
 5.61( = 1.12) داللة مستوى وعند( 4،732) حرية درجة عند الجدولية ف

ال يوجد  من أسئلة الدراسة، بأنه اإلجابة عن السؤال الثالثتمكنا من  النتائجإن ما سبق من 
 توجدسنوات خدمة المرؤوسين، ولكن عزى لفروق بين ممارسة المرأة ألبعاد السلوك القيادي ت

 :ة في كل منالحكومي اإلدارية المواقع في القيادي السلوك ألبعاد المرأة ممارسة بين فروق

 المشروطة تعزى لنوع المرؤوسين  المكافأةلسلوكيات  المرأة ممارسة بين فروق توجد
 .لصالح الذكور

 والتحفيز (سمات)لمثالي تأثير اال: لسلوكيات كل من المرأة ممارسة بين فروق توجد ،
المشروطة تعزى للمؤسسة الحكومية لصالح وزارة  المكافأة، والتحفيز الفكري، و اإللهامي
 .الداخلية

 طالق (سلبي)االدارة باإلستثناء : لسلوكيات كل من المرأة ممارسة بين فروق توجد ، وا 
 .ووزارة شؤون المرأةالحرية، تعزى للمؤسسة الحكومية لصالح كل من وزارة المالية، 

 ،سواء الرجل أو المرأة، ، في أن سلوك القائد(5112)علي، تلك النتيجة اتفقت مع دراسة 
يتأثر بسمات القيادة األشمل في مجتمع ما، كما أن الموقف نفسه يؤثر على السلوك القيادي، 

 .القائد سلوكر، تؤثر في اعامل الوقت، ودرجة أهمية القر  مواصفات فريق العمل،كما أن 

 :من أسئلة الدراسة اإلجابة عن السؤال الرابع
 القيادي السلوك ألبعاد المرأة ممارسة بين فروق توجد هل: "ينص السؤال الثالث على أنه

 به، المكلفة المنصب االجتماعية، حالتها :من لكل تعزى الحكومية اإلدارية المواقع في
 :ل تمت صياغة الفرضيات التاليةولإلجابة عن هذا السؤا ،"؟إليه وصولها وطريقة
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 الفرض األول : 
 القيادية المرأة ممارسة بين إحصائية دالله ذات فروق توجد ال: "على ولينص الفرض األ

 القائد للمرأة االجتماعية للحالة تعزى القيادي السلوك ألبعاد الحكومية االدارية المواقع في
 ."(متزوجة – متزوجة غير)

 (21)رقيم  يتضح من الجدول، حيث "T. test"استخدام اختبار تم فرض ولإلجابة عن هذا ال
وهييذا يييدل كافيية أبعيياد السييلوك القيييادي  الجدولييية فييي" ت"ميين قيميية  أقييلالمحسييوبة " ت"أن قيميية 

ة متزوج) للمرأة القائد لحالة االجتماعيةاتعزى لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية عدم على 
، والمهييارات التييي تتمتييع بهييا، فطريقيية احثيية تلييك النتيجيية لطبيعيية المييرأةتعييزو الب. (غييير متزوجيية -

يمكنهيييا مييين معالجيية العدييييد مييين حساسيييها العيييالي بالمسييؤولية، تفكيرهييا، ومهاراتهيييا االجتماعييية، وا  
 .المهام والمشكالت في نفس الوقت

 لالستبانة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية" ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة : 59جدول 

الحالة  النمط
االنحراف  المتوسط العدد اإلجتماعية

مستوى  قيمة الداللة "ت"قيمة  المعياري
 الداللة

التأثير المثالي 
 (السمات)

 1.222 3.324 15.400 110 متزوجة
 

0.224 
 

غير دالة 
 3.767 14.615 39 غير متزوجة إحصائياً 

لمثالي التأثير ا
 (سلوك)

 0.890 2.502 14.818 110 متزوجة
 

0.375 
 

غير دالة 
 2.907 14.385 39 غير متزوجة إحصائياً 

 االعتبارات الفردية
 1.844 2.433 13.364 110 متزوجة

 
0.067 

 
غير دالة 
 2.594 12.513 39 غير متزوجة إحصائياً 

 لهاميالتحفيز اإل 
 1.542 3.245 15.727 110 متزوجة

 
0.125 

 
غير دالة 
 3.891 14.744 39 غير متزوجة إحصائياً 

 التحفيز الفكري
 1.315 3.307 14.018 110 متزوجة

 
0.191 

 
غير دالة 
 3.734 13.179 39 غير متزوجة إحصائياً 

 المشروطة المكافأة
 2.015 2.767 14.182 110 متزوجة

 
0.046 

 
غير دالة 
 3.620 13.051 39 غير متزوجة إحصائياً 

اإلدارة باالستثناء 
 (إيجابي)

 0.967 3.205 13.118 110 متزوجة
 

0.335 
 

غير دالة 
 2.664 12.564 39 غير متزوجة إحصائياً 

اإلدارة باالستثناء 
 (سلبي)

 1.830- 2.653 7.427 110 متزوجة
 

0.069 
 

غير دالة 
 3.209 8.385 39 غير متزوجة إحصائياً 
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الحالة  النمط
 اإلجتماعية

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

مستوى  قيمة الداللة "ت"قيمة 
 الداللة

 ريةإطالق الح
 1.260- 2.643 8.555 110 متزوجة

 
0.209 

 
غير دالة 
 3.105 9.205 39 غير متزوجة إحصائياً 

 7.96( = 1.12) داللة مستوى وعند( 731) حرية درجة عند الجدولية" ت" قيمة
 5.22( = 1.17) داللة مستوى وعند( 731) حرية درجة عند الجدولية" ت" قيمة

 الفرض الثاني : 
 المرأة ممارسة بين إحصائية دالله ذات فروق توجد ال: "علىلثاني نص الفرض اي

 المكلفة اإلداري للمستوى تعزى القيادي السلوك ألبعاد الحكومية االدارية المواقع في القيادية
 ."(ذلك غير – وزير – وزارة وكيل – عام مدير – دائرة مدير) به

، One Way ANOVA لتباين األحادياستخدام أسلوب تحليل ا، تم ولإلجابة عن هذا الفرض
الجدولية عند " ف"من قيمة أقل المحسوبة " ف"ن قيمة أ( 13)يتضح من الجدول رقم حيث 

وجد فروق ذات داللة إحصائية ال تأي أنه ، األبعاد السلوكيةجميع في ( 3135)مستوى داللة 
طالق سلوكيات اإلدارة السلب عدا، المكلفة به لمستوى اإلدارياتعزى لمتغير  ية باإلستثناء، وا 

أي  ،(3135)الجدولية عند مستوى داللة " ف"من قيمة أكبر المحسوبة " ف"ن قيمة فإ الحرية،
 .المكلفة به لمستوى اإلدارياوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير تأنه 

 

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير المستوى اإلداري" ف"وسط المربعات وقيمة مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومت: 41جدول 

مجموع  مصدر التباين النمط
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
قيمة  "ف"قيمة  المربعات

 الداللة
مستوى 
 الداللة

التأثير المثالي 
 (السمات)

 24.607 4 98.427 بين المجموعات
2.131 

 
0.080 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 11.548 144 1662.929 اخل المجموعاتد
  148 1761.356 المجموع

التأثير المثالي 
 (سلوك)

 5.485 4 21.938 بين المجموعات
0.800 

 
0.527 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 6.855 144 987.068 داخل المجموعات
  148 1009.007 المجموع

 االعتبارات الفردية
 4.084 4 16.335 بين المجموعات

0.649 
 

0.628 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.290 144 905.705 داخل المجموعات
  148 922.040 المجموع
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مجموع  مصدر التباين النمط
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة  "ف"قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 لهاميالتحفيز اإل 
 12.130 4 48.518 بين المجموعات

1.026 
 

0.396 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 11.824 144 1702.596 داخل المجموعات
  148 1751.114 المجموع

 يز الفكريالتحف
 12.375 4 49.500 بين المجموعات

1.053 
 

0.382 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 11.753 144 1692.460 داخل المجموعات
  148 1741.960 المجموع

 المكافأة
 المشروطة

 14.644 4 58.574 بين المجموعات
1.609 

 
0.175 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 9.101 144 1310.486 داخل المجموعات
  148 1369.060 المجموع

اإلدارة باالستثناء 
 (إيجابي)

 24.474 4 97.896 بين المجموعات
2.711 

 
0.032 

 
دالة عند 
1.12 

 9.028 144 1299.996 داخل المجموعات
  148 1397.893 المجموع

اإلدارة باالستثناء 
 (سلبي)

 30.396 4 121.582 بين المجموعات
4.118 

 
0.003 

 
الة عند د

1.10 
 7.382 144 1062.955 داخل المجموعات

  148 1184.537 المجموع

 إطالق الحرية
 34.763 4 139.052 بين المجموعات

5.003 
 

0.001 
 

دالة عند 
1.10 

 6.949 144 1000.667 داخل المجموعات
  148 1139.718 المجموع

 4.33( =  1.17) داللة مستوى وعند( 3،733) حرية درجة عند الجدولية ف
 5.34( = 1.12) داللة مستوى وعند( 3،733) حرية درجة عند الجدولية ف

، (11)، والجييييداول البعييييدي شيييييفيه اختبييييار باسييييتخدام الباحثيييية قامييييت الفييييروق اتجيييياه ولمعرفيييية
 .ذلك توضح (11)و ،(12)
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 تعزى لمتغير المهام المكلفة بها( إيجابي)ارة باالستثناء يوضح اختبار شيفيه  في اإلد: 47جدول 

 التكليف
 غير ذلك وزيرة وكيلة وزارة مدير عام مدير دائرة
13.114 14.688 11.667 10.857 12.371 

     0 13.114 مدير دائرة
 0 1.574 14.688 مدير عام

   
 0 3.021* 1.447 11.667 وكيلة وزارة

  
 0 0.810 3.830* 2.256 10.857 وزيرة

 
 0.000 1.514 0.705 2.316 0.742 12.371 غير ذلك

 1.17 عند دالة*

ووكيلة الوزارة  ،العام المدير ممارسات بين فروق وجود( 11) رقم الجدول من يتضح
 النتيجة تلك الباحثة تعزو. األخرى التكليفات في فروق يتضح ولم العام، المدير لصالح ،والوزيرة

، والتي تختلف عن طبيعة المهام بمهام المدير العام ةقوم بها المكلفالتي ت طبيعة المهامل
، فكلما ارتفعنا ن المدير العام في الهرم سلم الوظائف العموميةالمطلوبة من الفئة األعلى م

. بالهرم التنظيمي، تتسم المهام بالعمومية والشمولية، وينظر لألمور بمنظور أشمل وأوسع
الوحدة التي يرأسها، اضافة إلى ذلك،  نتاجا ونوعية كمية على المحافظةف بفالمدير العام مكل

أما كل من وكيلة الوزارة . نشطة داخل الوحدة بدقة وكفاءة عاليةاألمتابعة وتقييم فمن مهامها 
والوزيرة فهم مكلفين باعداد الخطط االسترارتيجية، واالشراف على اعداد مشاريع القوانين 

 .ية وتوزيع األدوار بين وحدات المنظمة الحكوميةواألنظمة التشريع

 تعزى لمتغير المهام المكلفة بها( سلبي)يوضح اختبار شيفيه  في اإلدارة باالستثناء : 45جدول 

 التكليف
 غير ذلك وزيرة وكيلة وزارة مدير عام مدير دائرة
7.011 9.063 9.000 6.857 8.771 

 0 7.011 مدير دائرة
    

 0 2.051* 9.063 مدير عام
   

 0 0.063 1.989 9.000 وكيلة وزارة
  

 0 2.143 2.205 0.154 6.857 وزيرة
 

 0 1.914 0.229 0.291 1.760 8.771 غير ذلك
 1.17 عند دالة*

المدير العام ومدير الدائرة لصالح بين ممارسات وجود فروق  (12)ويتضح من الجدول رقم 
الباحثة تلك النتيجة لطبيعة مهام تعزو  .خرىاألالتكليفات ، ولم يتضح فروق في مالمدير العا
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كل من مدير الدائرة والمدير العام، فمدير الدائرة مسؤول عن اإلشراف الفني واإلجرائي في تنفيذ 
، أما المدير العام، فهو ، ومتابعة المشكالت وحلهاالمهام والواجبات واألهداف الخاصة بدائرته

صول ألهداف المنظمة، واإلشراف للوحدة التي يرأسها للو ول عن وضع السياسات العامة مسؤ 
، العام على تنفيذ تلك السياسات والخطط، فالمتابعة الفنية واإلجرائية هي من مهام مدير الدائرة

في جماعة المدير العام، لذلك بالعادة يترك المدير العام مهمة  أو غيره من الموظفين المكلفين
تابعة المشكالت ومعالجتها للمختصين من موظفيه، وال يتدخل إال في حال عجز هؤالء م

المختصين، أو حصل قصور من قبلهم في متابعة المشكالت وحلها، بالتالي يتدخل المدير 
 .العام، وفي األغلب يكون هذا التدخل متأخر

 لحرية تعزى لمتغير المهام المكلفة بهايوضح اختبار شيفيه  في إطالق ا: 44جدول 

 التكليف
 غير ذلك وزيرة وكيلة وزارة مدير عام مدير دائرة
8.068 10.688 7.333 8.286 9.686 

     0 8.068 مدير دائرة
 0 2.619* 10.688 مدير عام

   
   0 3.354 0.735 7.333 وكيلة وزارة
 0 0.952 2.402 0.218 8.286 وزيرة

 
 0 1.400 2.352 1.002 1.618 9.686 غير ذلك

 1.17 عند دالة*

المدير العام ومدير الدائرة  ممارسات مهام وجود فروق بين (11)رقم يتضح من الجدول 
أيضًا، تعزو الباحثة تلك النتيجة  .خرىالمهام األ، ولم يتضح فروق في لصالح المدير العام

مدير الدائرة مفوض من قبل المدير العام لطبيعة مهام كل من مدير الدائرة والمدير العام، ف
تنفيذ السياسات والخطط الموضوعة من قبل اإلدارة العليا، بينما يقوم و باإلشراف الفني واإلجرائي 

المدير العام بوضع السياسات العامة والخطط اإلستراتيجية للوصول ألهداف المنظمة، 
 .واإلشراف العام على تنفيذ تلك السياسات والخطط

  ض الثالثالفر : 
 المرأة ممارسة بين إحصائية دالله ذات فروق توجد ال": ينص الفرض الثالث على

 لمنصبها وصولها لطريقة تعزى القيادي السلوك ألبعاد الحكومية االدارية المواقع في القيادية
 ".(ذلك غير – مسابقة عبر – وزاري قرار – مستحقة ترقية) به المكلفة
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، One Way ANOVAأسلوب تحليل التباين األحادي  تم استخدامولإلجابة عن هذا الفرض 
أبعاد  جميع في" ف" قيمة من أقل المحسوبة" ف" قيمة أن( .2) رقم الجدول من يتضححيث 

 وصولها طريقة لمتغير تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه أي ،السلوك القيادي
فعالية المرأة في ممارسة القيادة، ويظهر ذلك في ل تعزو الباحثة تلك النتيجة. به المكلفة لمنصبها

 "%.92.2"على وزن نسبي " تقييم الفعالية التنظيمية"، حيث نال محور 44نتائج تحليل اإلستبانة
وهذه الدرجات تظهر درجة عالية من فعالية السلوك القيادي الذي " 2.290"وانحراف معياري 

لذلك الطريقة التي تم تنصيبها فيها على ية الحكومية، تمارسه المرأة في عملها في المواقع اإلدار 
 .هي غير مؤثرة من وجهة نظرهممرؤوسيها 

 

 ومستوى الداللة تعزى لمتغير طريقة الوصول إلى المنصب" ف"مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة : 43جدول 

مجموع  باينمصدر الت النمط
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التأثير المثالي 
 (السمات)

 6.625 3 19.875 بين المجموعات
0.552 

 
0.648 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 12.010 145 1741.481 داخل المجموعات
  148 1761.356 المجموع

التأثير المثالي 
 (سلوك)

 16.755 3 50.266 بين المجموعات
2.534 

 
0.059 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 6.612 145 958.741 داخل المجموعات
  148 1009.007 المجموع

 االعتبارات الفردية
 4.103 3 12.310 بين المجموعات

0.654 
 

0.582 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 6.274 145 909.730 داخل المجموعات
  148 922.040 مجموعال

 لهاميالتحفيز اإل 
 3.105 3 9.314 بين المجموعات

0.258 
 

0.855 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 12.012 145 1741.800 داخل المجموعات
  148 1751.114 المجموع

 التحفيز الفكري
 19.359 3 58.076 بين المجموعات

1.667 
 

0.177 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 11.613 145 1683.884 موعاتداخل المج
  148 1741.960 المجموع

 المشروطة المكافأة
 5.323 3 15.970 بين المجموعات

0.570 
 

0.635 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 9.332 145 1353.090 داخل المجموعات
  148 1369.060 المجموع

                                                
 (.15)الجدول رقم  44
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مجموع  باينمصدر الت النمط
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اإلدارة باالستثناء 
 (إيجابي)

 9.646 3 28.937 بين المجموعات
1.022 

 
0.385 

 
غير دالة 
 إحصائياً 

 9.441 145 1368.956 داخل المجموعات
  148 1397.893 المجموع

اإلدارة باالستثناء 
 (سلبي)

 20.451 3 61.354 بين المجموعات
2.640 

 
0.052 

 
غير دالة 
 7.746 145 1123.183 داخل المجموعات إحصائياً 

  148 1184.537 المجموع

 إطالق الحرية
 1.841 3 5.524 بين المجموعات

0.235 
 

0.872 
 

غير دالة 
 إحصائياً 

 7.822 145 1134.194 داخل المجموعات
  148 1139.718 المجموع

 4.97( =  1.17) داللة مستوى وعند( 4،732) حرية درجة عند الجدولية ف
 5.61( = 1.12) داللة مستوى وعند( 4،732) حرية درجة عند الجدولية ف

ال  حيث من أسئلة الدراسة،اإلجابة عن السؤال الرابع يمكن  من نتائجبناًء على ما سبق 
توجد فروق يبن ممارسة المرأة ألبعاد السلوك القيادي تعزى لحالتها اإلجتماعية، وطريقة 

ادي في توجد فروق بين ممارسة المرأة ألبعاد السلوك القيوصولها للمنصب المكلفة به، بينما 
 :فيما يلي المكلفة بها ةالمواقع اإلدارية الحكومي

 تعزى للمستوى ( ايجابي)سلوكيات االدارة باالستثناء توجد فروق بين ممارسة المرأة ل
 .اإلداري المكلفة به لصالح المدير العام

  تعزى للمستوى ( سلبي)توجد فروق بين ممارسة المرأة لسلوكيات االدارة باالستثناء
 .المكلفة به لصالح المدير العاماإلداري 

  توجد فروق بين ممارسة المرأة لسلوكيات اطالق الحرية تعزى للمستوى اإلداري المكلفة
 .به لصالح المدير العام

 :من أسئلة الدراسة اإلجابة عن السؤال الخامس
ة ما التصور المقترح لتنمية قدرات المرأة الفلسطينية القيادي": على خامسينص السؤال ال

 "العاملة في المواقع اإلدارية الحكومية؟

ئد، نقاط القوة والضعف لدى المرأة القا: يجب معرفة كل منلإلجابة على هذا السؤال، 
وفرص نجاح قيادة المرأة في المواقع اإلدارية الحكومية، والتهديدات التي تواجهها في بيئتها 
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فيتضح . دتها من وجهة نظر مرؤوسيهاتم حساب الدرجات المتعلقة بنتائج قيا، لذلك، المحيطة
، أن الموظفين الذين ترأسهم إمرأة في المواقع اإلدارية الحكومية، يجدون (22)رقم من الجدول 

وهي درجة %( 75.34)أن قيادتها فعاله تنظيميًا حيث حصل هذا المحور على وزن نسبي 
المحيطين بها بدرجة  كما أنها قادرة على الحصول على المزيد من الجهد من قبل مرتفعة،

، حيث حصل هذا المحور على مله اهم غير راضين عن قيادتهبالرغم من ذلك فمتوسطة، ولكن 
 ! وهي درجة متدنية جداً %( 29.70)وزن نسبي 

 نتائج القيادةلمحاور  والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبيالتكرارات : 35جدول 

مجموع  السلوكي البعد
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
القيمة    Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

 2 0.000 7.987 54.80 2.995 10.960 1633 المجهود اإلضافي من قبل التابعين
 1 0.000 10.484 75.34 3.571 15.067 2245 تقييم الفعالية التنظيمية
 3 0.000 8.264 36.91 2.042 7.383 1100 الرضا عن القيادة
 1 0.000 9.591 74.24 8.157 33.409 4978 نتائج القيادة

 

لحالة الرفض التي تواجهها المرأة من ارخرين في االمواقع  تعزو الباحثة تلك النتيجة،
 اإلدارية الحكومية، ذلك الرفض ناتج عن نمط التنشئة االجتماعية والصورة النمطية للمرأة التي

 . نشأ عليها المجتمع الفلسطيني والعربي، وحتى الغربي

، والقطب، (.510)الديراوي، : تلك النتيجة اتفقت مع أغلب الدراسات السابقة، كدراسة
، (5112)، وجبر، (5119)، والمنقاش، (5117)،  والرقب، (5100)، والزبيدي، (5105)

والشهابي، ومحمد،  ،Appelbaum ،(5115)، و (.511)، والحسين، (5112)وماس، 
،  في جانب أن من أبرز المحددات التي تواجه المرأة في تقدمها وظيفيًا هي التنشئة (5110)

 . اإلجتماعية، الصورة النمطية للمرأة في المجتمع

من االطار النظري الخاص بهذه الدراسة، والدراسات التي سابقتها،  بناًء على ما سبق
 الذي القيادي السلوكآنفًا، كل منهم ساهم في التعرف على  واألسئلة التي تم اإلجابه عنها

قائع والو  لآلخرين، قيادتها في تتبعه الذي والنمط الحكومية، اإلدارية المواقع في أةر الم تمارسه
نقاط القوة والضعف لدى المرأة، وفرص نجاح  يمكن تلخيص ،المحيطة بها على األرض
 :رأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية، كما يليلما نجاحقيادتها، والمواضع التي تهدد 
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 نقاط القوة: 

ممارسة المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية لنمط القيادة التحولية بدرجة  -
 .عالية، وهو نمط قيادي فعال

 المكافأةوالفكري، و  تأثير المثالي، والتحفيز اإللهاميال: ممارستها لكل من سلوكيات -
لمشروطة، يجعل من المرأة شخص محفز جدًا نحو تحقيق األهداف والوصول ا

 .لدرجات غير متوقعة من أداء ارخرين

 .اإلنطوائية بدرجة ضعيفة/ممارستها لنمط القيادة السلبية -

اإلدارة السلبية باالستثناء، واطالق الحرية، بشكل نادر : ممارستها لكل من سلوكيات -
هتمامها بالعمل، ومحاولتها لتجنب األزماتجدًا وهذا يدل على حضورها   .الفاعل، وا 

قيادة المرأة تتميز بالفعالية داخل التنظيم الذي تنتمي إليه، فهي ناجحة في تلبية  -
 .احتياجات وأهداف المنظمة والعمل

 نقاط الضعف: 

لسلوكيات مراعاة اإلعتبارات ممارسة المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية  -
 .، وهذا يؤدي إلضعاف عالقتها بمرؤوسيهافردية بشكل متوسطال

تأثر المرأة في المواقع اإلدارية الحكومية بنمط القيادة العام في المؤسسة الحكومية  -
 .التي تعمل بها

لدى مرؤوسيها ليست والمجهود اإلضافي قدرتها على استخراج الطاقات االستثنائية  -
 .هذا الجانب تدريب والتطوير فيلكبيرة، وتحتاج ل

 .وجود مسؤوليات إجتماعية وأسرية تحد من إهتمام المرأة بمستقبلها المهني -

 فرص النجاح: 

تقييم ارخرين لقيادة المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية بالفعالية العالية،  -
 .وتحقيقها ألهداف التنظيم

لخدمة المدنية، ال تميز بين الرجل القوانين والتشريعات الفلسطينية، والمتعلقة بقانون ا -
 .والمرأة في األجور، أو التوظيف، أو الترقيات
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 .الحكم الشرعي المجيز للمرأة تولي مناصب إدارية عليا -

ازدياد أعداد النساء العامالت في القطاع الحكومي، وامتالك هؤالء النساء لدرجات  -
 .علمية عالية، في العديد من المجاالت والتخصصات

  التهديدمواضع: 

ة اإلجتماعية التي تحدد دور المرأة في طية المالصقة للمرأة نتيجة التنشأالصورة النم -
  .المجتمع، والتي ينتج عنها رفض ارخرين لقيادة المرأة

ضعف تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بمساواة المرأة بالرجل في التعيين  -
ليا رأة في مواقع إدارية، خاصة العلموالترقيات، والتحايل عليها، لتجنب تنصيب ا

 .منها

تأثير الظروف السياسية، وتنصيب الشخصيات األقرب للحزب الحاكم لمواقع  -
  .اإلدارة، خاصة العليا منها، لتنفيذ سياسات وفكر هذا الحزب

 تصور مقترح لتطوير المرأة القيادية في المواقع اإلدارية الحكومية: 

ء القيادات كاتف الجميع ومساهمته في تحسين أداتجميع ما سبق يجعل من الضروري 
ى الجميع، وليس على المرأة وحدها، لذلك كان من الواجب يعود بالنفع علالنسائية، فتطويرها 

 .العمل على عدة مستويات وأصعدة لتحقيق التنمية الفعلية للمرأة في المواقع اإلدارية الحكومية

 حكوميةفي المواقع اإلدارية ال على صعيد المرأة: 

 :خالل ، منالمحيطين بها في بيئة العمل ختالفات الموجودة بين األفرادالتكيف مع اإل -

o   سواء في القدرات، أو الطموحات، أو طريقة التفكير اإلختالفنوعية تحديد ،
 .والتعاطي مع المشكالت

o  التعاطي مع تلك اإلختالفات بإيجابية، وذلك من خالل اإلستفادة من تلك
 .ومعالجة السلبي منها اإلختالفات،

o  مالئمة للفعل ورد الطرق التطوير قدراتها على التواصل مع ارخرين، واختيار
   .الفعل في المواقف المختلفة
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  -مستقبلها الوظيفي، فعليها تحديد أهدافها لط يخطتهتم بعملية التيجب على المرأة أن  -
بين ومراجعة تلك األهداف،  التي تريد تحقيقها، -المتوسطة، وبعيدة المدى و القصيرة، 

اإلنجاز الذي حققته، وبالتالي، إعادة ترتيب الخطط وتطويرها أو فترة وأخرى، وتقييم 
 .تصحيح مسارها

واإلهتمام  ،، ورفع كفاءتهاالمختلفةوالفنية ى تطوير مهارات المرأة اإلدارية العمل عل -
حتى أو دورات تدريبية،  أوبعملية التعليم سواء كان ذلك ضمن برامج أكاديمية رسمية، 

 .من خالل تبادل الخبرات مع ارخرين

ظهارها للمستويات اإلدارية المختلفة، وعدم  - إبراز إنجازاتها ونجاحاتها الوظيفية، وا 
فسة مع غيرها لتعزيز السماح لآلخرين بتجاهلها أو التقليل من شأنها، وخوض المنا

 .الوظيفي هاوسطحضورها في 

  تصة الحكوميةالمخالجهات على صعيد: 

تفعيل عملية الرقابه االدارية على تطبييق القيوانين فيي عملييات التوظييف ومينح الترقييات  -
 .والتأكد أن للمرأة والرجل نفس الفرص في التطور الوظيفي

تغيير الصورة النمطية للمرأة لدى المجتمع، والتعريف بمكانة المرأة في اإلسالم، وتسيليط  -
المجتميع ومشياركتها فيي المؤسسيات المختلفية، مين خيالل، الضوء على أهمية دورهيا فيي 

ة، وتوعيييية النييياس فيييي خطيييب الجمعييية، والنيييدوات يتعزييييز هيييذا الفكييير فيييي المنييياهج الدراسييي
 . الدينية المختلفة

تسليط الضوء على التجارب الناجحة لسيدات في مواقيع اتخياذ القيرار مين خيالل اإلعيالم  -
 .نيي، واإللكترو ئالمر و المسموع، و المقروء، 

 ،األنظميية التييي تمكيين المييرأة ميين الموازنيية بييين مهييام العمييل والمهييام األسييريةاللييوائح و سيين  -
، وتفعيييل نظييام العمييل عيين بعييد، أو حتييى جعييل سيياعات الييدوام أكثيير مرونيية ،ميين خييالل

 .العمل بنظام الدوام الجزئي
 – المييوظفين تفييويضللمييدراء، فييي مختلييف المواقييع اإلدارييية، علييى سيين اللييوائح المشييجعة  -

ناث  لممارسة المهام القيادية المختلفة، وذلك لتتحقق الفائدة لكال من الموظيف  –ذكور وا 
والمدير، فالمدير يتفرغ لمهام أكثر أهمية، والموظيف بخوضيه للتجربية، ييتمكن بيذلك مين 

 .تطوير قدراته في القيادة واإلدارة، ويبدأ برفع سقف طموحهم
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ة نحيييو تطيييوير القيييييادات موجهيييي وخارجيييية، ، داخلييييةعقيييد بيييرامج تدريبيييية وورشييييات عميييل -
النسائية في المواقع اإلدارية الحكومية، من الناحية اإلدارية، الفنيية، والمهيارات اإلنسيانية 

 .المختلفة
العامليية فييي المؤسسييات الحكومييية، يمكيين للمييرأة اللجييوء عييم للمييرأة اد تنظيييم وظيفيييانشيياء  -

الفنيية تبيادل الخبيرات اجية للمشيورة أو إليه في حال واجهتها أي مشيكلة، أو فيي حالية الح
 .والمهنية
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 سادسالفصل ال

 النتائج والتوصيات
 

 نتائج الدراسة :أوالً 
 الدراسة توصيات :ثانياً 
 راسات مستقبليةمقترحات لد :ثالثاً 
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فيييي هيييذا الفصيييل سييييتم تلخييييص أهيييم نتيييائج هيييذه الدراسييية، وكيييذلك أهيييم التوصييييات المقترحييية 
وفييي النهاييية يتضييمن . الرتقيياء بييأداء المييرأة القائييد فييي المواقييع اإلدارييية الحكومييية وتحسييين واقعهييال

هييذا الفصييل علييى مجموعيية مقترحيية ميين المواضيييع التييي تحتيياج لمزيييد ميين البحييث والدراسيية فييي 
 .المستقبل

 :نتائج الدراسة
ذي تمارسييه المييرأة إن الهييدف الرئيسييي ميين هييذه الدراسيية هييو التعييرف علييى السييلوك القيييادي اليي

تحسيييين أدائهيييا وتعزييييز مكانتهيييا المواقيييع اإلداريييية الحكوميييية ليصيييبح مييين الممكييين الفلسيييطينية فيييي 
بنياء عليى بيانيات واالستفادة من قدراتها المميزة، لتحقيق التغيير واالرتقاء بالمؤسسات الحكومية، 

 :وأهم ما توصلت اليه الدراسة كالتاليواقعية، ونتائج مدروسة، 
مييين فيييي أغليييب األحييييان كيييل تميييارس الميييرأة الفلسيييطينية فيييي المواقيييع اإلداريييية الحكوميييية  ،أوالً 
 :تياسلوك

فترسييم صييورة مستبشييرة للمسييتقبل، وتصييور الوسييائل التييي يمكيين ميين  :التحفيييز اإللهييامي -
 خاللها تحقيق األهداف

ثقييية، وتقيييدير مييين حولهيييا بهيييا، فهيييي و فتتصيييرف بطريقييية تبنيييي اعجييياب،  :التيييأثير المثيييالي -
 .تعتنق مبادئ وأخالق عليا، وتتجاوز مصالحها الشخصية لصالح الجماعة

ميين  القية،خ بطريقية والتفكيير بتكيار،واال اإلبييداع عليى اأتباعهي حيرضفت :التحفييز الفكيري -
 .عادة فحص الفرضيات والحلول القائمةا  خالل النظر للمشكالت بطريقة مختلفة، و 

طلوب انجازها، وتعبر عن الرضا في حيال فتحدد بوضوح المهام الم :المشروطة المكافأة -
 .تقديم المستوى المطلوب من االنجاز

 :فلسطينية في المواقع االدارية الحكومية نادرًا كل من سلوكياتتمارس المرأة ال ،ثانياً 

 .والتخلي عن مسؤولياتها، أو التدخل بعد فوات األوان: اطالق الحرية -
جيييراءات التصيييحيحة فيييي حيييال حصيييول خليييل إلا عيييدم اتخييياذ: باالسيييتثناءالسيييلبية االدارة  -

 .معين، والتدخل بعد وقوع المشكلة
 .النمط التحوليو النمط العام لقيادة المرأة ه ،ثالثاً 
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المييرأة القيادييية فييي المواقييع اإلدارييية  ةال توجييد فييروق ذات دالليية احصييائية بييين ممارسيي ،رابعاااً 
 المكافيييأةإال فيييي ممارسييية الميييرأة لبعيييد الحكومييية ألبعييياد السيييلوك القييييادي تعيييزى لنيييوع المرؤوسييين، 

قبول الرجل لها موقع وقد يكون سبب ذلك محاولة المرأة القائد لكسب  .المشروطة لصالح الذكور
 .سلطتها عليه
الميرأة القياديية فيي المواقيع اإلداريية  ةال توجيد فيروق ذات داللية احصيائية بيين ممارسي ،خامساً 

للمؤسسيية الحكومييية التييي تتبعهييا فييي ممارسييتها لكييل ميين  الحكومييية ألبعيياد السييلوك القيييادي تعييزى
 .دارة االيجابية باالستثناءاإلو االعتبارات الفردية، و ، (سلوك)التأثير المثالي : أبعاد السلوك التالية

المييرأة القيادييية فييي المواقييع اإلدارييية  ةتوجييد فييروق ذات دالليية احصييائية بييين ممارسيي ،سادساااً 
للمؤسسيية الحكومييية التييي تتبعهييا فييي ممارسييتها لكييل ميين  ادي تعييزىالحكومييية ألبعيياد السييلوك القييي

 المكافييأةلهييامي، والتحفيييز الفكييري، و ، والتحفيييز اإل(سييمات)التييأثير المثييالي : أبعيياد السييلوك التالييية
تعيزو الباحثية تليك النتيجية لطبيعية المهيام واألهيداف . المشروطة لصالح القياديات بوزارة الداخليية

ارة الداخليية تحقيقهيا، وكيذلك طبيعية المبيادئ واألفكيار والعقييدة التيي يعتنقهييا التيي يتوجيب عليى وز 
 .العاملون بها

الميييرأة القياديييية فيييي المواقيييع اإلداريييية  ةتوجيييد فيييروق ذات داللييية احصيييائية بيييين ممارسييي ،ساااابعاً 
ة دارة السيييلبية باالسيييتثناء بيييين القيادييييات فيييي كيييل مييين وزارة الداخليييياإل ُبعيييد سيييلوكياتالحكوميييية ل

والمالييية لصييالح القياديييات فييي وزارة المالييية، والقياديييات فييي كييل ميين وزارة الداخلييية وشييؤون المييرأة 
لطبيعييية األزمييات التييي قيييد الفييروق تعييزو الباحثييية تلييك . لصييالح القياديييات فييي وزارة شيييؤون المييرأة

ن وأميييان تواجههيييا وزارة الداخليييية قيييي حيييال اإلخفييياق فيييي إدارة بيييوادر أيييية أزمييية، وتأثيرهيييا عليييى أمييي
المييييواطنين، بينمييييا كييييل ميييين وزارة المالييييية وشييييؤون المييييرأة يتييييأثران بالبيروقراطييييية التييييي تتسييييم بهييييا 

 .المؤسسات الحكومية، وهذا يؤثر على سرعة االستجابة لمؤشرات أي أزمة
الميييرأة القياديييية فيييي المواقيييع اإلداريييية  ةتوجيييد فيييروق ذات داللييية احصيييائية بيييين ممارسييي ،ثامنااااً 
يات ُبعد اطالق الحرية بيين القيادييات فيي كيل مين وزارة الداخليية والماليية لصيالح سلوكالحكومية ل

القياديات في وزارة المالية، والقياديات في كيل مين وزارة الداخليية وشيؤون الميرأة لصيالح القيادييات 
 تعيزو الباحثية تليك الفيروق أيضيًا لتيأثر كيل مين وزارة الماليية ووزارة شيؤون. في وزارة شؤون الميرأة

 إليى مشكالتاالستجابة لل تأخيرالمرأة بالبيروقراطية المتفشية في النظام الحكومي والتي تتسبب ب
 .المسؤولية تحمل م التهرب منفيت السيطرة، نطاق عن تخرج أن
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المييرأة القيادييية فييي المواقييع اإلدارييية  ةال توجييد فييروق ذات دالليية احصييائية بييين ممارسيي ،تاسااعاً 
تعيزو . ع العياملسنوات خبيرة المرؤوسيين فيي العميل بالقطيا القيادي تعزىالحكومية ألبعاد السلوك 

الباحثيية تلييك النتيجيية لوحييدة الظييروف التنظيمييية التييي يعايشييها الموظفييون وبالتييالي يقييدرون سييلوك 
 .القادة بنفس الطريقة

 المييرأة القيادييية فييي المواقييع اإلدارييية ةال توجييد فييروق ذات دالليية احصييائية بييين ممارسيي ،عاشااراً 
تعيزو الباحثية تليك النتيجية . لحالة المرأة القائد االجتماعيية الحكومية ألبعاد السلوك القيادي تعزى
 .الوقت نفس في والمشكالت المهام من العديدلطبيعة المرأة التي تمكنها من معالجة 

الميييرأة القياديييية فيييي المواقيييع  ةفيييروق ذات داللييية احصيييائية بيييين ممارسيييال توجيييد  أحاااد عشااار،
 .للمهام المكلفة بها ة الحكومية ألبعاد السلوك القيادي تعزىاإلداري

فيي المواقيع اإلداريية  الميرأة القياديية ةذات داللية احصيائية بيين ممارسيتوجيد فيروق  ،إثنا عشر
دارة االيجابييية والسييلبية باالسييتثناء لصييالح القياديييات المكلفييات بمهييام اإلعييد بُ سييلوكيات الحكومييية ل
باحثيية تلييك الفييروق، لطبيعيية المهييام المطلوبيية ميين المكلييف بمنصييب المييدير تعييزو ال. المييدير العييام

العييام والتييي تتوسييط مهييام اإلدارة العليييا والمتوسييطة، حيييث تتجييه المييدير العييام لتفييويض موظفيهييا 
بتنفيييذ األميييور الفنيييية، ليتسيينى لهيييا رسيييم السياسييات والخطيييط المتعلقييية بعمييل الوحيييدة التيييي تشيييرف 

 .عليها
المييرأة القياديييية فيييي المواقيييع  ةفيييروق ذات داللييية احصييائية بيييين ممارسيييوجييد ال ت ،ثالثاااة عشااار

 .منصب المكلفة بهلللطريقة وصولها ل اإلدارية الحكومية ألبعاد السلوك القيادي تعزى

 :توصيات الدراسة
تصييور مقتيرح لتمكييين تيم وضيع  تها،جابيية عليى أسييئلبعيد تحلييل اسييتجابات عينية الدراسية، واإل

تحسين قدراتها القيادية واإلدارية والرقي بمسيتوى ة في المواقع اإلدارية الحكومية و القيادات النسائي
ذليييك تقيييديم بالباحثييية فقيييد أوصيييت . الداريييية الحكوميييية بشيييكل عيييامالقييييادات اإلداريييية فيييي المواقيييع ا

 تعزييزتحميل رسيالة لوزارة شؤون المرأة، على اعتبار أنهيا الجهية الرسيمية الحكوميية التيي  المقترح
 خييالل ميين وثقافييياً  ،سياسييياً و  ،قانونييياً و  ،اجتماعييياً و  ،ً اقتصيياديا وتمكينهيياالفلسييطينية  المييرأة اتقييدر 

وزارة شؤون )، نهض بالمرأة الفلسطينيةلتالمختلفة  الجهات من العديدالتنسيق مع ، و متعددة برامج
:طية التنموييةخالتليك تنفييذ  فيي (16)اإلستعانة بالجدول رقيم  يمكن للوزارة، بحيث 45(المرأة، نت

                                                
45 http://www.mowa.gov.ps/mowa/innerpage.php?action=staticpage&id=4, (20-07-2015). 

http://www.mowa.gov.ps/mowa/innerpage.php?action=staticpage&id=4
http://www.mowa.gov.ps/mowa/innerpage.php?action=staticpage&id=4
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 التوصيات الدراسة وآليات تنفيذها بحسب النتائج: 46جدول 

 آليات التنفيذ التوصيات النتائج #

0 
تمارس المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية 
لنمط القيادة التحولية بدرجة عالية، وهو نمط قيادي 

 .فعال

 .ب القياديةمناصتمكين المرأة في ال -
 .من الوصول لتلك المناصبتمكين المرأة  -

التنسيق مع ديوان الرقابة اإلدارية بشأن تفعيل دور الرقابة  -
رقابه االدارية وتعزيز دور ال تفعيلالعمل على بشكل أكبر 

تطبيق القوانين في عمليات التوظيف ومنح الترقيات في 
 .لوظيفيوالتأكد أن للمرأة والرجل نفس الفرص في التطور ا

عمل موجهة نحو المرأة العاملة  قد برامج تدريبية وورشع -
تهدف لتوعيتها وتطوير إدراكها بشأن مستقبلها الوظيفي 

 . وكيفية التخطيط له

5 

إن ممارسة المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية 
التأثير المثالي، والتحفيز : الحكومية كل من سلوكيات

فأة المشروطة، يجعل من المرأة اإللهامي والفكري، والمكا
 .شخص محفز جدًا نحو تحقيق األهداف

2 

تمارس المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية 
طالق ا  اإلدارة السلبية باالستثناء، و : كل من سلوكيات

الحرية، بشكل نادر جدًا وهذا يدل على حضورها الفاعل، 
 .هتمامها بالعملاو 

. 
ن لقيادة المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية تقييم ارخري

 .الحكومية بالفعالية العالية، وتحقيقها ألهداف التنظيم

2 
تمارس المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية 

 .عتبارات الفردية بشكل متوسطسلوكيات مراعاة اال
تطوير قدرات المرأة في المهارات اإلنسانية 

اصة القدرات المتعلقة بالتواصل مع المختلفة، خ
ارخرين، وآليات الفعل ورد الفعل، والتكيف مع 

ستفادة منها بشكل الالتباينات المحيطة بها وا
 . ايجابي

موجهة نحو تطوير القيادات  عمل شوور عقد البرامج التدريبية 
النسائية في المواقع اإلدارية الحكومية في جانب المهارات 

، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني فةاإلنسانية المختل
 .المختصة

 
9 

تمتلك المرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية 
القدرة على استخراج الطاقات االستثنائية لدى مرؤوسيها 

 .بشكل متوسط
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 آليات التنفيذ التوصيات النتائج #

9 

تتأثر المرأة في المواقع اإلدارية الحكومية بنمط القيادة 
 .تي تعمل بهاالعام في المؤسسة الحكومية ال

تطوير المهارات القيادية لدى القيادات اإلدارية 
في المؤسسات الحكومية بشكل عام من ذكور 

ناث  .وا 

عمل، داخلية وخارجية، موجهة  وورشعقد برامج تدريبية  -
نحو تطوير القيادات في المواقع اإلدارية الحكومية، من 

تلفة الناحية اإلدارية، الفنية، والمهارات اإلنسانية المخ
 .المختصة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام، والمنظمات

العمل على سن لوائح مشجعة للمدراء، في مختلف المواقع  -
اإلدارية، على تفويض الموظفين لممارسة المهام القيادية 
المختلفة ليتمكنوا من تطوير قدراتهم في القيادة واإلدارة، ورفع 

 .طموحاتهم المستقبليةسقف 

7 

لرضا عن قيادة المرأة بالرغم من فعاليتها ضعف ا
 .التنظيمية وممارستها لنمط قيادي فعال

تغيير الصورة النمطية المالصقة للمرأة الناتجة 
جتماعية والتي تضع المرأة في عن التنشئة اال

 .جتماعية محدودةاأدوار 

تغيير الصورة النمطية اعداد مواد إعالمية تثقيفية تهدف ل -
تمع، والتعريف بمكانة المرأة في اإلسالم، للمرأة لدى المج

وتسليط الضوء على أهمية مشاركتها في المؤسسات 
المختلفة، من خالل، تعزيز هذا الفكر في المناهج الدراسية، 

 .وتوعية الناس في خطب الجمعة، والندوات الدينية المختلفة
تسليط الضوء على التجارب الناجحة لسيدات في مواقع اتخاذ  -

من خالل اإلعالم المقروء، والمسموع، والمرئي، القرار 
 .واإللكتروني

مهمته دعم اللمرأة  ابع غير رسميذو طانشاء تنظيم وظيفي  -
وتشبيكها بمن يقدم لها  العاملة في المؤسسات الحكومية،

بحيث يمكن للمرأة اللجوء إليه في حال واجهتها  الدعم الالزم،
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 آليات التنفيذ التوصيات النتائج #
للمشورة أو تبادل  تهاحاج حالأي مشكلة من أي نوع، أو في 

، سواء كان ذلك التنظيم ضمن الهيكل الخبرات الفنية والمهنية
 .التنظيمي لوزارة شؤون المرأة أو حتى خارجه

توفير برامج أكاديمية رسمية، أو دورات تدريبية متقدمة، أو  -
مستوى المرأة تطوير حتى عقد لقاءات لتبادل الخبرات ل

 ورفع كفاءتها المختلفةنية اإلدارية والف هامهاراتاألكاديمي و 

7 

تظهر الدراسات السابقة بأن من أبرز معيقات وصول 
 .المرأة لمراكز اتخاذ القرار هي المسؤوليات األسرية

مساعدة المرأة في لعب كافة األدوار المنوطة بها 
بكفاءة عالية وتمكينها من ممارسة دورها 

 .اإلجتماعي والوظيفي بشكل متوازن

شريعية تجعل من ساعات الدوام الرسمية اعداد مقترحات ت -
أكثر مرونة، وتفعيل نظام العمل عن بعد، أو حتى نظام 

 .الدوام الجزئي
عقد نشاطات غير رسمية تستهدف النساء العامالت في  -

الهدف منها الترفيه وتدريب المرأة على المؤسسات الحكومية، 
ة بها المكلفالناتجة عن المهام النفسية تفريغ الضغوط تقنيات 

 .العمل واألسرةفي 
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 :مقترحات لدراسات مستقبلية
 .توسيع عينة البحث وجعلها تشمل العاملين في الضفة الغربيةذه الدراسة مع إعادة ه -
 .دراسة الفروق بين السلوك القيادي للرجل والمرأة في المواقع اإلدارية الحكومية بفلسطين -

 .في المواقع اإلدارية الحكومية بفلسطيندراسة الفروق بين نتائج قيادة المرأة والرجل  -
دراسة السلوك القيادي للمرأة الفلسطينية في مواقع اتخاذ القرار في المنظمات األهلية  -

 .والشركات الخاصة
نية في كل من مؤسسات القطاع دراسة مقارنة بين السلوك القيادي للمرأة الفلسطي -

 .، واألهلي والخاصالحكومي

مكانة المرأة العاملة في مؤسسات القطاع المرأة في تعزيز تقييم أداء وزارة شؤون  -
 .الحكومي

 .حكوميةدراسة معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في المؤسسات ال -
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 المصادر والمراجع

 
 المراجع باللغة العربية :أوالً 
 المراجع باللغة اإلنجليزية :اً ثاني
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 :المراجع باللغة العربية: أوالً 

 :لمراجع المطبوعةا
 .القرآن الكريم -
درجة ممارسة مديرات محافظة الزرقاء (: "5100. )أبو تينة، عبداهلل، والقاسم، نور -

دراسات، العلوم ". لألنماط اإلدارية والقيادية قي مدارسهن من وجهة نظر المعلمات
 (..00-011 ص ص)، 0، ملحق 27، مجلد التربوية

ات اإلجتماعية وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار لدى المهار (: "5117. )أبو حلو، نعمة -
غزة،  –مركز شؤون المرأة ". القيادات النسوية في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني

 .فلسطين
دار الفرقان ". حقوق المرأة المدنية والسياسية في اإلسالم(: "5111. )أبو فارس، محمد -

 .للنشر والتوزيع، األردن
جامعة النجاح (". دراسة مقارنة)دور المرأة السياسي في اإلسالم (: "5119). بدران، إيمان -

  (.رسالة ماجستير غير منشورة. )الوطنية، فلسطين
الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام "(: 5112. )جبر، دينا -

رسالة ماجستير ). نجامعة النجاح الوطنية، فلسطي. "في محافظات شمال الضفة الغربية
 .(غير منشورة

 ".مناهج البحث العلمي(: "5100. )الجديلي، ربحي -
سلسلة أدوات ". القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان(: "5101. )الجرجاوي، زياد -

 . مطبعة أبناء الجراح، فلسطين. 5البحث العلمي، ط
قضايا : والرجل في فلسطينالمرأة (: ".510. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -

حصاءات  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين". .510، وا 

قضايا : المرأة والرجل في فلسطين(: "5102. )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -
حصاءات  .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين". 5102، وا 
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التي تتميز بها المرأة القيادية األردنية  السمات والمهارات"(: 5100. )الحسين، إيمان -
-02.ص ص )، .+2، عدد 59، مجلد مجلة جامعة دمشق". والمعوقات التي تواجهها

.92). 
دارة األفراد(: "0779. )حنفي، عبد الغفار، والقزاز، حسين - الدار ". السلوك التنظيمي وا 

 .الجامعية، مصر
لدى المدراء في المنظمات الحكومية النمط القيادي السائد (: ".511. )الخطيب، مازن -

رسالة ماجستير غير . )غزة، فلسطين –الجامعة اإلسالمية  ".الفلسطينية في محافظات غزة
 (.منشورة

دار التراث، . .ط". القيادة اإلسالم وقضايا المرأة المعاصرة(: ".077. )الخولي، البهي -
 . مصر

م في تمكين المرأة بالمناصب القيادية دور ديوان الموظفين العا(: ".510. )الديراوي، نور -
 (.رسالة ماجستير غير منشورة. )غزة، فلسطين –الجامعة اإلسالمية ". الحكومية

ديوان ". GPC 5177-5175التقرير السنوي (: "5102. )ديوان الموظفين العام -
 .الموظفين العام، فلسطين، رام اهلل

سلوك القيادي في مؤسسات التعليم معوقات ممارسة المرأة لل(: "5117. )الرقب، مؤمنة -
رسالة ). ، فلسطينغزة - الجامعة اإلسالمية". العالي بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها

 .(ماجستير غير منشورة
 –مكتبة جرير . 2ط". صناعة القائد(: ".511. )السويدان، طارق، وباشراحيل، فيصل -

جدة،  –جدة، مكتبة تهامة  –اء الرياض، دار األندلس الخضر  –الرياض، مكتبة العبيكان 
 .لبنان –الكويت، دار ابن حزم  –مجموعة اإلبداع 

مشكالت تبؤ المرأة للموقع القيادي من وجهة (: "5110. )الشهابي، أنعام، ومحمد، موفق -
التحديات  مواجهة في اإلبداعية القيادة مؤتمر". (التجربة العراقية)نظر القيادات النسائية  

 .اإلدارية، مصر للتنمية العربية المنظمة (.925-900ص ص ) :العربية ةلإلدار  المعاصرة
 .دار البداية، األردن". القيادة ودورها في العملية اإلدارية(: "5117. )عبوي، زيد -



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 111الصفحة 

األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس الخاصة (: "5105. )العجارمة، موافق -
".  نظر المعلمين في محافظة العاصمة عمانوعالقتها بمستوى جودة التعليم من وجهة 

 (.رسالة ماجستير غير منشورة. )جامعة الشرق األوسط، األردن
المؤتمر السنوي الرابع في اإلدارة، . "المرأة وأنماط القيادة اإلدارية"(: 5112. )علي، ابتهاج -

، 5112أكتوبر  09-02: القيادة اإلبداعية لتطوير وتنمية المؤسسات في الوطن العربي
 .جامعة الدول العربية، سوريا(. 299-2.0ص ص )

دار النهضة ". أحكام تصرفات المرأة في الشريعة اإلسالمية(: "5119. )علي، كوثر -
 .العربية، مصر

السمات القيادية المفضلة لدى القادة األكاديميين واإلداريين (: "5119. )عليمات، صالح -
 (.599-5.0ص ص )، 5، عدد 55د ، مجلمجلة جامعة دمشق". في جامعة اليرموك

 .حمود الشريف: ترجمة". الرجال من المريخ والنساء من الزهرة(: "0775. )غراي، جون -

دار غريب للطباعة والنشر ". السلوك القيادي وفعالية اإلدارة(: "0775. )فرج، طريف -
 .والتوزيع، مصر

الحكومية الفلسطينية دور المرأة في صنع القرار في المؤسسات "(: 5105. )القطب، روال -
 .(رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة النجاح الوطنية، فلسطين. ("7992-5171)
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 (7)ملحق رقم 
 فقرات المقياس األصلية

1. Provides me with assistance in exchange for my efforts. 

2. Re-examines critical assumptions to question whether they are appropriate. 

3. Fails to interfere until problems became serious. 

4. Focuses attention on irregularities, mistakes, exceptions, and deviations from 
standards. 

5. Avoids getting involved when important issues arise. 

6. Talks about his/her most important values and beliefs. 

7. Is absent when needed. 

8. Seeks differing perspectives when solving problems. 

9. Talks optimistically about the future. 

10. Instills pride in me for being associated with his/her. 

11. Discusses in specific terms who is responsible for achieving performance 
targets. 

12. Waits for things to go wrong before taking action. 

13. Talks enthusiastically about what needs to be accomplished. 

14. Specifies the importance of having a strong sense of purpose. 

15. Spends time teaching and coaching. 

16. Makes clear what one can expect to receive when performance goals are 
achieved. 

17. Shows that he/she is a firm believer in “if it ain’t broke, don’t fix it”. 
18. Goes beyond self-interests for the good of the group. 

19. Treats me as individual rather than just as a member of a group. 

20. Demonstrates that problems must become chronic before taking action. 

21. Acts in ways that builds my respect. 

22. Concentrates his/her full attention on dealing with mistakes, complaints, and 
failures. 

23. Considers the moral and ethical consequences of decisions. 

24. Keeps track of all mistakes. 

25. Displays a sense of power and confidence. 

26. Articulates a compelling vision of the future. 

27. Directs my attention toward failures to meet standards. 
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28. Avoids making decisions. 

29. Considers me as having different needs, abilities, and aspirations from others. 

30. Gets me to look at problems from many different angles. 

31. Helps me to develop my strengths. 

32. Suggests new ways of looking at how to complete assignments. 

33. Delays responding to urgent questions. 

34. Emphasizes the importance of having a collective sense of mission. 

35. Expresses satisfaction when I meet expectations. 

36. Expresses confidence that goals will be achieved. 

37. Is effective in meeting my job-related needs. 

38. Uses methods of leadership that are satisfying. 

39. Gets me to do more than I expected to do. 

40. Is effective in representing me to higher authority. 

41. Works with me in a satisfactory way. 

42. Heightens my desire to succeed. 

43. Is effective in meeting organizational requirements. 

44. Increases my willingness to try harder. 

45. Leads a group that is effective. 
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 (5)ملحق رقم 
 مترجمة للعربية ومدققة لغوياً فقرات المقياس 
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 (4)ملحق رقم 
 اإلستبانة بشكلها النهائي
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 األخت الكريمة،،/ األخ الكريم 

 هللا وبركاته،، السالم عليكم ورحمة

 

 استبانة بحث / الموضوع 

 

لوك الس"أرجو منكم التكرم بتعبئة االستبانة المرفقة والتي هي جزء من إجراءات بحث بعنوان 

وذلك ضمن متطلبات الحصول  "للمرأة الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكوميةالقيادي 

ترك بين أكاديمية اإلدارة والسياسة على درجة الماجستير في برنامج اإلدارة والقيادة المش

 .وجامعة األقصى

إن الهدف من هذه االستبانة التعرف على السمات القيادية للمرأة في المراكز اإلدارية في 

المؤسسات الحكومية من وجهة نظر العاملين تحت إشرافها، وبالتالي، وضع خطة لالرتقاء 

وضوعي ودقيق يجعل من نتائج البحث أكثر فاإلجابة على فقرات هذه األداة بشكل م. بأدائها

موضوعية، وأكثر قدرة على تحقيق أهداف البحث وبالتالي خدمة القطاع العام بشكل خاص 

 .والمجتمع الفلسطيني بشكل عام

 ولكم جزيل الشكر لحسن تعاونكم،،

 

   الباحثة

 مشتهى/ همسة محمد كريم 

 :مالحظة

 .راض البحث العلمي، وتخضع للسرية التامةالمعلومات التي سيتم الحصول عليها هي ألغ
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 :الجزء األول، البيانات الشخصية

 :الجنس -1

 أنثى □   ذكر  □
 

 : ......................................................المؤسسة/ الوزارة  -2
 

 :سنوات العمل في القطاع العام -3

 15إلى  11من  □  سنوات 11إلى  5من  □  سنوات 5أقل من  □

 اتسنو

 سنوات 15أكثر من □ 

 :الجزء الثاني، بيانات الرئيسة المباشرة

 :حالتها اإلجتماعية -1

 غير متزوجة □  متزوجة □
 

 :المهام المكلفة بها -2

 وزيرة□   وكيلة وزارة□   مديرة عام□   مديرة دائرة□ 

 غير ذلك□ 
 

 :طريقة وصولها لمنصبها الحالي -3

 غير ذلك□  ن عبر مسابقة تعيي□  تعيين بقرار وزير□  ترقية مستحقة □ 

 :الجزء الثالث، ممارساتها القيادية

 نادرا   أبدا   البيان #
في 
بعض 
 األحيان

في أغلب 
 األحيان

 دائما  

1 
تقدم لي المساعدة مقابل الحصول على المزيد من 

 جهودي
     

2 
تقوم بإعادة فحص الفرضيات الحساسة للتحقق من 

 مالئمتها
     

      المشكالت إلى أن تصبح خطيرة تقصر في التدخل في 3

4 
تركز اهتمامها على المخالفات، األخطاء، االستثناءات، 

 واالنحرافات عن المعايير
     

      تتجنب االنخراط في حال ظهور قضايا مهمة 5

      تتحدث عن أهم معتقداتها وقيمها 6

      غائبة في حال الحاجة إليها 7

      ختلفة عند حل المشكالتتبحث عن وجهات نظر م 8

      تتحدث بتفاؤل عن المستقبل 9

      تغرس بي الفخر الرتباطي بها 11

11 
تناقش بعبارات محددة من المسؤول عن تحقيق أهداف 

 العمل
     

 مقابل اإلجابة المختارة( ×)الرجاء وضع إشارة 
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 نادرا   أبدا   البيان #
في 
بعض 
 األحيان

في أغلب 
 األحيان

 دائما  

      اءتنتظر حتى تسوء األمور لتتخذ أي إجر 12

      تتحدث بحماسة عن ما يجب إنجازه 13

      تحدد األهمية من وجود إحساس قوي بالهدف 14

      ُتخصص وقت لتعليم وتدريب اآلخرين 15

16 
تبين بوضوح ما يمكن أن يتوقع الفرد الحصول عليه 

 في حال تحقيق أهداف العمل
     

17 
كسور، فال إن لم يكن م"يتضح بأنها تؤمن بالمقولة 

 "تصلحه
     

      تتجاوز مصالحها الشخصية لصالح الجماعة 18

19 
تتعامل معي بصفتي كفرد وليس فقط بصفتي عضو في 

 فريق
     

21 
ُتظهر بوضوح أن المشاكل يجب أن تصبح مزمنة قبل 

 اتخاذها أي إجراء
     

      تتصرف بطريقة َتبني احترامي 21

22 
للتعامل مع األخطاء، الشكاوى،  ُتركز كامل انتباهها

 واإلخفاقات
     

23 
تأخذ بعين االعتبار التبعات األخالقية واألدبية ألي 

 قرار
     

      تّتبع كافة األخطاء 24

      ُتظهر الشعور بالقوة والثقة 25

      تعبر عن رؤية مقنعة للمستقبل 26

      لمعاييرتوجه انتباهي نحو اإلخفاقات من أجل تلبية ا 27

      تتجنب اتخاذ القرارات 28

29 
تأخذ بعين االعتبار أن لدي حاجات، قدرات، وتطلعات 

 تختلف عن اآلخرين
     

      تجعلني أرى المشكالت من عدة زوايا مختلفة 31

      تساعدني في تطوير مواطن القوة لدي 31

      تقترح طرق جديدة للبحث في كيفية انجاز المهام 32

      ُتؤجل االستجابة للمسائل الملحة 33

      تؤكد على أهمية وجود إدراك جماعي للمهمة 34

      تعبر عن الرضا في حال لبيت التوقعات 35

      تعبر عن الثقة بأن األهداف سيتم تحقيقها 36

      ناجحة في تلبية حاجاتي المتعلقة بالعمل 37

      ضيةتستخدم طرق قيادية مر 38

      تجعلني أقوم بأكثر من ما كنت أتوقع من نفسي أن أفعل 39

      ناجحة في تمثيلي أمام السلطة العليا 41

      تعمل معي بطريقة مرضية 41

      تزيد رغبتي في النجاح 42

      ناجحة في تلبية متطلبات المنظمة 43

      تزيد من رغبتي في المحاولة بشكل أكبر 44

      تقود مجموعة فعالة 45
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 (3)ملحق رقم 
 كتاب تيسير مهمة باحث من قبل أكاديمية اإلدارة والسياسة
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 (2)ملحق رقم 
 الموافقات الرسمية على توزيع اإلستبانة في الوزارات
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 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 (6)ملحق رقم 
 نىلألد درجة األعلى من وترتيبها محاور المقياس كل فقرات من فقرة كلنتائج 

 :جميع فقرات السلوك
 التكرارات والمتوسطات االنحرافات المعيارية والوزن النسبي كافة فقرات أبعاد السلوك القيادي الثالثة: 41 جدول

مجموع  الفقرة #
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
قيمة  "ت"قيمة  النسبي

 الداللة
 0.000 14.468 82.95 0.968 4.148 618 قوة والثقةُتظهر الشعور بال 1
 0.000 13.144 81.61 1.003 4.081 608 تتحدث بحماسة عن ما يجب إنجازه 2
 0.000 12.133 81.21 1.067 4.060 605 تتصرف بطريقة َتبني احترامي 3

4 
تأخذ بعين االعتبار التبعات األخالقية 

 0.000 11.237 79.73 1.072 3.987 594 واألدبية ألي قرار

 0.000 10.963 77.58 0.979 3.879 578 تعبر عن الرضا في حال لبيت التوقعات 5

6 
تحدد األهمية من وجود إحساس قوي 

 بالهدف
576 3.866 0.970 77.32 10.893 0.000 

7 
تعبر عن الثقة بأن األهداف سيتم 

 تحقيقها
575 3.859 1.027 77.18 10.212 0.000 

 0.000 8.516 75.97 1.145 3.799 566 ل عن المستقبلتتحدث بتفاؤ  8
 0.000 8.253 74.63 1.082 3.732 556 تعبر عن رؤية مقنعة للمستقبل 9

10 
تؤكد على أهمية وجود إدراك جماعي 

 للمهمة
551 3.698 1.018 73.96 8.368 0.000 

 0.000 6.619 72.08 1.114 3.604 537 تساعدني في تطوير مواطن القوة لدي 11
 0.000 5.794 72.08 1.272 3.604 537 تغرس بي الفخر الرتباطي بها 12

13 
تناقش بعبارات محددة من المسؤول عن 

 تحقيق أهداف العمل
527 3.537 0.962 70.74 6.811 0.000 

14 
ُتركز كامل انتباهها للتعامل مع 
 0.000 6.054 70.60 1.069 3.530 526 األخطاء، الشكاوى، واإلخفاقات

15 
تجعلني أرى المشكالت من عدة زوايا 

 مختلفة
522 3.503 1.094 70.07 5.614 0.000 

16 
تأخذ بعين االعتبار أن لدي حاجات، 
 قدرات، وتطلعات تختلف عن ارخرين

520 3.490 0.970 69.80 6.166 0.000 



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

مجموع  الفقرة #
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة  "ت"قيمة 
 الداللة

17 
تقترح طرق جديدة للبحث في كيفية 

 انجاز المهام
517 3.470 1.136 69.40 5.046 0.000 

18 
تبحث عن وجهات نظر مختلفة عند حل 

 المشكالت
516 3.463 1.217 69.26 4.646 0.000 

19 
توجه انتباهي نحو اإلخفاقات من أجل 

 تلبية المعايير
509 3.416 1.097 68.32 4.629 0.000 

 0.000 4.015 68.05 1.224 3.403 507 تّتبع كافة األخطاء 20

21 
ن يتوقع الفرد تبين بوضوح ما يمكن أ

الحصول عليه في حال تحقيق أهداف 
 العمل

506 3.396 1.077 67.92 4.488 0.000 

22 
تتجاوز مصالحها الشخصية لصالح 

 الجماعة
504 3.383 1.277 67.65 3.658 0.000 

23 
تقوم بإعادة فحص الفرضيات الحساسة 

 للتحقق من مالئمتها
501 3.362 1.092 67.25 4.052 0.000 

 0.007 2.745 65.10 1.134 3.255 485 خصص وقت لتعليم وتدريب ارخرينتُ  24
 0.119 1.569 63.09 1.201 3.154 470 تتحدث عن أهم معتقداتها وقيمها 25

26 
تقدم لي المساعدة مقابل الحصول على 

 المزيد من جهودي
458 3.074 1.331 61.48 0.677 0.499 

27 
تتعامل معي بصفتي كفرد وليس فقط 

 0.052 1.960- 55.84 1.296 2.792 416 صفتي عضو في فريقب

 0.004 2.911- 54.09 1.238 2.705 403 ُتؤجل االستجابة للمسائل الملحة 28

29 
تركز اهتمامها على المخالفات، 

األخطاء، االستثناءات، واالنحرافات عن 
 المعايير

391 2.624 1.323 52.48 -3.468 0.001 

 0.000 7.372- 46.31 1.134 2.315 345 اراتتتجنب اتخاذ القر  30

31 
إن لم يكن "يتضح بأنها تؤمن بالمقولة 

 "مكسور، فال تصلحه
324 2.174 1.212 43.49 -8.313 0.000 

32 
تتجنب االنخراط في حال ظهور قضايا 

 مهمة
294 1.973 1.059 39.46 -11.839 0.000 

 0.000 10.895- 39.46 1.150 1.973 294ُتظهر بوضوح أن المشاكل يجب أن  33



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

مجموع  الفقرة #
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة  "ت"قيمة 
 الداللة

 قبل اتخاذها أي إجراءتصبح مزمنة 

34 
تقصر في التدخل في المشكالت إلى أن 

 تصبح خطيرة
274 1.839 0.938 36.78 -15.114 0.000 

 0.000 16.568- 34.63 0.935 1.732 258 غائبة في حال الحاجة إليها 35
 0.000 16.556- 33.83 0.965 1.691 252 تنتظر حتى تسوء األمور لتتخذ أي إجراء 36

 :القيادة التحويلية
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات نمط القيادة التحولية وكذلك ترتيبها: 42جدول 

مجموع  الفقرة #
االنحراف  المتوسط االستجابات

 المعياري
الوزن 
قيمة    Tقيمة  النسبي

 المعنوية
الترتي
 ب

 10 0.000 5.794 72.08 1.272 3.604 537 تغرس بي الفخر الرتباطي بها 1

2 
تتجاوز مصالحها الشخصية لصالح 

 الجماعة
504 3.383 1.277 67.65 3.658 0.000 16 

 3 0.000 12.133 81.21 1.067 4.060 605 تتصرف بطريقة تبني إحترامي 3
 1 0.000 14.468 82.95 0.968 4.148 618 بالقوة والثقةتظهر الشعور  4
 19 0.119 1.569 63.09 1.201 3.154 470 تتحدث عن أهم معتقداتها وقيمها 5

6 
تحدد األهمية من وجود إحساس قوي 

 بالهدف
576 3.866 0.970 77.32 10.893 0.000 5 

7 
تأخذ بعين االعتبار التبعات 
 األخالقية واألدبية ألي قرار

594 3.987 1.072 79.73 11.237 0.000 4 

تؤكد على أهمية وجود إدراك جماعي  8
 للمهمة

551 3.698 1.018 73.96 8.368 0.000 9 

9 
تخصص وقت لتعليم وتدريب 

 ارخرين
485 3.255 1.134 65.10 2.745 0.007 18 

10 
تتعامل معي بصفتي كفرد وليس فقط 

 بصفتي عضو في فريق
416 2.792 1.296 55.84 -1.960 0.052 20 

11 
تأخذ بعين اإلعتبار أن لدي حاجات، 

وتطلعات تختلف عن   قدرات،
 ارخرين

520 3.490 0.970 69.80 6.166 0.000 13 

 11 0.000 6.619 72.08 1.114 3.604 537تساعدني في تطوير مواطن القوة  12



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

مجموع  الفقرة #
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة    Tقيمة 
 المعنوية

الترتي
 ب

 لدي
 7 0.000 8.516 75.97 1.145 3.799 566 تتحدث بتفاؤل عن المستقبل 13
 2 0.000 13.144 81.61 1.003 4.081 608 تعبر عن رؤية مقنعة للمستقيل 14

15 
تعبر عن الثقة بأن األهداف سيتم 

 تحقيقها
556 3.732 1.082 74.63 8.253 0.000 8 

 6 0.000 10.212 77.18 1.027 3.859 575 تتحدث بحماسة عن ما يجب إنجازه 16

17 
يات تقوم بإعادة فحص الفرض

 الحساسة للتحقق من مالئمتها
501 3.362 1.092 67.25 4.052 0.000 17 

18 
تبحث عن وجهات نظر مختلفة عند 

 حل المشكالت
516 3.463 1.217 69.26 4.646 0.000 15 

19 
تجعلني أرى المشكالت من عدة 

 زاوية مختلفة
522 3.503 1.094 70.07 5.614 0.000 12 

في كيفية  تقترح طرق جديدة للبحث 20
 انجاز المهام

517 3.470 1.136 69.40 5.046 0.000 14 

 :القيادة التبادلية
 التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات نمط القيادة التبادلية وكذلك ترتيبها: 49جدول 

مجموع  الفقرة #
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة  Tقيمة 
 المعنوية

 الترتيب

1 
تقدم لي المساعدة مقابل الحصول 
 على المزيد من المجهود من قبلي

458 3.074 1.331 61.48 0.677 0.499 7 

2 
تناقش بعبارات محددة من المسؤول 

 عن تحقيق أهداف العمل
527 3.537 0.962 70.74 6.811 0.000 2 

3 
ين بوضوح ما يمكن أن يتوقع الفرد تب

الحصول عليه في حال تحقيق 
 أهداف العمل

506 3.396 1.077 67.92 4.488 0.000 6 

4 
تعبر عن الرضا في حال لبيت 

 التوقعات
578 3.879 0.979 77.58 10.963 0.000 1 

5 
تركز اهتمامها على المخالفات، 

األخطاء، اإلستثناءات، واإلنحرافات 
391 2.624 1.323 52.48 -3.468 0.001 8 



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

مجموع  الفقرة #
 االستجابات

االنحراف  المتوسط
 المعياري

الوزن 
 النسبي

قيمة  Tقيمة 
 المعنوية

 الترتيب

 رعن المعايي

6 
تركز كامل انتباهها للتعامل مع 
 األخطاء، الشكاوي، واإلخفاقات

526 3.530 1.069 70.60 6.054 0.000 3 

 5 0.000 4.015 68.05 1.224 3.403 507 تتتبع كافة األخطاء 7

8 
توجه انتباهي نحو اإلخفاقات من 

 أجل تلبية المعايير
509 3.416 1.097 68.32 4.629 0.000 4 

 :االنطوائية/السلبيةالقيادة 
 االنطوائية وكذلك ترتيبها/التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات نمط القيادة السلبية: 31جدول 

مجموع  الفقرة #
االنحراف  المتوسط االستجابات

اريالمعي  
الوزن 
قيمة    Tقيمة  النسبي

 الترتيب المعنوية

1 
تقصر في التدخل في المشكالت 

 إلى أن تصبح خطيرة
274 1.839 0.938 36.78 -15.114 0.000 6 

2 
تنتظر حتى تسوء األمور لتتخذ أي 

 إجراء
252 1.691 0.965 33.83 -16.556 0.000 8 

3 
إن لم "يتضح بأنها تؤمن بالمقولة 

 3 0.000 8.313- 43.49 1.212 2.174 324 "، فال تصلحهيكن مكسور

4 
ُتظهر بوضوح أن المشاكل يجب 
أن تصبح مزمنة قبل اتخاذها أي 

 إجراء
294 1.973 1.150 39.46 -10.895 0.000 4 

5 
تتجنب التورط في حال ظهور 

 قضايا مهمة
294 1.973 1.059 39.46 -11.839 0.000 5 

 7 0.000 16.568- 34.63 0.935 1.732 258 هاغائبة في حال الحاجة إلي 6
 2 0.000 7.372- 46.31 1.134 2.315 345 تتجنب اتخاذ القرارت 7
 1 0.004 2.911- 54.09 1.238 2.705 403 تُأخر اإلستجابة للمسائل الملحة 8

 

 

 

 

 



 الفلسطينية في المواقع اإلدارية الحكومية السلوك القيادي للمرأة

 

 :محور نتائج القيادة
 ترتيبها وكذلك القيادة نتائج فقرات من فقرة لكل النسبي والوزن المعيارية حرافاتواالن والمتوسطات التكرارات: 41 جدول

 الفقرة #
مجموع 
 المتوسط االستجابات

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
   Tقيمة  النسبي

قيمة 
 المعنوية

ترتيب 
 الفقرات

1 
تجعلني أقوم بأكثر من ما كنت أتوقع 

 من نفسي أن أفعل
512 3.436 1.111 68.72 4.793 0.000 9 

 3 0.000 8.639 76.38 1.157 3.819 569 تزيد رغبتي في النجاح 2

3 
تزيد من رغبتي في المحاولة بشكل 

 أكبر
552 3.705 1.075 74.09 8.002 0.000 6 

4 
ناجحه في تلبية حاجاتي المتعلقة 

 بالعمل
557 3.738 1.042 74.77 8.646 0.000 5 

 7 0.000 6.934 72.75 1.122 3.638 542 ةناجحة في تلبية متطلبات المنظم 5
 4 0.000 9.362 75.70 1.024 3.785 564 ناجحة في تمثيلي أمام السلطة العليا 6
 1 0.000 10.681 78.12 1.035 3.906 582 تقود مجموعة فعالة 7
 8 0.000 5.915 71.01 1.136 3.550 529 تستخدم طرق قيادية مرضية 8
 2 0.000 8.994 76.64 1.129 3.832 571 ةتعمل معي بطريقة مرضي 9
 

 


