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  الدراسة ملخص

لـدى  والمعياريـة    ة القياديـة المتـوفر    المهـارات تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على       
 .من وجهة نظرهم)جوال(المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 

وقد تمت الدراسة المسحية للمجتمع عن طريق الحصر الشامل  للمسئولين فـي  شـركة                
في محافظات غزة ممـن يحملـون المـسميات         ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

ـ  ، اًمشرف،   أول، قائد فريق   اًمهندس ، اًمدير(الوظيفية التالية     والـذين يبلـغ   )  أول   اًإداري
 نظراً   ،وقد استخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي        مسئوالًوأربعين  عددهم خمس   

 .ألنه يتناسب مع الظاهرة موضع البحث
 -:ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث ما يلي  
مهمة جدا لدى المـسئولين     ) فكرية،إنسانية،إدارية،فنية،ذاتية(ةإن كل محاور المهارات القيادي     •

 ولكن درجة توفرها لديهم متوسطة) جوال(في شركة

الفكرية وهو أدناها فـي      إن أكثر المحاور القيادية أهمية لدى المسئولين هو محور المهارات          •
 )جوال(درجة التوفر لدى المسئولين في شركة

هو محور المهارات الفنيـة     ) جوال( شركة  في  لدى المسئولين  إن أكثر المحاور القيادية توفراً     •
 وأدناها أهمية هو محور المهارات القيادية اإلنسانية 

القـدرة علـى اسـتغالل طاقـات      " المسئولين هي مهـارة      لدىإن أكثر مهارة قيادية أهمية       •
تحسين طرح مقترحات ل  "  المسئولين هي مهارة   لدىوإن أقل مهارة قيادية أهمية      " المرءوسين

 ".أعمال اللجان
االهتمـام بـالمظهر   " المسئولين هي مهارة لدىكما بينت النتائج أن أكثر مهارة قيادية توفرا          •

القـدرة علـى التفكيـر      " المسئولين هي مهارة     لدى وإن أقل مهارة قيادية توافرا       "الخارجي
 . "اإلبداعي

 α=05.0وى داللـة    كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست           •
في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم      ) جوال(بين متوسطات آراء المسئولين في شركة       

سنوات الخبـرة   ، فئات العمر   ، الجنس  ( لمتغيرات فرها تعزى  وتو من حيث درجتي أهميتها   
الحالـة  ،لقيـادة عدد الدورات التدريبية فـي مجـال ا       ، المستوى العلمي ، المسمى الوظيفي   ،

 في العموم إالّ أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية لبعض المهـارات القياديـة           )االجتماعية  
 .لدى المسئولين من حيث درجتي األهمية والتوفر مع بعض المتغيرات

مـستوى المهـارات   وأخيرا خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين ودعـم       
 لدى المـسئولين    ومن أهمها العمل على الوصول بالمهارات القيادية المتوفرة       ) والج(القيادية في شركة  

 . إلى درجة أهميتها)جوال(في شركة
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Abstract 
This study aims to identify the most important leadership skills 
available and must be available to officials in the Palestinian Cellular 
Communications Company (JAWWAL) from their point of view,  
also to determine the effect of each independent variables of personal 
and career (sex, age groups, years of experience, job title, scientific 
level, the number of training courses in leadership, and martial status) 
on available and the standards leadership skills of officials. 
This survey study was conducted through comprehensive survey 
method for officials in the Palestinian Cellular Communications 
Company (JAWWAL) at Gaza governorates who have the following 
job titles (Director, Manager, senior engineer, team leader, supervisor, 
and senior admin.) and who is now forty-five officials, analytical 
descriptive methodology was used because its suitability to  the study 
The most important results of this study are the following: 

• All areas of leadership skills (self, technical, administrative, 
humanitarian, intellectual) is very important to the officials of 
JAWWAL company, But they have provided a medium 

• The most important leadership theme that its presence is important to 
the officials are intellectual skills. And its degree of availability is 
minimum to the officials of the company (JAWWAL). 

• The most leadership theme in terms of presence of the company 
(JAWWAL) officials is the technical skills and the minimum skill is the 
focus on humanitarian leadership. 

• The most important leadership skill in terms of its presence in officials 
is  " Ability to make the optimum use of the potential of subordinates", 
and The least important leadership skill in terms of its presence in 
officials is "proposals to improve the work of committees". 

• The results also indicated that the most leadership skill in terms of 
availability in officials is " concerning external appearance (look) " 
and the least leadership skill in terms of availability in officials is       " 
ability to creative thinking ". 

• The results showed no statically differences at the level of significance 
05.0=α  between the averages of the views of officials for leadership 

skills in the Palestinian Cellular Communications Company 
(JAWWAL) in Gaza governorates in terms of importance and 
availability due to personal and career changes, however, there is 
statistically significant differences for the leadership skills to Officials 
in terms of importance and availability with some personal and career 
changes. 

Finally, the research found a set of recommendations that would improve 
and support the leadership skills in JAWWAL company. One of the most 
important recommendations is working to access the skills available in the 
officials of JAWWAL company to its degree of relevance. 
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 إھـــــــــداء
 

إىل والــدي  الكرمييـــن اللـــذين نــذرا  •
داعمـة  اللــفية   اخلحياتـهما ليكونـا   

 .....حنانـا وعطـفا وتـشجيعا ودفـعا
إىل شريـكة حيـاتي وهــي تــضرب أروع         •

 األمـثلــــة يف وفـائـــــها وإخالصـــها
مــعاضــدة ومــسانــدة مع الرعايـة     

ــئني  ــربعمني الناشـ ــدي الـ ــر (لولـ عمـ
 ).......وأمحد

إىل الشقـيقني الغيورين ومهـا ينطلقـان        •
ــتجابة     ــد االس ــة تؤك ــة نوعي إيل نقل
ـــفجر    ـــمي والتــ ـــتقدم العلــ للـ

 ......املـــعريف 
إلـى الشـقيقات الـغالـيات يف الـوطن      •

ويف الـشتات وهــن يــقفن معـي بنـبض          
 .......األحاسيس وصدق املشاعر

ــايل • ــايل الغ ــوهيثم"إىل روح خ ــذي "أب ال
أنا أعد هـذه    وىل  اإنتقل إىل رمحة اهللا تع    

 ........الرسالة
ى شـــعبنا الـــصابــر الـصامـد       إلـ •

 ورأب  الــمتطلع إلــى لـــم الــشمل     
 فــــوق   الصدع لرفـع رايـة التحريـر      

 ......    األقــصى األســري 
،بل إىل كل   صني الشرفـــاء   إىل كل املخل   •

 ......ضمري حي
 

 ....ھدي ھذا العمل المتواضعإلیھم جمیعًا أ
 

                                                                          الباحث  



 ح 

 شكر وتقدير
 

 يـسيرون عليهـا   الحمد هللا الذي خلق نفرا من الناس يعرفون معالم الحـق وطـرق الخيـر؛           
 واشـهد أن ال إلـه       ،الطامحون من عباد اهللا لخير العباد فـي الـدنيا واآلخــرة            فيقتدي بهم 

والـصالة  " ن والقــلم ومـا يـسطرون      :"إال اهللا الذي علم بالقلم فقــال عـزمن قائــل            
والسالم على رسولنـا المعلم بـوحي رسالتـــــه للوثــنية حطّـم وبنـور بـصيرته                

 .امـة قدره للناس كــــرمللبشرية علّم وبكر
 " خيــر النـاس انفعهـم للنـــــاس"قال صلى اهللا عليه وسـلم 

 :وقـال الشاعر
"وم بــشكـر ما قد ســلـفـا حتى أقــ***  ة    عارفال تسديـــن إلي" 

فمن ال يشكر النافعين من النـاس فلـيس هللا حاجـة لـشكره ، لهـذا فـإنني أقـدم الـشكر                      
يــوسف بحـر  المـشرف علـى هـذه      /  للـدكتور : لـذي الفـضل   وأعترف بالفضــل 

ـ        ا ذي تميـز بالتواصـل األخـوي والعطـاء         لرسالة والذي كان له فضل اإلرشاد والتوجيه ال
ـ          ة بـالنفس ، وأعطـى مــن وقـــته          األكاديمي ، وإتاحة الفرصة للنمـو الـذاتي والثق

 ........ن لثمين ما يرسم  قدوة لآلخريهده اوج
 سـامي أبـو الـروس      /رشدي وادي ،والدكتور  / الدكتور ناقشين الفاضلين ول للم صوالشكر مو 

 .اللذين لم يضنا بفكر أو جهد في توجيهاتهما ومناقشاتهما
كما أتقدم بالشكر لجميع المحكمـين حيـث إنهـم أفاضـوا وأجـادوا وأنـصفوا مقـدرين؛                  

عبـد المعطـي األغـــا  ،    /الـدكتور : كمـا إنــني أشكــر ابنـي خـالتي الـشقيقين         
ــدكتوروا ـ / ل ــ ـــاه إل ــا قدم ـــا  لم ــالح األغ ــادات  ص ــصائح وإرش ـــن ن ي مـ

 الـشكر   بـل إن   ؛ وموقعـه  بـصفته هذا باإلضافة إلى شـكري ألسـاتذتي كـل          ؛وتسهيالت
هـار هـذه الرســـالة إلـى حيـز          موصول لكل من مد يد العـون والمـساهمة فـي إظ           

 ..... النور
يدة التي احتضنت كل محتوى     عت ال ميةهذه الجـامـعة اإلسال  ...أما هذا الصرح العلمي الشامخ    

هذه الرسـالة بكل مضامين اإلعتراف بالفضل ؛ فلها مني كل الشكر وكل االمتنــان وكـل                
 أن يـرعـاهـا لتـظــل منــهال وقبــلــة         -عز وجــل -العرفان سائال الـمولى    

 )إنـه سـمـيـع قـريــــب مـجـيــب.(للقصـاد 
 البــاحــث      
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 قائمـــة المحتويـــــــــات
 الصفحة الموضـــــــــوع

 ت ملخص الدراسة بالعربية

 ث ملخص الدراسة باالنجليزية

 ج إهداء 

 ح شكر وتقدير 
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 -:مقدمة

        أكانت عامـه  تعتبر القيادة محورا مهما ترتكز عليه مختلف األنشطة في جميع المنظمات سواء 

اصة، ومع ازدياد وتطور نشاط المنظمات في جميع المجاالت تـصبح القيـادة الحكيمـة               أم خ 

 لترشيد سلوك األفراد وحشد طاقتهم وتعبئة قدراتهم وتنسيق جهـودهم            ضرورياً الواعية مطلباً 

 .وتنظيم أمورهم وتوجيههم الوجهة الصحيحة نحو تحقيق األهداف والغايات

فر له من القـادة اإلداريـين   وير نظمه يتوقف على ما يتومع وتطويمكن القول إن تقدم أي مجت    

 .القادريين على تنسيق الجهود البشرية وحفزها ودفعها تجاه تحقيق أهدافه

فتحقيق األهداف في المنظمات المختلفة يتوقف على كفاءة القيادة ومدى قدرتها علـى توجيـه               

 .)1994،عباس( جهود المنظمة

لموضوعات إثارة في عالم اإلدارة ، فالقيادة اإلدارية أصبحت         و لعل موضوع القيادة من أكثر ا      

المعيار الذي يحدد نجاح أي تنظيم ، فغالباً ما يعزى نجاح أو فشل التنظيم في تحقيق األهـداف     

 . )2002،كنعان( إلي كفاءة قيادته أو عدم كفاءتها 

 بح من خالله قائـداً    فالقيادة اإلدارية عبارة عن نشاط ايجابي يقوم به شخص بقرار رسمي يص           

يق أهـداف   خصائص قيادية ليشرف على مجموعة من العاملين لتحق       ،  تتوفر به سمات و     إدارياً

اسـتخدام الـسلطة بالقـدر المناسـب وعنـد الـضرورة       واالستمالة  واضحة بوسيلة التأثير و   

 .)1991،مرعي(

لمحاباة ، و متـسامحاً،  اً عن افالقائد في تفاعله مع جماعته عليه أن يكون موضوعياً عادالً بعيد   

بما تـشتمل عليـه   ، قادراً على التحكم بانفعاالته ، و متفهماً لألبعاد البنيوية المختلفة لكل منهم  و

من قيم و اتجاهات و ميول ، حتى يستطيع كسب ثقة جماعته واحترامهـا ، فالقيـادة احـدي                   

كـون فعـاالً إذا تـصرف       المتغيرات الهامة في حياة أية جماعة أو نظام ، و يمكن للقائد أن ي             
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أن يدرك أن من أبعاد وظيفته مساعدة        لها،و و مستشار و مرجع    كعامل موحد للجماعة، ومحفز   

 . )1998الطويل ( الطمأنينة فيها داع،وضمان جو من الحرية وجماعته على النمو و اإلب

 خـالل   ن أنفسهم م  سئولينعلى الم  انعكاسات ايجابية على المنظمات و      له سئولينإن تطوير الم  

ذلـك بتبنـي المنظمـات لبـرامج        ، اتجاهاتهم االيجابية نحو العمل   تنمية معارفهم ومهارتهم و   

ـ سئولوأساليب تهدف إلي تنمية معارف ومهارات واتجاهات الم         هنـاك حاجـة   تين، لذلك كان

ين، لما لتلـك     سئول الم ملحة لدى المنظمات إلي تبني أساليب تطوير داخليه تساعد علي تطوير          

البرامج من أثار ايجابية في مجاالت مختلفة، مثل رفـع مـستوي أداء المنظمـات                و األساليب

ن و المـوظفين، و تحقيـق الرضـا    سئوليرفع اإلنتاجية، و تنمية االتجاهات االيجابية بين الم     و

 .الوظيفي واالنتماء 

ات ومهار، ومهارات فنية ،همها مهارات ذاتية     عدة مهارات مطلوب توفرها في القائد وأ       كوهنا

 .)2003،العتيبي( إدارية

دراسـة المهـارات القياديـة    دفعنـي ل  المهارات القيادية،وأهمية  القيادة أهميةكل ما ذكر عن     

 علـى شـركة االتـصاالت الخلويـة         اختيـاري للمسئولين في مؤسسة وطنية بارزة ووقـع        

تها على مبدأ   منذ بداي ) جوال( الخلوية الفلسطينية    نشأت شركة االتصاالت   فقد   )جوال(الفلسطينية

المنافسة المهنية في السوق الخلوية، حيث كانت عبارة عن شركة محلية صغيرة تتنـافس مـع         

أربع شركات إسرائيلية عمالقة في صناعة االتصاالت الخلوية والتي رفضت حينهـا التوقيـع              

لمشتركي جوال بإرسال واستقبال المكالمات مع أي منهم بهـدف فـرض             على اتفاقيات تسمح  

 . عليهاالعزلة

أول شبكة اتصاالت خلوية فلسطينية تربط أجـزاء فلـسطين   باعتبارها من هنا تميزت جوال،     

 .حبةهل واأل الوطن وصعوبة التواصل بين األأوصالفي ظل تقطيع 
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ولقد حصلت جوال على المرتبة الرابعة على مؤشر المنافسة فـي منطقـة الـشرق األوسـط          

صـدرت  " ستويات المنافسة في األسواق الخلوية      حول م "وجنوب إفريقيا حسب احدث دراسة      

عقب انتهاء أعمال مؤتمر دمج اإلعالم واالتـصاالت        " تقرير المرشدين العرب  " عن مجموعة   

 بأن جوال قد تميزت بتلبية احتياجات القطاعات الـسوقية  ( "وأفادت الدراسة أيضا. 2007لعام 

 .)المختلفة على مستوى  نظامي الفاتورة والدفع المسبق

فقد بلغ عـدد    ، االقتصادية بشكل متزايد ومنتظم    ة أخرى استطاعت جوال تعزيز قيمتها     من جه 

 من سوق االتصاالت    % 80 أي ما يوازي     1,020,000 إلى   2007مشتركيها حتى نهاية عام     

مـساهمة    وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد بلغت نـسبة ،الخلوية الفلسطينية

 %7.6راضـي الفلـسطينية فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي حـوالي             قطاع االتصاالت باأل  

 .)2008،جوال قصة نجاح (2006/2007للعام

وما ذكر مـن    ،) جوال(ومن خالل ما ذكر من انجازات لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية           

 بدراسة المهارات القيادية المتوفرة عنـد المـسئولين بـشركة           تمق، مميزات للقيادة ومهاراتها  

وأيضا دراسة المهارات التي يجب توفرها كـذلك عنـد   ) جوال(التصاالت الخلوية الفلسطينية  ا

 .من وجهة نظرهم) جوال(المسئولين بشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 

 -:مشكلة الدراسة 1.1

وما يحيط بنا من تغيـرات بيئيـة أدت   ، مما ال شك فيه أن التطور التكنولوجي والتقدم العلمي        

تختلف عن مهـارات القـادة       ازدياد الحاجة إلى وجود قادة يتصفون بمهارات وخصائص          إلى

وكذا مع ارتفاع مستويات المرءوسين التعليمية واستخدام التكنولوجيـا الحديثـة فـي             ،السابقين

 .المنظمات 
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ومهـارات  ، ومهارات إنسانية   ، ومهارات فنية   ، فر مهارات ذاتية  كل هذه المتغيرات تتطلب تو    

 تحقيـق أهـداف المنظمـات       ومهارات فكرية في القيادات الحالية لكي تـساعد فـي         ، يةإدار

 .والعاملين

  -:ومن هنا تكمن مشكلة الدارسة في التساؤل الرئيس 

فرها في مسئولي شركة االتصاالت الخلوية الفلـسطينية        المهارات القيادية التي ينبغي تو    ما أهم   

لشركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية       الحاليين  المسئولين  فرها في   مدى تو ما  ؟ و  )جوال(

 ؟)جوال(

 

 -:فرضيات الدراسة 1.2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة              1.2.1

في محافظات غزة للمهارات القياديـة لـديهم تعـزى          ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

فئـات  ، الجـنس   (الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينة      للمتغيرات المستقلة المتعلقة ب   

عدد الدورات التدريبية في مجال     ، المستوى العلمي ، المسمى الوظيفي   ،سنوات الخبرة   ، العمر  

  ) .الحالة االجتماعية،القيادة

 : وتندرج من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

سـطات آراء المـسئولين فـي شـركة     ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متو   •

في محافظات غزة للمهارات القياديـة لـديهم        ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

 . تعزى للجنس
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة        •

هم في محافظات غزة للمهارات القياديـة لـدي       ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

 . تعزى للعمر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة        •

في محافظات غزة للمهارات القياديـة لـديهم        ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

 . تعزى للخبرة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة        •

في محافظات غزة للمهارات القياديـة لـديهم        ) جوال(الفلسطينية    االتصاالت الخلوية   

 . تعزى للمسمى الوظيفي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة        •

في محافظات غزة للمهارات القياديـة لـديهم        ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

 . تعزى للمستوى التعليمي

وق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة      ال توجد فر  •

في محافظات غزة للمهارات القياديـة لـديهم        ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

 . تعزى لعدد الدورات التدريبية في القيادة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة        •

في محافظات غزة للمهارات القياديـة لـديهم        ) جوال( الفلسطينية     االتصاالت الخلوية 

 . تعزى للحالة االجتماعية
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة            1.2.2

لمهارات القياديـة   بين درجة أهمية افي محافظات غزة) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية   

 .رها ودرجة توفلديهم

 -:أهداف الدراسة 1.3

التعرف على أهم المهارات القيادية المتوفرة  لدى المسئولين في شـركة االتـصاالت               •

 ).جوال(الخلوية الفلسطينية 

التعرف على أهم المهارات القيادية التي يجب توفرها لـدى المـسئولين فـي شـركة         •

 ).جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية 

سـنوات الخبـرة    ، فئات العمر   ، الجنس(المتغيرات المستقلة   اثر كل من    على   التعرف •

الحالـة  ،عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة     ، المستوى العلمي ، المسمى الوظيفي   ،

 .على المهارات القيادية الحالية والمعيارية للمسئولين ) االجتماعية

ى ضوء نتـائج    تقديم بعض التوصيات والمقترحات ذات العالقة بموضوع الدراسة عل         •

 . الدراسة

  أهمية الدراسة1.4

 :تظهر أهمية البحث من خالل الفوائد التي تعود على كل من 

 )جوال(األهمية لشركة :أوال

 مـن أهـم     )جـوال (شـركة تحقيق أهداف    ادرين على مما ال شك فيه أن توفير المسئولين الق       

 المطلـوب توفرهـا فـي    ووجود دراسة تحدد أهـم المهـارات   ،األولويات لدى اإلدارة العليا     

فضال عن دراسة المهارات المتوفرة من خـالل الواقـع          ،المسئولين تسهم في تحقيق التوجهات    

ـ  ، وأيضا الميداني تساعد في تنمية المهارات وصقلها       الوقـوف علـي   مـن ساعد المـسئول    ت
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يـر  ومن ثم العمل علـى تنميـة أو تغي   مهارات القيادية  التي يتسم بها وتؤثر علي قراراته ،       ال

 .فعالية كفاءة و بما يحقق له إدارة أكثره القياديةمهارات

 األهمية للمهتمين بهذه الدراسة: ثانيا

التـي  و  المتوفرة من التعرف على أهم المهارات القيادية      للمهتمين بها  تأتي أهمية هذه الدراسة   

وتـأتي  ، كمـا  )جـوال (يجب توفرها لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية        

على المهارات القياديـة    الشخصية والوظيفية   اثر كل من المتغيرات     على    من  التعرف   األهميه

مـن   هـذه الدراسـة   أهمية هذا    أيضا تأتي، و   )جوال(الحالية والمعيارية للمسئولين في شركة      

 الوقوف علـي     المهتمين من  ساعداإلضافات التي يمكن أن تحققها من الناحية العملية في أنها ت          

العمل علـى تنميـة أو تغيـر هـذه          و مهارات القيادية  التي يتصف بها المسئول الفلسطيني       ال

على تقديم تغذية راجعـة  ه الدراسة  نتائج هذ ق الفائدة لهم،كما وتساعد      بما يحق   القيادية المهارات

رفـع مـستوي    مج تدريبية وتدريسية لتطوير و     في تقديم برا   نأكاديمييمهتمين من مسئولين و   لل

 .رات القيادية للمسئول الفلسطينيالمها

 األهمية للباحث: ثالثا

 من المحاوالت العلمية األولى التي تتناول        اكونهلباحث في أصالتها    لهذه الدراسة     تكمن أهمية 

تأتي أهميـة   في محافظات غزة، كما و    ) جوال(ي شركة المهارات القيادية للمسئول الفلسطيني ف    

الشخـصية  اثر كل من المتغيرات على  من  التعرفلمعرفية وه الدراسة للباحث من فائدتها ا   هذ

المهـارات القياديـة      و  التي يتمتع بهـا المـسئولون       على المهارات القيادية الحالية    والوظيفية

أهميـة هـذه     ،وأيـضا تـأتي   )جوال( في شركة  والتي يجب أن يتمتع بها المسئولون     المعيارية  

 .دريسية للمهتمين وللمجتمعلباحث من اإلضافات التدريبية والت لالدراسة
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 األهمية للمجتمع: رابعا

موضوع القيادة اإلدارية من أهم الموضوعات التـي         في المجتمع كون     يكتسب البحث  أهميته   

ودراسة القيادة من خالل معرفة المهارات القيادية التـي ينبغـي أن     ، تبحث في الفكر اإلداري     

دراسة المهارات التي ينبغي أن تتوفر في       ف، يتصف بها كل مسئول تختلف من منظمه ألخرى         

د المهارات التي ينبغي أن يتصف بها القـادة          تفتح المجال لدراسة وتحد    )جوال(مسئولي شركة   

 اإلضـافات   علـى   من  التعرف    للمجتمع أيضاً  تأتي أهمية هذا البحث   و ،   في مؤسسات أخرى  

ل الفلسطيني على الوقوف علـي      التي يمكن أن يحققها من الناحية العملية في أنة يساعد المسئو          

تؤثر علي قراراته ، و من ثم العمل على تنمية أو تغيـر           و مهارات القيادية  التي يتصف بها       ال

، وللبحث أهمية أيـضاً فـي       فعالية في المؤسسة  و  كفاءة هذه المهارات بما يحقق له إدارة أكثر      

 لرفـع لتدريبيـة والدراسـية      في تقديم البرامج ا    ه االستفادة من نتائج   تطوير المجتمع من حيث   

 .ارات القيادية للمسئول الفلسطينيالمه

 -:حدود الدراسة 1.5

ــة  1.8.1 ــشمل البحــث :حــدود مكاني ــسطينية  ي ــة الفل شــركة االتــصاالت الخلوي

 قطاع غزة نظرا لصعوبة التنقل بين شطري الوطن بسبب  علىالدراسة  اقتصرتو،)جوال(

 .راضي الفلسطينيةوالحصار اإلسرائيلي لألاالحتالل      
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 -: مصطلحات الدراسة  1.6

يرى ألن كييث ولوقاس ديجيتال أن القيادة في مجملها عمليـة اسـتحداث               :القيادة 1.6.1 

 .)2005بوسنر ،(طريقة تمكن البشر من أداء األشياء غير الطبيعية 

تي يتم من خاللهـا     ئد وال ويقصد بالقيادة في هذه الدراسة مجموعة المهارات التي يمارسها القا         

 .فعاليةو بكفاءة وسين وحثهم على تحقيق األهدافء المرالتأثير في

القدرة على القيام بعمل من األعمـال بـشكل         "  يعرف كنعان المهارة بأنها       :المهارة 1.6.2

 .)2002،كنعان" (يتسم بالدقة والسهولة والسيطرة فيما يبذله الفرد من جهد ووقت

الدراسة قدرة القائد على القيام باألعمال والمهام بكفاءة وفعالية وبأقـل      ويقصد بالمهارة في هذه     

 .جهد ووقت

 يقصد به في هذه الدراسة درجـة تـوفر المهـارات            :واقع المهارات القيادية   1.6.2.1

 القيادية لدى المسئولين

 يقصد به في هذه الدراسة درجة أهمية        : القيادية المنظور المعياري للمهارات   1.6.2.2

  المسئولينىمهارات القيادية لدال

 :  المهارات القيادية 1.6.3

 : المهارات الذاتية -أ

وتنبثـق عنهـا   ، تتضمن بعض السمات والقدرات الالزمة لبناء شخصية األفراد ليصبحوا قادة  

وملكة االبتكـار   ، المبادأة  ، القدرات العقلية   ، تتمثل في القدرات الجسمية   ، أربع مهارات فرعية  

 .)1984،العبودي(نفس وضبط ال
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يقصد بالمهارات الذاتية في هذه الدراسة الصفات والمهارات المتمثلة فـي النـواحي العقليـة               

فـي شـركة االتـصاالت الخلويـة         المـسئول والمعرفية والخلقية والنفسية المكونة لشخصية      

 .)جوال(الفلسطينية  

 

 : المهارات الفنية -ب

ـ      ترتبط المهارات الفنية بالمعرفة الم     ي اسـتخدام هـذه     تخصصة في مجاالت العلم وبالكفاءة ف

 إلى  ةباإلضاف، عدد من القدرات  يتطلب  في أداء العمل بالشكل الذي يحقق الهدف الذي         المعرفة  

 علـى اسـتخدام األدوات      القدرة بطبيعة عمل المنظمة إضافة إلى       العلمالمعرفة المتخصصة و  

 .)ه1426،نالنمر وآخرو( واألجهزة المتاحة بمهارة وإتقان 

ـ   يقصد بالمهارات الفنية في هذه الدراسة المعرفة المتخصصة في مجاال           الزم إلدارة  ت العلم ال

والقـدرة علـى التبـسيط      ،  لذلك    وعلى الفهم واألداء المميز    )جوال(االتصاالت الخلوية شركة  

 .    مرجعا في الجوانب الفنية المتعلقة بالعملمسئولوالتطوير في العمل لكي يكون ال

المعرفـة بالمزايـا والخـدمات      : وتنبثق من المهارات الفنية عدة مهارات من ضمنهما مهارتا        

 ، المعرفة باألنظمة والمعايير لالتصاالت الخلوية...)،حجب الرقم،التجوال الدولي(

)(GSM ,WAB , 3G ,…مـن   أيـضاً  مهارتان يختصا بالجانب التقني، كما وتنبثق وهما 

القـدرة علـى الفهـم الـشامل        ،القدرة على تحمل المـسئولية    : التالية المهارات الفنية المهارات  

 . الحزم، اإليمان بالهدف وبإمكانية تحقيقه،لألمور

  : المهارات اإلدارية -ج

 نشاطه بما يـتالءم وتحقيـق       ةتتمثل المهارات اإلدارية في قدرة القائد على فهم عملة وممارس         

  .)2002،كنعان(رءوسين وإشباع حاجاتهم أهداف التنظيم وبما يكفل تحقيق متطلبات الم
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 على عدالة توزيـع  )جوال( في شركة يقصد بالمهارات اإلدارية في هذه الدراسة قدرة المسئول 

ووضع مقاييس لألداء وتحقيق التنسيق بين األنشطة واإلدارات المختلفة،         ، العمل داخل التنظيم    

 .األساليب واإلجراءاتوكذا تبسيط ، وكذلك إعداد وتطوير الكفاءات البشرية 

إدارة ، إدارة الوقـت  ، اتخـاذ القـرارات  : وتنبثق من المهارات اإلدارية أربع مهارات وهـى     

 .)2007،العنزي ( إدارة التغير، الجتماعات واللجانا

 : المهارات اإلنسانية -د

هي قدرة القائد على التعامل مع المرءوسين من أجل تنسيق جهـودهم وتكـوين فـرق عمـل      

 .)1960،دسوقي ( العمل الجماعي والتعاون بينهم وتشجيع

 فـي شـركة االتـصاالت الخلويـة     يقصد بالمهارات اإلنسانية في هذه الدراسة قدرة المسئول       

على التعامل مع األفراد من أجل تنـسيق جهـودهم وخلـق روح العمـل               )جوال(الفلسطينية    

 .الجماعي والتعاون بينهم

، تكوين عالقات مع اآلخـرين     ، االتصال   : ع مهارات وهى  وتنبثق من المهارات اإلنسانية أرب    

 .)2007،العنزي( تقدير اآلخرين ، بناء فرق عمل 

 : المهارات الفكرية -ه

هي القدرة على وضوح الرؤية والنظر إلى المنظمة كجزء متكامل من المجتمع الكبيـر الـذي         

بـين أهـداف المنظمـة      وهي مهارة تبصر الصالح العام وبما يتطلبه من ربـط           ، تعيش فيه   

وسياستها وبين أهداف وسياسة النظام القائم والتوفيق بين االتجاهـات والـضغوط المختلفـة              

 ).1995، درويش وتكال  (الموجودة بالمجتمع وبين عمل المنظمة
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 فـي شـركة االتـصاالت الخلويـة         يقصد بالمهارات الفكرية في هذه الدراسة قدرة المسئول        

التحليل والدراسة واالستنتاج والمقارنة والربط والقدرة على التطـوير         على  )جوال(الفلسطينية    

 . والتغير االيجابي

القـدرة علـى االسـتنتاج ومعرفـة        :  أربـع مهـارات وهـى      فكريةوتنبثق من المهارات ال   

 .التفكير االنعكاسي،االستنتاجات األخالقية،التفكير اإلبداعي،األسباب
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 مقدمة

، مهاراتهـا يهدف هذا الفصل إلى التطرق إلى مختلف الدراسات السابقة ذات العالقة بالقيادة و              

 تزويـد القـارئ    فيهتمن الناحية النظرية والميدانية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتكمن أهمي          

، والمساعدة فـي بنـاء أداة       المفاهيم و المبادئ األساسية والمرتبطة بموضوع البحث      بمختلف  

 . الدراسة و تفسير النتائج

 مرتبـة حـسب   وعربية وأجنبية    محلية ويتم استعراض الدراسات السابقة مقسمة إلى دراسات      

 .تسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم
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 الدراسات المحلية 2.1

تحليل عالقة بعض المتغيرات الشخـصية وأنمـاط        ):2007(نداأبودراسة   2.1.1

دراسـة ميدانيـة علـى      - بالعدالة التنظيمية  والشعورالقيادة بااللتزام التنظيمي    

  -الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة

ف على العالقة بين بعض المتغيرات الشخصية وأنمـاط القيـادة           رلى التع إهدفت هذه الدراسة    

م التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية في الوزارات الفلـسطينية فـي قطـاع غـزة ،        بااللتزا

وتحديد مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية في األنماط القيادية في تلك الوزارات ، وذلـك                

من أجل تحسين مستوى التنمية البشرية وإدارة الموارد البشرية بما يكفـل تحقيـق األهـداف                

 .جوةرالوطنية الم

وقد طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية طبقية من مجتمع الدراسة الذي يضم أكبـر سـت                 

موظفـا ، يـشغلون مراكـز       ) 652(وزارات فلسطينية في قطاع غزة ، وقد بلغ حجم العينة           

مـدير عـام ، مـدير ، رئـيس قـسم ، رئـيس               : إشرافية قيادية ي تلك الوزارات ، وهـي       

  .صفي التحليلياستخدمت الباحثة المنهج الو،شعبة

 :وتمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي

 اإلخبـاري : ت الفلسطينية في قطاع غزة هـي      اأن األنماط القيادية السائدة في الوزار      •

والمـشارك والتفويـضي ، وأن ممارسـة هـذه          ) االستشاري(واالقناعي  ) التوجيهي(

 األكثـر   وأن النمط المـشارك هـي     . األنماط جاءت بنسب متقاربة ودرجات متوسطة     

 .شيوعاً في تلك الوزارات
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وجود فروق بين آراء عينة الدارسة حـول االلتـزام التنظيمـي يعـزى للمتغيـرات            •

 .الشخصية

وجود فروق بين آراء عينة الدراسة حول الشعور بالعدالة التنظيمية يعزى للمتغيـرات       •

 .الشخصية باستثناء متغير الراتب

 والشعور بالعدالة التنظيمية لـدى مـوظفي        توجد عالقة بين مستوى االلتزام التنظيمي      •

 .الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة

وجود عالقة بين النمط القيادي وااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالـة التنظيميـة فـي         •

 . الفلسطينية في قطاع غزةتالوزارا

 .تدني مستوى الشعور بالعدالة التنظيمية في الوزارات الفلسطينية في قطاع غزة •

ن تأثير النمط القيادي على االلتزام التنظيمي أكبر من تأثيره على الـشعور بالعدالـة               إ •

 .التنظيمية

 -:ت الباحثة بما يليصوقد أو

ديـوان  (توفير نظام للمعلومات والبيانات يرشد المديرية العامة إلدارة الموارد البـشرية             . 1

 .يةفي عملية اختيار القيادات اإلدارية على أسس موضوع) الموظفين

إعادة النظر في نظم الحوافز والترقية وتقييم األداء من وقت ألخر بما يحقق الموضوعية               . 2

 .لهذه النظم

ضرورة االهتمام بظروف العمل الخاصة بالمرأة والتـشريعات الخاصـة بتعويـضات             . 3

 .الخدمة المدنية لضمان درجات االلتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية لديها
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 إلى تدريب القادة لبناء عالقات عمل إيجابية بينهم وبين المرؤوسين ، لمـا              أهمية السعي  . 4

لتلك العالقات من أثار إيجابية على العديد من المتغيرات السلوكية التي تـؤثر بـدورها               

 .واإلنتاجعلى االلتزام التنظيمي ومستويات األداء 

تعامـل والثـواب   ضرورة توفير نظام داخلي للوزارات ينظم الصالحيات وإجـراءات ال          . 5

 .الخ... والعقاب والترقيات 

 .إنشاء صندوق للحوافز ، يتم تمويله من استثمارات القطاع الخاص . 6

االقتداء بمبادئ الفكر اإلداري اإلسالمي وبالنموذج القيادي لنبينا الكريم صلي اهللا عليـه              . 7

ر الحديثة في   وسلم ، الذي يتسم بالعدل والرحمة مع االستفادة من التقدم الهائل في العصو            

 .مجاالت علوم اإلدارة والقيادة

معوقات استخدام التخطيط االستراتيجي في     : عنوان الدراسة   ) : 2006(دراسة أبوندا  2.1.2

 .المنظمات غير الهادفة للربح بقطاع غزة

التعرف على معوقات ممارسة واستخدام التخطيط االستراتيجي في        ) 1:هدفت هذه الدراسة إلى   

قيـاس درجـة    ) 3.التأكد من مدى وجـودة     ) 2. الهادفة للربح في قطاع غزة    المنظمات غير   

حيث استخدم الباحث معيار وجود خطة إستراتيجية مكتوبة لمدة ثالث سنوات علـى             . رسميته

 742األقل كمعيار لوجود التخطيط االستراتيجي الرسمي واستخدم الباحث المسح الـشامل ل              

 :حيث كانت نتيجة الدراسة كالتاليمنظمة غير هادفة للربح بقطاع غزة ،

ال تـستخدم التخطـيط   % 97.3) 647(إن الغالبية العظمى من المنظمات غير الهادفة للـربح      

 .االستراتيجي الرسمي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام التخطيط االستراتيجي الرسمي تعزى للمعوقـات             

 .ذات العالقة باإلدارة العليا
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الخبرة والمؤهـل   (ية بين استخدام التخطيط االستراتيجي والسمات الشخصية      توجد عالقة إيجاب  

 .، وال توجد عالقة إيجابية مع الجنس)العلمي 

توجد عالقة إيجابية بين استخدام التخطيط االستراتيجي والمعوقات ذات العالقة بالموارد وهي            

 مـدراء لتلـك     تخصيص موارد مالية ووقت ووجود فريق للتخطيط االستراتيجي ووجـود         ( 

حيث بلغ عدد المنظمات التي لديها هـذا النـوع مـن    ) المنظمات بمؤهالت رسمية في اإلدارة   

 .من أفراد عينة الدراسة% 91)    602(المعوقات 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام التخطيط االستراتيجي الرسمي تعزى للمعوقـات             

حيث بلغ  )  االستراتيجي ومالئمة أهداف المنظمة له     ثقافة التخطيط ( ذات العالقة بالمنظمة وهي   

 %.43.35 والوزن النسبي2.17المتوسط لفقرات هذه المحاور 

المنظمات التي تستخدم التخطيط االستراتيجي الرسمي لديها معوقات ذات عالقة بتنفيذ الخطط            

كل حدوث بعض األزمات،قصور في قدرات العاملين،ظهور بعض المـشا        (اإلستراتيجية وهي   

من داخل وخارج المنظمات،قصور عملية االتصال،عدم فهـم مـن فبـل العـاملين للخطـط              

 ).اإلستراتيجية

أوصت الدراسة اإلدارات العليا في المنظمات غير الهادفة للربح بـضرورة فهـم منظمـاتهم               

والبيئة التي تعمل بها منظماتهم،التعرف على المعوقـات التـي تواجـه اسـتخدام التخطـيط                

جي الرسمي والعمل على حلها،تعزيز أفراد اإلدارة العليـا بـدورات تدريبيـة فـي               االستراتي

التخطيط االستراتيجي ، تخصيص وقت  وموارد مالية ألغـراض التخطـيط االسـتراتيجي،              

 .  وغيرها من التوصيات ذات العالقة
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 فـي   النمط القيادي السائد لدى المدراء    : عنوان الدراسة   : )2004( دراسة الخطيب    2.1.3

 .المنظمات الحكومية الفلسطينية في محافظات غزة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على النمط القيادي السائد لدى المدير في المنظمات الحكوميـة         

الفلسطينية في محافظات غزة، و التعرف على درجة االختالف في األنماط القيادية بـاختالف              

كمـا  . لعلمي، المسمى الوظيفي وعدد المرءوسين    الجنس، الخبرة، المؤهل ا   : متغيرات الدراسة 

 .هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم سمات اإلدارة الفلسطينية

وتنبع أهمية البحث من اإلحساس المتنامي بالحاجة الملحة للقيام بعملية تحسين و رفع مـستوى         

ه الـرئيس فـي     أداء اإلدارة العامة في القطاع الحكومي الفلسطيني، كي يتمكن من القيام بدور           

 .قيادة وإدارة عملية التحول و التطوير

وللقيام بهذه الدراسة قام الباحث باستطالع رأي الموظفين بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية            

في قطاع غزة، ممن يحملون المسمى الوظيفي رئيس قسم، نائب مدير ومديرا  لكونهم شركاء               

الل استبانه أعدت لهذا الغرض، كما تم االستعانة        وقد تم ذلك من  خ     . في عملية صناعة القرار   

 .باألبحاث و الدراسات السابقة للمساعدة في فهم أعمق للظاهرة موضوع البحث

وقد دلت النتائج على تفوق النمط الديمقراطي على باقي األنماط القياديـة لـدى المـدير فـي               

فا ايجابيا في بعض الممارسات     كما أظهرت النتائج اختال   . وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية،   

اإلدارية لصالح الذكور، و ألصحاب الخبرة العالية، كما أن مديري الـدوائر حظـوا بتقـدير                

مشاركة في اتخاذ القرارات أكثر من غيرهم، كما أظهرت القيادة اإلدارية الديمقراطية تميـزا            و

 كما دلت النتائج علـى      .لصالح المرءوسين الذين يقع تحت مسئوليتهم عدد كبير من الموظفين         

البعـد عـن    : وجود عالقة ايجابية بين النمط الديمقراطي وبعض الممارسات اإلدارية وهـي          

 .المركزية، والمشاركة في اتخاذ القرارات، واالهتمام بالعمل و الموظف
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أهميـة العالقـات   : كما بينت النتائج أهم بعض خصائص اإلدارة الفلسطينية الحكوميـة مثـل           

عيينات الوظائف الحكومية، وعدم االهتمام الكافي بالوقت، وتأثر المـدير مـن            الشخصية في ت  

 المقربين منه في اتخاذ القرارات

وأخيرا خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين ودعم مـستوى األداء          

قيـق  اإلداري و القيادة اإلدارية بوزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، كـي تـتمكن  مـن تح               

 .األهداف المنوطة بها بأقصى كفاءة ممكنة

 

عنوان آراء حول السلوك اإلداري االستراتيجي عنـد المـدير          ب: )2003(دراسة الفرا  2.1.4

 . دراسة حالة في قطاع غزة-الفلسطيني

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم سمات السلوك اإلداري اإلستراتيجي من وجهة نظـر    

 . في منشآت الصناعات البالستيكية في قطاع غزةالمدير الفلسطيني  

 :وفيما يلي أهم نتائج هذه الدراسة

تغلب السلوك اإلداري التكتيكي لدى المدير الفلسطيني على السلوك اإلداري االستراتيجي فـي             

 .المنشآت الفلسطينية

 العلمـي   وجود عالقة ارتباطية إيجابية بين السلوك اإلداري اإلستراتيجي من جهة و المستوى           

 .للمدير وخبرته وحجم المنشأة من جهة أخرى

غياب النظرة الشمولية لدى المدير الفلسطيني تجاه المستقبل و نقص المهارات التي تمكنه مـن             

 .ممارسة  السلوك اإلداري االستراتيجي، وغياب نظم المعلومات اإلدارية المناسبة

ادرة بين العاملين في المنشأة والعمـل  كما أوصت الدراسة بالعمل على خلق روح التحدي والمب 

على تقليل حدة البيروقراطية فيها من أجل تحقيق االسـتفادة المثلـى، و االهتمـام بـالبرامج                 
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التدريبية المناسبة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة وضرورة االهتمام بعمليـة اختيـار وتعيـين            

 .ة السلوك اإلداري اإلستراتيجي وتكوين القيادات اإلدارية القادرة على التحول وممارس

 

بعنوان نمط القيادة السائد لدى مديري و مديرات المدارس       ): 2002(دراسة أبو حرب   2.1.5

 .الثانوية بمحافظات غزة و عالقته بتفويض السلطة من وجهة نظر المعلمين

 مـي  تفويض السلطة من وجهة نظـر معل      هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين نمط القيادة و          

و تكمن أهمية الدراسـة فـي مـساعدة مـديري           . معلمات المدارس الثانوية بمحافظات غزة    و

المدارس في التخلص من بعض الصعوبات  والمشاكل اليومية التي يواجهونها أثنـاء تـأديتهم              

 .مهامهم مما يمكنهم من تحقيق األهداف التربوية بكفاءة عالية

 النمط السائد يليه النمط الترسـلي و االوتـوقراطي          أظهرت النتائج أن النمط  الديمقراطي هو      

اللذان يمارسان بدرجة قليلة، كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة تامة بين النمط الديمقراطي               

 .و الترسلي للقيادة و الدرجة الكلية لتفويض السلطة

العـالي،  زارة التربية والتعلـيم  أوصى الباحث بضرورة التوجه الواضح نحو الالمركزية في و  

تفعيل هذا التوجه من خالل برامج تدريبية لتدعيم دور القيادة الديمقراطية فـي تحـسين أداء                و

المديرين من خالل تفويض سليم ومنطقي من سلطاتهم وصـالحياتهم للعـاملين معهـم فـي                

 .المدرسة
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 القيـادي لـدى رئاسـة جامعـة الخليـل          عنوان الـنمط    ب: )1999(دراسة العسيلي  2.1.6

 .تيكنك فلسطين كما يراه أعضاء هيئة التدريس وعالقة ذلك برضاهم الوظيفيبوليو

هدفت الدراسة إلى التعرف على األنماط القيادية في جامعة الخليل و بوليتكنك فلـسطين فـي                

محافظة الخليل، وعالقة ذلك بالرضا الوظيفي، و الوقوف على مواطن القوة والـضعف فـي               

 .لخليل و بوليتكنك فلسطينالسلوك القيادي لرئيسي جامعة ا

وأظهرت النتائج أن النمط القيادي األوتوقراطي هو النمط القيادي األكثر ممارسة لدى رئاسـة              

جامعة الخليل من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، ويليه النمط القيادي الديمقراطي، ثم النمط              

البوليتكنك فلسطين من وجهـة     أما بالنسبة للنمط القيادي السائد لدى رئاسة        . القيادي الفوضوي 

نظر أعضاء هيئة التدريس، فتبين انه النمط الديمقراطي، ويليه النمط األوتوقراطي في الدرجة             

 .الثانية، ثم النمط الفوضوي

كذلك أظهرت النتائج وجود عالقة بين النمط القيادي للمدير والرضا الوظيفي لمرءوسيه، حيث             

ي األكثر سـيادة، زادت درجـة الرضـا الـوظيفي لـدى             تبين انه كلما كان النمط الديمقراط     

 .المرءوسين

وتنبع أهمية الدراسة من أهمية األساليب القيادية و اقترانها بمدى نجاح أو فشل المؤسـسات و                

 .تطورها، و مدى أثرها المباشر في مستوى الرضا الوظيفي

كثـر تحقيقـا للرضـا      و أوصت الدراسة بتبني اإلدارة الجامعية النمط الديمقراطي، ألنـه األ          

الوظيفي للعاملين، و أن تبادر الجامعات بدراسـة المنـاخ التنظيمـي فيهـا للتعـرف علـى                  

 .االيجابيات، فتعززها و على السلبيات فتعمل على معالجتها

 

 



 24

 الدراسات العربية 2.2

 فـي حـرس     المهـارات القياديـة   تقويم  : عنوان الدراسة : )2007(دراسة العنزي    2.2.1

 .الحدود

  لدى القيـادات األمنيـة فـي       وتقويمهادف هذه الدراسة إلى التعرف على المهارات القيادية         ته

 ضابطا وقد اتبع    225حيث يتكون مجتمع الدراسة من      ،  بالسعودية حرس الحدود ل القيادة العامة 

،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلـي        الحصر الشامل في هذه الدراسة      طريقة الباحث

إن  : وأهم النتائج التي خلص إليها الباحـث هـي   يتناسب مع الظاهرة قيد الدراسة ،  نظرا ألنة 

الهدوء في مواجهة األزمات،إنجاز العمل بإتقان ،القدرة علـى         :أكثر المهارات أهمية مهارات     

 احترام اآلخرين وكسب تأيدهم،اتخاذ القرار

بذل التضحيات فـي  ،هر الخارجي االهتمام بالمظ : مهارات:هيالمتواجدة   تكما أن أكثر المهارا   

 .معرفة طرق االتصال في حرس الحدود،سبيل العمل،القدرة على اتخاذ القرار

 

عنوان المهـارات القياديـة لـدى الـضباط         ب: )2003(دراسة العتيبي عبد المحسن      2.2.2

 .العاملين في وزارة الدفاع والطيران في مدينة الرياض و عالقتها بكفاءة أدائهم 

وقد أدى ذلك   ، حث من خالل عملة اختالف بين الوحدات العسكرية من ناحية األداء            الحظ البا 

إلى الرغبة في معرفة عالقة المهارات القيادية بكفاءة األداء ومقارنة أداء العاملين في القـوات              

 .البرية وقوات الدفاع الجوي

 القـوات البريـة     وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى المهارات القيادية أداء ضـباط           

وكذا إمكانية اسـتفادة المـسئولين فـي وزارة         ، وضباط قوات الدفاع الجوي والمقارنة بينهما       

 . الدفاع من نتائج الدراسة ليتم في ضوئها اختيار وتعين القيادات العسكرية
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استخدم الباحث المنهج المقارن لعقد مقارنة بين ضباط  القوات البرية وضباط قـوات الـدفاع                

 . مفردة255ي حول المهارات القيادية وقد تكونت العينة من الجو

 :وقد خلصت الدراسة إلى نتائج هامة منها 

تبين أن المهارات القيادية لدى كل من ضباط القوات البرية وضـباط قـوات               -

 .الدفاع الجوي مرتفعة المستوى

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من ضـباط القـوات البريـة                -

 . قوات الدفاع الجوي حول العالقة بين المهارات القيادية واألداءوضباط

وجود عالقة تأثير بين العمر والمهارات القيادية اإلنسانية في القوات البريـة             -

ووجود عالقة تأثير بين الحالة االجتماعية والمهارات اإلنسانية فـي قـوات            

 . في القوات البرية الدفاع الجوي ووجود تأثير بين الرتبة والمهارات الذاتية

ارتفاع مستوى األداء لدى الضباط في المجموعتين وذلـك بدرجـة عاليـة              -

 .   والفرق بينهما ضئيل

 

المهارات القيادية لدى ضباط الشرطة : عنوان الدراسة: )ه1422 (الرشودي دراسة  2.2.3

 .ماموعالقتها بفاعلية أدائهم الوظيفي دراسة مقارنة بين ضباط مدينة الرياض والد

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المهارات القيادية لدى ضباط الشرطة وعالقتها بفاعليـة              

أدائهم الوظيفي مقارنتها بين ضباط مدينة الرياض والدمام، وقـد اتبعـت الدراسـة المـنهج                

وقـد  ، الوصفي التحليلي من خالل مرحلتين هما مدخل المسح االجتماعي والمدخل الوثـائقي             

تعد المهارات القيادية الفنية مهمة جدا بينمـا المهـارات          ،راسة إلى عدة نتائج أهمها    خلصت الد 

القيادية الذاتية واإلنسانية واإلدارية مهارات متوسطة األهمية وتعد القدرات العقليـة والمبـادأة             
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 وتعد القدرة على تحمل المسئولية والحزم واإليمـان ، واالبتكار مهارات قيادية ذاتية مهمة جدا      

بالهدف مهارات فنية مهمة جدا كما تعد القدرة على اتخاذ القرارات األمنية مهـارات قياديـة                

 إدارية مهمة جدا 

: وأكثر أساليب تنمية المهارات القيادية لدى ضـباط الـشرطة هـي بـرامج            -

 .التدريب التأهيلية والتخصصية والممارسة العملية وبرامج التعليم الذاتي

 

عنوان العالقة بين أنمـاط الـسلوك القيـادي و االحتـراق      ب: )1997(دراسة ريان     2.2.4

 .دراسة ميدانية لفئات مختارة من العاملين: الوظيفي لدى المرءوسين

ممثلة فـي االهتمـام بالمـشاعر      ( هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين أنماط السلوك القيادي          

وسين فـي بعـض المنظمـات       واالحتراق الوظيفي لدى مجموعة من المرء     ) وهيكلية المهام   

أخصائي الشراء العـاملين    (المصرية في وظائف التدريس والشراء والوظائف الفنية بالصناعة         

بالجهاز الحكومي والمعلمين العاملين بالمدارس اإلعدادية والثانوية والفنيتين العاملين بالمصانع          

وك القيادي لرئيـسه    ، وبيان مدى تأثير الخصائص الشخصية للمرءوس و أنماط السل         )والورش

 . المباشر على درجة االحتراق الوظيفي لدى المرءوس

سواء أكان النمط المهـتم  ( وقد أكدت الدراسة على وجود عالقة تأثير جوهري ألنماط السلوك       

القيـادي علـى مـستوى االحتـراق        )  النمط المهتم بمشاعر العاملين       كان بالعمل والمهام أم  

 . الوظيفي

الدراسة أن تأثير أنماط السلوك القيادي على االحتراق الوظيفي يختلف من           كذلك أظهرت نتائج    

مهنة ألخرى وقد برز تأثير نمطي السلوك القيادي بشكل واضح في حالة المعلمين ثم الفنيـين                

 .ي الشراء يوأخيراً أخصائ
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قة و أوصى الباحث بضرورة دراسة أبعاد الثقافة العامة في المجتمع ككل كعامل وسيط و العال              

 .بين االحتراق الوظيفي و أنماط السلوك القيادي 

 التدريب في تنمية مهارات رجال األمن دور بعنوان):1989(دراسة الشهري 2.2.5

استهدفت الدراسة التعرف على دور التدريب في إجادة العمل لرجال األمن والوقـوف علـى               

رف وعلوم جديدة والوقـوف  مدى قدرة التدريب على تنمية مهارات رجال األمن وإكسابهم معا      

على المشكالت التي تصادف الجهود التدريبية، وقد اسـتخدمت الدراسـة أسـلوب الوصـف               

 .التحليلي

 :أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة

إن التدريب وسيلة فعالة لرفع الكفاية اإلنتاجية للفرد، وهو مقياس دقيق للحكـم علـى                -1

 .ءمدى تنمية وصقل الخبرات وتطوير األدا

اهتمام المسئولين في المملكة العربية السعودية بالتدريب األمني وخاصـة فـي ظـل               -2

 .وجود معاهد متعددة

البد من إسناد العملية التدريبية إلى القياس العلمي لالحتياجـات التدريبيـة وتخطـيط               -3

 .المناهج واختيار طاقم التدريب أسلوب التدريب واإلمكانات  بأسلوب علمي

 .وك األفراد وينمي العالقات اإلنسانية بما يخدم مصلحة العملالتدريب يغير سل -4

  االستفادة من األساليب الحديثة في التدريب -5

 : التدريب في الدول العربيةتأهم العوامل التي تؤثر على انجازا -6

 توجيه مجهودات التدريب نحو األفراد أكثر من الجماعات - أ

 ة عمومية برامج التدريب المحلي -  ب

 لتحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية نقص التخطيط وا -  ت
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  عدم توفر المادة التدريبية المحلية -  ث

 نقص اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة للتدريب - ج

  االعتماد على أسلوب المحاضرة في التدريب - ح
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 الدراسات األجنبية 2.3

ـ  بArdichvili & Kuchinke(2002) :دراسة  2.3.1 ة الـسائدة  عنوان األنمـاط القيادي

دراسة مقارنة ألربـع دول مـن دول االتحـاد          : القيم الثقافية  لدى المدراء و المرءوسين      و

 .السوفيتي السابق و ألمانيا و أمريكا

هدفت الدراسة إلى بيان اثر الثقافة االجتماعية على األنماط القيادية تبعا للنموذج الـذي حـدده         

 مدير ومرءوس في أربـع      أربعين ألف على  تم تطبيق الدراسة    . (Hofsted,1997)هوفستيد  

و ألمانيـا  ) القوقاز، كازاخـستان، روسـيا، جورجيـا   (دول من دول االتحاد السوفيتي السابق   

 .وأمريكا

 :تبين من خالل الدراسة أن

نمط القيادة الحرة والقيادة باالستثناء تأتي في المقدمة في دول االتحاد السوفيتي الـسابق قبـل                

 أمريكا و ألمانيا

 .تختلف الثقافات  ليس فقط بين دولتين، بل و هناك اختالف في الدولة الواحدة

 في ثقافة الذكورية و ثقافة التخطيط طويل األجل فـي           هناك انخفاض في مسافة القوة  وارتفاع      

كل من ألمانيا و أمريكا، بينما نمط المكافأة المشروطة  والتحفيز اإلبداعية يلقى رواجـا أكثـر             

 .اد السوفيتي السابقفي دول االتح

ن بثقافـات الـدول     لعوامل الثقافية و توعيـة المـديريي      وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام با    

 .المختلفة

 

مقارنة بين القيـادة واإلدارة عبـر   : عنوان تعريف القيادةبField(2002)   دراسة  2.3.2

 .اإلنترنت
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 اإلنترنت من وجهة نظـر ثقافـات   هدفت الدراسة إلى إجراء مقارنة بين القيادة و اإلدارة عبر         

 .مختلفة من عدة دول

 من اجل إنشاء صور بحث عن القيادة و اإلدارة، فكل بحـث             Googleاستخدم محرك البحث    

 . صورة لكل بحث عن كل  من القيادة واإلدارةمائتيأنتج آالف المالحظات وتم اختيار أول 

ت الخاصة بهم، وتكمن أهمية هـذه       لقد تم مشاركة أشخاص من دول مختلفة وتم ترجمة الكلما         

 :الدراسة  في بعدين

 .تحديد شامل لتعريف القيادة وتعريف اإلدارة من وجهة نظر الثقافات األخرى

المعلومات لم تؤخذ من خالل االتصال المباشر وبالتالي كـان التعريـف مـن قبـل هـؤالء                  

 .األشخاص في غاية الموضوعية

 يراه عامة الناس و ما هو موجود في األدب األكاديمي في            ولقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع ما      

 .أن هناك اختالفا بين اإلدارة والقيادة

وأوصت الدراسة بضرورة تطوير وتعزيز السلوك القيادي لدى المدراء، وذلك من اجل رفـع              

 .مستوى األداء اإلداري في المنظمة

دة في شركات أمريكيـة  عنوان تطوير وتدريب القابWaldman(2001): دراسة   2.3.3  

 .كبرى

هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اهتمام الشركات األمريكيـة بتـدريب وتطـوير المـديرين و               

 شركة كبيرة في الواليـات المتحـدة عبـر وسـائل     81العاملين فيها، شارك في هذه الدراسة  

 .االتصال المختلفة مثل البريد اإللكتروني أو الهاتف أو الفاكس
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أن كل الشركات قدمت تدريبات قيادية بأشكال مختلفة مثل ورشات عمـل أو             أظهرت الدراسة   

حلقات دراسية أو مؤتمرات وغيرها، و معظم هذه الدورات قدمت للمديرين فـي المـستويات               

 .قدمت للمديرين التنفيذيين % 15اإلدارية الوسطى و العليا و

 . سنويا ساعة تدريبية لكل عامل فيها48.5من الشركات تقدم معدل % 76

رغم زيادة نسبة األقليات  و النساء في الشركات األمريكية، إال أن نسبة قليلة جـدا  مـنهم ال                  

 .تلقوا دورات تدريبية لتطوير المستوى القيادي%  6تتجاوز 

وتكمن أهمية الدراسة في االهتمام بتدريب المدراء و العاملين من خالل عدة وسائل تدريبيـة،               

 .تمام بتدريب األقليات والنساءكما وأوصت بزيادة االه

 

عنوان القيادة  التقليدية والغيـر تقليديـة   ب Peng & Pertson(1997):  دراسة  2.3.4 

 .وسين في الواليات المتحدة و اليابان ذلكءهل يميز المر: بالنسبة للثواب و العقاب

 162يـة و     موظفا من المهنيين و المديرين من ثالث واليـات أمريك          294شملت عينة البحث    

 .موظفا من اليابان، و تم استخدام بعض المتغيرات المستقلة كالجنس، العمر والخبرة

 بين األداء التقليدي و غير      نأظهرت الدراسة أن معظم اإلداريين اليابانيين و األمريكيين يميزو        

 و التقليدي بالنسبة للثواب و العقاب، كما أظهرت أن هنـاك اختالفـا  بـين العينـة اليابانيـة           

األمريكية الختالف ثقافتهما، حيث أبدى المجتمع الياباني نقصا في الثواب المستمر وتعريـف             

 .وتحديد العقاب و الثواب بطريقة غير ثابتة
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بعنوان كيف يجـب أن تقـود مـديرات    Dubinsky(1996):  دراسة  2.3.5 

 .المبيعات فريق مبيعاتها

فعالية بالنسبة لمديرات المبيعات من خـالل أربعـة   هدفت الدراسة إلى معرفة نمط القيادة األكثر       

 :أنماط قيادية  وهي 

 Laissez-Fair Leadership Styleالقيادة الحرة 

  Management-By-Exception Leadership Style القيادة باالستثناء

 Contingent Reward Leadership Styleالقيادة بالمكافآت المشروطة 

 Transformational Leadership Styleالقيادة التحويلية 

تم توزيعه استبانة على عدد من مديرات المبيعات وعلى اثنين من رجال مبيعاتهما امرأة ورجـل              

وتبين أن نمط القيادة بالمكافآت المشروطة هو أكثر األنماط فعالية بالنسبة لمديرات المبيعات، . معا

اف تم االتفاق عليها مسبقا بـين المـدير و   حيث يتلقى فريق المبيعات مكافآته مقابل مجموعة أهد     

فريق المبيعات، كما انه ال توجد فروق بين رجال  ونساء المبيعات في تحديد نمط قيادة مديرتهم،                

 .كما أن تحديد مستوى األداء ال يتأثر بجنس فريق المبيعات

بعنوان األمان الداخلي للمدير يمكن أن يكون عامل : Ole(1995)دراسة   2.3.6

 .ل في اختيار النمط القياديفص

أكد الباحث أن النمط القيادي يمكن أن يتأثر بصورة قوية بشخصية المدير و بمدى األمان الداخلي         

و أن المدير الذي يتمتع بمستوى عال من األمان الداخلي يتجه نحو الـسلوك              ، و الثقة الداخلية له   

لنمط الديمقراطي، في المقابل فـإن مـن   الداعم للموظفين لتحقيق األهداف حيث يكون أكثر ميال ل  

يتمتع بمستوى اقل يتجه نحو السلوك الموجه حيث يميل إلى النمط االوتوقراطي، وأكد أن المدير               

 .الفعال ذلك الذي يستطيع أن يسلك السلوك الموجه والداعم حسب ما تتطلبه الحاجة



 33

 -:التعليق على الدراسات السابقة  2.4

النمط ، المهارات القيادية تقويم  ،  موضوع القيادة من عدة جوانب مثل        تناولت الدراسات السابقة  

المهارات القيادية لدى الضباط العاملين في وزارة الـدفاع       ،القيادي السائد،األمان الداخلي للمدير   

دور التدريب فـي     ،القيادة التقليدية وغير التقليدية     ،تطوير وتدريب القادة    ،والطيران بالرياض   

 ولكن أي من الدراسات السابقة لـم يتنـاول دراسـة المهـارات       ،ت رجال األمن    تنمية مهارا 

 أهم ما يميز    وكذلك فإن ، ع والمنظور المعياري     االتصاالت الخلوية بين الواق     مجال القيادية في 

هذه الدراسة عن غيرها هو تطرقها لدراسة المهارات القيادية للمسئولين في شركة االتصاالت             

كما أن  ، بين الواقع والمنظور المعياري من وجهة نظر المسئولين         ) جوال(ية    الخلوية الفلسطين 

،كما وتتميز هذه الدراسة بتطرقها لعدد      هذه الدراسة تعتبر حديثة نسبيا بالنسبة للدراسات السابقة       

أكبر من محاور المهارات القيادية، فقد تناولت المهارات القيادية لدى المسئولين مـن خمـسة               

فـي حـين أن الدراسـات       ) الفكرية،الذاتية،اإلدارية،الفنية،اإلنسانية(ية رئيسية هي  محاور قياد 

،كما أن  السابقة لم تتناول المهارات القيادية سوى من ثالث أو أربع محاور للمهارات القياديـة             

والتـي لـم   هذه الدراسة تدرس بيئة مغايرة تماماً حيث إنها تدرس بيئة االتـصاالت الخلويـة     

،كما أن هـذه الدراسـة    دراسة من الدراسات السابقة المذكورة في هذه الدراسةتتعرض لها أي  

تناولت بالدراسة عدد أكبر من المتغيرات سواء الشخصية والوظيفية أو المتغيرات المرتبطـة             

المهارات الدراسات في مجال     ويثري يعزز تميزا   مما يعطى هذه الدراسة   ،  بالمهارات القيادية 

 .القيادية
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 -:ويتضمن

 مفهوم القيادة  •

 القيادة اإلدارية •

 النظريات القيادية •

 األنماط القيادية •

                 المهارات القيادية •
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 مقدمة

أدبيــات الدراســة ذات العالقــة  بعــضيهــدف هــذا الفــصل إلــى التطــرق إلــى 

كمـا  داريـة ،     اإل  والقيـادة   بـالتعرف علـى مفهـوم القيـادة        بموضوع البحـث، بـدءاً    

ــى   ــه عل ــن خالل ــرف م ــةونتع ــات القيادي ــاط النظري ــادةوأنم ــذلك ،  و القي ك

 . المهارات القياديةالتعرف على 

 تزويــد القــارئ بمختلــف المفــاهيم و المبــادئ وتكمــن أهميــة هــذا الفــصل فــي

ــوع   ــة بموض ــية المرتبط ــة  األساس ــاء أداة الدراس ــي بن ــساعدة ف ــة، والم الدراس

 . تفسير النتائجو
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 -:مـفـهـوم الـقـيـادة 3.1

 & Pfiffner عدة تعاريف لمفهـوم القيـادة مـن ضـمنها تعريـف     )2004(يذكر الخطيب

Presthusكما ويذكر تعريف Golembiewsky 

نوع مـن الـروح   " القيادة بأنها يعرفان Pfiffner & Presthus فيفنر وبريسثس  فيبين أن

وسيه لتحقيـق  ءد جهود مرلتي تعمل على توحِيالمعنوية والمسؤولية التي تتجسد في المدير، و ا   

 .(Pfiffner & Presthus,1967)" األهداف المطلوبة، والتي تتجاوز مصالحهم اآلنية

القــدرة القويمــة للتــأثير   "  بأنهــا Golembiewsky جوليمباوســكي عرفهــاو

 .(Golembiewsky,1961)" المرغوبة في الناس في النواحي

ــان  ــاتس وك ــشير ك ــي  Katz and kahn (1966)ي ــر ف ــادة تظه ــى أن القي  إل

 :المؤلفات على ثالث صور

 .نتيجة للمنصب أو الوظيفة التي يشغلها الفرد . 1

 .نتيجة لصفاته الشخصية . 2

 .كنتيجة لمجموعة من السلو . 3

يمكــن القــول  وفــي ضــوء التعريفــات الــسابقة التــي تــم عرضــها لمفهــوم القيــادة

نــه وأ، ين نحــو الهــدفبــأن القيــادة هــي قــدرة المــسئول علــى توجيــه المرءوســ

 :فرها لوجود القيادة هي أساسية البد من توعناصر ة ثالثاستنتاجيمكن 

 .وجود جماعة من األفراد .1

 .  لتحقيق أهدافهاالجماعة في التأثيروجود فرد من بين أفراد الجماعة يستطيع  .2

 .تنسيق و توجيه جهود هذه الجماعة نحو تحقيق األهداف المشتركة المنشودة .3
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 -:ـيـادة اإلداريـةالـق 3.2

ــة  ــشه اإلدارة الحديث ــذي تعي ــسريع  ال ــد أدى التطــور ال ــة ، لق ــاد حاج ــى ازدي إل

ــين     ــن ممارس ــر م ــة أكث ــات اإلداري ــون إدارة التنظيم ــاس يتول ــى أن اإلدارة إل

ــى مــا هــو أكثــر مــن أن   ــة أحــوج إل للــسلطة، و أصــبحت التنظيمــات اإلداري

هتمـام بمـا يعـرف بالقيـادة     و مـن هنـا بـدا اال   ، تدار فهـي تحتـاج إلـى أن تقـاد       

ــس  ــة الم ــة لمواجه ــة    ئاإلداري ــات اإلداري ــذه التنظيم ــي ه ــام ف وليات و المه

 ). 1995كنعان،(

نـشاط إيجـابي يقـوم بـه شـخص بقـرار رسـمي تتـوفر بـه                  " هيالقيادة اإلدارية   ف

ــق    ــاملين لتحقي ــن الع ــة م ــى مجموع ــشرف عل ــة  لي ــصائص قيادي ــمات وخ س

ــأثير و اال  ــطة الت ــحة بواس ــداف واض ــدر  أه ــسلطة بالق ــتخدام ال ــتمالة و اس س

 ).1991ياغي ومرعي، ("المناسب وعند الضرورة

 يطلــق علــيهم اســم قــادة التغييــر  اإلداريــين  مــن القــادةاهنــاك نوعــكمــا أن 

ــي ــادر Real Change Leadersالحقيق ــادة ق ــؤالء الق ــداث و، ه ــى إح ن عل

ن تغير فـي سـلوك ومهـارات العـاملين خاصـة فـي الخطـوط األماميـة ويؤمنـو                  

أن مكافــأتهم الخاصــة تكمــن فــي رفــع مــستوى أداء المنظمــة والعــاملين فيهــا، 

 -:(Kazenbach,1996)ويحملون مجموعة من الخصائص

 .يشكلون حلقة وصل قوية بين واقع السوق و طموحات اإلدارة العليا والعاملين . 1

العاملين ، أي يؤثرون في سلوك جميع       أسفل إلى أعلى ومن أعلي إلى       أسفليرا من   ييحدثون تغ  . 2

 .في المنظمة
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 متعددة لحل المشكالت حسب الحاجة والظروف، ويجعلـون مـستوى         ايطورون وسائل وطرق   . 3

 .األداء مقياسا لهم في كل مرة

 . أنماطهم القيادية حسب الحاجة و المواقف التي يتطلبها العملنيغيرو . 4

 القائـد الـذي لديـه    المـسئول  الفعـال يقـصد بـه     المـسئول وعلى ضوء ما سـبق فـإن        

ــم   ــى الحل ــدرة عل ــستقبل   (الق ــه م ــيكون علي ــا س ــصور لم ــة أو ت ــه رؤي أي لدي

ولديـه فـي نفـس الوقـت القـدرة علـى ترجمـة و تنفيـذ هـذا الحلـم إلـى                       ) المنظمة

 . واقع

 يــضع اســتراتيجية للوصــول إلــى أهــداف محــددة، ولكــن مــا لــم يكــن المــسئولف

لينفـذوا هــذه  التـأثير علـى اآلخـرين مـن العـاملين و دفعهــم لتبنـي هـذه األهـداف         

 . ، فان الوصول لهذه األهداف لن يكون بالكفاءة المطلوبةاإلستراتيجية

 ثقـة كافيـة بنفـسه و أن يكـون           و حتى يكون المـسئول قائـدا يجـب أن يكـون لديـه               

ـ                      ة، ماهراً، و أن يتمتـع بالـسرعة و الحـزم فـي االختيـار مـن بـين القـرارات البديل

ــالي فمــن الممكــن ألي  ــه المهــارات  أن يكــومــسئولو بالت ــدا إذا تــوفرت لدي ن قائ

ــاك      ــار أن هن ــي االعتب ــذين ف ــتغاللها، آخ ــا  واس ــسن تطويره ــة  وأح المطلوب

 .فروقا بين األفراد في مدى  الوصول إلى درجة القيادة
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  The Leadership Theoriesالـقـيـادة  نـظـريـات  3.3

لعصر الحديث لمعرفة األسـباب      لقد بذل الكثير من العلماء  والباحثين جهودا مضنية في ا          

التي تدفع الكثير من األفراد  والجماعات لالنقياد إلى شخص ما وقبولهم لـه كقائـد نحـو                  

القيـادة  ريات حول تفـسير الـسلوك القيـادي و   فقد ظهرت الكثير من النظ    تحقيق أهدافهم،   

ريات  نظريات السمات، ونظريات األنماط، والنظ     : وسوف نتناول بعض هذه النظريات مثل     

 .الموقفية، والنظريات السلوكية أو التفاعلية

 Trait Theories نـظـريـات الـسـمـات  3.3.1

ويقوم مفهـوم هـذه النظريـة علـى أن أسـاس النجـاح فـي القيـادة يتوقـف علـى                      

ــذه   ــوفر ه ــا أن ت ــره، كم ــد عــن غي ــا شخــصية القائ ــاز به ــة تمت ســمات معين

 ).2002ان،كنع(السمات في شخص ما يجعل منه قائدا ناجحاً 

ــة    ــصنع الزعام ــي ت ــسمات الشخــصية الت ــى ال ــة إل ــذه النظري ــز ه ــا وترتك كم

ــادرة     ــب ن ــا ذوي مواه ــب أشخاص ــة تتطل ــادة الناجح ــف أن القي ــة وكي الناجح

تجعلهــم صــالحين لقيــادة غيــرهم، و أن الرجــل العظــيم يــستطيع أن يحــدث فــي 

 ).2002كنعان،(الجماعة تغييرات متى كانت مستعدة لتقبلها

ــر ن ــار   وتعتب ــي إط ــرت ف ــي ظه ــاوالت الت ــى المح ــن أول ــسمات م ــات ال ظري

ــشتركة   ــسمات الم ــشف عــن ال ــادة، و الك ــاهرة القي ــسير ظ ــردي لتف ــدخل الف الم

ــاجحين ــادة الن ــة  ،للق ــذه النظري ــا أنــصار ه  و إذا كانــت الدراســات التــي أجراه

ــرن  ــل الق ــي أوائ ــى نطــاق ضــيق ف ــدأت عل ــد ب ــسعتإ، ف الماضــيق ــا ات         نه

 .ال بعد الحرب العالمية الثانية أكثر شموصبحلت
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فقد توصل رالف ستوجديل مـن خـالل تقديمـه ألكثـر مـن خمـس عـشرة دراسـة                    

 :ميدانية إلى أن  أهم السمات التي تجعل من إنسان ما قائدا ناجحا ما يلي

روح المـشاركة    ، ، المعرفة الواسعة  ، و العدالة   ، األصالة  ، اليقظة   طالقة اللسان   ، الذكاء

 .)2004الخطيب،(على تفهم الموقف والمكانة االجتماعيةالقدرة و

 إلى بعض هذه الـسمات مثـل القـدرة علـى التعبيـر،      C.Goodeوتوصل سيسل جود   

النضج العقلي و العـاطفي، المهـارة اإلنـسانية و االجتماعيـة ، و المهـارة اإلداريـة                  

 .)2004،الخطيب(والقدرة على التعبير عن أفكاره وتوفر الدافع الذاتي للتحفيز

فرهــا فــي المــدير الهنــدي تــايجي الــسمات التــي يجــب تووقــسم عــالم اإلدارة 

  :إلى ثالث مجموعات

 .سمات شخصية مثل الصحة، روح الصداقة، الذكاء، األمانة، الحكم الصائب. 1

 .سمات سياسية وهي إدراكه لألهداف السياسية و المثل العليا . 2

 تطبيقهـا بـشكل     باألنظمـة ومراعـاة  االلتـزام   على   قـدرتـههي   و نظامـيـةسمات   . 3

 .)1995كنعان،( صحيح

ـ                 م الـنفس  وقد تعرضـت هـذه النظريـة للنقـد مـن الكثيـر مـن كتـاب اإلدارة وعل

يمكــن تطبيقــه بــصفة لتمييــز القــادة،   ألنهــا فــشلت فــي تحديــد نمــط متــسق

ــسما  ــذه ال ــد افترضــوا أن ه ــة ق ــذه النظري ــصار ه ــان أن ــذلك ف ــة، ك ت ال عام

فر فــي القــادة وغيــر القــادة، كــذلك فهــي قــد  وقــد تتــوتوجــد إال فــي القــادة

 .تجاهلت الطبيعة الموقفية للقيادة
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 -:الـنـظـريـات الـسـلـوكـيـة 3.3.2

  تقدم تمييزا واضحا بين القائد الفعال      لم للقيادة و  ا دقيق ا علمي ا نظريات السمات مفهوم   ي تعط

 سمات القائد إلى تحليل سـلوك  منيز والقائد غير الفعال، مما حدا بالباحثين إلى انتقال الترك     

 لهذا يطلق على هذه النظريات، النظريـات الـسلوكية        . القائد خالل قيامه بواجباته اإلدارية    

 :التي من أهمهاو

 Y(                           &(Y) Theory (X)(و  )X(نظرية  3.3.2.1

ــث  ــقحي ــة  يطل ــى نظري ــة    )X( عل ــادة االوتوقراطي ــة القي ــا نظري  أحيان

 .)1994المغربي،(

ــا   و ــن وصــفه كم ــه يمك ــاه عمل ــرد تج ــة أن ســلوك الف ــذه النظري تفتــرض ه

 :يلي

 .ن لم يكن العمل مكروها للفرد، فهو وظيفة شاقة وضرورية من اجل البقاءإ •

بسبب كره الفرد للعمل، فان معظم األفراد يجب أن يرغموا على العمل، وأن يراقبوا،               •

 ).1990حنفي،( الضرورية لتحقيق الهدف ويعاقبوا من اجل حثهم لبذل الجهود

هو بطبيعته غيـر طمـوح، و ال        ولية، و ئن يقاد دائما تجنبا للمس    يفضل الفرد العادي أ    •

 ).1989جان دفكان،( يسعى للعمل إال من اجل األمان فقط

ويؤخذ على هذه النظرية انه يصعب تعميمها بشكل مطلق، و إن كانت تتفق مع العديد من              

 .األفراد
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ــا ن ــا نظريــة القيــادة الديمقراطيــة   يهــايطلــق علف) Y(ظريــة أم   أحيان

 ). 1995كنعان،(

 :وتفترض هذه النظرية أن سلوك الفرد تجاه عمله يمكن وصفه بما يلي

ــة و   • ــب و الراح ــل اللع ــي مث ــل كــشيء طبيع ــادي للعم ــرد الع ينظــر الف

 .بالتالي فهو ال يكره العمل بطبيعته

 األداء بـشكل فعـال عـن طريـق          يؤدي ارتباط الفـرد بأهـداف العمـل إلـى          •

 .الرقابة الذاتية

ــة      • ــأة المرتبط ــى المكاف ــصل عل ــدف و يح ــادي باله ــرد اله ــزم الف يلت

 ).1994المغربي،( باإلنجاز

 -:نـظـريـة بـلـيـك ومـوتـون 3.3.2.2

 عـرض روبـرت بليـك    The Managerial Grid في كتابهمـا الـشبكة اإلداريـة    

Robert Blanke    وجـان سـريجلي موتـون Jane S.Mouton   نمـوذج الـشبكة 

 ).2.1(اإلدارية الذي يوضحه الشكل 
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 )12.(شكل

 الشبكة اإلداريةيوضح 

 النمط 9     

9,9      

 النمط

1,9 8 

         7 

         6 

       5 

    

 النمط

5,5    4 

         3 

 النمط 2     

9,1      

 النمط

1,1 1 

9 8 7 6 5 4 3 2 1  

 ج   االهتمام باإلنتا
االهتمام باألفرا
د

 

النظرية والممارسة في الفصل :بيئة التعليم والتعلم إدارة ، أحمد إسماعيلحجي
 .،القاهرةدار الفكر العربي، )200 ،ص 2000سنة(،والمدرسة

 

ــضايلة   ــف و الع ــد أورد زويل ــن   ) 1960(وق ــة م ــشبكة اإلداري ــه ال ــا حددت م

 بخمــسة أنمــاط مختلفــة للقيــادة تحــوم حــول قطبــين همــا أنمــاط ســلوك القائــد

 :االهتمام باألفراد وهذه األنماط هيواإلنتاج،  

 ،  حيث تتحدد باهتمام عال باألفراد وضـعيف باإلنتـاج         :القيادة اإلنسانية ) 1,9(النمط   . 1

ويؤدي هذا االهتمام إلى  تكوين عالقات مرضـية، و تـوفير جـو ملـيء بالـصداقة               

 .واالطمئنان
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 وتتحدد باهتمام عال باإلنتاج و األفراد، عن طريـق إنجـاز   :قيادة الفريق ) 9,9(مط  الن . 2

العمل من قبل أعضاء فريق ملتزمين ومتعاضدين، من أجل تحقيق أهـداف المنظمـة،              

 .وهذا يؤدي إلى عالقات من الثقة واالحترام

، ويتحقـق ذلـك      وتتحدد باهتمام معتدل باألفراد واإلنتاج     :القيادة المعتدلة ) 5,5( النمط . 3

بإمكانية الحصول على أداء مناسب من خالل تحقيق توازن بين مصلحة العمل و بـين               

 .الروح المعنوية للعاملين على مستوى مرض

 و تتحدد باهتمام عال باإلنتاج و ضعيف باألفراد، تكون          :القيادة المتسلطة ) 9,1(النمط   . 4

ن فيها االعتبارات اإلنسانية في     الكفاءة في العمل نتيجة تهيئة ظروف العمل بطريقة تكو        

 .أدنى صورها

 وتتحدد باهتمام ضعيف باألفراد و باإلنتاج، وبذلك يكون         :القيادة الضعيفة ) 1,1( النمط . 5

 .الجهد المبذول للحصول على نتائج العمل في أدنى صوره للمحافظة على بقاء المنظمة

و النمط الذي يعتبـر أفـضل       ، نمط قيادة الفريق ه    )9,9(وقد وجد بليك  وموتون أن النمط        

األنماط من وجهة نظر المشاركين في برامج التنظيم اإلداري التي قام بهـا، يليـه الـنمط                 

 نمـط القيـادة المعتدلـة     ) 5,5(، نمط القيادة اإلنسانية ويليه  في األفـضلية الـنمط            )1,9(

 ).2000حجي،(

 

 

 Tannenbaum & Schmidt نظريـة تاننبـون وشـمـيـت 3.3.2.3
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وسـيه علـى    ء تاننبوم و شـميت فـي هـذه النظريـة، العالقـة بـين القائـد ومر                 حدد

،  وســميت بنظريــة الخــط )3.2(أســاس خــط متواصــل كمــا يظهــر فــي الــشكل

 .المستمر في القيادة

و يوضح الشكل أنـه فـي أقـصى اليمـين يقـع الـنمط األول للقيـادة و فيـه يكـون                       

ــااالقائــد هــو متخــذ ــده، وحريــة  كــل القــرارات و كــل الــسلطات تقريب  فــي ي

وسين في ظـل قيادتـه ضـئيلة، و فـي أقـصى اليـسار يقـع الـنمط الـسابع،                     ءالمر

وســيه اتخــاذ القــرارات فــي حــدود مقننــة ءوهــو نمــط المــدير الــذي يتــيح لمر

 .سلفا، و بين هذين النمطين تقع أنماط خمسة أخرى

ــميت         ــاننبوم وش ــا ت ــي اقترحه ــسبعة الت ــاط ال ــان األنم ــي بي ــا يل وفيم

 .)2000حجي،(

 )22.(شكل

 نموذج تاننبوم وشميت

 

 

 

 

 

النظرية والممارسة في الفصل :بيئة التعليم والتعلم إدارة ، أحمد إسماعيلحجي
 .،القاهرةدار الفكر العربي، )199 ،ص 2000سنة(،والمدرسة

 .القائد الذي يتخذ القرارات وحده ويعلنها . 1

1        2     3      4          5   6      7 
 

 صالحيات املرؤوسني

 سلطة املدير
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 .سين بهاوءالقائد الذي يتخذ القرارات وحده ويقنع المر . 2

 .القائد الذي يرحب باألسئلة على ما يطرحه من أفكار . 3

وسين ويستعد لتغييرها فـي ضـوء       ءالقائد الذي يطرح بدائل التخاذ القرار على المر        . 4

 .آرائهم

 .القائد الذي يطرح المشكالت ويتلقى اقتراحات قبل أن يتخذ القرارات . 5

رك في إطارهـا، و يطلـب    وسين الحدود التي يمكن لهم التح     ءالقائد الذي يوضح للمر    . 6

 .منهم مساعدته في اتخاذ القرار

 .وسيه باتخاذ القراراتءالقائد الذي سمح لمر . 7

 Situational Theory نظريـة الموقـفـيـةال 3.3.2.4

موقـف   ذه النظرية يتم وضع ذلك الشخص في      وللتعرف على الشخص المناسب للقيادة وفقا له      

ومن أهـم   . ذلك دراسة تصرفه وصالحيته للقيادة    معين، وتترك له حرية التصرف  ويتم بعد         

 والتي تـشير  Fiedler Contingency Theoryالنظريات الموقفية نظرية فيدلر الظرفية 

 انه لـيس هنـاك      إلى انه ليس هناك أسلوب واحد في القيادة يصلح في كل مكان وزمان، كما             

بأنه ناجح أو فاشل فـي     فرها في كل قائد، وليس هناك قائد يمكن وصفه          صفات معينة يجب تو   

 ).1999العسيلي،(كل األوقات 

للموقـف اإلداري الـذي    قف المالئم يتطلب وضع تشخيص دقيق     و يرى فيدللر أن تحديد المو     

 عملهما في إطاره، من خالل تحليل عناصر الموقف الذي يرى أنهـا             يهوسءيمارس القائد ومر  

 ):2002أبو حرب،(ثالثة وهي 
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نه، و مدى الثقة بينهم وحبهم له و صداقته وهذا بنظر فيـدلر             العالقة بين القائد وأعوا    . 1

 .يعتبر من أقوى متغيرات الموقف

 .هيكلية العمل و مدى وضوح مهام العمل، وهذا يشير إلى درجة الروتين في العمل . 2

قوة المركز، ويعود إلى درجة القوة التي يمنحها المركز مما يمكن القائد مـن إجبـار                 . 3

 ).1995المغربي،(  قبل قيادته وتوجيهاتهوسيه لالنصياع، وتءمر

ويقول فيدلر بعد تحليله لعناصر الموقف، أن فاعلية القيادة تـرتبط بمعرفـة القائـد لهـذه                 

 ).1995كنعان،(العناصر و طبيعة المتطلبات لكل عنصر منها 

يتضح مما سبق أن نظرية الموقف تقدم مفهوما مرنا للقيادة ألنها ال ترتبط بسمات شخصية               

 .المتغيرات المرتبطة بذلك الموقفورد فقط، وإنما ترتبط بالموقف اإلداري لف

 The Interaction Theory النظريـة التفاعلـيـة 3.3.2.5

ــ   ــين النظ ــع ب ــة الجم ــذه النظري ــاول ه ــسابقتين تح ــسمات (ريتين ال ــة ال نظري

ومحاولــة التوفيــق بينهمــا مــن خــالل النظــر للقيــادة علــى  )نظريــة الموقــفو

ـ   ة تفاعـل اجتمـاعي، و انـه ال يكفـي للنجـاح فـي القيـادة التفاعـل بـين           أنها عملي

ــين     ــل ب ــزم التفاع ــا يل ــف، و إنم ــات الموق ــصية ومتطلب ــد الشخ ــمات القائ س

ــي      ــادي الكل ــالموقف القي ــة ب ــرات المحيط ــع المتغي ــد و جمي ــصية القائ  شخ

 ).1995كنعان،(
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ــى ا  ــستند عل ــاعي ت ــة تفاعــل اجتم ــادة عملي ــر القي ــة تعتب ــذه النظري ــاد وه ألبع

 :)1983حميد، المعاز،( الثالثة التالية

 .السمات الشخصية للقائد . 1

 .عنصر الموقف المراد قيادته . 2

 .خصائص الجماعة المراد قيادتها . 3

ــة المر ــى أهمي ــة عل ــة التفاعلي وســين كعامــل مــؤثر فــي ءوبهــذا تؤكــد النظري

منــذ " مــاري فوليــت"نجــاح القيــادة أو فــشلها، وهــذا مــا أكــدت عليــه الباحثــة 

ــة  ســنو ــد الــسمات القياديــة المطلوب ــدما قالــت أن دور األتبــاع  فــي تحدي ات عن

فـي القائــد تبـدو فــي غايــة األهميـة، وان دورهــم يبــرز مـن خــالل معــاونتهم     

 تأييــدهم للقائــد ليظــل دائــم الحكــم فــي المواقــف التــي تواجهــه        و

 ).1995كنعان،(

في ضـوء كـل مـا سـبق يمكـن التعقيـب علـى أن كـل نظريـة مـن النظريـات                   

 و قــد أظهــرت النظريــات أن ،لــسابقة كــان لهــا تفــسير معــين لمفهــوم القيــادةا

متنوعـة  والقيادة مهمـا كـان نوعهـا أو نمطهـا ، لهـا مهمـات ووظـائف محـددة                    

، ويمكـن مـن خــالل دراسـة هـذه النظريــات الـسابقة فـي القيــادة اسـتنتاج مــا        

 :يلي

ــ   . 1 ــي الحي ــراد، وف ــادة األف ــددة وواضــحة لقي ــى مح ــة مثل ــد طريق اة ال توج

 . مائة بالمائةأوتوقراطيينالعملية نادرا ما نجد قادة ديمقراطيين، أو 
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ــي   . 2 ــرات الت ــشابك العوامــل و المتغي ــدة نظــرا لت ــة معق ــادة عملي ــة القي عملي

ــة ،       ــروف المحيط ــد، والظ ــسابقة للقائ ــرة ال ــل الخب ــا، مث ــؤثر فيه ت

 .وشخصية القائد

ــي مر  . 3 ــأثير ف ــستطيع الت ــذي ي ــو ال ــال ه ــد الفع ــشكلءالقائ ــيه ب ــد وس  يزي

 .يرفع من الروح المعنوية لهموإنتاجهم،  

 مثــل الثقــة و اإلحــساس و التعــاطف و القــدرة علــى ههنــاك صــفات رئيــس . 4

ــه، وضــمان    ــادة فعاليت ــد زي ــد يري ــا أي قائ ــى به ــصال يجــب أن يتحل االت

 .نجاحه في قيادة اآلخرين



 50

 -:أسـالـيـب الـقـيـادة وأنـمـاطـهـا 3.4

 :أنماطها حسب  معيارين رئيسيين همايصنف كنعان  أساليب القيادة و

يقــوم علــى تــصنيف القائــد مــن حيــث أســلوب القائــد، و طريقتــه : المعيــار األول

وقــد صــنف أســاليب القيــادة اإلداريــة . فـي ممارســة عمليــة التــأثير فــي موظفيــه 

 : أساليبةعلى أساس هذا المعيار إلى ثالث

 (Democratic  Leadership) القيادة الديمقراطية •

 (Autocratic Leadership)ادة األوتوقراطية القي •

 Laissez-Fair)) أو الحـرة  أو الترسلية غير الموجهة أو المتساهلة(القيادة المنطلقة  •

Leadership) 

ويقــوم علــى أســاس النظــر للقيــادة مــن حيــث مــصدر الــسلطة : المعيــار الثــاني

ــت ســلطة   ــا إذا كان ــه، و م ــه موظفي ــي توجي ــد ف ــا القائ ــد عليه ــد التــي يعتم القائ

 .رسمية أو غير رسمية

 :و قد صنف القيادة اإلدارية على أساس هذا المعيار إلى نمطين

 التي يستمد فيها القائد سلطته من خـالل  :(Formal Leadership)القيادة الرسمية  . 1

مركزه الوظيفي في التنظيم الذي يديره، و أن هذه السلطة تتدرج تنازليـا مـن التنظـيم                  

 .أسفل بموجب تفويض من المستوى األعلى إلى المستوى األسفلالرسمي من أعلى إلى 

 التي توجد فـي الغالـب نتيجـة    :(Informal Leadership)رسمية الغير القيادة  . 2

لوجود عالقات شخصية و اجتماعية تنشأ و تتطور تلقائيا بين األفراد العاملين في التنظـيم     

لعواطـف و رضـا األفـراد       الرسمي، وتعتبر سلطة غير مستقرة لكونها تعتمـد علـى ا          

 .الخاضعين له على خالف السلطة التي يتمتع بها القائد الرسمي
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 -:الـنـمـط الـديـمـقـراطـي 3.4.1

ــي    ــادة الت ــديمقراطي بالقي ــنمط ال ــل ال ــسانية،   يتمث ــات اإلن ــى العالق ــد عل تعتم

ــى       و ــا عل ــد أساس ــة تعتم ــادة الديمقراطي ــسلطة، فالقي ــويض ال ــشاركة وتف الم

ــات اإل ــساالعالق ــد و مرن ــين القائ ــسليمة ب ــباع  ءنية ال ــى إش ــوم عل ــي تق ــيه الت وس

 ).1995كنعان،( .حاجاتهم وخلق التعاون فيما بينهم وحل مشكالتهم

ــد ــا يعتم ــديمقراطيكم ــنمط ال ــراك المر ال ــى إش ــام  ء عل ــض المه ــي بع ــين ف وس

خاصــة المهــام التــي تحتــاج ، القياديــة كحــل بعــض المــشكالت و اتخــاذ القــرارات

 بحكــم كفــاءتهم وخبــرتهم، ممــا يتــيح  القــادرينوســينءة للمر تفــويض الــسلطإلــى

ــد    ــت و الجه ــديمقراطي الوق ــد ال ــرى  للقائ ــام أخ ــال ومه ــرغ ألعم ــو  (للتف أب

 ).2002حرب،

ــ ــى ثالث ــة عل ــادة الديمقراطي ــز القي ــيةوترتك ــل ف ــزات أساســية تتمث   مرتك

 ):1995كنعان،(

انية بـين القائـد     عالقات اإلنس وسيه، و تتمثل ال   ءعالقات اإلنسانية بين القائد ومر    إقامة ال  . 1

وسيه في العمل في تحقيق االندماج و تفهمه لمشاعرهم و مشاكلهم و            ءالديمقراطي و مر  

 .إشباع حاجاتهم االقتصادية والنفسية و االجتماعية

وسيه و االلتقـاء بهـم      ءدية و نعني بذلك دعوة القائد لمر      إشراكهم في بعض المهام القيا     . 2

 التي تواجهه، و تحليليها و محاولة الوصول إلى أفضل الحلول           لمناقشة مشاكلهم اإلدارية  

 فـي وضـع الحلـول المالئمـة     بينهم من خالل مشاركتهم الثقة  يعزز  الممكنة لها، مما    

 .للمشاكل اإلدارية
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تفويض السلطة، حيث أصبحت القيادة في وضع يحتم عليها اإلقدام على تفويض السلطة              . 3

ر حول أن التفويض يعني التخوف من ممارسـة         دون خوف من الفهم الخاطئ الذي يدو      

ت السلطة، وحلت محل هذا الفهم الخاطئ عوامل الثقة القائمة على ضرورة إقامة عالقا             

 .وسيه و إشراكهم في صنع القراراتءإنسانية سليمة بين القائد و مر

ــرين   ــشعر اآلخ ــق، وي ــي فري ــاره عــضوا ف ــصرف باعتب ــديمقراطي يت ــد ال إن القائ

ــى أ ــذلك، فيتلق ــتم  ب ــرام، ويه ــدير و االحت ــا بالتق ــارهم ومقترحــاتهم، وينظــر إليه فك

ــرا    ــي  كثي ــور ، ويعن ــن أم ــستجد م ــا ي ــة م ــي مواجه ــا ف ــذ به ــتها واألخ بدراس

ــلوكه    ــول س ــة ح ــة الراجع ــات   اإلداريبالتغذي ــتالءم ورغب ــا   ي ــه بم ، لتعديل

ــرين ــد  . اآلخ ــر إال بع ــرئيس األوام ــصدر ال ــادي ال ي ــنمط القي ــذا ال ــي ظــل ه وف

األمــور محــل البحـث مــع ذوي العالقــة ، وعـادة مــن خــالل الترغيــب ال   مناقـشة  

د فــي ظــل هــذه فالقائــ. التخويــف، والمــشاركة ال احتكــار ســلطة إصــدار القــرار

ــشير المر ــادة يست ــر ءالقي ــاذ الق ــي اتخ ــشركهم ف ــين، و ي ــه و وس ار، إال أن توجيه

ـ   النــوع و األداء فـي ظـل هـذا    . ن فـي توجيـه المناقـشات و ترشـيدها    ارقابتـه الزم

ــين     ــداء ب ــدم روح الع ــه، وتنع ــد وغياب ــود القائ ــي وج ــف ف ــادة ال يختل ــن القي م

 ).1992نشوان، (أعضاء التنظيم 

ويحــرص القائــد فــي المنــاخ الــديمقراطي، علــى إشــباع حاجــات كــل فــرد مــن  

ــرام     ــسود االحت ــة، وي ــات الجماع ــباع حاج ــأتي إش ــالي ي ــة، و بالت ــراد الجماع أف

ــد  ــدد األه ــوق، وتتح ــادل للحق ــشاط  المتب ــه الن ــط و أوج ــسياسات و الخط اف و ال

ــوزع األدوار و   ــة، وتتـ ــرارات الجماعيـ ــة و القـ ــشات الجماعيـ ــة للمناقـ نتيجـ

ــس ــاعئالم ــول و اقتن ــد،   . وليات بقب ــدح و النق ــي الم ــوعيا ف ــد موض ــون القائ و يك
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ــرا    ــه أوال وأخي ــستفيد من ــد الن الم ــشجع النق ــاب، وي ــواب و العق ــر الث ــي تقري وف

 ).1995،عبود(القائد و الجماعة 

 : الـنـمـط الـديـمـقـراطـياـزايـم 3.4.1.1

 ).1992نشوان،( يفوض بعض السلطات اإلدارية للمرؤوسين . 1

 وسين فـي أمـور العمـل، ويبحـث مـا يـرد مـنهم مـن مقترحـات                  ءاقش المر ين . 2

 ).1985سليمان، (

 وسـين بمـا يتفـق مـع قـدراتهم، وصـالح العمـل             ءوليات علـى المر   ئيوزع المس  . 3

 ).1995مصطفى،(

 ).1983حميد،( ق الجهود بين المرؤوسينينس . 4

 ).1984الفقي،( يطبق اللوائح و القوانين بطريقة مرنة . 5

 .وسين مناسباتهمءيشارك المر . 6

 .وسينءيحقق التآلف واالندماج بين المر . 7

ــشاكل  المر . 8 ــشاعر ومـ ــم مـ ــا ءيفهـ ــى معالجتهـ ــل علـ ــين ويعمـ  وسـ

 ).1986عدس،(

عمــل علــى رفــع وســين ويءعــن قــراره ذا كــان فيــه مــضايقة للمريتراجــع  . 9

 ).1996الخطيب،(مستوى أدائهم 

تنسيق الجهـود بـين العـاملين حيـث يعمـل الجميـع متعـاونين، ويتخلـى كـل                   . 10

 فرد عن أنانيته في سبيل إنجاح العمل

ولية ويكـون ذلـك بتفـويض الـسلطة للعـاملين مـع             ئتكافؤ الـسلطة مـع المـس       . 11

 .ولياتئما يتناسب مع تلك المس
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ــ  . 12 ــات بحي ــال و الواجب ــد األعم ــشكل  تحدي ــئال ت ــضارب ل ــداخل أو تت ث ال تت

 ).1987قرازة،(عقبة أمام العمل أو اإلنتاج 

 :عـيـوب الـنـمـط الـديـمـقـراطـي 3.4.1.2

ــا     ــشفت عنه ــي ك ــة و الت ــادة الديمقراطي ــط القي ــى نم ــذ عل ــرز المآخ ــن اب إن م

 :الدراسات التي تمت في هذا االتجاه ما يلي

ـ         . 1 ولية، وخاصـة فيمـا يتعلـق بإصـدار         ئسهناك الكثير من الناس ال يحبون تحمل الم

القرارات، و يفـضلون أن تـصدر إلـيهم القـرارات و األوامـر و التعليمـات مـن                   

 ).1999العسيلي،( الرؤساء

 عـدم االنـضباط فـي العمـل         قد يترتب على هذا النمط بعض الظواهر السلبية، مثل         . 2

وسـين وتـأخرهم فـي األداء، وصـعوبة اتخـاذ قـرارات سـريعة فـي                 ءبين المر 

سـالمة وعبـد   ( لمواقف السريعة، وانخفاض كميـة اإلنتـاج فـي بعـض الحـاالت      ا

 ).1977الغفار،

يتضح مما سبق أن القول بان القيادة الديمقراطية لها مزايا تفـوق مـا عليهـا مـن مآخـذ ،                     

فالناس يعملون سـويا بطريقـة أفـضل  وبفعاليـة أعظـم حـين يـشتركون فـي وضـع                     

عني هذا أن القيـادة الديمقراطيـة لـيس لهـا مـشاكل،             ال ي . األهداف، و اختيار طرق العمل    

 فـي الغالـب نتيجـة و جـود بعـض            فهناك مشاكل كثيرة تواجه القائد الديمقراطي تكـون       

 .وسين ممن ال يجدي معهم هذا األسلوبءالمر

أن القيادة الديمقراطية هـي أسـلوب مثـالي، ال يعنـي التـسليم بـأن هـذا                  بكما أن القول    

 .فضل أسلوب في جميع الحاالت و في جميع المواقفاألسلوب القيادي هو أ
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 وبذلك يمكن القول بأن القيادة الناجحة هـي القيـادة التـي تكـون قريبـة مـن الواقـع، و                     

 .تمارس دورها حسب متطلبات الموقف

 -:الـقـيـادة االوتـوقراطيـة 3.4.2

ــم   إن فهــم األســلوب األوتــوقراطي للقيــادة يقتــضي معرفــة أشــكاله وخصائــصه، ث

قييم هـذا األسـلوب ببيـان مزايـاه و مـا أخـذ عليـه مـن مآخـذ علـى ضـوء مـا                          ت

ــن    ــادة ع ــسلوك الق ــددة ل ــات المتع ــشفت الدراس ــد ك ــات، فق ــه الدراس ــشفت عن ك

ــة،     ــول األتوقراطي ــادة ذوي المي ــسلوك الق ــزة ل ــصائص الممي ــن الخ ــة م مجموع

ــن    ــاذهم م ــي اتخ ــل ف ــسلوكهم تتمث ــة ل ــمة جوهري ــا حــول س ــي مجمله ــدور ف ت

ــى مرســلطتهم الر ــم و ضــغط عل ــى إنجــاز ءســمية أداة تحك ــارهم عل وســيهم إلجب

 ).1995كنعان،( العمل

والقائد الذي يتـصف بهـذا الـنمط يجـده أسـلوبا سـهال، فهـو ال يحتـاج إلـى أكثـر                       

من فـرض الـسلطة علـى الجماعـة التـي يـشرف عليهـا مـن العـاملين معـه فـي                       

ــستويات، و   ــف الم ــاعمختل ــل م  إتب ــي التعام ــشدة ف ــصرامة و ال ــم ال ــو ( عه أب

 ). 2002حرب،

ــد  ــتخدام القائ ــوقراطيإن اس ــى مراألوت ــضغط عل ــسلطته أداة لل ــاز ء ل ــيه إلنج وس

العمل، ال يكون بدرجـة واحـدة لـدى جميـع القـادة مـن هـذا الطـراز  بـل يكـون                        

علـى درجـات متفاوتـة  ممــا يترتـب  عليـه وجـود أنمــاط متعـددة لـسلوك القائــد         

ــوقراطي ــنمط  األوت ــل ال ــوقراطي مث ــنمط   الاألوت ــرف أو ال ــوقراطيمتط  األوت

 ).1995كنعان،( الصالح أو الخير األوتوقراطياللبق أو النمط 
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 التعامــل  فــي هــذه الدراســة مــع  هــذه األنمــاط  المختلفــة للــنمط وســوف يــتم 

 . كنمط واحداألوتوقراطي

 -: خـصـائص النـمـط األوتوقراطي3.4.2.1

ويـضع العمـل الحـالي والحـصول       في هـذا الـنمط يبـدو القائـد انتقاديـا يهـدد كثيرا،             

علــى نتــائج قبــل أي اعتبــار آخــر، ويتخــذ كــل القــرارات بمفــرده، وان اتــصاالته 

ــى  ــون إل ــا تك ــشعر أن  أســفلدائم ــز وي ــه ال يعــرف معنــى التحفي ــا ان ــط، كم  فق

ــا    ــق إشــباعا دائم ــه ال يحق ــذلك فان ــزات للعمــل ول ــدها هــي المحف ــدات وح التهدي

هم إلــى تــرك العمــل واالنــسحاب مــن وســيه ممــا يترتــب عليــه مـيل ءلحاجـات مر 

 ).1995كنعان،( التنظيم الذي يقوده

 :ومن خصائص القائد الذي يتبنى هذا النمط ما يلي 3.4.2.2

 .يحدد منفردا أساسيات المؤسسة وخططها دون مشاورة . 1

 .وسينء يفوض سلطاته اإلدارية إلى المرال . 2

 .يصنع القرارات الهامة بنفسه . 3

 ).1988الشيباني،( قشته فيما قرر لمنااوسيه فرصءال يعطي مر . 4

 ).1996الخطيب وآخرون،(يتقيد حرفيا بالتعليمات و النشرات التي ترد من المسؤولين  . 5

وسين، بـرغم أنهـا قـد    ء قد تقود إلى زيادة إنتاجية المر     ةاألوتوقراطيويعتقد أن القيادة     . 6

ن القيـادة   ومع أن هذا النوع م    . تتسبب في وجود عالقات تنافسية و روح معنوية هابطة        

ـ        ات قد يؤدي إلى إحكام السلطة و انتظام العمل وزيادة اإلنتاج، إال أنـه يتميـز بانعكاس

 على شخصية األفراد، و يظل تماسك العمل مرهونا بوجود القائد، فإذا مـا              سلبية كثيرة 

 ).1996الخطيب و آخرون،( غاب القائد انفرط عقد المجموعة و اضطرب العمل
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يحقـق بعـض األمـور المحببـة  لـبعض القـادة، مثـل إشـباع                 ن هذا النمط القيـادي      إ

ــن     ــرارات، لك ــدار الق ــراد بإص ــسيطرة، واالنف ــي ال ــة ف ــهالرغب ــرتبط إتباع  ي

 .بمجموعة من النتائج السلبية

إن تقييم النمط القيادي يتطلـب بيـان مزايـا هـذا الـنمط و المآخـذ عليـه فـي ضـوء                       

 .ما يترتب على إتباعه من مزايا ومآخذ

 : الـنـمـط االوتوقـراطـياـزايـم 3.4.2.3

قد يكون هذا النمط ناجحا في التطبيق العملي في ظل بعض المواقـف التـي تقتـضي                  . 1

تطبيقه، فالقيادة األوتوقراطية المتحكمة و إن كانت غير مالئمة لكل المواقف، إال أنهـا              

أبـو حـرب   ( كانت في بعض المواقف مطلوبة و مجدية، إذا مـا اسـتخدمت بحكمـة           

،2002.( 

 يكرس القائد فيه معظم وقته للعمل، و هو مـا يـسمى بالقائـد المتفـاني فـي العمـل                  . 2

 ).1995،كنعان(

قد يكون هذا النمط ناجحا في التطبيق خالل األزمات أو في ظل الظروف الطارئة التي                . 3

 ).1982عساف،(تتطلب الحزم والشدة 

إنجازها ال يمكن أداؤها    يمكن استخدام هذا النمط من القيادة عندما تكون األعمال المراد            . 4

إال بطريقة واحدة، و خاصة األعمال التي درست بمعرفة الخبـراء، و ذلـك الن هـذه              

 ).2002أبو حرب،( األعمال ال يوجد فيها مجال لالجتهاد الشخصي أو االبتكار

 

 : عـيـوب الـنـمـط األوتـوقـراطـي3.4.2.4

 ).1999العسيلي،(  والالمباالةوسين، و شعورهم باإلحباطءإضعاف الروح المعنوية للمر . 1
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تفكك الجماعة التي يقودها، وسيادة روح العـداوة و مـشاعر الـبغض بـين الـرئيس               . 2

ــين المر ءو المر ــة، و ب ــن جه ــين م ــرى ءوس ــة أخ ــن جه ــسهم م ــين أنف  وس

 ).1997احمد،(

وسين الفرصة لكـي يـصبحوا قـادة المـستقبل، الن هـذا الـنمط يلغـي                 ءتفقد المر  . 3

ة علـى القيـادة، كالمنافـسة غيـر الـشريفة، ومحاولـة             شخصيتهم، ويفقدهم القـدر   

 ).1985البنا،(التقرب إلى القائد ولو كان ذلك على حساب مصالح الزمالء 

ــين المر  . 4 ــمية ب ــر رس ــات غي ــور تجمع ــميءظه ــيم الرس ــل التنظ ــين داخ  وس

 ).1995كنعان،(

ــلب      . 5 ــنعكس س ــذي ي ــسي ال ــطراب النف ــق و االض ــد القل ــى أداء تولي ا عل

 .وسين للعملءالمر

وسـين إذا تخلـى القائـد عـن         ءوعـا مـن الفـراغ و الفوضـى بـين المر           حدث ن ت . 6

 ).1988الشيباني،( بعد عنهماقيادتهم أو 

 ).2002أبو حرب،( تضعف روح المبادرة واإلبداع لدى الجماعة . 7

يتضح مما سبق أن  هذا النمط يركز بشكل أساسـي علـى العمـل، والقائـد اإلداري الـذي                    

تنميط وتوجيه عمل اآلخـرين وعليـه فهـو يمـارس القـدر             يمارس هذا األسلوب يتجه إلى      

وسـين عناصـر    ءإنجاز العمـل كهـدف،  واعتبـار المر        األكبر من السلطة من اجل تحقيق       

تعمل على تنفيذ رغباته و إطاعـة أوامـره، وهـو يـؤمن بـأن حرصـه علـى اسـتخدام                   

السلطة هو الذي يحافظ على سير العمـل و ضـمان نجاحـه، كـذلك فهـو خـارج علـى                     

كـذلك  . عايير الرقابة المعروفة بل أحيانا له معاييره الخاصـة فـي الرقابـة وتقيـيم األداء               م
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 يـؤدي إلـى      غالبـا مـا      و إن كان هذا النمط مناسبا و ناجحا في بعض المواقـف إال انـه              

 .نتائج سلبية تنعكس آثارها على العمل والعاملين

 (Laissez-Fair Leadership) الـقـيـادة المتساهلة 3.4.3

ــع     ــشترك م ــوية ي ــادة الفوض ــلوب القي ــى أن أس ــاب اإلدارة عل ــم كت ــق معظ يتف

ــة   ــادة اإلداري ــرين للقي ــلوبين اآلخ ــديمقراطي–األس ــوقراطي و ال ــه - األوت ــي ان  ف

يــستهدف توجيــه مجهــودات األفــراد العــاملين فــي ظلــه، مــن خــالل التــأثير فــي 

ين فــي  اخــتالف بــين هــذا األســلوب و األســلوبين اآلخــرهنــاكســلوكهم، ولكــن 

كمــا يتفقــون علــى أن كـل أســلوب مــن األســاليب  . درجـة هــذا التــأثير و وسـائله  

ــين    ــصر مع ــى عن ــز عل ــة يرك ــة الثالث ــادة   . القيادي ــز القي ــين ترك ــي ح فف

ــة اهتمام   ــادة الديمقراطي ــز القي ــاج، و ترك ــى اإلنت ــا عل ــة اهتمامه ــاألوتوقراطي ا ه

ــل ــل و العام ــى العم ــا  عل ــز اهتمامه ــوية ترك ــادة الفوض ــإن القي ــرد ، ف ــى الف عل

 ).1995كنعان،(العامل 

 المتــساهلفـي هـذا الـنمط تقــل فاعليـة األنظمـة والقـوانين و اللــوائح لـدى القائـد         

ــدود    ــواجز و الح ــتحطم الح ــز، وت ــات دون تميي ــات و النزاع ــا الرغب ــل  محله لتح

ولية ئفـال مـس   . فـي حالـة انعـدام المراقبـة       بين النجاح والفشل و يـصبح كـل شـيء           

ــل اضــطر ــة، ب ــسيب وال رقاب ــور،  واب وت ــة الواضــحة لألم ــدام الرؤي ــة و انع بلبل

ــد  ــساهلوالقائ ــارة    المت ــر و اإلش ــيل األوام ــي توص ــصر دوره ف ــوانين و ينح الق

 ).1965الشوبكي،( وسين دون متابعة أو مراقبةءإلى المر

فـي القيـادة،    إن هذا الـنمط مـن القيـادة قـام كثـورة علـى األسـلوب األوتـوقراطي                   

ســين بالتوجيــه واإلرشــاد، وتــركهم لميــولهم، وأهــوائهم وءإال انــه ضــن علــى المر
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 تحـدد أهـدافها الخاصـة و تـدير          المتـساهلة فالجماعـة فـي ظـل القيـادة         . و نزعاتهم 

ــالحوافز     ــم ب ــزودون ذاته ــسهم و ي ــون أنف ــة يوجه ــضاء الجماع ــشكالتها، وأع م

 ).1985الهواري،( بعيدا عن أي تدخل أو حضور فعلي لإلدارة

وســين فــي تحديــد أهــدافهم ءمرالقيــادة حريــة كاملــة للو يتــرك هــذا النــوع مــن 

ــذلك  ــة ب ــرارات المتعلق ــاذ الق ــارس. ووضــعها، و اتخ ــا  ال يم ــد هن ــادة و القائ  القي

ــة للمر ــسليمة و الفعال ــك،   ءال ــل ذل ــوافز لعم ــاس و الح ــصه الحم ــه ينق ــين ألن وس

هـذا النـوع مـن القيـادة يـنجح          . وبذلك فـإن تـأثيره علـى سـلوك األفـراد محـدود            

يتعامــل القائــد مــع أفــراد ذوي مــستويات عقليــة وعلميــة عاليــة كمــا فــي عنــدما 

 ).1992سالم وآخرون،(مؤسسات األبحاث و الدراسات 

ويعاب علـى هـذا النمـوذج مـن نمـاذج القيـادة انـه ضـرب مـن ضـروب اإلدارة                      

ولية و التـي يـشوبها القلـق والتـوتر،          ئبة التي تـشجع علـى التهـرب مـن المـس           السائ

ــ ــد أن يبق ــإذ ال ب ــشعر  مراى هن ــد ي ــاحترام مقترحــاتهم، و يفــوض ءك قائ وســيه ب

ــذلك  ــا ل ــم بعــض ســلطاته، وخالف ــدله ــة  فُق ــدمت الرقاب ــي ، وانع ــه الحقيق  التوجي

 .)1996زويلف و العضايلة،( الفاعلة و تعثرت المنظمة

 :خـصـائـص نـمـط القيادة المتساهلة  3.4.3.1

جراءات، ووضع الحلـول إلنجـاز      وسيه حرية إصدار القرارات و اتخاذ اإل      ءيترك لمر  . 1

 .العمل

 .وسيه على أوسع نطاق ءيفوض السلطة لمر . 2

 ).1975أبو العزم،( دةدوسيه الواجبات بطريقة عامة، و غير محءيسند لمر . 3

 .ال يهتم كثيرا بتحقيق األهداف . 4
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 .ال يضع للعمل فلسفة واضحة أو سياسة مرسومة . 5

المناقـشات ممـا يفقـد      تتسم االجتماعـات باالرتجـال و عـدم التخطـيط، وكثـرة              . 6

 ).1985سليمان،( االجتماع كثيرا من مقومات النجاح

 ).1988الشيباني،(ال يمارس القائد دورا أو عمال قياديا يذكر . 7

 ).1986عدس،( وسينءاب المفتوح في االتصاالت مع المريتبع سياسة الب . 8

 :مـمـيـزات الـقـيـادة المتساهلة 3.4.3.2

ذا الـنمط فإنـه يجعـل الـدافع         مهارة على التكيف مع ه    إذا كان لدى القائد القدرة و ال       . 1

وسيه على أداء العمل منحهم الحريـة فـي ممارسـة العمـل مـن خـالل ثقتـه         ءلمر

 .بقدرتهم على أدائه، فإنهم يبذلون أقصى جهودهم إلثبات حسن ثقة القائد لهم

عندما يكون العاملون في ظل هذا األسلوب على مـستوى عـال مـن التعلـيم، فـإن                   . 2

النمط يكون ناجحـا الن  تفـويض الـسلطة علـى نطـاق واسـع يحتـاج إلـى               هذا  

 .كفاءات عالية تكون قادرة على استيعاب الواجبات المفوضة

وســوه اســتخدام ءد الــذي يتبــع هــذا الــنمط و يحــسن مرعنــدما يحــسن القائــ . 3

 .التفويض فإن العمل بهذا النمط يكون ناجحا

ـ      . 4 ض المواقـف و الظـروف مثـل    يمكن أن يكون العمل ناجحا بهـذا الـنمط فـي بع

وسـون مـن العلمـاء      ءاكز البحث العلمي، حيث يكـون المر      المؤسسات العلمية و مر   

 ).1995كنعان،( الذين يفترض ان تترك لهم حرية البحث و إجراء التجارب

 

 :المتساهلة  القيادةنمطعـيـوب  3.4.3.3
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عب علـى القائـد   وسين يفتقرون إلى الضبط و التنظيم، وهذا يجعل من الص       ءتجعل المر  . 1

 .قيادتهم و توجيههم نحو األهداف المطلوبة

وسين على زمالئه لعدم وجود قيود و محاذير رادعة، وبـسبب  ءيسمح بسيطرة أحد المر  . 2

 إلـى تفكـك      هذا   إعطاء الفرد حرية كاملة في العمل دون إشراف وتوجيه قائده، يؤدي          

 .وسين وفقدان روح التعاون بينهمءالمر

يجعل الفرد غير مسرور، حيث تبين أن الفرد الـذي يعمـل بحريـة              العمل بهذا النمط     . 3

 ).1975أبو العزم،( مطلقة ال يكون مسرورا دائما في عمله

 .وسين خبرات و مهارات جديدة، وال يرتفع بمستوى أدائهم المهنيءال يكسب المر . 4

 .وسين لشخصية الرئيسءال يبعث على احترام المر . 5

قدرة على التصرف، واالعتماد على أنفـسهم فـي         وسين بالضياع، وعدم ال   ءيشعر المر  . 6

 ).1975درويش،( المواقف التي تتطلب المساعدة

 ).1984مرسي،( تكون نتائج العمل في ظل هذه القيادة متدنية في النوعية و الكمية . 7
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 :المهارات القيادية 3.5

 -:مـفـهـوم الـمـهـارة 3.5.1

ــة أو مك ــة طبيعي ــارة هــي اســتعداد أو موهب ــالتعليم المه ــة أو ب ــو بالمعرف ــسبة تنم ت

وتـصقل بالتـدريب ، وتجعـل الفـرد قــادرا علـى األداء جـسميا وذهنيـا ، كمـا أنهــا         

تــستخدم فــي التـــأثير علــى ســـلوك اآلخــرين لتحقيـــق هــدف معـــين      

 ).ه1420العمري،(

وتكمــن أهميــة المهــارات فــي تحــسين مــستوى األداء ، ورفــع معــدالت اإلنتاجيــة  

ين أهــداف المنظمــة وأهــداف العــاملين وتعمــل علــى مــن خــالل قيــادة تــوازن بــ

ــة     ــة وتنظيمي ــة إداري ــود فعالي ــتمرار وج ــضمن اس ــاهم ، وت ــستوى رض ــع م رف

 ).1993العديلي،(

ــ ــارة ه ــدف   يإن المه ــاذ ه ــراء ، أو اتخ ــذ إج ــل ، أو تنفي ــى أداء عم ــدرة عل  الق

ــائج مــن   ــز وتحقيــق أفــضل النت ــاءة والتمي ــسم بالكف باســتخدام أســاليب وطــرق تت

تـسمح  رد واإلمكانيـات المتاحـة ، ومـصدر المهـارة قـد يكـون الوراثـة التـي                   الموا

ــو ــدرات ال تت ــراد بق ــبعض األف ــا  ل ــة وم ــون مــصدرها البيئ ــد يك ــرهم ، وق فر لغي

ــأثير  ــيم وتــدريب ، والمالحــظ أن المهــارات الفطريــة أقــل ت  فــي اتــوفره مــن تعل

هـا للتـأثير هـي      القيادة اإلداريـة حيـث إن معظـم المهـارات القياديـة الواجـب توافر              

ــادة   ــتم تنميتهــا بالتــدريب عليهــا وممارســتها تحــت إشــراف ق مهــارات مكتــسبة ي

 ).1999السلمي،(أكثر علما وخبرة 
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 -:المهارات والمقومات القيادية في الفكر اإلداري 3.5.2

ــ ــد اخ ــي يوج ــاء اإلدارة والممارس ــين علم ــي تحتالف ب ــا ف ــارات ن له ــد المه دي

ــب تو  ــة الواج ــي ا القيادي ــا ف ــدد روبــ  فره ــد ح ــستوى اإلداري فق ــاتز لم رت ك

ــب تو   ــارات والواج ــثالث مه ــة ب ــارات القيادي ــع   المه ــي جمي ــدير ف ــا للم فره

 :    المستويات اإلدارية وهي

 .المهارات القيادية الفنية •

 .المهارات القيادية اإلنسانية •

 . المهارات القيادية اإلدراكية •

: ثـالث مهـارات وهـي     كما أن سـيد هـواري أشـار علـى أن اإلدارة مهنـة تتطلـب                 

 .مهارات فنية ،مهارات فكرية ، مهارات إنسانية

إلــى أن القــادة فــي أنــواع مختلفــة مــن المنظمــات ) 1995(يــشير درويــش وتكــال 

والهيئــات يتميــزون بــبعض الخــصائص الشخــصية التــي يكــون لهــا تــأثير علــى  

ــذه الخــصائص   ــأتي فــي مقدمــة ه ــة ، : نجــاحهم وت ــا ، الجاذبي ــوة األن ــذكاء، ق ال

ــة       ــروح المعنوي ــة ، ال ــالنفس ، الحماس ــة ب ــوح ، الثق ــستوى الطم ــادأة ، م المب

 .العالية ، قوة اإلقناع

ــي   ــد ف ــذا اخــتالف دور القائ ــدد الخــصائص الشخــصية وك ونتيجــة الخــتالف وتع

ـ                 صعوبة اختيـار القائـد علـى     مركز قيادي معين عنـة فـي مركـز آخـر فإنـه مـن ال

ــو ــصعوب أســاس ت ــن ال ــا م ــصائص كم ــذه الخ ــل ه ــذه فر ك ــل ه ــع ك ة أن تجتم

الخصائص في شخص واحـد بدرجـة عاليـة ، وعلـى ذلـك يمكـن القـول بأنـة إلـى                      
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 مـن المهـارات المكتـسبة       اجانب مثل هـذه الخـصائص الشخـصية فـإن هنـاك عـدد             

 :   التي تؤثر في عمل القائد وأدائه والتي يمكن تنميتها بالتدريب منها

 .ة على التعامل مع األشياء وهي المهارة التي تعكس القدر:المهارة الفنية

 وهي القدرة على وضوح الرؤية والنظر للمنظمة كجزء متكامل من المجتمع            :المهارة الفكرية 

الكبير الذي تعيش فيه وهي مهارة تبصر الصالح العام وبما يتطلبه مـن ربـط بـين أهـداف          

هـات والـضغوط   المنظمة وسياستها وبين أهداف وسياسة النظام القائم ، والتوفيق بـين االتجا  

 .المختلفة الموجودة بالمجتمع وبين عمل المنظمة

 وهي المهارة التي تعكس القدرة على التعامل بشكل إيجـابي مـع األفـراد               :المهارة اإلدارية  

والجماعات ، وتتطلب الفهم المتبادل بين القائد واألفراد والجماعات وفهـم ميـول وحاجـات               

 ).1995درويش وتكال،(استعماال واتجاهات اآلخرين وهي أكثر المهارات 

 :أن أهم مهارات القائد اإلداري ما يلي) 1993(وقد أورد العديلي

 وتفهم األنظمة واللوائح واستخدام     ل وهي تتعلق بإلمام القائد بالجوانب الفنية للعم       :مهارات فنية 

 .المعلومات وتحليلها ومعرفة كيفية انجاز العمل

قائد على تفهم سلوك العاملين ودوافعهم وعالقاتهم والعوامـل         وتتعلق بقدرة ال   :مهارات إنسانية 

 . المؤثرة على سلوكهم حتى يتمكن من التعامل معهم وإشباع حاجاتهم 

 وتعلق بقدرة القائد على التحليل والدراسة واالستنتاج والمقارنة والربط والقدرة           :مهارات فكرية 

 . التطوير والتغير االيجابيىعل

تتعلق بقدرة القائد على تفهـم نظريـات التنظـيم والتطـوير التنظيمـي               و :مهارات تنظيمية 

والنظرة للمنظمة على أساس أنها نظام متكامل ومفتـوح وفهـم البيئـة المحيطـة وتوزيـع                 

 ). 1993العديلي،(المهام وتنسيق الجهود بين العاملين 
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ــودي ــرى الرش ــارات   ) ه1422(ي ــدة مه ــاهر بع ــد الم ــع القائ ــرورة تمت ــى ض إل

ــ ــية م ــأساس ــدب تون الواج ــا ل ــسه ىفره ــات رئي ــى مجموع ــسمها إل ــادة ق   الق

  : هيو

 المهارات الذاتية •

 المهارات الفنية •

 المهارات اإلنسانية  •

 المهارات اإلدارية •

ــودي ــرى العب ــم) 1984(ي ــى أن أه ــزم تو إل ــي يل ــة الت ــارات القيادي ــا  المه فره

 :فيمن يعهد إليهم بمسئولية القيادة هي

 المهارات الذاتية •

 الفنيةالمهارات  •

 المهارات اإلنسانية  •

 المهارات الفكرية والسياسية  •

ــسلمي ــذكر ال ــسم  ) ه1424(ي ــد تنق ــا القائ ــع به ــي يجــب أن يتمت ــارات الت أن المه

ــ ــى ثالث ــيم  ةإل ــق التعل ــا عــن طري ــن تنميته ــي يمك ــارات والت ــن المه ــواع م  أن

 :والتدريب المستمر وهي

 المهارات الفنية •

 المهارات اإلنسانية  •

 يةالمهارات الفكر •
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ــان ــد خلــص كنع ــة  ) 2002(وق ــات القيادي ــارات والمقوم ــن المه ــة م ــى مجموع إل

ــال    ــديري األعم ــن م ــرة م ــة كبي ــملت عين ــن الدراســات ش ــدد م ــة بع ــد قيام بع

 :الناجحين وهي

مل على السمات الجسمية ، القدرات العقلية ، المبادأة ، االبتكار ، ضـبط       توتش: المهارة الذاتية 

 النفس

 على القدرة على تحمل المسئولية ، الفهم العميق والـشامل لألمـور ،          ملت وتش :المهارة الفنية 

 الحزم ، اإليمان بالهدف وبإمكانية تحقيقه

مل على االستقامة ، األمانة ، اإلخالص ، القدرة على التعامـل مـع              ت وتش :المهارة اإلنسانية 

 األفراد

 -:المهارة الذهنية وتشمل على نوعين من المهارات

 وتعني قدرة القائد على النظر للتنظيم الذي يقوده كجزء من المجتمع الكبير             :ةالمهارة السياسي 

 الذي يعيش فيه ومهارته في تبصر الصالح العام

 تعني قدرة القائد على فهم عملة وممارسة نشاطه بما يتالءم وتحقيق أهـداف         :المهارة اإلدارية 

   التنظيم، وما يكفل تحقيق متطلبات مرءوسيه وإشباع حاجاتهم
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 الدراسة في أدبيات المذكورةالمهارات القيادية مجموعة  3.5.3

ــث أن  ــرى الباح ــات   ي ــي أدبي ــذكورة ف ــة الم ــارات القيادي ــة المه ــذهمجموع   ه

  -: هيالدراسة

 -: الـذاتـيـة القياديةالـمـهـارات 3.5.3.1

اسة الـصفات   الذاتية في هذه الدر القياديةيقصد بالمهاراتبناء على ما سبق ذكره من تعريفات  

 المسئولوالمهارات المتمثلة في النواحي العقلية والمعرفية والخلقية والنفسية المكونة لشخصية           

 .)جوال(في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  

 رات الذاتية إلى عدة مهارات منهاوتنقسم المها

 :الـقـدرات الـجـسـميـة) 1

ــسم    ــة الج ــصل بالناحي ــي تت ــتعدادات الت ــي االس ــة ،  وه ــة الهيئ ــل القام ية مث

ــى   ــدرة عل ــصبية والق ــة والع ــوة البدني ــي الق ــل ف ــسيولوجية وتتمث واالســتعدادات الف

ــشا ــل ،والن ــضن التحم ــاق م ــل ش ــادة عم ــة فالقي ــدا ط والحيوي ــب جه ــي تتطل  فه

ــة       ــة البدني ــا للطاق ــتخداما منظم ــا اس ــام به ــب القي ــال ويتطل ــزا ومتواص مرك

 ).2002كنعان،(والعصبية 

 :الـمـبـادأة) 2

تمكن المبـادأة القائـد مـن اتخـاذ القـرارات الـصائبة دون تـردد فهـي الميـل الـذي                      

يــدفع الفــرد إلــى تقــديم االقتراحــات وانجــاز العمــل قبــل اآلخــرين وتعــد إحــدى 

ــدى    ــل ل ــة للعم ــوة المحرك ــة الق ــن معرف ــه م ــد، إذ تمكن ــة للقائ ــارات الالزم المه

 .)1960أوريك،(الموظفين وإثارتهم إلنجاز العمل 
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الشجاعة ، حسن التصرف    : دأة ترتكز على ثالث قدرات يجب أن يتصف بها القائد وهي          والمبا

 .وسرعته ، القدرة على التوقع

 :الـقـدرات الـعـقـلـيـة) 3

ــأتي      ــة وي ــات العلمي ــة ، واالتجاه ــادات الذهني ــة والع ــتعدادات الفكري ــي االس ه

ــادة، ففــد كــشفت الك  ــة الالزمــة للق ــذكاء فــي صــدارة القــدرات العقلي ثيــر مــن ال

 .الدراسات على وجود عالقة بين الذكاء والنجاح في القيادة

درويـش  (فالذكاء والقدرة على التصور واإلبداع وسعة األفق تـساعد علـى نجـاح القائـد                

 ).1995وتكال،

من خالل الذكاء يستطيع القائد أن يتعـرف علـى المـشكالت وكيفيـة مواجهتهـا ورؤيـة                  

لالزمـة لـصناعة النجـاح ، ويـرتبط أيـضا بالـذكاء             موقف المنظمة والتنبؤ بـالتغيرات ا     

 ).1997إبراهيم،(القدرة على التحليل والتصور 

إن مرونــة القائــد الذهنيــة وقدرتــه علــى تقبــل األفكــار والتحليــل الــسريع للموقــف 

ــم    ــات معه ــة العالق ــين وإقام ــب المرءوس ــسب والء وح ــى ك ــه عل ــادي وقدرت القي

 .ع تحقيق األهداف المطلوبةتنبع من ذكاء القائد ومن خاللها يستطي

 : ضـبـط الـنـفـس) 4

هـي قـدرة القائـد علـى الـسيطرة والـتحكم فـي انفعاالتـه والـتخلص مـن االنـدفاع            

فــي أداء المهــام ، فالقائــد الهــادئ يــدفع مرءوســيه إلــى التــصرف بهــدوء وحتــى 

ــضوع    ــدم الخ ــصارعة وع ــوى المت ــات والق ــة الجماع ــى مواجه ــادرا عل ــون ق يك

 .للضغوط
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فس هي القدرة علـى النـضج االنفعـالي وهـي القـدرة علـى اإلمـساك بزمـام                   ضبط الن 

األمور والسيطرة على النفس واالتزان في حاالت الرضـا والغـضب حتـى يكـون قـدوة                 

للمرءوسين ، فضبط النفس يجعل القائـد متفاهمـا ، متقـبال للنقـد دون انفعـال وغـضب                   

تـصرف وفـق أهدافـه فقـط     متجنبا اتخاذ فرارات سطحية وغيـر فعالـة ويبعـده عـن ال       

 ).2002كنعان،(ويمكنه من التحكم في عواطفه وتوجيهها نحو انجاز العمل 

  -: اإلداريـة القياديةالـمـهـارات 3.5.3.2

 اإلدارية في هذه الدراسة قـدرة        القيادية  يقصد بالمهارات  بناء على ما سبق ذكره من تعريفات      

 على عدالة توزيع العمـل داخـل        )جوال(ية     في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطين     المسئول

ووضع مقاييس لألداء وتحقيق التنسيق بين األنـشطة واإلدارات المختلفـة، وكـذلك         ، التنظيم  

 .وكذا تبسيط األساليب واإلجراءات، إعداد وتطوير الكفاءات البشرية 

 تنقسم المهارات اإلدارية إلى عدة مهارات منها

 :مـهـارة اتـخـاذ الـقـرار) 1

عملية اتخاذ القرار هي جوهر العملية اإلدارية والقدرة على اتخـاذ القـرار هـو مـا يميـز                   

 فالقائـد هـو مـن يتخـذ القـرارات التخطيطيـة الخاصـة بتحديـد           رءوسين،القائد عن الم  

األهـداف والـسياسات واإلجـراءات والقــرارات التنظيميـة الخاصـة بالتوجيـه والحفــز       

 ).1997راهيم، إب(والرقابة والتوظيف والتدريب 

 من بين البدائل المتاحة ، مـن أهـم التحـديات التـي تواجـه القائـد ،                   مفاتخاذ القرار السلي  

ورغم أن عملية اتخاذ القرار عملية فرديـة تتـأثر بخـصائص القائـد وخبراتـه الـسابقة ،                

إال أنه البد للقائد أن تكـون لديـة المهـارة والقـدرة علـى الحـصول علـى المعلومـات                     
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الدقيقة ، فعلى القائد أن يكون صـاحب نظـرة شـاملة عنـد اتخـاذ القـرار ال                   الصحيحة و 

أن ينظر إلى كل قسم أو شخص كجزء منفصل بـل ينظـر إلـى المنظمـة ككـل متكامـل                     

وأن ينظر إلى الحاضر والمـستقبل فـالنظرة الـشاملة هـي احـد أركـان سـالمة صـحة          

 .القرار

شكالت للقائـد فـي عمليـة اتخـاذ وصـنع      كما تساعد المهارات اإلدارية الخاصة بتحليل الم     

القرار، واستثمار القرار واسـتثمار المعلومـات والتقـدير الـصحيح الجتماعـات ناجحـة               

 ).1999السلمي،(وإشراك المرءوسين في عملية صنع القرار 

 :إدارة الـوقـت) 2

هي من أهـم المهـارات القياديـة الالزمـة للقـادة، فالوقـت هـو المـورد األشـد نـدرة            

ــة    ، إن ت ــادئ المهم ــن األدوات والمب ــتغالله م ــه واس ــسن إدارت ــت وح ــيم الوق نظ

للقيادة ومـن مهـارات القيـادة األكيـدة ، فالوقـت هـو الوقـود األسـاس الـذي تـسير                      

به الحيـاة ويـسير بـه العمـل واإلنتـاج ويتحقـق مـن خاللـه النجـاح فوقـت القائـد                       

 القيــام لــيس ملكــه ولكــن ملــك المرءوســين والمنظمــة ككــل فهــم يتوقعــون منــه

 ). ه1425العقيل،(بأدوار محددة من أجلهم ومن أجل التنظيم 

 :إدارة االجـتـمـاعـات واللـجـان) 3

تمثل االجتماعات إحدى المهام التي تشغل جزء كبيرا مـن وقـت القائـد فيجـب أن تتـوفر                   

ـ      إدارة االجتماعـات وكـذلك إدارة اللجـان فمـن خـالل مهـارة               يلديه المهارة والقدرة ف

حفـزهم ودفعهـم إلـى تحقيـق        وقدرته فـي التـأثير علـى المرءوسـين يـستطيع            القائد  

 . األهداف
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 ح في وجهات نظر األعضاء ونشاطاتهم ويـتم مـن خاللهـا طـر             افاالجتماعات تحقق تنسيق  

توصيات تستند إلى أسس مدروسة يحتاجها القائد عند اتخاذ القرار وهي تعطي الفرصة للجميع              

وبالتالي الحماس لتنفيذها وتحمل المسئولية في ذلك ،مـن خـالل   للمشاركة في اتخاذ القرارات    

االجتماعات يكرس روح الفريق في العمـل الـذي ال غنـى عنـه فـي األعمـال الكبيـرة                    

 ).20006محمد،(

إدارة االجتماعات واللجان تتطلب أن يكـون لـدى القائـد مهـارات معينـة يـستطيع مـن                   

اعـات ومـن هـذه المهـارات القـدرة علـى           خاللها تحقيق فعالية في هذه اللجـان واالجتم       

تحديد موضوع االجتماع والمشاركين فيه واألهداف المـراد تحقيقهـا منـه وإعـداد ورقـة                

 ).   1989،رأبوا لخي(عمل لهذا العمل وتوزيعها على المشاركين 

 :إدارة الـتـغـيـر) 4

تغيـر والقائـد    فالقيـادة تعنـي ال  ،التغير ظاهرة حياتية من طبيعة الكون ومن نتـاج الـزمن         

 ).2002كاللدة،( في البناء والتنظيم اهو داعية تغير ومطلوب منه أن يحدث تغير

ير وتحديد مداه ووقت حدوثه والوقت الالزم للوصول إلى الهدف          يمهارة القائد في التخطيط للتغ    

ات منه ، يتطلب من القائد أن يكون ذا نظرة شمولية فيما يتعلق بتحديد األهداف أو رسم السياس                

ورصد المتغيرات الداخلية والخارجية وافتراضات األحوال فـي المـستقبل وإعـادة تـصميم              

الهياكل التنظيمية والتفاعل االيجابي مع المرءوسين بإرشادهم وتوجيههم ورفع الروح المعنوية           

لديهم والقدرة على تجنب الصراعات الداخلية والخارجية ووضع الخطط للتعامل مع األفكـار             

ات والعمل على حل المشكالت والقدرة على التعامل مع الحـوادث كمـا أن مرونـة          والمقترح

 .  يري في إنجاح التغمالقائد وإدراكه ألهمية التغير مه
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 : الـفـكـريـة القياديةالـمـهـارات 3.5.3.3

الفكرية في هذه الدراسـة قـدرة   القيادية  يقصد بالمهارات بناء على ما سبق ذكره من تعريفات      

على التحليل والدراسة واالسـتنتاج     )جوال( في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         لالمسئو

 . والمقارنة والربط والقدرة على التطوير والتغير االيجابي

 رات الفكرية إلى عدة مهارات منهاتنقسم المها

 :القدرة على االستنتاج ومعرفة األسباب) 1

لمشاكل فهو الذي يقود إلى فهـم الحالـة أو المـشكلة     فالتفكير السليم هو المفتاح الرئيس لحل ا      

ومعرفة مسبباتها ومن ثم اتخاذ القرار السليم واكتساب ذلك كخبرة سابقة في معالجة المـشاكل               

 . المستقبلية

 :الـتـفـكـيـر اإلبـداعـي) 2

أحيانا قد يصادف القائد مشاكل جديدة لم تواجهه من قبل أو مشكلة قديمة تحتاج إلـى حلـول                  

االنتقال : ديدة غير مألوفة مسبقا ، وهنا يحتاج القائد إلى مهارات فكرية وهي التصور وتعني             ج

من الطرق القديمة لعمل األشياء إلى استحداث طرق وأساليب حديثـة وأن ال يـربط تفكيـره                 

ن بمعنى أن يحرر تفكيره مـن قيـود         لقديمة التي اعتاد عليها المرءوسو    باألطر المستهلكة أو ا   

 . الماضيالروتين

 :االستنتاجات األخـالقـيـة) 3

القادة األخالقيون يعملـون األشـياء الـصحيحة مـن أجـل أسـباب صـحيحة فـي كافـة            

األوقات بدون مراقبة من أحـد ، ولكـن إدراك مـا هـي األشـياء الـصحيحة وتطبيقهـا                    

 .بأساليب أخالقية هو المهمة الشاقة 
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ن دينـه وقـيم المهنـة فإنـه سـوف يكـون             التي يستمدها م   ولكن إذا حافظ القائد على قيمه     

التعريـف  : قادرا على االسـتنتاجات األخالقيـة وخطـوات االسـتنتاجات األخالقيـة هـي             

بالمشكلة ، معرفة القواعد ذات العالقة بالمشكلة ،تطـوير قـيم وبـدائل وحلـول ، اختيـار                  

 ).Army leadership,1999(أكثر الحلول تمثيال لقيم الدين والمهنة 

 :ـكـيـر االنـعـكـاسـيالـتـف) 4

تطوير القادة ال يأتي من فراغ فيجب علـى القـادة أن يكونـوا رحبـين السـتقبال األفكـار                  

 عن أدائهم من خـالل وجهـات النظـر المتعـددة ومـن خـالل       )Feed Back(المرتدة 

هم بـل حتـى مرءوسـيهم وأن يكونـوا رحبـين السـتقبال              ئالقادة القدماء ومن خالل نظرا    

ة ليس كل شيء وإنما هو جزء مـن معادلـة تطـوير للقـادة ، فعلـى القـادة                  األفكار المرتد 

ها واالنعكاس هنا يبرز فـي مقـدرة القائـد علـى أخـذ              لك األفكار ويستخدمو  أن يستمعوا لت  

مهــا وتطبيقهــا إلــى ســلوكيات وتــصرفات لتوضــيح يهــذه األفكــار والمعلومــات وتقي

 .األخطاء وتصحيحها

رتدة عن أدائهم يرشدهم إلى مكامن القوة والضعف التي تعتبـر           كما أن وعي القادة للتغذية الم     

 .    )Army leadership,1999(ضرورية للقائد الذي يسعى دوما لتطوير نفسه 

 :من أهم مظاهر المهارات الفكرية

 .نالقدرة على تحديد المعلومات المطلوبة التخاذ قرار معي -

 .قرارات التي تبنى على معلومات أوليةإذا كان هناك متسع من الوقت فإن القائد يقاوم ال -

 .اتخاذ القرار بناء على معلومات صائبة وذات عالقة -

يز بين المعلومات الهامة وذات العالقة وبين المعلومات غير الهامة          يتكريس الجهود للتم   -

  ).Army leadership devlopment,1999(وال تتصل بالمشكلة 
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 -:ـةالـفـنـیالقيادية الـمـھـارات  3.5.3.4

الفنية في هذه الدراسة المعرفـة      القيادية    يقصد بالمهارات  بناء على ما سبق ذكره من تعريفات      

وعلـى الفهـم    ) جوال(االتصاالت الخلوية ت العلم الالزم إلدارة  شركة       المتخصصة في مجاال  

ي  مرجعا ف  مسئولوالقدرة على التبسيط والتطوير في العمل لكي يكون ال        ، واألداء المميز لذلك    

 .   الجوانب الفنية المتعلقة بالعمل

 ارات الفنية إلى عدة مهارات منهاتنقسم المه

 :القدرة على تحمل المسئولية) 1

إن التفويض ومنح الثقة ال يعفي القائـد مـن تحمـل المـسئولية العامـة والخاصـة تجـاه                    

 شـيء   المنظمة التي يديرها وتجاه ما هو منوط به من أعمال ومهـام ، فالقيـادة قبـل كـل                  

إن مـن  "مسئولية وليست مركزا ، ويؤكـد وليـام كـوهين هـذه الحقيقـة القياديـة بقولـة                   

الخطوات العملية لجعـل النـاس يتبعونـك هـو أن تتحمـل مـسئولية أعمالـك وأعمـال                   

المجموعة التي تعمل معك، وإذا حاولت أن تـضع هـذه المـسئولية علـى اآلخـرين فقـد                   

 ).  ه1425العقيل،(انتهى أمرك كقائد 

 :القدرة على الفهم الشامل لألمور) 2

تعزيز قدرات القائد من خالل اإللمام بالمعارف اإلنـسانية ممـا يزيـد فـي نطـاق تـأثيره                   

في المجموعة ، وليس المقصود أن يكون القائد خبيـرا أو متخصـصا فـي العلـوم ولكـن                   

ـ                    ة يجب أن يكون لدية القدر الكافي من خالل االطـالع الثقـافي حتـى يكـون علـى معرف

شاملة تبني ثقته في نفسه وتنمي ثقة اآلخرين فيـه والتـي تعتبـر مـن متطلبـات النجـاح                    

 . في القيادة
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 : اإليمان بالهدف وبإمكانية تحقيقه) 3

تتطلب هذه المهارة من القائد القدرة على صياغة أهـداف واقعيـة واضـحة يـسهل علـى                   

 ).ه1422الرشودي،(المرءوسين فهمها وتحقيقها 

هداف ملبية لطموحات واهتمامات العـاملين ويجـب أن يكـون للقائـد القـدرة              وأن تكون األ  

على إقناع نفسه ومرءوسيه باألهداف وبإمكانية تحقيقهـا ويتطلـب اإليمـان بالهـدف مـن                

القائد االهتمام بالعمل ورغبته األكيدة في النجـاح وشـعوره بالـسعادة عنـد إنجـاز العمـل           

 ).2002كنعان،(

 :الـحـزم) 4

يكــون القائــد حازمــا وأوامــره قاطعــة مــع المهــارة فــي التوفيــق بــين عنــي أن وي

الحكــم الــصائب علــى األمــور ومراعــاة شــعور مرءوســيه ، وقدرتــه علــى تميــز 

الجوانــب الهامــة وغيــر الهامــة للمــشكلة والقــدرة علــى تحليــل األهــداف واختيــار 

 .األفضل منها

  -: اإلنـسـانـيـة القياديةالمهارات 3.5.3.5

 اإلنسانية في هذه الدراسة قـدرة        القيادية  يقصد بالمهارات  ما سبق ذكره من تعريفات    بناء على   

على التعامل مع األفراد مـن أجـل      )جوال( في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         المسئول

 .تنسيق جهودهم وخلق روح العمل الجماعي والتعاون بينهم
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 هاتنقسم المهارات اإلنسانية إلى عدة مهارات من

 :مـهـارة االتـصـال) 1

هي قدرة القائـد علـى االتـصال الفعـال والتـي تتـسم بالتعـاون والتواصـل والتنـسيق                  

المستمر واالحترام المتبادل بين القائـد والمرءوسـين والتـي تـسهم فـي تحقيـق أهـداف                  

التنظيم وأهداف العاملين وأهداف القائـد ،وتتـصف بالـصراحة والـشفافية والـصدق فـي                

مـات بمـا يـسهل عمليـة اتخـاذ القـرارات المختلفـة وحـسن التعامـل مـع                 نقل المعلو 

المعلومات في كل االتجاهـات وأن تكـون المعلومـات مفهومـه بـنفس المـستوى لـدى                  

األطراف المتصلة وعندما تكون االتـصاالت فعالـة فـان المنظمـة تعمـل بـروح فريـق              

 .متعاون ومترابط

داريــة لتــسير االتــصاالت بينــه وبــين فالقائــد المــاهر يــنظم أدواتــه التنظيميــة واإل

المرءوسين وعلى مختلف المستويات بدرجة عاليـة مـن الفعاليـة ، وأن يراعـي سـهولة                 

 ويتأكـد مـن سـهولة وصـول المعلومـات مـن             نتدفق المعلومات منه إلـى المرءوسـي      

 ).  1999السلمي،(المرءوسين إليه 

ويـة لـدى المرءوسـين وينمـي     فاالتصال الفعال بين القائد ومرءوسيه يرفـع الـروح المعن       

لديهم روح الفريـق ويقـوي عنـدهم الـشعور باالنتمـاء إلـى التنظـيم واالنـدماج فيـه                    

 ).ه1425العقيل،(

 : خـريـنإقـامـة الـعـالقـات مـع اآل) 2

عمـل مـع الرؤسـاء      القائد يقيم عالقات واتصاالت فاعلة مـع كافـة أطـراف وأجـزاء ال             

قصى درجـة مـن تعـاونهم وتحقيـق األهـداف           ه حتى يحصل على أ    والمرءوسين وزمالئ 

 ).ه1427التويجري،(المرغوبة وتجنب عرقلة الجهود 
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فإقامة العالقات المختلفة مع فرق العمل والمرءوسين تزيد مـن قـوة القائـد علـى التـأثير                  

وتزيد من قوة القائد في اتخاذ القـرار فالعالقـات الجيـدة تـسهم فـي تجنـب المـشكالت                    

 العمـل ، وتـساعد علـى فهـم احتياجـات العـاملين واالسـتماع        والمنازعات مع جماعات  

إلى آرائهم ومقترحاتهم واالستعداد لمـشاركتهم الوجدانيـة،فالقيادة الناجحـة تقـاس بمـدى              

كفاءة أفراد الفريق وأيضا بطبيعة العالقة بين القـادة والتـابعين وإن مـن أهـم المؤشـرات                  

ته علـى إقامـة عالقـات طيبـة مـع الجميـع       على توافر المهارات اإلنسانية لدى القائد قدر 

وإدراكه الواعي لميـول واتجاهـات مرءوسـيه وفهمـه لمـشاعرهم وثقتـه فـيهم وتقبلـه            

القتراحاتهم وانتقاداتهم البناءة وإفساح المجال لهـم إلظهـار مـواهبهم االبتكاريـة ، وتلبيـة              

 ).   2002كنعان،(طلباتهم وإشباع حاجاتهم 

 : بـنـاء فـريـق الـعـمـل) 3

تظهر مهارات القائد اإلنسانية في قدرته على تنظـيم العـاملين تحـت قيادتـه فـي شـكل                   

إن الزعمـاء   ) جمـس كـوديس وبـاريبوزنز     (مجموعات عمل أو فـرق متعاونـة، يقـول        

 اآلخـرين   االمثاليين يشركون بطريقه ما جميع الذين يجـب أن يعايـشوا النتـائج ، ويمكنـو               

لتعـاون ويـشكلون الفـرق ويمنحـون الـسلطة      من القيام بعمـل جيـد ،إنهـم يـشجعون ا         

 ).1425العقيل،(لآلخرين 

وتتمثل قدرة القائد في تكـوين فـرق العمـل مـن الـذين يتميـزون بالكفـاءة والمـسئولية                

واإلبداع ،وفرق العمـل مفيـدة وضـرورية فـي أكثـر األحيـان متـى أحـسن اختيـار                    

ــسئولياتها   ــا وم ــا وتحركاته ــق مهامه ــشكل دقي ــددت ب ــضائها ، وح وصــالحياتها أع

واتصاالتها والزمن الالزم ألداء مهمتهـا ، فهـي تـساعد علـى انجـاز وتطـوير أعمـال                   

كثيرة والتعامل مع المشاكل المزمنة والحوادث الطارئـة وكـذلك هـي ذات فائـدة معنويـة                 
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في تدريب المرءوسين من خالل إشراكهم في مهام غيـر عاديـة ، وتحقـق فـرق العمـل                   

تخفض التكاليف وتقلـص المقاومـة للتغيـر والتطـوير، وإلغـاء            تحسين اإلنتاجية والجودة    

 ).   1993العديلي،(االنعزالية التي تعوق تحقيق األهداف 

 : تـقـديـر اآلخـريـن) 4

إن طريقة التعامل وممارسة العالقات الخالقـة مـن الـدعائم المهمـة للتقـدم والطمأنينـة                 

هامـة للقائـد لكـسب والء وحـب         واالستقرار للمنظمات وهي مـن المهـارات واألدوات ال        

المرءوسين وتعاونهم ومساهمتهم معه فـي نجـاح المنظمـة وتحقيـق أهـدافها ، ويظهـر                 

تقــدير اآلخــرين فــي الــدعم المــادي والمعنــوي مــن القائــد للمرءوســين والمــساندة 

للمرءوسين المتميزين في العمل وتفويض السلطات إلـى بعـض األفـراد وتـدريبهم علـى                

 ). 1999السلمي،(مسئولية ، ومشاركتهم في صنع القرار القيادة وتحمل ال

فالقائد دائما يتحدث بلهجة الجميع ألن القائد الماهر هـو مـن يقـود المنظمـة مـن خـالل                    

اآلخرين وأن التركيز على أهمية وضرورة المهارات اإلنـسانية لـدى القـادة تبـدو أكثـر                 

ـ        ة فقـد أثبتـت التطبيقـات العلميـة أن          أهمية في الدراسات والمؤلفات الحديثة للقيادة اإلداري

لهامـه لنجـاح القـادة والمنظمـات الحديثـة          نية تعتبر من المهارات الفردية وا     المهارة اإلنسا 

 ). 2002كنعان،(وتحقيق أهدافها 

  مـع طبيعـة العمـل الـذي يقـوم بـه،      مـسئول هذا وتتناسب تشكيلة المهارات الالزمة لل

يها حيـث يتطلـب كـل عمـل مهـارات معينـة            ومستواه التنظيمي، والظروف التي يعمل ف     

 مـدير الحـسابات، ومـدير     وطبيعـة هـذا العمـل، فالمـدير المـالي     أهميتها وفقـا ل  تزيد

هؤالء فـي حاجـة لمهـارة التعامـل مـع األرقـام والمعـادالت والمفـاهيم          التخطيط كل

حاجاتهم إلى مهـارات التعامـل مـع اآلخـرين والقـدرة علـى التعبيـر،         الكمية، أكثر من
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مـدير التـسويق أو مـدير األفـراد إلـى مهـارات التعامـل مـع          على العكس قد يحتاجو

التعامل مع األرقام، بينمـا يحتـاج المـدير العـام إلـى الرؤيـة        اآلخرين أكثر من مهارات

 .والحس السياسي أكثر من المهارات الفنية والتخصصية الشاملة، الحس االجتماعي،
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 : مقدمة

إحدى رموز االقتصاد الفلسطيني والتـي      )  جوال   ( االتصاالت الخلوية الفلسطينية   تعتبر شركة 

استطاعت أن ترتقي بالمجتمع الفلـسطيني رغـم كـل التحـديات االقتـصادية والـسياسية                

تثبـت للجميـع    أن ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية    واالجتماعية، وقد استطاعت    

 .إمكانيات وقدرات الكادر الفلسطيني إن أخذ فرصته

هي المزود الفلسطيني األول لخدمة االتـصال       )  جوال   ( االتصاالت الخلوية الفلسطينية   شركةف

 توفر لشعبنا خدمة االتصال بأحدث الوسائل العالميـة    أنالخلوي في فلسطين، والتي استطاعت      

 االتـصاالت الخلويـة     شـركة  إن حيـث    ،عية صـعبة  في ظروف سياسية واقتصادية واجتما    

 تقف في وجه كل الـصعوبات  أن ومن خالل الكادر الفلسطيني استطاعت      )  جوال   (الفلسطينية

 .عها من اجل مواكبة كل ما هو جديد وتقديمه للمشتركين انوأعلى اختالف 
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  -): جوال ( االتصاالت الخلوية الفلسطينية شركةنشأة وتطور 4.1

منذ بدايتها على مبدأ المنافسة المهنية فـي        ) جوال(نشأت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

السوق الخلوية، حيث كانت عبارة عن شركة محلية صغيرة تتنافس مع أربع شركات إسرائيلية              

عمالقة في صناعة االتصاالت الخلويـة والتـي رفـضت حينهـا التوقيـع علـى اتفاقيـات              

 .ال بإرسال واستقبال المكالمات مع أي منهم بهدف فرض العزلة عليهالمشتركي جو تسمح

أول شبكة اتصاالت   باعتبارها  ،  ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     من هنا تميزت     

 الوطن وصعوبة التواصـل بـين       أوصالخلوية فلسطينية تربط أجزاء فلسطين في ظل تقطيع         

 .حبةهل واألاأل

على المرتبة الرابعة على مؤشـر      )  جوال(تصاالت الخلوية الفلسطينية    ولقد حصلت شركة اال   

حـول مـستويات   "المنافسة في منطقة الشرق األوسط وجنوب إفريقيا حسب احـدث دراسـة          

عقب انتهـاء   " تقرير المرشدين العرب  " صدرت عن مجموعة    " المنافسة في األسواق الخلوية     

 بأن جـوال قـد   ( "وأفادت الدراسة أيضا. 2007أعمال مؤتمر دمج اإلعالم واالتصاالت لعام 

تميزت بتلبية احتياجات القطاعات السوقية المختلفة على مستوى  نظـامي الفـاتورة والـدفع               

 .)المسبق

تهـا  قيمتعزيـز   )  جـوال (من جهة أخرى استطاعت شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         و 

 إلـى   2007يها حتـى نهايـة عـام    فقد بلغ عدد مـشترك . االقتصادية بشكل متزايد ومنتظم

وبحسب الجهـاز  .  من سوق االتصاالت الخلوية الفلسطينية % 80 أي ما يوازي     1,020,000

مساهمة قطاع االتصاالت باألراضي الفلـسطينية   المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة

 .)2008،جوال قصة نجاح  (2006/2007 للعام%  7.6 الناتج المحلي اإلجمالي حواليفي 
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   -:)جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  المواكبة واالبتكار في 4.2

 مركزها الريادي فـي الـسوق الفلـسطيني مـن     ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية   تعزز  

 . الخلويةاالتصاالت تقديم كل ما هو جديد وكل ما يالئم متطلبات وحاجات مشتركيها في مجال  خالل

مكنها من زيـادة    مما   للتكنولوجيا المتقدمة    ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     خدم  تسا وت كم

تتمتع أنظمة هـذه    و مع متطلبات الحياة العصرية،      تتالءمبرامج منافسة ومتقدمة    تقديم  ع الخدمات و  يتنو

 .البرامج بنظام حماية عالية يحفظ سرية المعلومات

 وأنظمتهاتعاني منذ سنين عديدة من مصادرة معداتها        ) جوال(ة الفلسطينية   إن شركة االتصاالت الخلوي   

ا الحال إلى وقف المبيعات عدة مرات لتفادي الـضغط علـى            هصل ب حتى و المعلوماتية والتي بسببها    

ونتيجة لهذه التحديات   . لمشتركين  ل ما يمكن من خدمات االتصال الخلوي        أفضلالشبكة ولضمان تقديم    

 . الفنية بالتوصل إلى حلول تكنولوجية مبدعةقامت الطواقم

أمـام   كما وتشكل الترددات المتدنية التي خصصتها السلطات اإلسرائيلية لشركة جوال عائقـا كبيـرا             

شـركة االتـصاالت    و للتغلب على هذا العـائق، قامـت         . توسيع سعة الشبكة وجودة خدمة االتصال     

ا التقنية وبالتالي المالية لـضمان تحقيـق خدمـة ذات     بمضاعفة استثماراته ) جوال(الخلوية الفلسطينية   

واجههـا  ت ومن التحديات الكبيـرة التـي        .ناا ضمن الترددات القليلة الممنوحة ل     هجودة عالية لمشتركي  

هو ما تتعرض له من معارضـة كبيـرة مـن بعـض             ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     

 فخـالل    .لتحسين خدمتها وزيادة سعتها حول تلك التجمعات       خلوية   أبراجالتجمعات السكانية عند بناء     

 للحرق والهـدم  ) جوال(الخلوية الفلسطينية  شركة االتصاالتالسنوات القليلة الماضية تعرضت أبراج   

بسبب ما يعتقده البعض بأن األبراج تؤثر على الصحة بشكل خاص وعلى البيئة بشكل عام، علما بأن                 

جوال منخفضة أكثر بكثير من الحد األدنى المسموح به في العالم والذي            الموجات الصادرة عن أبراج     

 .)ps.jawwal.wwwجوال ، ( البيئة يحد من تأثيرها على
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 )جوال(خدمة المجتمع وصداقة البيئة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  4.3

مجموعـة االتـصاالت    مـن شـركات     ) جـوال (الفلسطينية  شركة االتصاالت الخلوية    كون  

حلـول للتكنولوجيـا     ،شـركة    بالتـل / االتصاالت الفلسطينية  شركة    والتي تضم  (الفلسطينية،

فقـد زاد  ) واإلعـالن بال ميديا للدعاية     وشركة   حضارة لخدمات االنترنت  ، شركة   والمعلومات

 .من قدرة جوال في مواجهة التحديات الجمى

ولية ئلـصندوق المـس   خالل مساهمة مجموعة االتصاالت بنـشاطات بيئيـة وتأسيـسها           فمن  

 تمكنت مجموعة االتصاالت من دعم مشاريع متعددة يستفيد منهـا كافـة شـرائح               االجتماعية

ختبرات حاسوب، ودعم بلديات ومجالس     المجتمع لتشمل هذه المشاريع بناء مدارس، وتجهيز م       

قروية، وتعبيد شوارع، وتجهيز مراكز صحية، وتقديم منح جامعية ودعم مؤسـسات شـبابية              

 خصصت   هذا وكان للمجموعة باع كبير في دعم وتجهيز حمالت توعية بيئية          . وثقافية وأهلية 

 دعم نشاطات بيئية    إلى باإلضافة  فيها فرق عمل كاملة لمناقشة كافة األمور التي تخص البيئة         

بالرغم مما شهده هذا القرن     و،  مختلفة سواء ما كان لها عالقة باالتصاالت الخلوية وما لم يكن          

من تطورات وإنجازات في مجال العلوم والتكنولوجيا، ال زال يلوح في األفق ما يثير التـوتر                

رية في كوكبنـا تظهـر      والقلق لما يمكن أن يؤول إليه التقدم العلمي المتسارع من تغيرات جذ           

 .آثارها على المناخ والبيئة

شركة االتـصاالت   تشارك   فمن جهة،     وصية فريدة من نوعها،   يتسم الوضع في فلسطين بخص    

 ملكتكفلسطينيين مع باقي األمم في هذا الهم، ومن جهة أخرى، ال            ) جوال(الخلوية الفلسطينية   

ا من التحكم في بيئتنـا      هستقاللية ما يمكن   من اال  ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     

 لكـن،   .ومصادرنا بسبب ظروف االحتالل القاهرة التي تزاحم حيزنا وتفرض علينـا القيـود       

ا لـردع   هما في وسع  ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     بذل  توبالرغم من كل ذلك،     
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 في تحقيق اإلنجـازات  طموحال وبين   تلك الهوة الناشبة نتيجة الظروف السياسية والبيئية القائمة       

 .على كافة األصعدة والمستويات

 دورا هاما في نشر الوعي بين شعبنا فيما         ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     تلعب  

 نظـام إدارة   يخص تأثيرات األجهزة والمعدات الخلوية على البيئة، فجاء حصولها على شهادة         

، متوجا التزامها بالمعـايير والمقـاييس   2004 لمواصفة عام )ISO 14001(البيئة العالمية 

شـركة  وبهـذا تكـون     . الدولية في التقليل من التأثيرات البيئية الناتجة عن أنشطتها وخدماتها         

 الشركة الرابعة في العالم واألولى في الشرق األوسـط          ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية    

 . الشهادةالتي تحصل على مثل هذه

 هي الشركة الفلسطينية األولى والرائـدة فـي         ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     ف

ية شركة االتصاالت الخلوية الفلـسطين   شيا مع قيم    وتم. يد خدمات االتصاالت الخلوية   مجال تزو 

شـركة   تمام كبيـر بالبيئـة، ونتيجـة لحـرص         الجوهرية ولما توليه الشركة من اه      ) جوال(

الهادف إلى منع التلوث والتقليل من التـأثيرات البيئيـة          ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية    

 ) جـوال (شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     الناتجة أو المحتملة عن أنشطتها وخدماتها، فإن        

 :افة موظفيها وإدارتها تلتزم بــبك

التوافق مع كافة التشريعات والقوانين البيئية المحلية واإلقليمية ذات العالقة بعمليات            •

وأنشطة وخدمات الشركة وكذلك التشريعات والقوانين البيئيـة التـي لهـا عالقـة              

 . ICNIRP Standardبمحطات التوسعة وحسب المواصفة العالمية 

 . ي لدى موظفي الشركة باستمراررفع الوعي البيئ •
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الحد من الملوثات البيئية الناتجة عن أنشطة الشركة الداخلية والخارجية، وذلك مـن        •

خالل إعداد وتنفيذ البرامج البيئية وتعليمات العمل الهادفة إلى منـع أو الحـد مـن             

 . التأثيرات البيئية، ومراجعة وتحسين هذه البرامج وتعليمات العمل بشكل دوري

توصيل اهتمام وعناية الشركة بالبيئة لزبائنها ومورديها ومتعاقديها من أجل حـثهم             •

 . وتشجيعهم على تقليل التأثيرات البيئية الناجمة عن أعمالهم

المحافظة على سالمة العاملين في الشركة على كافة المستويات من خـالل تـوفير            •

 .  بواجباتهمالبنية التحتية الالزمة ألمنهم وسالمتهم أثناء قيامهم

ضمان التحسين البيئي المستمر على كافة عمليات وأنشطة الشركة التي لها عالقـة              •

 . بالبيئة

 مـن  Environmental Sustainability Indexرفع المستوى البيئي الوطني  •

 خالل ربط كافة األهداف البيئية بمؤشرات األداء البيئية العالمية

بيئية والتحسين المستمر لألداء البيئي فقـد تـم تطـوير    ومن أجل ضمان تنفيذ كافة األهداف ال   

  . ISO 14001 : 2004وتنفيذ نظام إدارة بيئي لتلبية متطلبات المواصفة الدولية 

 عملي علـى المالمـح      كما ورد أعاله كدليل   ) جوال(وقد تمت االستفاضة في التعريف بشركة     

ة العطاء االيجابي بكافة أشـكاله وفـق   القيادية التي تتسم بها الشركة والتي تتمثل في استمراري    

 .)www.jawwal.ps،جوال( األنظمة والمعايير العالمية واإلقليمية والمحلية

http://www.jawwal.ps


 88

  قي االقتصاد الفلسطيني) جوال(مساهمة شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  4.4

لـسطيني   مساهمات كبيرة في االقتصاد الف     ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     كان ل 

 تم تحديد مـساهمة      فبناءاً على دراسة علمية قامت بها طواقم اقتصادية       .  مختلفة أصعدةوعلى  

من الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني ليصل إلى       ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     

مـساهمة   وبحسب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد بلغت نسبة،  2004لعام % 4.5

% 7.6النـاتج المحلـي اإلجمـالي حـوالي       اع االتصاالت باألراضـي الفلـسطينية فـي         قط

 فـي  قطاع االتصاالتضخها ي يأتي هذا من خالل االستثمارات الكبيرة التي       2006/2007للعام

يجدر اإلشارة إلى دور جوال األساسي فـي        ، وأشكالها أنواعهاالسوق الفلسطيني على اختالف     

 .)2007التقرير السنوي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية،(تماعيةاالجدعم صندوق المسؤولية 

 إلى مساهمة الشركة في قطاع االقتصاد الوطني كدليل على أن هذه الـشركة        اإلشارةوقد تمت   

 لمصلحة االقتصاد الوطني الفلـسطيني يكـاد        قيادية سليمة تحقق نتائج ايجابية    تخطو خطوات   

   .ن أهم القطاعات االقتصادية في الوطنيكون األول على مستوى فلسطين كواحد م
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 -:مقدمة

لدراسـة   ، وكـذلك أداة ا      الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ، وأفراد مجتمع الدراسـة           يتناول هذا 

المستخدمة وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها ، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي              

في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيرا المعالجات اإلحصائية التي اعتمـد   الباحث  قام بها     

 .الباحث عليها في تحليل الدراسة 
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  منهجية الدراسة 5.1

والـذي يعـرف   لمنهج الوصفي التحليلي  ا  قام الباحث باستخدام   من اجل تحقيق أهداف الدراسة    

 وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كمـا    احداثأبأنه طريقة في البحث تتناول      

، هي دون تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معهـا فيـصفها ويحللهـا                 

  لدى    والتي يجب توفرها   هارات القيادية المتوفرة  على أهم الم   التعرف وتهدف هذه الدراسة إلى   

سوف تعتمـد الدراسـة علـى       و ،)جوال(المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية       

 :نوعيين أساسيين من البيانات

 .البيانات األولية  5.1.1

ـ    ت بتوزيع اسـتبيانا    وذلك البحث الميداني من خالل     جمع البيانات األولية   تم ض  لدراسـة بع

ومـن ثـم تفريغهـا      ، مفردات البحث وحصر وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث        

 .وتحليلها 

 .البيانات الثانوية 5.1.1

 قام الباحث بمراجعة الكتب و الدوريات و المنشورات الخاصة  المتعلقة بأهم المهارات القياديـة            

، ) جـوال (الت الخلوية الفلسطينية المتوفرة والتي يجب توفرها  لدى المسئولين في شركة االتصا   

وأية مراجع رأى الباحث أنها تسهم في إثراء الدراسة بشكل علمي، و يهدف الباحث من خـالل                 

اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة، التعرف على األسس و الطرق العلمية السليمة فـي كتابـة       

 .و تحدث في مجال الدراسة الدراسات، وكذلك أخذ تصور عام عن آخر المستجدات التي حدثت 
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 :  مجتمع الدراسة 5.2

) جـوال (المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     يتكون مجتمع الدراسة من جميع      

،   أول، قائـد فريـق  اً ،مهندساًمدير(ممن يحملون المسميات الوظيفية التالية   في محافظات غزة  

وظف وموظفة، وقد تم توزيع أداة الدراسة عليهم مـن   م45ويبلغ عددهم   ) أول   اًإداري ، اًمشرف

اجل جمع البيانات الالزمة للتحقق من فرضيات الدراسة و تم لذلك استخدام طريقـة المـسح                 

 تـم اسـتبعاد     تالشامل في هذه الدراسة،  وقد تم استردادهم جميعا، و بعد تفحص االسـتبيانا             

 تجابة وبذلك يكـون عـدد االسـتبيانا       استبانه واحدة منهم لعدم تحقيق الشروط الصحيحة لإل       

 : استبانه فقط والجداول التالية تبين خصائص مجتمع الدراسة كما يلي 44الخاضعة للدراسة 

 )1(جدول رقم                              :الجنس 5.2.1
 الجنس توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الجنس

 86.4 38 ذكر
 13.6 6 أنثى

 100.0 44 اموع

 
 )1(ل رقم شك

 الجنس توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير
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 من اإلناث% 13.6من مجتمع الدراسة من الذكور، و % 86.4أن ) 1(يبين جدول رقم 

) جوال(هذا يدل على سيطرة عنصر الذكور بنسبة كبيرة على عنصر اإلناث بين المسئولين في شركة              

 ذكوري،وهـذا راجـع إلـى     )جوال(في محافظات غزة مما يوحي بأن الرأي المسير للقرار في شركة          

العمـل فـي     تجـاه    ة الفلـسطيني  المرأة  وكفاءة  طبيعة وثقافة  وإلى) جوال(سياسة التوظيف في شركة   

 .)جوال(شركة

 :العمر 5.2.2
 )2(جدول رقم 

 فئات العمر توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار العمرفئات 
 29.5 13سنة              30سنة إلى أقل من 20من

 63.6 28 سنة40سنة إلى أقل من30من

 6.8 3سنة               50سنة إلى أقل من40من 

 0.0 0 سنة فأكثر50من 

 100.0 44 المجموع
 

 )2(ل رقم شك

 فئات العمر توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير
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 سنة إلى   20من مجتمع الدراسة تتراوح أعمارهم من       % 29.5أن  ) 2(يبين جدول رقم    

 سنة إلى اقل    30من عينة الدراسة تتراوح أعمارهم من       % 63.6 سنة ، و     30اقل من   

 سنة، هذه النسب تـدل علـى أن         50 سنة إلى اقل من      40من  % 6.8 سنة، و    40من  

إلى 30في محافظات غزة محصورة بين )جوال(ا من المسئولين بشركةالنسبة األكثر عدد

في محافظات )جوال(سنة مما يوحي بأن الرأي المؤثر والمسير للقرار بشركة40أقل من 

 أكبر من مجموع النسبتين المتبقيتين من فئات العمـر          %)63.6(غزة شبابي كون نسبته   

 . نة معقولةمما يوحي بحيوية أكثر وبتجدد مستمر لألفكار وبرزا

 

 :سنوات الخبرة  5.2.3
 
 

 )3(جدول رقم 

 سنوات الخبرة توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخبرة
 11.4 5 سنوات            5 سنة إلى أقل من 2من

 36.4 16  سنوات8 سنوات إلى أقل من5من

 43.2 19 سنة           11 سنوات إلى أقل من8من 

 9.1 4  سنة فأكثر11من 
 100.0 44 المجموع
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 )3(ل رقم شك

 سنوات الخبرة توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير
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 سنة  2من مجتمع الدراسة تتراوح سنوات  الخبرة لديهم من          % 11.4أن  ) 3(يبين جدول رقم    

 5جتمع الدراسة تتراوح سنوات الخبرة لـديهم مـن          من م % 36.4 سنوات، و    5إلى اقل من    

 8من مجتمع الدراسة تتراوح سنوات خبرتهم مـن         % 43.2 سنوات، و    8سنوات إلى اقل من     

 11من مجتمع الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لـديهم  % 9.1 سنة، و 11سنوات إلى اقل من     

 .سنة فأكثر

لدى المسئولين في   ) جوال( في شركة    على تنوع من حيث سنوات الخبرة     ) 3(يدلل الجدول رقم  

حيـث أن النـسبة   ، محافظات غزة مما يسهم في تبادل الخبرات وانتقالها من مسئول إلى أخر        

سنة وهذا يوحي بتكوينها علـى  11سنوات إلى  8الكبرى في عدد سنوات الخبرة محصورة بين        

) جـوال (شركة    فهي خبرة من داخل    98في سنة ) جوال(منذ بدء عمل شركة   ) جوال(يد شركة   
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وغيرها وهـذه   )  جوال(سنة خبرة فأكثر دمجوا بين الخبرة في شركة         11وأما من يتمتعون ب   

 .الخبرات قليله نسبيا لكنها جيدة للتنوع

 :المستوى التعليمي 5.2.4
 )4(جدول رقم 

 المستوى التعليمي توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي
 11.4 5 اجستيرم

 88.6 39 بكالوريوس
 100.0 44 المجموع

 
 

 )4(ل رقم شك

 المستوى التعليمي توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير
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% 88.6و " ماجـستير " من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمـي  % 11.4أن ) 4(يبين جدول رقم   

 "لوريوسبكا" من مجتمع الدراسة مؤهلهم العلمي 

 سمن حملة الدرجة الجامعية األولى البكـالوريو  ) جوال(نالحظ أن أغلب المسئولين في شركة       
ووجـود نـسبة    ،مما يدلل على وجود ثقافة أكاديمية جامعية وتطبيقية من سنوات الخبرة لديهم           
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يحملون شهادة الماجستير دليل على حب التطـوير        ) جوال(المسئولين في شركة     ملحوظة من 
 .ه مما يضفي على قراراتهم المهنية لمسات أكاديميةوتشجيع

 :المسمى الوظيفي 5.2.5
  

 )5(جدول رقم 

 المسمى الوظيفي توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي
 22.7 10 مدير

 6.8 3 مهندس أول
 31.8 14 إداري أول
 31.8 14 مشرف

 6.8 3 قائد فريق
 100.0 44 عالمجمو

 
 

 
 )5(ل رقم شك

 المسمى الوظيفي توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير
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مـن  % 6.8و  " مدير" من مجتمع الدراسة مسماهم الوظيفي      % 22.7أن  ) 5(يبين جدول رقم    

من مجتمـع الدراسـة مـسماهم       % 31.8و  " مهندس أول " مجتمع الدراسة مسماهم الوظيفي     

% 6.8و  " مـشرف " من مجتمع الدراسة مسماهم الوظيفي      % 31.8و  " إداري أول " ظيفي  الو

 "قائد فريق" من مجتمع الدراسة مسماهم الوظيفي 
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من يحملون مسمى مشرف ومـسمى    ) جوال( في شركة    نالحظ أن النسبة األكبر من المسئولين     

لل على احتكاكهم المباشـر  إداري أول وهما متساويتان من حيث النسبة ونسبتهم الكبيرة هذه تد          

أمـا المـسميات األخـرى      ،بالموظف العادي وبالزبائن وأرى أهمية أخذ التغذية الراجعة منهم        

فليس لهم احتكاك مباشر بالزبائن مثل مسميي مدير ومهنـدس أول، وتـدلل          % 38ونسبها أقل   

ول وهـذا   مسميي مدير ومهندس أ    النتائج على عدم وجود تكدس في عدد المسئولين الكبار من         

 .   على المسئولين فال يوجد مرءوسون أقل من المسئولينتيوحي بمالءمة توزيع المسئوليا

  : عدد الدورات في مجال القيادة 5.2.6
 )6(جدول رقم 

 عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 سبة المئويةالن التكرار عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة
 22.7 10             ال يوجد دورات

 50.0 22              دورتين–من دورة 

 27.3 12  دورات5–  دورات 3من 
 100.0 44 المجموع

 
 )6(ل رقم شك

 عدد الدورات التدريبية في مجال القيادة توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير
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من مجتمع الدراسة لم يتلقوا أي دورة في مجال القيـادة ، و             % 22.7أن  ) 6(م  يبين جدول رق  

من مجتمع الدراسة تلقوا    % 27.3من مجتمع الدراسة تلقوا من دورة إلى دورتين ، و           % 50.0

 . دورات5 دورات إلى 3من 

حيـث يوجـد   ) جـوال ( النتائج قلة عدد الدورات التدريبية للمـسئولين فـي شـركة           تبين هذه 

كما تبـين النتـائج أن مـا    ،من المسئولين لم يأخذوا دورة واحدة في مجال القيادة   % 22.7نسبة

، لم يأخذوا إالّ دورة أو دورتين في مجال القيـادة         ) جوال(في شركة  من المسئولين % 50نسبته  

وتبين النتائج أن أكثر مسئول تدريبا في مجال القيادة حاصل على خمس دورات قيادة فقط مما                

 .جود خلل كبير في تدريب المسئولين على القيادةيدلل على و

ويعزي ذلك إلى إغالق مناطق قطاع غزة في وجه المسافرين الذي أعاق حركـة المـسئولين                

لتلقي األنشطة التدريبية ،علما بأنة يتم رصد موازنة سنوية ضخمة للتدريب بكافـة             ) جوال(في

دورات ،ورشـات عمـل   (أنواعه لتطـوير الكـادر البـشري ،ويتنـوع التـدريب مـا بـين              

 ....)،زيارات لشركات مماثلة،مؤتمرات،تدريبية

مع العلم أن التدريب المحلي لم يعطي نتائج مرضية لدى الشركة حسب التجربة رفقـا إلفـادة            
 ).  جوال(مسئول التدريب في شركة

 

  :الحالة االجتماعية 5.2.7

 
 )7(جدول رقم 

  الحالة االجتماعيةتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير

 النسبة المئوية التكرار الحالة االجتماعية
 4.5 2 أعزب
 95.5 42 متزوج

 100.0 44 المجموع
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 )7(ل رقم شك
  الحالة االجتماعيةتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغير
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مجتمع من  % 95.5من مجتمع الدراسة لم يسبق لهم الزواج ، و          % 4.5أن  ) 7(يبين جدول رقم    

 .الدراسة من المتزوجين

متزوجون وغير المتزوجين    )جوال(تبين النتائج على أن نسبة كبيرة جدا من المسئولين في شركة          

كما ويعكس االستقرار النفسي    ،نسبة بسيطة جدا وهذا يعكس رزانة قرارات المسئولين إلى حد ما          

ة إلى تنشيط الموظف في تطوير  الوظيفي والعائلي وهذا يؤدي بدورنواالنضباط للحفاظ على األم  

 .ذاته ليبقى في عطاء متواصل كون بيئة الشركة ال تقبل بالموظف ضعيف األداء

 :أداة الدراسة  5.2.8
 

 : تم إعداد االستبيان على النحو التالي

 .إعداد اختبار أولي من اجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات -1

 .متها لجمع البيانات اختبار مدى مالءلى المشرف من اجلتم عرض االستبيان ع -2

 .تعديل فقرات االستبيان بشكل أولي حسب ما يراه المشرف -3

تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم النـصح              -4

 .واإلرشاد وتعديل وحذف ما يلزم

 .إجراء دراسة اختباريه ميدانية أولية لالختبار وتعديل حسب ما يناسب -5
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وقد تم تقسيم    ،   فراد العينة لجمع البيانات الالزمة للدراسة     أتوزيع االستبيان على جميع      -6

 كالتالي قسمين  إلىاالستبيان

   فقرات توضح خواص مجتمع الدراسة7يحتوى على : القسم األول

عدة مهارات من المهـارات      خمسة محاور يحتوي كل محور على      يحتوى على  : القسم الثاني 

 :كما يلي) جوال( المسئولين في شركة القيادية لدى

    فقرة15 ويحتوي على  يحتوي على المهارات القيادية الذاتية : المحور األول •

    فقرة15 ويحتوي على  يحتوي على المهارات القيادية الفنية : المحور الثاني •

    فقرة15 ويحتوي على  يحتوي على المهارات القيادية اإلدارية : المحور الثالث •

    فقرة15 ويحتوي على  يحتوي على المهارات القيادية اإلنسانية : المحور الرابع •

    فقرة15 ويحتوي على  يحتوي على المهارات القيادية الفكرية : المحور الخامس  •

تها للمـسئولين فـي جـوال     مهارة من المهارات وفق درجة أهمي    على كل وقد كانت اإلجابات    

 ):8(م مقياس ليكارت الخماسي كما يبينه جدول رقم فرها وقد تم استخداودرجة تو
 

 )8(جدول رقم 
 مقياس ليكارت

 التصنيف
 هامة هامة جداً

هامة إلى حٍد 
 غير هامة ما

غير هامة على 
 اإلطالق

درجة 
 أهميتها

 1 2 3 4 5 الدرجة

متوافرة لحد كبير  التصنيف
 جداً

متوافرة لحد 
 كبير

 متوافرة
لحد غير متوافرة 

 كبير
 غير متوافرة إطالقا

درجة 
 توافرها

 1 2 3 4 5 الدرجة
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 :صدق وثبات االستبيان 5.3
 :تم تقنين فقرات االستبيان وذلك للتأكد من صدقه وثباته كالتالي

 .قام الباحث بالتأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين : صدق فقرات االستبيان

  :صدق المحكمين 5.3.1

أعضاء من أعـضاء الهيئـة      ) 8(عة من المحكمين تألفت من      على مجمو االستبيان  تم عرض   

التدريسية في كلية التجارة من المتخصصين في اإلدارة والمحاسبة واالقتصاد واإلحصاء وقـد             

استجاب الباحث آلراء السادة المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعـديل فـي ضـوء                 

ك خرج االستبيان في صورته شبه النهائيـة        مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده، وبذل       

 .ليتم تطبيقه على العينة االستطالعية

 : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبيان 5.3.2

 مفـردة، وذلـك بحـساب       44غة  على العينة البال  االستبيان  تم حساب االتساق الداخلي لفقرات      

 . عة لهمعامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التاب

 المهارات القيادية الذاتية : المحور األولقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات  •
المهـارات  " المحـور األول  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات )  9(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد          "  القيادية الذاتية   

 الجدولية عند مستوى داللـة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rحيث أن قيمة    )0.05(توى داللة   مس

، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لكـل فقـرة          0.295 والتي تساوي    42 ودرجة حرية    0.05

  . مما يعني أن فقرات المحور األول  تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه0.05قيمة اقل من 
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 )9(جدول رقم 

 والدرجة الكلية للمحور) المهارات القيادية الذاتية( االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول معامالت

 درجة توافرها درجة أهميتها
معامل  الفقرة مسلسل

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.004 0.425 0.000 0.725 إنصات الجميع لوجهة نظر المسئول 1
 0.024 0.339 0.007 0.398 هتمام المسئول بالمظهر الخارجيا 2
 0.000 0.588 0.001 0.494 تحمل المسئول جهدا كبيرا في انجاز العمل 3
 0.000 0.760 0.000 0.681 احتفاظ المسئول بالحيوية والنشاط 4
 0.000 0.628 0.000 0.559 فهم المسئول لتفاصيل الموقف 5
 0.000 0.705 0.000 0.544  لدى المسئول الذهنيةةتوفرا لمرون 6
 0.000 0.624 0.000 0.560 تمتع المسئول بسرعة البديهة 7
 0.002 0.448 0.000 0.681 تقبل المسئول لألفكار الجديدة 8
 0.000 0.576 0.000 0.701 قدرة المسئول على تحليل البيانات 9
قدرة المسئول على إيجاد وسـائل جديـدة لمواجهـة           10

 0.000 0.649 0.000 0.763 واقف المتوقعةالم

 0.000 0.728 0.000 0.747 قدرة المسئول على االبتكار 11
 0.000 0.772 0.000 0.702 يتمتع المسئول بالهدوء في مواجهة األزمات 12
 0.000 0.570 0.000 0.574 قدرة المسئول على ضبط االنفعاالت 13
 0.000 0.645 0.000 0.697 لمرءوسينتقبل المسئول للنقد من الرؤساء وا 14
يوازن المسئول بين الحـزم واللـين فـي معاملـة            15

 0.000 0.645 0.000 0.603 المرءوسين

  0.295  تساوي42 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

المهارات القياديـة   : قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الثاني       5.3.3
 الفنية 

 
المهـارات  " المحور الثاني  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات       )  10(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عنـد             "  القيادية الفنية   

 الجدولية عند مستوى داللـة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rحيث أن قيمة    )0.05(مستوى داللة   

، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لكـل فقـرة          0.295 والتي تساوي    42 ودرجة حرية    0.05

  . مما يعني أن فقرات المحور الثاني  تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه0.05قيمة اقل من 
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 )10(جدول رقم 

 رجة الكلية للمحوروالد) المهارات القيادية الفنية(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني 

 درجة توافرها درجة أهميتها
معامل  الفقرة مسلسل

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.692 0.007 0.404 مهارات المسئول في استخدام برامج جوال 1
 0.000 0.722 0.000 0.507 قدرة المسئول على تطوير أداء األفراد 2
 0.000 0.738 0.000 0.675 مسئول  للتعليمات بصورة منطقيةإصدار ال 3
 0.000 0.554 0.000 0.590 تفهم المسئول  لألنظمة الخاصة بجوال 4
التجـوال  (تفهم المسئول للمزايا والخدمات في جوال مثـل        5

 0.000 0.570 0.008 0.393 ...)الدولي،حجب الرقم،

 0.000 0.604 0.000 0.678  السوقيةقدرة المسئول على تحديد األهمية للمواقف 6
ــة    7 ــصاالت الخلوي ــة  االت ــسئول بأنظم ــة الم معرف

 GSM,3G,WAB…)( 0.528 0.000 0.669 0.000مثل

 0.000 0.544 0.000 0.619 مهارات المسئول التحليلية 8
 0.000 0.674 0.000 0.639 تعبير المسئول عن رأيه  بشكل واضح 9
 0.000 0.716 0.029 0.330 ع بأهمية العملقدرة المسئول على اإلقنا 10
 0.000 0.756 0.001 0.491 ينجز المسئول األعمال بإتقان 11
 0.000 0.807 0.000 0.713 قدرة المسئول على توظيف خبراته في العمل 12
 0.000 0.737 0.000 0.613 قدرة المسئول على تحليل المواقف ومواجهتها بشجاعة 13
 0.000 0.550 0.000 0.602 ل من أفكار الغيراستفادة المسئو 14
 0.000 0.810 0.000 0.645 قدرة المسئول على الفهم الشامل لألمور 15
  0.295  تساوي42 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 

 المهارات القيادية اإلدارية: المحور الثالثقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات  5.3.4

المهـارات  " المحور الثالث  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات       )  11( رقم   جدول

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند            "  القيادية اإلدارية   

 الجدولية عند مستوى داللـة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rحيث أن قيمة    )0.05(مستوى داللة   

، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لكـل فقـرة          0.295 والتي تساوي    42 ودرجة حرية    0.05

  . مما يعني أن فقرات المحور الثالث  تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه0.05قيمة اقل من 
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 )11(جدول رقم 
 ة الكلية للمحوروالدرج) المهارات القيادية اإلدارية(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث 

 درجة توافرها درجة أهميتها
معامل  الفقرة مسلسل

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.697 0.000 0.646 قدرة المسئول على اتخاذ القرارات 1
 0.000 0.856 0.000 0.786 المهارة في استخدام المعلومات التخاذ القرارات 2
لمسئول على تحفيز المرءوسين للمشاركة فـي       قدرة ا  3

 0.000 0.714 0.000 0.711 اتخاذ القرارات

قدرة المسئول على اتخاذ قرارات تساعد في إنجـاح          4
 0.000 0.790 0.000 0.775 العمل

 0.000 0.758 0.000 0.626 قدرة المسئول على استثارة الجهود لتحسين األداء 5
 0.000 0.850 0.000 0.647 قدرة المسئول على التحفيز واالهتمام بالعمل 6
 0.000 0.826 0.000 0.524 قدرة المسئول على استغالل طاقات المرءوسين 7
 0.000 0.793 0.002 0.458 تنسيق المسئول بين أهداف المرءوسين وأهداف العمل 8
 0.000 0.778 0.000 0.684  العملزقدرة المسئول على تحديد وقت ومدة انجا 9
قدرة المسئول على ترتيب األولويـات تبعـا للوقـت         10

 0.000 0.800 0.000 0.818 المتاح

 0.000 0.779 0.000 0.631 مهارة المسئول في إدارة الوقت 11
 0.000 0.751 0.000 0.703 مهارة المسئول في تنسيق  اجتماعات اللجان 12
 0.000 0.808 0.000 0.748 مال اللجانمهارة المسئول في توزيع أع 13
 0.000 0.753 0.000 0.693 طرح المسئول لمقترحات لتحسين أعمال اللجان 14
 0.000 0.779 0.000 0.726 توزيع المسئول ألعمال اللجان بين األعضاء 15
  0.295  تساوي42 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 

المهـارات القياديـة    : تساق الداخلي لفقرات المحور الرابع    قياس صدق اال   5.3.5

 اإلنسانية

المهـارات  " المحور الرابع  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات       )  12(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة           "  القيادية اإلنسانية   

 الجدولية عنـد مـستوى    r المحسوبة اكبر من قيمة      rحيث أن قيمة    )0.05(عند مستوى داللة    

، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللـة لكـل   0.295 والتي تساوي    42 ودرجة حرية    0.05داللة  

  مما يعني أن فقرات المحور الرابع  تعتبر صادقة لما وضعت لقياسـه 0.05فقرة قيمة اقل من     

. 
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 )12(جدول رقم 
 والدرجة الكلية للمحور) المهارات القيادية اإلنسانية( بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع معامالت االرتباط

 درجة توافرها درجة أهميتها
معامل  الفقرة مسلسل

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.662 0.000 0.570 للمسئول مهارات اتصال إنساني 1
 0.000 0.750 0.000 0.803 مسئول لآلخرين بوعي كاملاستجابة ال 2
 0.000 0.763 0.000 0.736 تنسيق المسئول بين اآلراء المختلفة 3
 0.000 0.733 0.000 0.620 للمسئول مهارات استماع وإنصات 4
تكوين المسئول لعالقـات طيبـة بـين الرؤسـاء           5

 0.000 0.657 0.000 0.782 والمرءوسين

 0.000 0.833 0.000 0.845 ل في مساعدة اآلخرينرغبة المسئو 6
 0.000 0.794 0.000 0.758 فهم المسئول لمشاعر اآلخرين ورغباتهم 7
 0.000 0.774 0.000 0.706 تقبل المسئول النتقادات المرءوسين 8
 0.000 0.735 0.000 0.671 قدرة المسئول على تكوين عالقات مع  اآلخرين 9
 0.000 0.809 0.000 0.616  بناء فريق عملقدرة المسئول على 10
 0.000 0.591 0.000 0.656 مهارة المسئول في توجيه المرءوسين 11
 0.000 0.847 0.000 0.694 تقدير المسئول القتراحات اآلخرين 12
 0.000 0.848 0.000 0.646 قدرة المسئول على تحفيز المرءوسين 13
 0.000 0.777 0.000 0.754 يدقدرة المسئول على توفير جو عمل ج 14
 0.000 0.773 0.000 0.684 تقدير المسئول لآلخرين وكسب تأييدهم 15
  0.295  تساوي42 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 
 

المهارات القيادية : قياس صدق االتساق الداخلي لفقرات المحور الخامس       5.3.6
 الفكرية

المهارات " المحور الخامس  معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات      يبين  )  13(جدول رقم   

والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند            "  القيادية الفكرية   

 الجدولية عند مستوى داللـة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rحيث أن قيمة    )0.05(مستوى داللة   

، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لكـل فقـرة          0.295التي تساوي    و 42 ودرجة حرية    0.05

  مما يعني أن فقرات المحور الخامس  تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه0.05قيمة اقل من 
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 )13(جدول رقم 

 لمحوروالدرجة الكلية ل) المهارات القيادية الفكرية(معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس 

 درجة توافرها درجة أهميتها
معامل  الفقرة مسلسل

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

قدرة المسئول على تحديد المعلومات المطلوبة التخاذ قـرار          1
 0.000 0.720 0.000 0.711 معين

 0.000 0.713 0.000 0.733 اتخاذ المسئول للقرار بناء على معلومات صائبة 2
 نيكرس المسئول جهودة للتميز بين المعلومات الهامة وبـي         3

 0.000 0.544 0.000 0.593 المعلومات غير الهامة والتي ال تتصل بالمشكلة

 0.000 0.760 0.000 0.782 قدرة المسئول على االستنتاج ومعرفة أسباب المشكلة 4
 0.000 0.757 0.000 0.713 قدرة المسئول على التفكير اإلبداعي 5
 0.000 0.717 0.000 0.822 قدرة المسئول على التعريف بالمشكلة 6
 0.000 0.712 0.000 0.684 قدرة المسئول على معرفة القواعد ذات العالقة بالمشكلة 7
 0.000 0.853 0.000 0.854 قدرة المسئول على تطوير حلول وبدائل 8
 0.000 0.794 0.000 0.792 لمهنةاختيار المسئول ألكثر الحلول تمثيال لقيم ا 9
 0.000 0.560 0.000 0.815 قدرة المسئول على استغالل األفكار المرتدة من الرؤساء 10
 0.000 0.765 0.000 0.687 قدرة المسئول على استغالل األفكار المرتدة من المرءوسين 11
 0.000 0.692 0.000 0.809 قدرة المسئول على التفكير العلمي بمهارة 12
قدرة المسئول على ابتكار الحلـول للمـشكالت التـي تـتم          13

 0.000 0.788 0.000 0.799 مواجهتها ألول مرة

قدرة المسئول على إقناع الرؤساء والمرءوسـين بـضرورة      14
 0.000 0.812 0.000 0.775 التطوير

 0.000 0.788 0.000 0.726 قدرة المسئول على تطوير الخطط وجعلها مقبولة من العاملين 15
  0.295  تساوي42 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 الصدق البنائي لمحاور االستبانة 5.3.7

  والدرجة الكليـة     محور من محاور الدراسة   معامالت االرتباط بين كل     ) 14(جدول رقم   يبين  

حيـث أن   )0.05(ى داللـة  لفقراتها،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو    

 والتـي   42 ودرجة حرية    0.05 الجدولية عند مستوى داللة      r المحسوبة اكبر من قيمة      rقيمة  

مما يعني أن    0.05، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لكل محور قيمة اقل من            0.295تساوي  

 . الهدف من الدراسةتبر صادقا لما وضع لقياسه ويحقق  يعمحوركل 

 )14(جدول رقم 
 معامالت االرتباط بين كل محور  من محاور الدراسة  والدرجة الكلية لفقرات االستبانة

 الفقرة مسلسل درجة توافرها درجة أهميتها
 مستوى الداللة معامل االرتباط مستوى الداللة معامل االرتباط

 0.000 0.822 0.000 0.757 المهارات القيادية الذاتية 1
 0.000 0.913 0.000 0.814 الفنية القيادية تالمهارا 2
 0.000 0.940 0.000 0.874 المهارات القيادية اإلدارية 3
 0.000 0.943 0.000 0.877 المهارات القيادية اإلنسانية 4
 0.000 0.940 0.000 0.843 المهارات القيادية الفكرية 5
 0.295  تساوي42 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 



 108

 :Reliabilityثبات االستبانة  5.3.8

وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطـريقتين همـا طريقـة               

 .التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •

 ومعدل األسـئلة الزوجيـة        تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة         

الرتبة لكل معيار، وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط  باستخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان                  

 : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(براون للتصحيح 

= معامل الثبات   
1

2
ر+

ـ ) 15(  حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقـم          ر ين أن هنـاك  يب

 معامل ثبات كبير نسبيا لفقرات كل محور

 
 )15(جدول رقم 

 )طريقة التجزئة النصفية(معامل الثبات 

 درجة توافرها درجة أهميتها
معامل  المحور مسلسل

 االرتباط
معامل 
 الثبات

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

معامل 
 الثبات

مستوى 
 الداللة

المهارات القيادية  1
 0.000 0.8460 0.7330 0.000 0.7899 0.6527 الذاتية

 القيادية تالمهارا 2
 0.000 0.8388 0.7224 0.000 0.7695 0.6254 الفنية

المهارات القيادية  3
 0.000 0.8535 0.7444 0.000 0.8492 0.7380 اإلدارية

المهارات القيادية  4
 0.000 0.9210 0.8536 0.000 0.7516 0.6020 اإلنسانية

رات القيادية المها 5
 0.000 0.8967 0.8127 0.000 0.9228 0.8566 الفكرية

 0.000 0.9393 0.8856 0.000 0.8513 0.7411 جميع المحاور 
  0.295  تساوي42 ودرجة حرية 0.05 الجدولية عند مستوى داللة rقيمة 

 :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  

س ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين          استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقيا     

 .أن معامالت الثبات مرتفعة لكل محور) 16(جدول رقم 

 )16(جدول رقم 
 )طريقة معامل الفا كرونباخ(معامل الثبات 

 المحور مسلسل درجة توافرها درجة أهميتها
 باخمعامل الفا كرون عدد الفقرات معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات

 0.8596 15 0.8744 15 المهارات القيادية الذاتية 1
 0.9134 15 0.8385 15  القيادية الفنيةتالمهارا 2
 0.9537 15 0.9172 15 المهارات القيادية اإلدارية 3
 0.9461 15 0.9258 15 المهارات القيادية اإلنسانية 4
 0.9369 15 0.9452 15 المهارات القيادية الفكرية 5
 0.9812 75 0.9686 75 ع المحاورجمي 
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 :المعالجات اإلحصائية 5.4
 اإلحـصائي وتـم اسـتخدام     SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج          

 :االختبارات اإلحصائية التالية
 النسب المئوية والتكرارات . 1
 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة . 2

 ون لقياس صدق الفقرات معامل ارتباط بيرس . 3
( سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال           -اختبار كولومجروف  . 4

1- Sample K-S(  
 للفرق بين متوسطي عينتين مرتبطتين"  t" اختبار  . 5
 للفرق بين عينتين مستقلتين " t" اختبار  . 6

 اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثالث عينات فأكثر . 7

 ختبار شفيه للفروق المتعددة بين المتوسطاتا . 8
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 سادسللفصل اا

 وتفسيرها نتائج الدراسة الميدانية

 

 
 اختبار التوزيع الطبيعي

 الدراسة  فقراتتحليل

 اختبار فرضيات الدراسة
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 -:مقدمة
فرهـا   ا المتوفرة والتي يجب توتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المهارات القيادية       

 .من وجهة نظرهم)جوال(لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية 

  الشخـصية والوظيفيـة    المستقلة اثر كل من المتغيرات   على    وتهدف إلى  التعرف      كما

عـدد  ، المـستوى العلمـي   ، المسمى الـوظيفي    ،سنوات الخبرة   ، فئات العمر   ، الجنس(

فرة متـو على المهارات القيادية ال   ) التدريبية في مجال القيادة، الحالة االجتماعية       الدورات  

وتم تطبيق التحليالت اإلحصائية المناسبة للـرد علـى التـساؤالت             والمعيارية للمسئولين 

 .التحقق من صدق الفروضو
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-Sample K -1) سمرنوف  -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي 6.1

S)( 

 سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال وهو            - اختبار كولمجروف  سنعرض

 االختبارات المعلمية تشترط أن يكـون  جميعاختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن       

 قيمة مستوى الداللة   أن  نتائج االختبار حيث    ) 17(ويوضح الجدول رقم    . توزيع البيانات طبيعيا  

.05.0(  0.05 من رلكل محور اكب >sig (  تتبـع التوزيـع    وهذا يدل علـى أن البيانـات

 .المعلميه الطبيعي ويجب استخدام االختبارات
 
 

 )17(جدول رقم 
 اختبار التوزيع الطبيعي

 المحور مسلسل درجة توافرها درجة أهميتها
 مستوى الداللة zقيمة  مستوى الداللة zقيمة 

 0.238 1.031 0.180 1.098 ادية الذاتيةالمهارات القي 1
 0.725 0.692 0.794 0.649  القيادية الفنيةتالمهارا 2
 0.298 0.975 0.474 0.845 المهارات القيادية اإلدارية 3
 0.449 0.861 0.625 0.751 المهارات القيادية اإلنسانية 4
 0.926 0.547 0.396 0.897 المهارات القيادية الفكرية 5
 0.518 0.816 0.459 0.854 ع المحاورجمي 
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 تحليل فقرات الدراسة 6.2 
 المهارات القيادية الذاتية:  األول المحور تحليل فقرات  6.2.1

 
 )18(جدول رقم 

ة المهارات القيادي(تحليل الفروق في آراء أفراد المجتمع حول درجة األهمية ودرجة توفرها في كل فقرة من فقرات المحور األول 
 والدرجة الكلية للمحور) الذاتية

 درجة توافرها درجة أهميتها
 للفرق بين tاختبار 

 متوسطي عينتين مرتبطتين

 الفقرة مسلسل

بي
سا

لح
ط ا

س
تو
لم
ا

 

بي
س
الن

ن 
وز

ال
 

ب
رتي

الت
 

بي
سا

لح
ط ا

س
تو
لم
ا

 

بي
س
الن

ن 
وز

ال
 

ب
رتي

الت
 

ة 
يم
ق

t 

لة
دال

 ال
ى
تو
س
م

 

إنصات الجميع لوجهة نظـر      1
 0.002 3.223 2 74.55 3.73 6 85.91 4.30 المسئول

اهتمــام المــسئول بــالمظهر  2
 0.036 2.167 1 83.18 4.16 2 89.09 4.45 الخارجي

تحمل المسئول جهدا كبيرا في      3
 0.000 4.644 6 68.18 3.41 9 80.00 4.00 انجاز العمل

احتفــاظ المــسئول بالحيويــة  4
 0.000 7.274 8 66.36 3.32 4 87.73 4.39 والنشاط

 0.000 5.083 5 69.55 3.48 8 84.09 4.20 فهم المسئول لتفاصيل الموقف 5
 الذهنيـة لـدى     ةتوفرا لمرون  6

 0.000 8.191 9 65.91 3.30 2 89.09 4.45 المسئول
 0.000 7.460 8 66.36 3.32 4 87.73 4.39 تمتع المسئول بسرعة البديهة 7
 0.000 5.931 3 71.36 3.57 5 86.36 4.32 تقبل المسئول لألفكار الجديدة 8
قدرة المسئول علـى تحليـل       9

 0.000 7.747 9 64.09 3.20 8 84.55 4.23 البيانات
قدرة المـسئول علـى إيجـاد        10

وسائل جديدة لمواجهة المواقف   
 0.000 8.373 7 66.82 3.34 3 88.18 4.41 المتوقعة

 0.000 7.092 12 60.91 3.05 8 84.55 4.23 قدرة المسئول على االبتكار 11
يتمتع المسئول بالهـدوء فـي       12

 0.000 7.231 9 65.91 3.30 1 89.55 4.48 مواجهة األزمات
قدرة المسئول علـى ضـبط       13

 0.000 5.655 4 70.45 3.52 1 89.55 4.48 االنفعاالت
تقبل المسئول للنقد من الرؤساء  14

 0.000 7.702 10 62.73 3.14 5 86.36 4.32 والمرءوسين
زن المسئول بـين الحـزم      يوا 15

 0.000 6.128 9 65.91 3.30 7 85.00 4.25 واللين في معاملة المرءوسين
 0.000 9.852  68.15 3.41  86.52 4.33 جميع الفقرات 
 2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 43" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

)  paired samples t test (  للفرق بين متوسـطي عينتـين مـرتبطتين    tتم استخدام اختبار

للمقارنة بين متوسطي آراء العينة حول درجة أهمية المهارات القيادية الذاتية ودرجة توفرها لدى              

المحسوبة  لكل فقرة اكبر من  " t" أن قيمة    ) 18(حيث يبين جدول رقم     " جوال  " المسئولين في     

 ممـا يعنـي    0.05 لكل فقرة  اقل من        ومستوى الداللة  2.02الجدولية  والتي تساوي      "  t" قيمة  
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وجود فروق في آراء مجتمع الدراسة في محتوى كل فقرة ولصالح درجة  أهمية  كـل مهـارة                   

 :للمسئولين في شركة جوال كما يلي

"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " إنصات الجميع لوجهة نظر المسئول "   في الفقرة  .1

%" 74.55"   وزن النسبي لدرجة توفر المهارة وال " 6" واحتلت المرتبة %" 85.91

  " .2"  واحتلت المرتبة 

"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " اهتمام المسئول بالمظهر الخارجي "   في الفقرة  .2

%" 83.18" والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 2"  واحتلت المرتبة %" 89.09

   " .1" واحتلت المرتبة 

نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن "  تحمل المسئول جهدا كبيرا في إنجاز العمل "في الفقرة  .3

%" 68.18"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة   " 9" واحتلت المرتبة %" 80.00"

  " .6"  واحتلت المرتبة 

"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " احتفاظ المسئول بالحيوية والنشاط " في الفقرة  .4

%" 66.36"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة    " 4"واحتلت المرتبة %" 87.73

  " .8"  واحتلت المرتبة 

"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " فهم المسئول لتفاصيل الموقف " في الفقرة  .5

%" 69.55"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة   " 8" واحتلت المرتبة %" 84.09

   " .5" المرتبة واحتلت 

"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن "  الذهنية لدى المسئول ةتوفرا لمرون" في الفقرة  .6

%" 65.91"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة   " 2" واحتلت المرتبة %" 89.09

   " .9" واحتلت المرتبة 
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%" 87.73"   لدرجة األهمية نسبيالبلغ  الوزن " تمتع المسئول بسرعة البديهة " في الفقرة  .7

" واحتلت المرتبة %" 66.36"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة " 4"  واحتلت المرتبة 

8. "   

%" 86.36"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " تقبل المسئول لألفكار الجديدة " في الفقرة  .8

واحتلت المرتبة %" 71.36 "   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة " 5"  واحتلت المرتبة 

  "3. "  

"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " قدرة المسئول على تحليل البيانات "   في الفقرة  .9

%" 64.09"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 8"  واحتلت المرتبة %" 84.55

   " .9" واحتلت المرتبة 

بلغ  الوزن " ائل جديدة لمواجهة المواقف المتوقعة قدرة المسئول على إيجاد وس" في الفقرة .10

والوزن النسبي لدرجة توفر   " 3" واحتلت المرتبة %" 88.18"  نسبي لدرجة األهمية ال

   " .7" واحتلت المرتبة %" 66.82"   المهارة 

%" 84.55"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " قدرة المسئول على االبتكار " في الفقرة .11

واحتلت المرتبة %" 60.91"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة   " 8" حتلت المرتبة وا

"12. "    

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " يتمتع المسئول بالهدوء في مواجهة األزمات " في الفقرة  .12

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة   " 1" واحتلت المرتبة %" 89.55" األهمية 

  " .9"  تلت المرتبة واح%" 65.91
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نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " قدرة المسئول على ضبط االنفعاالت "   في الفقرة  .13

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 1"  واحتلت المرتبة %" 89.55"  

  " .4"  واحتلت المرتبة %" 70.45

نسبي البلغ  الوزن " ن تقبل المسئول للنقد من الرؤساء والمرءوسي"   في الفقرة  .14

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 5"  واحتلت المرتبة %" 86.36"  لدرجة األهمية 

  " .10"  واحتلت المرتبة %" 62.73"   المهارة 

بلغ  الوزن " يوازن المسئول بين الحزم واللين في معاملة المرءوسين "   في الفقرة  .15

والوزن النسبي لدرجة توفر   " 7" المرتبة واحتلت %" 85.00"  نسبي لدرجة األهمية ال

   " .   9" واحتلت المرتبة %" 65.91"   المهارة 

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في درجة أهمية المهارات القيادية 

مما يدل على أن المهارات القيادية الذاتية على درجة كبيرة من %" 86.52"  الذاتية يساوي  

" 68.15%"   وكذلك بلغ الوزن النسبي لدرجة توفرها "جوال " المسئولين في  األهمية لدى 

جوال " المسئولين في  مما يدل على أن المهارات القيادية الذاتية متوفرة بدرجة متوسطة لدى 

الجدولية والتي  " t"     وهو اكبر من قيمة  9.852المحسوبة تساوي  "  t"    كما أن  قيمة "

 مما يعني أن 0.05 وهو اقل من 0.000 ، كما بلغت قيمة مستوى الداللة  2.02ساوي  ت

ودرجة المهارات القيادية الذاتية وجود فروق في آراء مجتمع الدراسة حول درجة أهمية 

 "جوال " توفرها لدى المسئولين في  

مهـم جـدا أن   أن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأنة مـن ال       ) 18(يتضح من خالل الجدول رقم      

تتوفر المهارات القيادية الذاتية لدى المسئولين في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية               

حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد مجتمع الدراسـة علـى أهميـة               ) جوال(
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 )جـوال (المهارات القيادية الذاتية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلويـة الفلـسطينية             

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الخامسة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهـي الفئـة               ) 4.33(

 التي تشير إلى خيار هامة جدا 

مما يوضح بأن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأنة من المهم جدا أن تتوفر المهـارات القياديـة                 

وتتفق هذه النتيجة مـع    ) جوال(الذاتية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         

المهارات القيادية الذاتية مهمة جدا للقيادات األمنية في حرس          والتي بينت أن) العنزي(دراسة 

والتي بينـت أن المهـارات القياديـة الذاتيـة          ) ه1422الرشودي،(الحدود، وتختلف مع دراسة   

تياجـات   أنه البـد مـن تحديـد االح      )1989،الشهري(وترى دراسة مهارات متوسطة األهمية،  

 لتنمية المهارات القيادية في العموم والمهارات الذاتيـة علـى وجـه             التدريبية بصورة مالئمة  

أبـو  (كما وتـبن دراسـة    ،  وأنه البد من إسناد العملية التدريبية إلى القياس العلمي         الخصوص

 أن النمط القيادي السائد لدى الموظفين في وزارات السلطة الفلسطينية فـي قطـاع     )2007،ندا

مما يدلل على وجود ثقافة استشارية لدى المـوظفين ممـا يعكـس         هو النمط االستشاري    غزة  

المهارات القيادية عند المسئولين المسيرين لهم وتمتعهم بمهارات قياديـة ذاتيـة فـي طريقـة      

وهذا راجع من وجهة نظر الباحث إلى وجود ثقافة مهارة القيـادة الذاتيـة               ،   قيادتهم للموظفين 

 .ة في المؤسسات المدنية والعسكرية العربيةبصورة كبير

كما ويتضح من النتائج أن معظم رؤية أفراد مجتمع الدراسة حول أهمية مختلـف المهـارات                

بالمهمـة جـدا   ) جوال(القيادية الذاتية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         

وهي متوسـطات   ) 4.48إلى4.2(نحيث تراوحت متوسطات رؤية أفراد مجتمع الدراسة ما بي        

تحمـل  "باستثناء فقرة ) هامة جدا(تقع في الفئة الخامسة من مقياس ليكرت والتي تشير إلى خيار 

كانت نتيجتها بالهامة حيث بلغ متوسـط رؤيـة أفـراد           " المسئول جهدا كبيرا في انجاز العمل     
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 والتـي تـشير إلـى       وهو متوسط يقع في الفئة الرابعة من مقياس ليكرت        ) 4(مجتمع الدراسة   

 .ا عضلياويعزو الباحث هذا إلى عدم وجود عمل يتطلب من المسئول جهد) هامة(خيار

ن المهـارات القياديـة     أن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأ     ) 18(كما يتضح من خالل الجدول رقم       

متوسط حيث بلغ ال ) جوال(فرة لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         الذاتية متو 

فر  المهارات القياديـة الذاتيـة لـدى         افقة أفراد مجتمع الدراسة على تو     الحسابي الكلي لمدى مو   

وهو متوسط يقع ضمن الفئة     ) 3.32) (جوال(المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية       

 الثالثة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوفرة 

وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوفرة على مقياس ليكـرت ممـا             ) 3.16إلى  3.05من(طالمتوس

يوضح بأن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأن المهارات القيادية الذاتية لدى المسئولين فـي شـركة          

والتي بينت  ) العنزي(متوفرة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية    

هارات القيادية الذاتية متوفرة في القيادات األمنية في حرس الحدود ، وهذا يوضح اتـساق               أن الم 

رؤية أفراد المجتمع في توفر المهارات القيادية الذاتية لدى المسئولين فـي شـركة االتـصاالت                

أنه البد مـن تحديـد االحتياجـات        ) 1989،الشهري(وترى دراسة  ،)جوال(الخلوية الفلسطينية   

 بصورة مالئمة لتنمية المهارات القيادية في العموم والمهارات الذاتيـة علـى وجـه               التدريبية

وذلك لزيادة الوزن النـسبي  ،الخصوص وأنه البد من إسناد العملية التدريبية إلى القياس العلمي         

أن الـنمط القيـادي     ) 2007،أبو ندا (كما وتبن دراسة  ،  المسئولين لدىلتوفر المهارات القيادية    

ى الموظفين في وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة هو النمط االستشاري ممـا   السائد لد 

المهارات القياديـة عنـد المـسئولين     توفريدلل على وجود ثقافة استشارية لدى الموظفين مما      

،مما يدلل على تـوفر     المسيرين لهم وتمتعهم بمهارات قيادية ذاتية في طريقة قيادتهم للموظفين         

ويعـزو  ، ادية الذاتية لدى المؤسسات المدنية والعسكرية العربية بصورة متوسطة        المهارات القي 
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صاالت الخلويـة الفلـسطينية   المهارات القيادية الذاتية لدى المسئولين في شركة االت      توفر الباحث

بمعظم المتطلبات الذاتية لموظفيها ) جوال(إلى اهتمام شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  )جوال(

 د متفاوتة حسب تكوين الموظف مما أدي إلى نتيجة مرضية   بحدو

علـى  )مهمة جدا   ( فتحتل المرتبة الخامسة  " يتمتع المسئول بالهدوء في مواجهة األزمات     "أما فقرة   

بينما تحتل أقل مرتبة ووزن نسبي حيث  % 89.55مقياس ليكرت في درجة أهميتها بوزن نسبي   

 )جوال(مسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية        لدى ال  فرهافي درجة تو  % 65.91يبلغ

وهذا يرجع إلى وجود مشكلة في إدارة األزمات لدي المسئولين وذلك لنقص التدريب واالحتكـاك     

الالزم للمسئولين بالخبرات اإلقليمية والدولية نظرا لظروف الحصار اإلسرائيلي وما يخلقه مـن             

 .   صعوبة تنقل وجو نفسي عام

فتحتل مهمة جدا على مقياس ليكرت في درجـة         "  الذهنية لدى المسئول     ةتوفرا لمرون " قرة  أما ف 

في درجة  % 65.91بينما تحتل أقل مرتبة ووزن نسبي حيث يبلغ       % 89.09أهميتها بوزن نسبي      

وهـذا يرجـع لـنقص      ) جوال(فرها لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         تو

 .ك الالزم للمسئولين بالخبرات اإلقليمية والدولية التدريب واالحتكا
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 المهارات القيادية الفنية : الثاني المحور تحليل فقرات  6.2.2
 )19(جدول رقم 

رات المها (الثانيتحليل الفروق في آراء أفراد المجتمع حول درجة األهمية ودرجة توفرها في كل فقرة من فقرات المحور 
 والدرجة الكلية للمحور) الفنيةالقيادية 

 درجة توافرها درجة أهميتها
 للفرق بين tاختبار 

 المتوسطين

 الفقرة مسلسل
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مهارات المسئول في استخدام     1
 0.011 2.668 5 71.82 3.59 10 80.91 4.05 برامج جوال

قدرة المسئول على تطـوير      2
 0.000 8.503 11 64.55 3.23 5 88.18 4.41 أداء األفراد

إصدار المسئول  للتعليمـات      3
 0.000 7.188 9 66.82 3.34 6 86.36 4.32 بصورة منطقية

تفهــم المــسئول  لألنظمــة  4
 0.000 5.490 1 76.82 3.84 2 90.91 4.55 الخاصة بجوال

ــا   5 ــسئول للمزاي ــم الم تفه
ــوال   ــي ج ــدمات ف والخ

التجوال الـدولي،حجب   (مثل
 0.000 4.016 2 73.64 3.68 7 84.55 4.23 ...)الرقم،

قدرة المسئول علـى تحديـد       6
 0.000 5.887 7 67.73 3.39 8 84.09 4.20 األهمية للمواقف السوقية

معرفــة المــسئول بأنظمــة   7
ــة   ــصاالت الخلويـ االتـ

 GSM,3G,WAB…)( 4.07 81.36 9 3.34 66.82 9 4.957 0.000مثل
 0.000 6.624 12 63.18 3.16 9 81.36 4.07 مهارات المسئول التحليلية 8
تعبير المسئول عـن رأيـه        9

 0.000 5.835 4 72.27 3.61 5 88.18 4.41 بشكل واضح
قدرة المسئول على اإلقنـاع      10

 0.000 7.993 5 71.82 3.59 1 92.27 4.61 بأهمية العمل
 0.000 5.835 3 72.73 3.64 4 88.64 4.43 ينجز المسئول األعمال بإتقان 11
قدرة المسئول على توظيـف      12

 0.000 6.641 6 68.64 3.43 5 88.18 4.41 خبراته في العمل
قدرة المسئول علـى تحليـل       13

 0.000 7.055 10 65.00 3.25 3 89.09 4.45 المواقف ومواجهتها بشجاعة
استفادة المسئول من أفكـار      14

 0.000 6.479 9 66.82 3.34 4 88.64 4.43 الغير
قدرة المسئول علـى الفهـم       15

 0.000 7.460 8 67.27 3.36 4 88.64 4.43 الشامل لألمور
 0.000 9.060  69.06 3.45  86.76 4.34 جميع الفقرات 
 2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 43" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 

)  paired samples t test(   للفرق بين متوسطي عينتـين مـرتبطتين   tتم استخدام اختبار

 ودرجة توفرهـا    الفنيةللمقارنة بين متوسطي آراء العينة حول درجة أهمية المهارات القيادية           

كل فقـرة  المحسوبة  ل " t" أن قيمة  ) 19(حيث يبين جدول رقم   " جوال  " لدى المسئولين في      
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 0.05 ومستوى الداللة لكل فقرة  اقل مـن          2.02الجدولية  والتي تساوي      "  t" اكبر من قيمة    

مما يعني وجود فروق في آراء مجتمع الدراسة في محتوى كل فقرة ولصالح درجـة  أهميـة               

 :كل مهارة للمسئولين في شركة جوال كما يلي

نسبي البلغ  الوزن " امج جوال مهارات المسئول في استخدام بر"   في الفقرة . 1

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 10" واحتلت المرتبة %" 80.91"  لدرجة األهمية 

  " 5" واحتلت المرتبة %" 71.82"   المهارة 

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " قدرة المسئول على تطوير أداء األفراد "   في الفقرة . 2

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 5" واحتلت المرتبة %" 88.18"  األهمية 

   "11"واحتلت المرتبة %" 64.55

نسبي البلغ  الوزن " إصدار المسئول  للتعليمات بصورة منطقية "   في الفقرة . 3

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 6" واحتلت المرتبة %" 86.36"  لدرجة األهمية 

  "9" واحتلت المرتبة %" 66.82"   المهارة 

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " تفهم المسئول  لألنظمة الخاصة بجوال "   في الفقرة . 4

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 2" واحتلت المرتبة %" 90.91"  األهمية 

   "1"واحتلت المرتبة %" 76.82

التجوال (تفهم المسئول للمزايا والخدمات في جوال مثل"   في الفقرة . 5

واحتلت %" 84.55"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن ...)" لدولي،حجب الرقم،ا

" واحتلت المرتبة %" 73.64"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 7" المرتبة 

2"  
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بلغ  الوزن " قدرة المسئول على تحديد األهمية للمواقف السوقية "   في الفقرة . 6

والوزن النسبي لدرجة  " 8" واحتلت المرتبة %" 84.09"  نسبي لدرجة األهمية ال

  "7" واحتلت المرتبة %" 67.73"   توفر المهارة 

االتصاالت الخلوية  معرفة المسئول بأنظمة"في الفقرة . 7

%" 81.36"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " )(…GSM,3G,WABمثل

واحتلت %" 66.82"   ارة والوزن النسبي لدرجة توفر المه " 9" واحتلت المرتبة 

  "9" المرتبة 

"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " مهارات المسئول التحليلية "   في الفقرة . 8

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 9" واحتلت المرتبة %" 81.36

  "12" واحتلت المرتبة %" 63.18

نسبي لدرجة البلغ  الوزن "  واضح تعبير المسئول عن رأيه  بشكل"   في الفقرة . 9

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 5" واحتلت المرتبة %" 88.18"  األهمية 

  "4" واحتلت المرتبة %" 72.27

بلغ  الوزن نسبي " قدرة المسئول على اإلقناع بأهمية العمل "   في الفقرة . 10

والوزن النسبي لدرجة توفر "  1" واحتلت المرتبة %" 92.27"  لدرجة األهمية 

  "5" واحتلت المرتبة %" 71.82"   المهارة 

نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " ينجز المسئول األعمال بإتقان "   في الفقرة . 11

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة   " 4"واحتلت المرتبة %" 88.64"  

   "3"واحتلت المرتبة %" 72.73
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بلغ  الوزن نسبي " قدرة المسئول على توظيف خبراته في العمل "   قرة في الف. 12

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 5" واحتلت المرتبة %" 88.18"  لدرجة األهمية 

  "6" واحتلت المرتبة %" 68.64"   المهارة 

بلغ  " قدرة المسئول على تحليل المواقف ومواجهتها بشجاعة "   في الفقرة . 13

والوزن النسبي  " 3" واحتلت المرتبة %" 89.09"  نسبي لدرجة األهمية الوزن 

 "10"  واحتلت المرتبة %" 65.00"   لدرجة توفر المهارة 

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " استفادة المسئول من أفكار الغير "   في الفقرة . 14

"   ر المهارة والوزن النسبي لدرجة توف " 4" واحتلت المرتبة %" 88.64"  األهمية 

 "9"  واحتلت المرتبة %" 66.82

نسبي البلغ  الوزن " قدرة المسئول على الفهم الشامل لألمور "   في الفقرة . 15

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 4" واحتلت المرتبة %" 88.64"  لدرجة األهمية 

   "8"واحتلت المرتبة %" 67.27"   المهارة 

النسبي آلراء أفراد العينة في درجة أهمية المهارات الفنية الذاتية          وبصفة عامة يتبين أن الوزن      

مما يدل على أن المهارات القيادية الفنية على درجة كبيرة مـن األهميـة              " 86.76"  يساوي    

ممـا يـدل    " 69.06"   وكذلك بلغ الوزن النسبي لدرجة توفرها        "جوال  " المسئولين في     لدى  

   كمـا     "جوال  " المسئولين في     اتية متوفرة بدرجة متوسطة لدى      على أن المهارات القيادية الذ    

الجدوليـة والتـي    " t" وهو اكبر من قيمـة   9.060   المحسوبة تساوي      "  t" أن  قيمة 

 ممـا يعنـي أن   0.05 وهو اقل مـن  0.000 ، كما بلغت قيمة مستوى الداللة    2.02تساوي    

ودرجـة  ة أهمية المهارات القياديـة الفنيـة        وجود فروق في آراء مجتمع الدراسة حول درج       

 "جوال " توفرها لدى المسئولين في  
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أن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأنة مـن المهـم جـدا أن          ) 19(يتضح من خالل الجدول رقم      

) جوال(تتوفر المهارات القيادية الفنية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية            

الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد مجتمع الدراسة على أهميـة المهـارات            حيث بلغ المتوسط    

وهـو  ) 4.34) (جـوال (القيادية الفنية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     

متوسط يقع ضمن الفئة الخامسة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهي الفئة التي تشير إلـى                 

 خيار هامة جدا 

ن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأنة من المهم جدا أن تتوفر المهـارات القياديـة               مما يوضح بأ  

وتتفق هذه النتيجة مـع     ) جوال(الفنية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         

المهارات القيادية الفنية مهمة جدا للقيادات األمنية في حـرس           والتي بينت أن) العنزي(دراسة 

والتي بينـت أن المهـارات القياديـة الفنيـة           ) ه1422الرشودي،(تلف مع دراسة  الحدود، وتخ 

أنه البد من تحديـد االحتياجـات التدريبيـة         ) 1989،الشهري(وترى دراسة  متوسطة األهمية، 

، بصورة مالئمة لتنمية المهارات الفنية وأنه البد من إسناد العملية التدريبية إلى القياس العلمـي    

أن النمط القيادي السائد لدى الموظفين فـي وزارات الـسلطة   ) 2007،و نداأب(كما وتبن دراسة  

الفلسطينية في قطاع غزة هو النمط االستشاري مما يدلل على وجود ثقافـة استـشارية لـدى                 

 المهارات القيادية عند المسئولين المسيرين لهم وتمتعهم بمهارات          فنية في  الموظفين مما يعكس  

وهذا راجع من وجهة نظر الباحث إلى وجـود ثقافـة           دتهم للموظفين    في طريقة قيا   فنيةقيادية  

 .مهارة القيادة الفنية بصورة كبيرة في المؤسسات المدنية والعسكرية العربية

كما ويتضح من النتائج أن معظم رؤية أفراد مجتمع الدراسة حول أهميـة نوعيـة المهـارات         

بالمهمـة جـدا    ) جوال( الخلوية الفلسطينية    القيادية الفنية لدى المسئولين في شركة االتصاالت      
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وهي متوسـطات  ) 4.45إلى4.05(حيث تراوحت متوسطات رؤية أفراد مجتمع الدراسة ما بين       

 ) هامة جدا(تقع في الفئة الخامسة من مقياس ليكرت والتي تشير إلى خيار

القياديـة  أن المهارات   أن أفراد مجتمع الدراسة يرون ب     ) 19(كما يتضح من خالل الجدول رقم       

حيـث بلـغ   ) جـوال (فرة لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلـسطينية       الفنية متو 

فر المهارات القيادية الفنيـة  افقة أفراد مجتمع الدراسة على تو  المتوسط الحسابي الكلي لمدى مو    

وهو متوسـط يقـع     ) 3.45) (جوال(لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية        

 ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوفرة 

وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوفرة على مقياس ليكرت ممـا يوضـح   ) 3.84إلى  3.16من(

بأن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأن المهارات القيادية الفنيـة لـدى المـسئولين فـي شـركة         

والتـي  ) العنزي(متوفرة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       ) جوال(ية الفلسطينية   االتصاالت الخلو 

بينت أن المهارات القيادية الفنية متوفرة في القيادات األمنية في حرس الحدود ، وهذا يوضـح                

اتساق رؤية أفراد المجتمع في توفر المهارات القيادية الفنيـة لـدى المـسئولين فـي شـركة          

أنه البـد مـن تحديـد       ) 1989،الشهري(وترى دراسة  ،)جوال(فلسطينية  االتصاالت الخلوية ال  

المهارات القيادية الفنية وأنه البد مـن       للمساعدة في توفر    االحتياجات التدريبية بصورة مالئمة     

أبـو  (كما وتبن دراسة  ، إسناد العملية التدريبية إلى القياس العلمي وتحديد االحتياجات التدريبية        

 القيادي السائد لدى الموظفين في وزارات السلطة الفلسطينية فـي قطـاع    أن النمط ) 2007،ندا

غزة هو النمط االستشاري مما يدلل على وجود ثقافة استشارية لدى المـوظفين ممـا يعكـس             

ة في طريقة قيادتهم    فنيالمهارات القيادية عند المسئولين المسيرين لهم وتمتعهم بمهارات قيادية          

 إلى اهتمام شـركة     )جوال(مهارات القيادية لدى المسئولين في شركة      توفر ال  ى ويعز ،للموظفين
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 من الناحيـة الفنيـة       وفق القياس العلمي لالحتياجات التدريبية      موظفيها  وتدريب بتنمية) جوال(

 .   مما أدي إلى نتيجة مرضية

فتحتل مهمـة جـدا علـى    " قدرة المسئول على تحليل المواقف ومواجهتها بشجاعة    " أما فقرة   

بينما تحتل مرتبة متدنية بوزن نسبي      % 89.09ياس ليكرت في درجة أهميتها بوزن نسبي          مق

فرها لدى المسئولين في شركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية           في درجة تو  % 65.00يبلغ

وهذا يرجع إلى تقيد المسئولين في محافظات غزة بصالحيات محـدودة ممـا أنقـص       ) جوال(

ن في محافظات غزة شبه جمود في تحليـل المواقـف وتخـوف        الشجاعة وجعل عند المسئولي   

 .وتسليم بما هو متاح 
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 المهارات القيادية اإلدارية: تحليل فقرات المحور  الثالث  6.2.3
 

 )20(جدول رقم 
المهارات  (الثالثر تحليل الفروق في آراء أفراد المجتمع حول درجة األهمية ودرجة توفرها في كل فقرة من فقرات المحو

 والدرجة الكلية للمحور) اإلداريةالقيادية 

 درجة توافرها درجة أهميتها
 للفرق بين tاختبار 

 المتوسطين

 الفقرة مسلسل
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 0.000 8.097 7 65.45 3.27 2 92.27 4.61 اراتقدرة المسئول على اتخاذ القر 1
المهارة في اسـتخدام المعلومـات       2

 0.000 7.024 2 67.73 3.39 6 88.64 4.43 التخاذ القرارات
ــز   3 ــى تحفي ــسئول عل ــدرة الم ق

المرءوسين للمشاركة فـي اتخـاذ      
 0.000 8.577 10 60.91 3.05 7 86.82 4.34 القرارات

 قـرارات  قدرة المسئول على اتخاذ    4
 0.000 6.219 1 68.18 3.41 8 85.91 4.30 تساعد في إنجاح العمل

قدرة المسئول على استثارة الجهود      5
 0.000 7.354 2 67.73 3.39 4 90.45 4.52 لتحسين األداء

قــدرة المــسئول علــى التحفيــز  6
 0.000 8.577 6 65.91 3.30 3 91.82 4.59 واالهتمام بالعمل

 استغالل طاقات   قدرة المسئول على   7
 0.000 8.278 1 68.18 3.41 1 93.64 4.68 المرءوسين

تنــسيق المــسئول بــين أهــداف  8
 0.000 6.907 7 65.45 3.27 5 90.00 4.50 المرءوسين وأهداف العمل

قدرة المسئول على تحديـد وقـت        9
 0.000 5.658 3 67.27 3.36 9 85.00 4.25 ومدة إنجاز العمل

 ترتيب األوليات   قدرة المسئول على   10
 0.000 5.057 4 66.82 3.34 10 84.09 4.20 تبعا للوقت المتاح

 0.000 7.630 5 66.36 3.32 4 90.45 4.52 مهارة المسئول في إدارة الوقت 11
ــسيق   12 ــي تن ــسئول ف ــارة الم مه

 0.000 6.507 9 61.36 3.07 11 80.00 4.00 اجتماعات اللجان
مـال  مهارة المسئول في توزيع أع     13

 0.000 4.673 8 62.27 3.11 13 77.73 3.89 اللجان
طرح المسئول لمقترحات لتحـسين     14

 0.000 6.818 10 60.91 3.05 12 79.09 3.95 أعمال اللجان
توزيع المسئول ألعمال اللجان بين      15

 0.000 5.967 8 62.27 3.11 13 77.73 3.89 األعضاء
 0.000 9.269  65.12 3.26  86.24 4.31 جميع الفقرات 
 2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 43" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 

)  paired samples t test(   للفرق بين متوسطي عينتـين مـرتبطتين   tتم استخدام اختبار

 ودرجة توفرها   اإلداريةللمقارنة بين متوسطي آراء العينة حول درجة أهمية المهارات القيادية           

المحسوبة  لكل فقـرة   " t" أن قيمة  ) 20(حيث يبين جدول رقم   " جوال  " ين في     لدى المسئول 
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 0.05 ومستوى الداللة لكل فقرة  اقل مـن          2.02الجدولية  والتي تساوي      "  t" اكبر من قيمة    

مما يعني وجود فروق في آراء مجتمع الدراسة في محتوى كل فقرة ولصالح درجـة  أهميـة               

 : شركة جوال كما يليكل مهارة للمسئولين في

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " قدرة المسئول على اتخاذ القرارات "   في الفقرة . 1

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 2" واحتلت المرتبة %" 92.27"  األهمية 

   " 7"واحتلت المرتبة %" 65.45

بلغ  الوزن " لقرارات المهارة في استخدام المعلومات التخاذ ا"   في الفقرة . 2

والوزن النسبي لدرجة  " 6" واحتلت المرتبة %" 88.64"  نسبي لدرجة األهمية ال

  "2" واحتلت المرتبة %" 67.73  "   توفر المهارة 

قدرة المسئول على تحفيز المرءوسين للمشاركة في اتخاذ القرارات "   في الفقرة . 3

والوزن  " 7" واحتلت المرتبة %" 86.82"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " 

  "10" واحتلت المرتبة %" 60.91"   النسبي لدرجة توفر المهارة 

بلغ  " قدرة المسئول على اتخاذ قرارات تساعد في إنجاح العمل "   في الفقرة . 4

والوزن النسبي  " 8" واحتلت المرتبة %" 85.91"  نسبي لدرجة األهمية الالوزن 

  "1" واحتلت المرتبة %" 68.18"   لمهارة لدرجة توفر ا

بلغ  الوزن " قدرة المسئول على استثارة الجهود لتحسين األداء "   في الفقرة . 5

والوزن النسبي لدرجة  " 4" واحتلت المرتبة %" 90.45"  نسبي لدرجة األهمية ال

   "2"واحتلت المرتبة %" 67.73"   توفر المهارة 



 129

نسبي البلغ  الوزن "  المسئول على التحفيز واالهتمام بالعمل قدرة"   في الفقرة . 6

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 3" واحتلت المرتبة %" 91.82"  لدرجة األهمية 

   "6"واحتلت المرتبة %" 65.91"   المهارة 

بلغ  الوزن " قدرة المسئول على استغالل طاقات المرءوسين "   في الفقرة . 7

والوزن النسبي لدرجة  " 1" واحتلت المرتبة %" 93.64"  همية نسبي لدرجة األال

  "1" واحتلت المرتبة %" 68.18"   توفر المهارة 

بلغ  " تنسيق المسئول بين أهداف المرءوسين وأهداف العمل "   في الفقرة . 8

والوزن النسبي  " 5" واحتلت المرتبة %" 90.00"  نسبي لدرجة األهمية الالوزن 

  "7" واحتلت المرتبة %" 65.45"   فر المهارة لدرجة تو

بلغ  الوزن "  العمل زقدرة المسئول على تحديد وقت ومدة انجا"   في الفقرة . 9

والوزن النسبي لدرجة  " 9" واحتلت المرتبة %" 85.00"  نسبي لدرجة األهمية ال

  "3" واحتلت المرتبة %" 67.27"   توفر المهارة 

بلغ  " درة المسئول على ترتيب األولويات تبعا للوقت المتاح ق"   في الفقرة . 10

والوزن النسبي  " 10" واحتلت المرتبة %" 84.09"  نسبي لدرجة األهمية الالوزن 

   "4"واحتلت المرتبة %" 66.82"   لدرجة توفر المهارة 

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " مهارة المسئول في إدارة الوقت "   في الفقرة . 11

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 4" واحتلت المرتبة %" 90.45"  األهمية 

  "5" واحتلت المرتبة %" 66.36
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نسبي البلغ  الوزن " مهارة المسئول في تنسيق  اجتماعات اللجان "   في الفقرة . 12

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 11" واحتلت المرتبة %" 80.00"  لدرجة األهمية 

  "9"واحتلت المرتبة %" 61.36"   المهارة 

نسبي البلغ  الوزن " مهارة المسئول في توزيع أعمال اللجان "   في الفقرة . 13

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 13" واحتلت المرتبة %" 77.73"  لدرجة األهمية 

  "8" واحتلت المرتبة %" 62.27"   المهارة 

بلغ  الوزن "  لمقترحات لتحسين أعمال اللجان طرح المسئول"   في الفقرة . 14

والوزن النسبي لدرجة  " 12" واحتلت المرتبة %" 79.09"  نسبي لدرجة األهمية ال

  "10" واحتلت المرتبة %" 60.91"   توفر المهارة 

نسبي البلغ  الوزن " توزيع المسئول ألعمال اللجان بين األعضاء "   في الفقرة . 15

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 13" واحتلت المرتبة %" 77.73"  لدرجة األهمية 

   "8"واحتلت المرتبة %" 62.27"   المهارة 

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في درجة أهمية المهـارات اإلداريـة                

ة كبيرة مـن    مما يدل على أن المهارات القيادية الفنية على درج        %" 86.24"  الذاتية يساوي     

" 65.12%"   وكذلك بلغ الوزن النسبي لدرجة توفرهـا         "جوال  " المسئولين في     األهمية لدى   

" المـسئولين فـي    مما يدل على أن المهارات القيادية اإلدارية متوفرة بدرجة متوسطة لـدى           

 " t" وهـو اكبـر مـن قيمـة      9.269  المحسوبة تساوي      "  t"    كما أن  قيمة "جوال 

 0.05 وهو اقـل مـن   0.000 ، كما بلغت قيمة مستوى الداللة  2.02جدولية والتي تساوي   ال

مما يعني أن وجود فروق في آراء مجتمع الدراسة حول درجـة أهميـة المهـارات القياديـة             

 "جوال " ودرجة توفرها لدى المسئولين في  اإلدارية 
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يرون بأنة مـن المهـم جـدا أن      أن أفراد مجتمع الدراسة     ) 20(يتضح من خالل الجدول رقم      

تتوفر المهارات القيادية اإلدارية لدى المسئولين في شركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية              

حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد مجتمع الدراسـة علـى أهميـة               ) جوال(

) جـوال (الفلـسطينية   المهارات القيادية اإلدارية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية          

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الخامسة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهـي الفئـة               ) 4.31(

 التي تشير إلى خيار هامة جدا 

مما يوضح بأن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأنة من المهم جدا أن تتوفر المهـارات القياديـة                 

وتتفق هـذه النتيجـة   ) جوال(الفلسطينية اإلدارية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية       

المهارات القيادية اإلدارية مهمة جدا للقيادات األمنية فـي          والتي بينت أن  ) العنزي(مع دراسة   

والتـي بينـت أن المهـارات القياديـة         ) ه1422الرشودي،(حرس الحدود، وتختلف مع دراسة    

نـه البـد مـن تحديـد        أ) 1989،الـشهري (وترى دراسة  اإلدارية مهارات متوسطة األهمية،   

االحتياجات التدريبية بصورة مالئمة لتنمية المهارات القيادية وأنه البد مـن إسـناد العمليـة                

كمـا وتـبن    ،  للمهـارات القياديـة    التدريبية إلى القياس العلمي لتحديد االحتياجات التدريبيـة       

سلطة الفلـسطينية   أن النمط القيادي السائد لدى الموظفين في وزارات ال        ) 2007،أبو ندا (دراسة

في قطاع غزة هو النمط االستشاري مما يدلل على وجود ثقافة استشارية لدى الموظفين ممـا                

فـي  إداريـة   يعكس المهارات القيادية عند المسئولين المسيرين لهم وتمتعهم بمهارات قياديـة            

يـادة  وهذا راجع من وجهة نظر الباحث إلى وجود ثقافـة مهـارة الق         طريقة قيادتهم للموظفين    

 .اإلدارية بصورة كبيرة في المؤسسات المدنية والعسكرية العربية

كما ويتضح من النتائج أن معظم رؤية أفراد مجتمع الدراسة حول أهميـة نوعيـة المهـارات         

بالمهمـة  ) جـوال (القيادية اإلدارية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلـسطينية           
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) 4.68إلـى 3.89(ات رؤية أفراد مجتمع الدراسة ما بـين       والمهمة جدا حيث تراوحت متوسط    

 ) هامة جدا(وهي متوسطات تقع في الفئة الخامسة من مقياس ليكرت والتي تشير إلى خيار

أن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأن المهارات القياديـة         ) 20(كما يتضح من خالل الجدول رقم       

حيـث بلـغ    ) جوال(ت الخلوية الفلسطينية    اإلدارية متوافرة لدى المسئولين في شركة االتصاال      

فر المهـارات القياديـة   افقة أفراد مجتمع الدراسة علـى تـو  المتوسط الحسابي الكلي لمدى مو  

وهو متوسط  ) 3.26) (جوال(اإلدارية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         

 الفئة التي تشير إلى خيار متوفرة يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهي 

وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوفرة على مقياس ليكرت ممـا            ) 3.41إلى  3.11من(المتوسط

يوضح بأن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأن المهارات القيادية اإلدارية لـدى المـسئولين فـي               

) العنـزي (تيجة مع دراسة    متوفرة وتتفق هذه الن   ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية     

 والتي بينت أن المهارات القيادية اإلدارية متوفرة في القيادات األمنية فـي حـرس الحـدود ،                

أنه البد من تحديد االحتياجات التدريبية بصورة مالئمة لتـوفير          ) 1989،الشهري(وترى دراسة 

أبو (كما وتبن دراسة  ، العلميالمهارات القيادية وأنه البد من إسناد العملية التدريبية إلى القياس           

أن النمط القيادي السائد لدى الموظفين في وزارات السلطة الفلسطينية فـي قطـاع     ) 2007،ندا

 يدلل على وجود ثقافة استشارية لدى الموظفين ممـا يعكـس            وهذاغزة هو النمط االستشاري     

فـي طريقـة    إداريـة    المهارات القيادية عند المسئولين المسيرين لهم وتمتعهم بمهارات قيادية        

 وهذا يوضح اتساق رؤية أفراد المجتمع في توفر المهارات القيادية اإلداريـة           قيادتهم للموظفين 

ويعزو الباحـث ذلـك إلـى       ) جوال(لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية        

 اإلدارية ممـا    بتنمية موظفيها من الناحية   ) جوال(اهتمام شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

 .  أدي إلى نتيجة جيدة
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 المهارات القيادية اإلنسانية: تحليل فقرات المحور  الرابع  6.2.4
 

 )21(جدول رقم 
المهارات  (الرابعتحليل الفروق في آراء أفراد المجتمع حول درجة األهمية ودرجة توفرها في كل فقرة من فقرات المحور 

 ة للمحوروالدرجة الكلي) اإلنسانيةالقيادية 

 درجة توافرها درجة أهميتها
 للفرق بين tاختبار 

 المتوسطين

 الفقرة مسلسل
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 0.000 5.077 2 70.00 3.50 9 83.18 4.16 للمسئول مهارات اتصال إنساني 1
لمسئول لآلخرين بوعي   استجابة ا  2

 0.000 6.477 6 65.91 3.30 10 82.73 4.14 كامل
ــين اآلراء  3 ــسئول ب ــسيق الم تن

 0.000 6.238 6 65.91 3.30 11 82.27 4.11 المختلفة
 0.000 8.931 5 66.82 3.34 1 91.36 4.57 للمسئول مهارات استماع وإنصات 4
تكوين المسئول لعالقات طيبة بين      5

 0.000 6.196 2 70.00 3.50 4 88.64 4.43 رءوسينالرؤساء والم
رغبة المـسئول فـي مـساعدة        6

 0.000 5.176 2 70.00 3.50 14 81.36 4.07 اآلخرين
فهم المسئول لمشاعر اآلخـرين      7

 0.000 6.786 10 61.82 3.09 12 82.27 4.11 ورغباتهم
ــادات    8 ــسئول النتق ــل الم تقب

 0.000 7.125 11 61.36 3.07 13 81.82 4.09 المرءوسين
قدرة المسئول على تكوين عالقات  9

 0.000 6.929 4 67.73 3.39 5 86.82 4.34 مع  اآلخرين
قدرة المسئول على بنـاء فريـق        10

 0.000 8.976 3 68.18 3.41 3 89.55 4.48 عمل
مهــارة المــسئول فــي توجيــه  11

 0.000 6.074 1 71.36 3.57 2 90.91 4.55 المرءوسين
 0.000 7.611 10 61.82 3.09 7 85.00 4.25 ر المسئول القتراحات اآلخرينتقدي 12
قــدرة المــسئول علــى تحفيــز  13

 0.000 8.469 9 63.18 3.16 4 88.64 4.43 المرءوسين
قدرة المسئول على تـوفير جـو        14

 0.000 7.125 7 65.45 3.27 6 85.91 4.30 عمل جيد
تقدير المسئول لآلخرين وكـسب      15

 0.000 7.024 8 63.64 3.18 8 84.55 4.23 تأييدهم
 0.000 10.394  66.21 3.31  85.67 4.28 جميع الفقرات 
 2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 43" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 
 

)  paired samples t test(   للفرق بين متوسطي عينتـين مـرتبطتين   tتم استخدام اختبار

 ودرجـة   اإلنـسانية  آراء العينة حول درجة أهمية المهارات القياديـة          للمقارنة بين متوسطي  

المحـسوبة    " t" أن قيمـة      ) 21(حيث يبين جدول رقم     " جوال  " توفرها لدى المسئولين في       

 ومستوى الداللة لكل فقرة  اقـل        2.02الجدولية  والتي تساوي      "  t" لكل فقرة اكبر من قيمة      
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في آراء مجتمع الدراسة في محتوى كل فقرة ولصالح درجة            مما يعني وجود فروق      0.05من  

 :أهمية  كل مهارة للمسئولين في شركة جوال كما يلي

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " للمسئول مهارات اتصال إنساني "   في الفقرة . 1

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 9" واحتلت المرتبة %" 83.18"  األهمية 

  " 2" واحتلت المرتبة %" 70.00

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " استجابة المسئول لآلخرين بوعي كامل "   في الفقرة . 2

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 10" واحتلت المرتبة %" 82.73"  األهمية 

   "6"واحتلت المرتبة %" 65.91

نسبي لدرجة البلغ  الوزن  " تنسيق المسئول بين اآلراء المختلفة"   في الفقرة . 3

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 11" واحتلت المرتبة %" 82.27"  األهمية 

  "6" واحتلت المرتبة %" 65.91

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " للمسئول مهارات استماع وإنصات "   في الفقرة . 4

"   سبي لدرجة توفر المهارة والوزن الن " 1" واحتلت المرتبة %" 91.36"  األهمية 

  "5" واحتلت المرتبة %" 66.82

بلغ  " تكوين المسئول لعالقات طيبة بين الرؤساء والمرءوسين "   في الفقرة . 5

والوزن النسبي  " 4" واحتلت المرتبة %" 88.64"  نسبي لدرجة األهمية الالوزن 

   "2"واحتلت المرتبة %" 70.00"   لدرجة توفر المهارة 

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " رغبة المسئول في مساعدة اآلخرين "   في الفقرة . 6

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 14" واحتلت المرتبة %" 81.36"  األهمية 

  "2" واحتلت المرتبة %" 70.00
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نسبي البلغ  الوزن " فهم المسئول لمشاعر اآلخرين ورغباتهم "   في الفقرة . 7

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 12" واحتلت المرتبة %" 82.27"  جة األهمية لدر

  "10" واحتلت المرتبة %" 61.82"   المهارة 

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " تقبل المسئول النتقادات المرءوسين "   في الفقرة . 8

"   هارة والوزن النسبي لدرجة توفر الم " 13" واحتلت المرتبة %" 81.82"  األهمية 

  "11" واحتلت المرتبة %" 61.36

بلغ  الوزن " قدرة المسئول على تكوين عالقات مع  اآلخرين "   في الفقرة . 9

والوزن النسبي لدرجة  " 5" واحتلت المرتبة %" 86.82"  نسبي لدرجة األهمية ال

  "4" واحتلت المرتبة %" 67.73"   توفر المهارة 

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " سئول على بناء فريق عمل قدرة الم"   في الفقرة . 10

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 3" واحتلت المرتبة %" 89.55"  األهمية 

   "3"واحتلت المرتبة %" 68.18

نسبي البلغ  الوزن " مهارة المسئول في توجيه المرءوسين "   في الفقرة . 11

والوزن النسبي لدرجة توفر   " 2"ت المرتبة واحتل%" 90.91"  لدرجة األهمية 

 "1" واحتلت المرتبة %" 71.36"   المهارة 

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " تقدير المسئول القتراحات اآلخرين "   في الفقرة . 12

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 7" واحتلت المرتبة %" 85.00"  األهمية 

   "10 "واحتلت المرتبة%" 61.82
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نسبي البلغ  الوزن " قدرة المسئول على تحفيز المرءوسين "   في الفقرة . 13

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 4" واحتلت المرتبة %" 88.64"  لدرجة األهمية 

  "9" واحتلت المرتبة %" 63.18"   المهارة 

نسبي البلغ  الوزن " قدرة المسئول على توفير جو عمل جيد "   في الفقرة . 14

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 6" واحتلت المرتبة %" 85.91"  لدرجة األهمية 

  "7" واحتلت المرتبة %" 65.45"   المهارة 

نسبي البلغ  الوزن " تقدير المسئول لآلخرين وكسب تأييدهم "   في الفقرة . 15

ة توفر والوزن النسبي لدرج " 8" واحتلت المرتبة %" 84.55"  لدرجة األهمية 

  "8" واحتلت المرتبة %" 63.64"   المهارة 

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في درجة أهمية المهـارات اإلنـسانية             

مما يدل على أن المهارات القيادية اإلنسانية على درجة كبيـرة  " 85.67 %"  الذاتية يساوي  

"  وكـذلك بلـغ الـوزن النـسبي لدرجـة توفرهـا        "جوال " المسئولين في  من األهمية لدى  

المـسئولين  مما يدل على أن المهارات القيادية الذاتية متوفرة بدرجة متوسطة لدى            " %66.21

 " t" وهو اكبر من قيمة  10.394  المحسوبة تساوي      "  t"    كما أن  قيمة "جوال " في  

 0.05 وهو اقـل مـن   0.000 الداللة   ، كما بلغت قيمة مستوى2.02الجدولية والتي تساوي   

مما يعني أن وجود فروق في آراء مجتمع الدراسة حول درجـة أهميـة المهـارات القياديـة             

 "جوال " ودرجة توفرها لدى المسئولين في  اإلنسانية 

أن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأنة مـن المهـم جـدا أن          ) 21(يتضح من خالل الجدول رقم      

ادية اإلنسانية لدى المسئولين في شركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية          تتوفر المهارات القي  

حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد مجتمع الدراسـة علـى أهميـة               ) جوال(
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) جـوال (المهارات القيادية اإلنسانية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلـسطينية           

الفئة الخامسة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهـي الفئـة           وهو متوسط يقع ضمن     ) 4.28(

 التي تشير إلى خيار هامة جدا 

مما يوضح بأن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأنة من المهم جدا أن تتوفر المهـارات القياديـة                 

وتتفق هذه النتيجـة    ) جوال(اإلنسانية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         

المهارات القيادية اإلنسانية مهمة جدا للقيادات األمنية فـي          والتي بينت أن  ) العنزي(سة  مع درا 

والتـي بينـت أن المهـارات القياديـة         ) ه1422الرشودي،(حرس الحدود، وتختلف مع دراسة    

أنـه البـد مـن تحديـد        ) 1989،الشهري(وترى دراسة  اإلنسانية مهارات متوسطة األهمية،   

ورة مالئمة لتنمية المهارات القيادية في العموم وأنه البد مـن إسـناد          االحتياجات التدريبية بص  

أن النمط القيادي الـسائد     ) 2007،أبو ندا (كما وتبن دراسة  ، العملية التدريبية إلى القياس العلمي    

لدى الموظفين في وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة هو النمط االستشاري مما يـدلل               

رية لدى الموظفين مما يعكس المهـارات القياديـة عنـد المـسئولين             على وجود ثقافة استشا   

وهذا راجـع مـن      في طريقة قيادتهم للموظفين      إنسانيةالمسيرين لهم وتمتعهم بمهارات قيادية      

وجهة نظر الباحث إلى وجود ثقافة مهارة القيادة اإلنسانية بصورة كبيرة في المؤسسات المدنية              

 .والعسكرية العربية

 من النتائج أن معظم رؤية أفراد مجتمع الدراسة حول أهميـة نوعيـة المهـارات        كما ويتضح 

بالمهمة جدا  ) جوال(القيادية اإلنسانية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية          

وهي متوسـطات  ) 4.57إلى4.07(حيث تراوحت متوسطات رؤية أفراد مجتمع الدراسة ما بين       

 ) هامة جدا(من مقياس ليكرت والتي تشير إلى خيارتقع في الفئة الخامسة 
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المهارات القياديـة   أن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأن       ) 21(كما يتضح من خالل الجدول رقم       

حيـث بلـغ    ) جوال(فرة لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         اإلنسانية متو 

ع الدراسة على تـوافر المهـارات القياديـة         المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد مجتم      

وهـو  ) 3.31) (جـوال (اإلنسانية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلويـة الفلـسطينية          

متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهي الفئة التـي تـشير إلـى            

 خيار متوفرة 

متوفرة على مقياس ليكرت ممـا يوضـح   وهي الفئة التي تشير إلى خيار ) 3.57إلى  3.07من(

بأن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأن المهارات القيادية اإلنسانية لدى المـسئولين فـي شـركة                

والتـي  ) العنزي(متوفرة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة       ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية    

وتـرى   ألمنية في حرس الحـدود ،     بينت أن المهارات القيادية اإلنسانية متوفرة في القيادات ا        

أنه البد من تحديد االحتياجات التدريبيـة بـصورة مالئمـة لتنميـة             ) 1989،الشهري(دراسة

المهارات القيادية في العموم والمهارات اإلنسانية على وجه الخصوص وأنه البد مـن إسـناد               

 النمط القيادي الـسائد     أن) 2007،أبو ندا (كما وتبن دراسة  ، العملية التدريبية إلى القياس العلمي    

لدى الموظفين في وزارات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة هو النمط االستشاري مما يـدلل               

المسيرين على وجود ثقافة استشارية لدى الموظفين مما يعكس المهارات القيادية عند المسئولين             

يوضح اتـساق رؤيـة أفـراد        وهذا    في طريقة قيادتهم للموظفين    لهم وتمتعهم بمهارات قيادية إنسانية    

الخلوية الفلـسطينية   المجتمع في توفر المهارات القيادية اإلنسانية لدى المسئولين في شركة االتصاالت         

بالتواصـل  )جـوال (ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام شركة االتصاالت الخلويـة الفلـسطينية            ) جوال(

 . سانية لديهم مما أدي إلى نتيجة جيدةاإلنساني مع موظفيها وتنمية ثقافة المهارات القيادية اإلن
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 وهو األقل ا متدنيا نسبيافتحتل في درجة أهميتها وزن" رغبة المسئول في مساعدة اآلخرين" أما فقرة  

فرها لدى في درجة تو% 70.00بينما تحتل مرتبة عالية بوزن نسبي يبلغ% 81.36حيث يبلغ  

وهذا يرجع إلى روح إنسانية عالية عند ) جوال(ة المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطيني

 .المسئولين في مساعدة اآلخرين راجعة إلى ثقافتي الشركة والمجتمع 

 الفكريةالمهارات القيادية : تحليل فقرات المحور  الخامس  6.2.5
 )22(جدول رقم 

المهارات  (الخامسرة من فقرات المحور تحليل الفروق في آراء أفراد المجتمع حول درجة األهمية ودرجة توفرها في كل فق
 والدرجة الكلية للمحور) الفكريةالقيادية 

 درجة توافرها درجة أهميتها
 للفرق بين tاختبار 

 المتوسطين

 الفقرة مسلسل
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ل على تحديد المعلومات    قدرة المسئو  1
 0.001 3.510 5 65.00 3.25 2 91.36 4.57 المطلوبة التخاذ قرار معين

اتخاذ المسئول للقـرار بنـاء علـى         2
 0.000 8.804 8 63.64 3.18 3 90.45 4.52 معلومات صائبة

يكرس المسئول جهودة للتميـز بـين     3
 المعلومـات   نالمعلومات الهامة وبي  
 0.000 6.989 8 63.64 3.18 13 81.36 4.07 تتصل بالمشكلةغير الهامة والتي ال 

قدرة المسئول على االستنتاج ومعرفة      4
 0.000 7.949 5 65.00 3.25 8 86.82 4.34 أسباب المشكلة

 0.000 8.975 11 59.09 2.95 7 87.27 4.36 قدرة المسئول على التفكير اإلبداعي 5
 0.000 7.078 2 66.82 3.34 10 85.45 4.27 قدرة المسئول على التعريف بالمشكلة 6
قدرة المسئول على معرفة القواعـد       7

 0.000 6.942 9 60.91 3.05 12 82.27 4.11 ذات العالقة بالمشكلة
قدرة المسئول على تطـوير حلـول        8

 0.000 7.986 4 65.45 3.27 1 91.82 4.59 وبدائل
اختيار المسئول ألكثر الحلول تمثيال      9

 0.000 5.553 3 65.91 3.30 11 85.00 4.25 ةلقيم المهن
قدرة المسئول على استغالل األفكـار     10

 0.000 5.400 1 68.18 3.41 11 85.00 4.25 المرتدة من الرؤساء
قدرة المسئول على استغالل األفكـار     11

 0.000 6.907 10 60.45 3.02 11 85.00 4.25 المرتدة من المرءوسين
لتفكير العلمـي   قدرة المسئول على ا    12

 0.000 7.436 7 64.09 3.20 9 86.36 4.32 بمهارة
قدرة المسئول على ابتكـار الحلـول        13

للمشكالت التي تتم مواجهتهـا ألول      
 0.000 7.630 6 64.55 3.23 5 88.64 4.43 مرة

قدرة المسئول على إقنـاع الرؤسـاء     14
 0.000 6.606 6 64.55 3.23 6 88.18 4.41 والمرءوسين بضرورة التطوير

قدرة المسئول على تطوير الخطـط       15
 0.000 7.773 8 63.64 3.18 4 89.09 4.45 وجعلها مقبولة من العاملين

 0.000 9.637  64.06 3.20  86.94 4.35 جميع الفقرات 
 2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 43" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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)  paired samples t test( توسطي عينتـين مـرتبطتين     للفرق بين مtتم استخدام اختبار

ودرجة توفرها  الفكرية  للمقارنة بين متوسطي آراء العينة حول درجة أهمية المهارات القيادية           

المحسوبة  لكل فقـرة   " t" أن قيمة  ) 22(حيث يبين جدول رقم   " جوال  " لدى المسئولين في      

 0.05 ومستوى الداللة لكل فقرة  اقل مـن          2.02اوي  الجدولية  والتي تس    "  t" اكبر من قيمة    

مما يعني وجود فروق في آراء مجتمع الدراسة في محتوى كل فقرة ولصالح درجـة  أهميـة               

  للمسئولين في شركة جوال كما يليكل مهارة

" قدرة المسئول على تحديد المعلومات المطلوبة التخاذ قرار معين "   في الفقرة . 1

والوزن  " 2" واحتلت المرتبة %" 91.36"  سبي لدرجة األهمية نالبلغ  الوزن 

  " 5" واحتلت المرتبة %" 65.00"   النسبي لدرجة توفر المهارة 

بلغ  الوزن " اتخاذ المسئول للقرار بناء على معلومات صائبة "   في الفقرة . 2

ي لدرجة والوزن النسب " 3" واحتلت المرتبة %" 90.45"  نسبي لدرجة األهمية ال

  "8" واحتلت المرتبة %" 63.64"   توفر المهارة 

 نيكرس المسئول جهودة للتميز بين المعلومات الهامة وبي"   في الفقرة . 3

نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " المعلومات غير الهامة والتي ال تتصل بالمشكلة 

"   فر المهارة والوزن النسبي لدرجة تو " 13" واحتلت المرتبة %" 81.36"  

  "8" واحتلت المرتبة %" 63.64

بلغ  الوزن " قدرة المسئول على االستنتاج ومعرفة أسباب المشكلة "   في الفقرة . 4

والوزن النسبي لدرجة   " 8"واحتلت المرتبة %" 86.82"  نسبي لدرجة األهمية ال

  "5" واحتلت المرتبة %" 65.00"   توفر المهارة 
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نسبي لدرجة البلغ  الوزن "   قدرة المسئول على التفكير اإلبداعي " في الفقرة . 5

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 7" واحتلت المرتبة %" 87.27"  األهمية 

  "11" واحتلت المرتبة %" 59.09

نسبي لدرجة البلغ  الوزن " قدرة المسئول على التعريف بالمشكلة "   في الفقرة . 6

"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة  " 10" واحتلت المرتبة %" 85.45 " األهمية 

  "2" واحتلت المرتبة %" 66.82

بلغ  " قدرة المسئول على معرفة القواعد ذات العالقة بالمشكلة "   في الفقرة . 7

والوزن النسبي  " 12" واحتلت المرتبة %" 82.27"  نسبي لدرجة األهمية الالوزن 

  "9" واحتلت المرتبة %" 60.91"   ر المهارة لدرجة توف

نسبي البلغ  الوزن " قدرة المسئول على تطوير حلول وبدائل "   في الفقرة . 8

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 1" واحتلت المرتبة %" 91.82"  لدرجة األهمية 

  "4" واحتلت المرتبة %" 65.45"   المهارة 

بلغ  الوزن " ول ألكثر الحلول تمثيال لقيم المهنة اختيار المسئ"   في الفقرة . 9

والوزن النسبي لدرجة  " 11" واحتلت المرتبة %" 85.00"  نسبي لدرجة األهمية ال

  "3" واحتلت المرتبة %" 65.91"   توفر المهارة 

بلغ  " قدرة المسئول على استغالل األفكار المرتدة من الرؤساء "   في الفقرة . 10

والوزن النسبي  " 11" واحتلت المرتبة %" 85.00"  ي لدرجة األهمية نسبالالوزن 

  "1" واحتلت المرتبة %" 68.18"   لدرجة توفر المهارة 
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بلغ  " قدرة المسئول على استغالل األفكار المرتدة من المرءوسين "   في الفقرة . 11

وزن النسبي وال" 1"  واحتلت المرتبة %" 85.00"  نسبي لدرجة األهمية الالوزن 

  "10" واحتلت المرتبة %" 60.45"   لدرجة توفر المهارة 

نسبي البلغ  الوزن " قدرة المسئول على التفكير العلمي بمهارة "   في الفقرة . 12

والوزن النسبي لدرجة توفر  " 9" واحتلت المرتبة %" 86.36"  لدرجة األهمية 

  "7" واحتلت المرتبة %" 64.09"   المهارة 

قدرة المسئول على ابتكار الحلول للمشكالت التي تتم مواجهتها "    في الفقرة .13

" 5" واحتلت المرتبة %" 88.64"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " ألول مرة 

   "6"واحتلت المرتبة %" 64.55"   والوزن النسبي لدرجة توفر المهارة 

رؤساء والمرءوسين بضرورة التطوير قدرة المسئول على إقناع ال"   في الفقرة . 14

والوزن  " 6"واحتلت المرتبة %" 88.18"  نسبي لدرجة األهمية البلغ  الوزن " 

   "6"واحتلت المرتبة %" 64.55"   النسبي لدرجة توفر المهارة 

" قدرة المسئول على تطوير الخطط وجعلها مقبولة من العاملين "   في الفقرة . 15

والوزن  " 4" واحتلت المرتبة %" 89.09"  لدرجة األهمية نسبي البلغ  الوزن 

  "8" واحتلت المرتبة %" 63.64"   النسبي لدرجة توفر المهارة 

وبصفة عامة يتبين أن الوزن النسبي آلراء أفراد العينة في درجة أهمية المهـارات الفكريـة                

لفكرية على درجـة كبيـرة   مما يدل على أن المهارات القيادية ا" 86.94% "  الذاتية يساوي  

" 64.06%"   وكذلك بلغ الوزن النسبي لدرجة توفرها        "جوال  "المسئولين في   من األهمية لدى    

جوال " المسئولين في     مما يدل على أن المهارات القيادية الفكرية متوفرة بدرجة متوسطة لدى            

الجدولية والتي  " t  " وهو اكبر من قيمة9.637 المحسوبة تساوي      "  t"    كما أن  قيمة "
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 ممـا يعنـي أن   0.05 وهو اقل مـن  0.000 ، كما بلغت قيمة مستوى الداللة    2.02تساوي    

ودرجـة  وجود فروق في آراء مجتمع الدراسة حول درجة أهمية المهارات القيادية الفكريـة              

 "جوال " توفرها لدى المسئولين في  

 الدراسة يرون بأنة مـن المهـم جـدا أن        أن أفراد مجتمع  ) 22(يتضح من خالل الجدول رقم      

تتوفر المهارات القيادية الفكرية لدى المسئولين في شركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية              

حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي لمدى موافقة أفراد مجتمع الدراسـة علـى أهميـة               ) جوال(

) جـوال (لخلوية الفلـسطينية    المهارات القيادية الفكرية لدى المسئولين في شركة االتصاالت ا        

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الخامسة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهـي الفئـة               ) 4.35(

 التي تشير إلى خيار هامة جدا 

مما يوضح بأن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأنة من المهم جدا أن تتوفر المهـارات القياديـة                 

وهذا راجع من وجهـة  )جوال(خلوية الفلسطينية الفكرية لدى المسئولين في شركة االتصاالت ال     

نظر الباحث إلى وجود ثقافة مهارة القيادة الفكرية بصورة كبيرة في شركة االتصاالت الخلوية              

 ).جوال(الفلسطينية 

كما ويتضح من النتائج أن معظم رؤية أفراد مجتمع الدراسة حول أهميـة نوعيـة المهـارات         

بالمهمة جـدا   ) جوال(في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية      القيادية الفكرية لدى المسئولين     

وهي متوسـطات  ) 4.59إلى4.07(حيث تراوحت متوسطات رؤية أفراد مجتمع الدراسة ما بين       

 ) هامة جدا(تقع في الفئة الخامسة من مقياس ليكرت والتي تشير إلى خيار

ن المهارات القياديـة    رون بأ أن أفراد مجتمع الدراسة ي    ) 22(كما يتضح من خالل الجدول رقم       

حيـث بلـغ   ) جـوال (فرة لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية      الفكرية متو 

فر المهـارات القياديـة   افقة أفراد مجتمع الدراسة علـى تـو  المتوسط الحسابي الكلي لمدى مو  
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) 3.20) (جـوال  (الفكرية اإلنسانية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلـسطينية         

وهو متوسط يقع ضمن الفئة الثالثة من فئات مقياس ليكرت الخماسي وهي الفئة التي تشير إلى                

 خيار متوفرة 

وهي الفئة التي تشير إلى خيار متوفرة على مقياس ليكرت ممـا يوضـح   ) 3.41إلى  2.95من(

ـ      سئولين فـي شـركة   بأن أفراد مجتمع الدراسة يرون بأن المهارات القيادية الفكرية لـدى الم

متوفرة وهذا يوضح اتساق رؤية أفراد المجتمـع فـي          ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية    

توفر المهارات القيادية الفكرية لدى المسئولين في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية               

نميـة  بت) جـوال (ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية          ) جوال(

المهارات القيادية الفكرية لدى المسئولين إضافة إلى التطوير الذاتي عندهم مما أدي إلى نتيجـة   

 . جيدة

فتحتل في درجة أهميتها " قدرة المسئول على استغالل األفكار المرتدة من الرؤساء"  أما فقرة 

ن نسبي بينما تحتل مرتبة عالية بوز% 85 وهو األقل حيث يبلغ  ا متدنيا نسبياوزن

في درجة توافرها لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية % 68.18يبلغ

وهذا يرجع إلى حرص المسئولين على االلتزام بما يدور في فلك الرؤساء من أفكار ) جوال(

 .لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة

  من وزن نسبي على كللىأعهذا وتحتل المهارات القيادية الفكرية في درجة أهميتها 

 أدنىبينما تحتل ، %)86.94(حيث يبلغ ) الذاتية،الفنية،اإلدارية،اإلنسانية(المهارات القيادية

من حيث درجة توافرها ) الذاتية،الفنية،اإلدارية،اإلنسانية(وزن نسبي على المهارات القيادية 

  القياديةفة المهارات وهذا راجع من وجهة نظر الباحث إلى وجود ثقا%)64.06(حيث يبلغ 
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 محدودية الصالحياتوقلة الحوافز  مع وجود معوقات لتطبقها منها مثال الفكرية لدى المسئولين

   .وتحجيم األدوار للمسئولين في اإلدارة اإلقليمية بمحافظات غزة
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 -:فرضـيـات الـدراسـةاختبار  6.3
 ولىلفرضية الرئيسة األاختبار ا 6.3.1

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المسئولين فـي شـركة االتـصاالت             ال  

في محافظات غزة للمهارات القيادية لـديهم علـى أداة الدراسـة            ) جوال(الخلوية الفلسطينية     

، الجـنس  (تعزى للمتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد العينـة        

عدد الدورات التدريبية في    ، المستوى العلمي ، المسمى الوظيفي   ،سنوات الخبرة   ، فئات العمر   

 ) .مجال القيادة ، الحالة االجتماعية

 : وتندرج من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

  بـين    α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة                5.3.1.1

في محافظـات   ) جوال(متوسطات آراء المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية           

 . غزة للمهارات القيادية لديهم على أداة الدراسة  تعزى للجنس

 للفروق بين آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة          tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيـث         ) جوال(ية    االتصاالت الخلوية الفلسطين  

 :كما يلي) 23(درجة أهميتها ودرجة توفرها تعزى للجنس والنتائج مبينة في جدول رقم 

بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية                

لديهم من حيث درجة أهميتها يتبـين أن القيمـة          في محافظات غزة للمهارات القيادية      ) جوال(

 الجدولية والتي تساوي    tالمحسوبة لكل مهارة والمهارات مجتمعة اقل من قيمة          "  t" المطلقة  

 مما يبين عدم وجود فـروق ذات  0.05 كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة اكبر من    2.02

 بين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة           α=05.0داللة إحصائية عند مستوى داللة      
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في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيـث         ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

 .درجة أهميتها تعزى للجنس

بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية                

هارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها يتبـين أن القيمـة            في محافظات غزة للم   ) جوال(

 الجدوليـة والتـي   tالمحسوبة لكل مهارة والمهارات مجتمعة اقل مـن قيمـة      "  t" المطلقة    

 مما يبـين عـدم وجـود    0.05 كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة اكبر من   2.02تساوي  

 بين متوسطات آراء المـسئولين فـي   α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم مـن        ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية       

 . حيث درجة توفرها تعزى للجنس

بـين متوسـطات آراء      يد ل التحليل اإلحصائي إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية            

هـارات  في محافظـات غـزة للم  ) جوال(ة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  المسئولين في شرك 

ويرجع ذلك إلى عـدم وجـود       ، توفرها تعزى للجنس  و القيادية لديهم من حيث درجتي أهميتها     

 انخراط الجنـسين فـي      دتميز بين الذكور واإلناث في اآلراء حول المهارات القيادية مما يؤك          

 .  ذا يدل على وحدة الثقافة القيادية للجنسينالقيادة ومهاراتها دون حواجز  وه

 بـين   α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة                 6.3.1.2

في محافظـات   ) جوال(متوسطات آراء المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية           

  .لعمر لمتغير ازىغزة للمهارات القيادية لديهم على أداة الدراسة  تع

 للفروق بين آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة          Fالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيـث         ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

 :كما يلي) 24( والنتائج مبينة في جدول رقم تعزى لمتغير العمردرجة أهميتها ودرجة توفرها 
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 )23(جدول رقم 

 في آراء مسئولي شركة جوال حول الـمـهـارات الـقـيـاديـة للفروق  " t "  اختبار
 تعزى لمتغير الجنس"   جـوالةلـديهم في شركة االتـصـاالت الـخلـوية الفلسطيني

 درجة توافرها درجة أهميتها
المتوسط  العدد الجنس المحور

 الحسابي
االنحراف 

  "t" قيمة عياريالم
مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  "t" قيمة المعياري

مستوى 
 الداللة

المهارات  0.4435 3.3684 0.4851 4.3228 38 ذكر
القيادية 
 0.4288 4.3444 6 أنثى الذاتية

-0.103 0.919 
3.6556 0.5014 

-1.450 0.154 

 تالمهارا 0.5731 3.4035 0.4051 4.3333 38 ذكر
القيادية 
 0.3571 4.3667 6 أنثى الفنية

-0.190 0.850 
3.7667 0.5929 

-1.437 0.158 

المهارات  0.6330 3.2298 0.4847 4.3333 38 ذكر
القيادية 
 0.5776 4.1778 6 أنثى اإلدارية

0.713 0.480 
3.4222 0.9205 

-0.650 0.519 

المهارات  0.6110 3.2737 0.5406 4.2649 38 ذكر
القيادية 
 0.4580 4.4000 6 أنثى اإلنسانية

-0.579 0.566 
3.5444 0.9096 

-0.943 0.351 

المهارات  0.6339 3.1667 0.5620 4.3526 38 ذكر
القيادية 
 0.3970 4.3111 6 أنثى الفكرية

0.173 0.863 
3.4333 0.8053 

-0.924 0.361 

جميع  0.5258 3.2884 0.4195 4.3214 38 ذكر
 0.3363 4.3200 6 أنثى المحاور

0.008 0.994 
3.5644 0.7153 

-1.139 0.261 

 2.02  تساوي0.05ومستوى داللة " 42" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 )24(جدول رقم 

ولي شركة جوال حول الـمـهـارات آراء مسئ لقياس الفروق في (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 للعمر يعزى  جـوالةالـقـيـاديـة لـديهم في شركة االتـصـاالت الـخلـوية الفلسطيني

 درجة توافرها درجة أهميتها

 مصدر التباین المحور

ات
ربع

الم
ع 

مو
مج

 

ریة
لح

ة ا
رج

 د

ات
ربع

الم
ط 

وس
 مت

مة 
قی

"
 F

اللة  "
الد

ى 
تو
مس

 

ات
ربع

الم
ع 

مو
مج

 

ریة
لح

ة ا
رج

 د

سط
تو
م

ات
ربع

الم
 

 

مة 
قی

"
 F

اللة  "
الد

ى 
تو
مس

 

 0.279 2 0.558 0.182 2 0.364 بين المجموعات
 0.205 41 8.404 0.226 41 9.265 داخل المجموعات

المهارات القيادية 
 الذاتية

  43 9.629 المجموع

0.805 
 

0.454 
 

8.962 43  

1.361 
 

0.268 
 

 0.294 2 0.589 0.230 2 0.460 بين المجموعات
 0.342 41 14.003 0.153 41 6.254 داخل المجموعات

 القيادية تالمهارا
 الفنية

  43 6.715 المجموع

1.509 
 

0.233 
 

14.592 43  

0.862 
 

0.430 
 

 0.634 2 1.267 0.101 2 0.201 بين المجموعات
اتداخل المجموع  10.285 41 0.251 17.986 41 0.439 

المهارات القيادية 
 اإلدارية

  43 10.487 المجموع

0.401 
 

0.672 
 

19.253 43  

1.444 
 

0.248 
 

 1.052 2 2.103 0.376 2 0.752 بين المجموعات
 0.396 41 16.225 0.273 41 11.205 داخل المجموعات

المهارات القيادية 
 اإلنسانية

  43 11.957 المجموع

1.375 
 

0.264 
 

18.328 43  

2.657 
 

0.082 
 

 1.519 2 3.037 0.328 2 0.656 بين المجموعات
 0.377 41 15.442 0.289 41 11.829 داخل المجموعات

المهارات القياديـة   
 الفكرية

  43 12.485 المجموع

1.137 
 

0.331 
 

18.480 43  

4.032 
 

0.025 
 

 0.652 2 1.303 0.208 2 0.416 بين المجموعات
 جمیع المحاور   0.290 41 11.879 0.162 41 6.660 داخل المجموعات

  43 7.076 المجموع

1.281 
 

0.289 
 

13.183 43  

2.249 
 

0.118 
 

 3.23  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 41، 2( اجلدولية  عند درجيت حرية Fقيمة 
 

 )25(جدول رقم 
 )لمهارات القيادية الفكريةل درجة التوافر (العمراختبار شفيه للفروق المتعددة حسب متغير 

الفروق بين  المحور
 المتوسطات

 30اقل من -20
 سنة

 سنة إلى 30
 40اقل من 
 سنة

 سنة إلى 40
 50اقل من 
 سنة

 30اقل من -20
 0.421- 0.427  سنة

 سنة إلى اقل 30
 *0.848-  0.427-  سنة40من 

المهارات 
 القيادية الفكرية

 سنة إلى اقل 40
  *0.848 0.421  سنة50من 

 

بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية                

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها يتبـين أن القيمـة               ) جوال(

 الجدوليـة والتـي    Fالمحسوبة لكل مهارة والمهارات مجتمعة اقل من قيمـة   "  F" المطلقة 
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 كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة ولجميع المهارات مجتمعـة اكبـر مـن                3.23وي  تسا

 بـين   α=05.0 مما يبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة               0.05

فـي محافظـات    ) جوال(متوسطات آراء المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية           

 .  القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها  تعزى للعمرغزة للمهارات

بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية                 

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها يتبـين أن القيمـة               ) جوال(

 وهي اكبر مـن     4.032تساوي  " قيادية الفكرية  المهارات ال  "المحسوبة لمهارة   "  F" المطلقة    

 0.025 وكذلك قيمة مستوى الداللة لتلك المهارة تساوي         3.23 المحسوبة والتي تساوي     Fقيمة  

 α=05.0 مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة     0.05وهي اقل من    

فـي  ) جـوال (االت الخلويـة الفلـسطينية        بين متوسطات آراء المسئولين في شركة االتـص       

المهارات القياديـة  " محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها في مهارة          

 سـنة  30" أن الفروق بين الفئة   ) 25( تعزى للعمر ، ويبين اختبار شفيه جدول رقم          " الفكرية  

 سنة إلى اقل مـن      40" لح الفئة   ولصا"  سنة 50 سنة إلى اقل من      40" و  " سنة 40إلى اقل من    

 " سنة50

 المحسوبة لكل مهارة  من المهارات المتبقية و لجميع المهارات مجتمعة اقـل مـن   Fأما قيمة  

 كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة مـن المهـارات    3.23 الجدولية والتي تساوي Fقيمة 

 عدم وجـود فـروق ذات داللـة     مما يبين 0.05المتبقية و لجميع المهارات مجتمعة اكبر من        

 بين متوسطات آراء المسئولين في شركة االتـصاالت         α=05.0إحصائية عند مستوى داللة     

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها          ) جوال(الخلوية الفلسطينية     

 تعزى للعمر
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لة إحصائية  بين متوسطات آراء المسئولين       عدم وجود فروق ذات دال    يبين التحليل اإلحصائي    

في محافظات غزة للمهارات القيادية لـديهم       ) جوال(في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية        

  عمومامن حيث درجة توفرها تعزى للعمر

وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات آراء           بينما يد ل التحليل اإلحصائي على       

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم مـن حيـث درجـة            ) جوال(المسئولين في شركة    

 سنة  30"  الفروق بين الفئة     و تعزى للعمر ،     " المهارات القيادية الفكرية    " توفرها في مهارة    

 سنة إلى اقل مـن      40" ولصالح الفئة   "  سنة 50 سنة إلى اقل من      40" و  " سنة 40إلى اقل من    

ا أكبر للمهارات القيادية الفكرية في المسئولين علـى الفئـة   فر حيث ترى هذه الفئة تو     " سنة 50

ويعزو الباحث ذلك لكبر عمر هذه الفئة ولتقلدها مناصب ترى أنها تقودها بمهـارات              ، األخرى

غير ذلك كونها أكثر شـبابا  " سنة40 سنة إلى اقل من 30" فكرية قل نظيرها بينما ترى فئة من    

ن على أهميـة المهـارات الفكريـة للمـسئولين     ائتين متفقت  على الجديد، ولكن هاتين الف     اوتفتح

 .ومختلفتين على نسبة توافرها لدى المسئولين
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 بـين   α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة               6.3.1.3 

فـي  ) جـوال (متوسطات آراء المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية           

 . ت غزة للمهارات القيادية لديهم تعزى للخبرةمحافظا

 تحليل التباين األحادي للفروق بين آراء أفراد مجتمـع   الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 

في محافظات غزة للمهارات القياديـة      ) جوال(الدراسة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية         

) 26(ها تعزى للخبرة والنتائج مبينة في جدول رقـم          لديهم من حيث درجة أهميتها ودرجة توفر      

 :كما يلي
 )26(جدول رقم 

آراء مسئولي شركة جوال حول الـمـهـارات  لقياس الفروق في (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 للخبرة يعزى  جـوالةالـقـيـاديـة لـديهم في شركة االتـصـاالت الـخلـوية الفلسطيني

 درجة توافرها درجة أهميتها

صدر التباینم المحور  

ات
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ع 
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ریة
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 0.242 3 0.725 0.177 3 0.531 بين المجموعات
 المهارات القيادية الذاتية 0.206 40 8.237 0.227 40 9.097 داخل المجموعات

  43 9.629 المجموع

0.779
 

0.513 
 

8.962 43  

1.173
 

0.332 
 

 0.193 3 0.580 0.190 3 0.571 بين المجموعات
  القيادية الفنيةتالمهارا 0.350 40 14.012 0.154 40 6.144 داخل المجموعات

وعالمجم  6.715 43  

1.239
 

0.308 
 

14.592 43  

0.552
 

0.650 
 

 0.233 3 0.700 0.138 3 0.413 بين المجموعات
 0.464 40 18.553 0.252 10.07440 داخل المجموعات

المهارات القيادية 
 اإلدارية

  10.48743 المجموع

0.547
 

0.653 
 

19.253 43  

0.503
 

0.682 
 

تبين المجموعا  0.572 3 0.191 0.797 3 0.266 
 0.438 40 17.531 0.285 11.38540 داخل المجموعات

0.606
 

المهارات القيادية 
 اإلنسانية

  11.95743 المجموع

0.669
 

0.576 
 

18.328 43   

0.615 
 

 0.437 3 1.310 0.367 3 1.101 بين المجموعات
وعاتداخل المجم  11.38440 0.285 17.169 40 0.429 

المهــارات القياديــة  
 الفكرية

  12.48543 المجموع

1.290
 

0.291 
 

18.480 43  

1.017
 

0.395 
 

 0.248 3 0.745 0.175 3 0.525 بين المجموعات
 جمیع المحاور   0.311 40 12.438 0.164 40 6.551 داخل المجموعات

  43 7.076 المجموع

1.069
 

0.373 
 13.183 43  

0.798
 

0.502 
 

 2.84  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 40، 3( اجلدولية  عند درجيت حرية Fقيمة 

 

 



 153

فـي  ) جوال(بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية               

 "  F" محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجـة أهميتهـا يتبـين أن القيمـة المطلقـة             

 كما أن قيمـة     2.84 الجدولية والتي تساوي     Fكل مهارة والمهارات مجتمعة اقل من قيمة        المحسوبة ل 

 مما يبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           0.05مستوى الداللة لكل مهارة اكبر من       

) جـوال (نية     بين متوسطات آراء المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطي         α=05.0داللة  

 . في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها تعزى للخبرة

) جوال(بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية               

 "  F"في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها يتبين أن القيمة المطلقة                 

  كمـا أن    2.84 الجدولية والتي تساوي     Fالمحسوبة لكل مهارة والمهارات مجتمعة اقل من قيمة         

 مما يبين عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية          0.05قيمة مستوى الداللة لكل مهارة اكبر من        

ت الخلويـة    بين متوسطات آراء المسئولين في شـركة االتـصاال         α=05.0عند مستوى داللة    

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرهـا تعـزى             ) جوال(الفلسطينية    

 . للخبرة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المسئولين يبين التحليل اإلحصائي 

م دية لديهفي محافظات غزة للمهارات القيا) جوال(في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  

 )جوال(ويعزو الباحث ذلك إلى حداثة شركة،  تعزى للخبرةفرها وتو أهميتهامن حيث درجتي

 .خبراتهمتغلب ثقافة الشركة والموظفين على وكذلك 
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  بـين    α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة                6.3.1.4

في محافظـات   ) جوال( االتصاالت الخلوية الفلسطينية       متوسطات آراء المسئولين في شركة    

 .غزة للمهارات القيادية لديهم تعزى للمسمى الوظيفي

الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين آراء أفراد مجتمـع        

مهـارات  فـي محافظـات غـزة لل   ) جوال(الدراسة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية   

القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها ودرجة توفرها تعزى للمسمى الوظيفي والنتائج مبينة في              

 :كما يلي) 27(جدول رقم 
 )27جدول رقم 

آراء مسئولي شركة جوال حول الـمـهـارات  لقياس الفروق في (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 

 للمسمى الوظيفي يعزى  جـوالةاالتـصـاالت الـخلـوية الفلسطينيالـقـيـاديـة لـديهم في شركة 

 درجة توافرها درجة أهميتها

 مصدر التباین المحور

ات
ربع

الم
ع 

مو
مج

 

ریة
لح

ة ا
رج

 د

ات
ربع

الم
ط 

وس
 مت

مة 
قی

"
 F

اللة  "
الد

ى 
تو
مس

 

ات
ربع

الم
ع 

مو
مج

 

ریة
لح

ة ا
رج

 د

ات
ربع

الم
ط 

وس
 مت

مة 
قی

"
 F

اللة  "
الد

ى 
تو
مس

 

 0.028 4 0.113 0.232 4 0.927 بين المجموعات
 ادية الذاتيةالمهارات القي 0.227 39 8.849 0.223 39 8.702 داخل المجموعات

  43 9.629 المجموع

1.038
 

0.400 
 

8.962 43  

0.124
 

0.973 
 

 0.026 4 0.104 0.075 4 0.301 بين المجموعات
  القيادية الفنيةتالمهارا 0.371 39 14.488 0.164 39 6.414 داخل المجموعات

  43 6.715 المجموع

0.457
 

0.767 
 

14.592 43  

0.070
 

0.991 
 

 0.302 4 1.209 0.568 4 2.271 بين المجموعات
 0.463 39 18.044 0.211 39 8.216 داخل المجموعات

المهارات القيادية 
 اإلدارية

  10.48743 المجموع

2.695
 

0.045 
 

19.253 43  

0.653
 

0.628 
 

 0.293 4 1.172 0.541 4 2.165 بين المجموعات
 0.440 39 17.157 0.251 39 9.792 داخل المجموعات

0.666
 

المهارات القيادية 
 اإلنسانية

  11.95743 المجموع

2.156
 

0.092 
 

18.328 43   

0.620 
 

 0.161 4 0.646 0.403 4 1.611 بين المجموعات
 0.457 39 17.834 0.279 10.87439 داخل المجموعات

المهــارات القياديــة  
 الفكرية

  12.48543 المجموع

1.444
 

0.238 
 

18.480 43  

0.353
 

0.840 
 

 0.083 4 0.330 0.228 4 0.914 بين المجموعات
 جمیع المحاور   0.330 39 12.853 0.158 39 6.163 داخل المجموعات

  43 7.076 المجموع

1.445
 

0.237 
 

13.183 43  

0.250
 

0.908 
 

 2.61  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 39، 4( اجلدولية  عند درجيت حرية Fقيمة 
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 )28(جدول رقم 
 )درجة األهمية (المسمى الوظيفياختبار شفيه للفروق المتعددة حسب متغير 

الفروق بين  المحور
 المتوسطات

 قائد فريق مشرف إداري أول مهندس أول مدير

 *0.651 0.073 0.354 *0.696  مدير

 0.044- 0.622- 0.341-  *0.696- مهندس أول
 0.297 0.281-  0.341 0.354- إداري أول
 0.578  0.281 0.622 0.073- مشرف

المهارات 
 القيادية اإلدارية

  0.578- 0.297- 0.044 *0.651- قائد فريق

 في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية               بالنسبة للفروق 

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها يتبـين أن القيمـة               ) جوال(

 وهي اكبـر  2.695تساوي "  اإلداريةالمهارات القيادية  " المحسوبة في مهارة     "  F" المطلقة  

  وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللـة لتلـك المهـارة          2.61تي تساوي    الجدولية وال  Fمن قيمة   

 مما يعني وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسـة           0.05 وهي اقل من     0.045تساوي        

"    في محافظات غزة لمهارة القيادة  اإلداريـة ) جوال(في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية    

أن ) 28( ويبين اختبار شـفيه جـدول رقـم          ,الوظيفي  من حيث درجة أهميتها تعزى لمسمى       

، وكذلك توجد فروق بين     " المدير" ولصالح فئة   " مدير" و  " مهندس أول   " الفروق   بين فئتي      

 "المدير" ولصالح فئة " مدير" و " قائد فريق " فئتي 

لـسطينية   أما بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شركة االتصاالت الخلويـة الف             

 فقد  تبـين  فرهاتوفي محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم المتبقية  من حيث درجة    ) جوال(

المحسوبة لكل مهارة  من المهارات المتبقية والمهارات مجتمعة اقـل      "  F" أن القيمة المطلقة    

مهـارات   كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة وال        2.61 الجدولية والتي تساوي     Fمن قيمة   

 مما يبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى داللـة              0.05مجتمعة اكبر من    

05.0=α             جـوال ( بين متوسطات آراء المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية (

 . فيللمسمى الوظي تعزى أهميتهافي محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة 
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بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية                 

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها يتبـين أن القيمـة               ) جوال(

 الجدوليـة والتـي     Fالمحسوبة لكل مهارة والمهارات مجتمعة اقل من قيمـة           "  F"المطلقة    

 مما يبين عـدم وجـود       0.05  كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة اكبر من            2.61تساوي  

 بين متوسطات آراء المـسئولين فـي   α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم مـن        ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية       

 .للمسمى الوظيفيتوفرها تعزى حيث درجة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المـسئولين           يبين التحليل اإلحصائي    

ـ في محافظات غزة للمهارات القيادية لـديهم مـن حيـث درج   ) جوال(في شركة      أهميتهـا  ات

 . عموماللمسمى الوظيفيتوفرها تعزى و

 فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسـة فـي شـركة        وجود بينما يد ل التحليل اإلحصائي على     

من حيث درجة أهميتها تعزى لمـسمى       "    في محافظات غزة لمهارة القيادة  اإلدارية      ) جوال(

، وكـذلك  " المـدير " ولصالح فئـة  " مدير" و " مهندس أول  " الفروق   بين فئتي      و ,الوظيفي  

يعـزو الباحـث ذلـك       ،"المدير" فئة  ولصالح  " مدير" و  " قائد فريق   " توجد فروق بين فئتي     

الختالف الثقافات القيادية واختالف المواقع والتخصصات وأيضا يرجع ذلك إلى ثقافة إداريـة             

ولكن ال يوجد فروق ذات     ،"مهندس أول وقائد فريق   "على الفئتين " المدير"وقيادية أعلى لدى فئة     

 لـدى  اإلداريـة مهارات القيـادة  فر  بين الفئات الثالث المذكورة على درجة تو       إحصائيةداللة  

 .المسئولين مما يعكس وحدة النظرة واختالف الثقافة للقيادة
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  بـين  α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة         6.3.1.5

في محافظـات   ) جوال(متوسطات آراء المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية           

 . هارات القيادية لديهم على أداة الدراسة  تعزى للمستوى التعليميغزة للم

 للفروق بين آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة          tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيـث         ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

كما ) 29(تعزى للمستوى التعليمي والنتائج مبينة في جدول رقم         درجة أهميتها ودرجة توفرها     

 :يلي
 )29(جدول رقم 

للفروق  في آراء مسئولي شركة جوال حول الـمـهـارات الـقـيـاديـة لـديهم في شركة االتـصـاالت  " t "  اختبار
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي"   جـوالةالـخلـوية الفلسطيني

 درجة توافرها درجة أهميتها

 المحور

المؤهل 
 العلمي

 
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
  "t" قيمة المعياري

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  "t" قيمة المعياري

مستوى 
 الداللة

المهارات  0.1633 3.3333 0.5665 3.8800 5 ماجستير
القيادية 
 0.4360 4.3829 39 بكالوريوس الذاتية

-2.352 0.023 
3.4171 0.4819 

-0.382 0.704 

 تالمهارا 0.5424 3.2800 0.3694 4.1867 5 ماجستير
القيادية 
 0.3987 4.3573 39 بكالوريوس الفنية

-0.907 0.370 
3.4752 0.5904 

-0.701 0.487 

المهارات  0.3801 2.8000 0.5688 4.0400 5 ماجستير
القيادية 
 0.4805 4.3470 39 بكالوريوس اإلدارية

-1.320 0.194 
3.3145 0.6787 

-1.651 0.106 

المهارات  0.4652 2.8533 0.5989 4.1200 5 ماجستير
القيادية 
 0.5224 4.3043 39 بكالوريوس اإلنسانية

-0.732 0.468 
3.3692 0.6546 

-1.700 0.097 

المهارات  0.4361 2.6933 0.7489 4.4533 5 ماجستير
القيادية 
 0.5175 4.3333 39 بكالوريوس الفكرية

0.465 0.645 
3.2684 0.6540 

-1.902 0.064 

جميع  0.3587 2.9920 0.3587 2.9920 5 ماجستير
 0.5629 3.3689 39 بكالوريوس المحاور

-1.451 0.154 
3.3689 0.5629 

-1.451 0.154 

 2.02 ساوي ت0.05ومستوى داللة " 42" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

 

بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية                

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها يتبـين أن القيمـة               ) جوال(

 من   وهي اكبر  2.352تساوي  " المهارات القيادية الذاتية  " المحسوبة في مهارة     "  t" المطلقة  
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 0.023 وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لتلـك المهـارة     2.02 الجدولية والتي تساوي     tقيمة  

 مما يعني وجود فروق في آراء أفـراد مجتمـع الدراسـة فـي شـركة                 0.05وهي اقل من    

في محافظات غزة لمهارة القيادة الذاتيـة مـن حيـث       ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

ولصالح البكـالوريوس، أمـا     ) بكالوريوس، ماجستير ( للمستوى التعليمي    درجة أهميتها تعزى  

 المحسوبة لكل مهارة وللمهـارات مجتمعـة     tباقي المهارات  والمهارات مجتمعة فبلغت قيمة        

 كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة مـن          2.02 الجدولية والتي تساوي     tقيمة اقل من قيمة     

 مما يبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى           0.05المهارات المتبقية اكبر من     

 بين متوسطات آراء المسئولين في شركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية           α=05.0داللة  

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها تعـزى للمـستوى              ) جوال(

 . التعليمي

 آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية              بالنسبة للفروق في  

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها يتبـين أن القيمـة               ) جوال(

 الجدوليـة والتـي   tالمحسوبة لكل مهارة والمهارات مجتمعة اقل مـن قيمـة      "  t" المطلقة    

 مما يبـين عـدم وجـود    0.05لداللة لكل مهارة اكبر من  كما أن قيمة مستوى ا  2.02تساوي  

 بين متوسطات آراء المـسئولين فـي   α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم مـن        ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية       

 . تعليميحيث درجة توفرها تعزى للمستوى ال

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المـسئولين          يبين التحليل اإلحصائي    

  أهميتهـا  يـث درجتـا   في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم مـن ح        ) جوال(في شركة   

 .  عموما تعزى للمستوى التعليميوتوافرها
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راد مجتمع الدراسـة فـي شـركة    وجود فروق في آراء أف   بينما يد ل التحليل اإلحصائي على       

في محافظات غزة لمهارة القيادة الذاتية من حيث درجة أهميتهـا تعـزى للمـستوى               ) جوال(

، ويعزو الباحث ذلك الختالف النظـرة       ولصالح البكالوريوس ) بكالوريوس، ماجستير (التعليمي  

اتية ثقافة أكثر مـن      المهارات القيادية الذ    يميلون إلى   البكالوريوس العلمية للذات حيث أن حملة    

فرا على حد   رات القيادية الذاتية ثقافية وتو    فرا بينما يميل حملة الماجستير إلى المها      ميلهم لها تو  

 .سواء

  بين   α=05.0ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة             6.3.1.6

في ) جوال(لسطينية    متوسطات آراء المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية الف       

محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم على أداة الدراسة  تعزى لعدد الـدورات             

 .التدريبية في القيادة

 للفروق بين آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة          Fالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

ت القيادية لديهم من حيـث      في محافظات غزة للمهارا   ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

درجة أهميتها ودرجة توفرها تعزى لعدد الدورات التدريبية في القيادة والنتائج مبينة في جدول              

 كما يلي) 30(رقم 
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 )30(جدول رقم 

آراء مسئولي شركة جوال حول الـمـهـارات  لقياس الفروق في (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
 لعدد الدورات يعزى  جـوالةديـة لـديهم في شركة االتـصـاالت الـخلـوية الفلسطينيالـقـيـا

 درجة توافرها درجة أهميتها

 مصدر التباین المحور

ات
ربع

الم
ع 

مو
مج

 

ریة
لح

ة ا
رج

 د

ات
ربع
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ط 
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"
 F" اللة
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ربع
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ریة
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ة ا
رج

 د

ات
ربع
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ط 

وس
 مت

مة 
قی

"
 F

"  

دال
 ال

وى
ست

م
لة

 

 0.273 2 0.546 0.207 2 0.415 بين المجموعات
 المهارات القيادية الذاتية 0.205 41 8.416 0.225 41 9.214 داخل المجموعات

  43 9.629 المجموع

0.923
 

0.406 
 

8.962 43  

1.329
 

0.276 
 

 0.243 2 0.486 0.315 2 0.630 بين المجموعات
  القيادية الفنيةتالمهارا 0.344 41 14.106 0.148 41 6.084 داخل المجموعات

  43 6.715 المجموع

2.124
 

0.132 
 

14.592 43  

0.706
 

0.500 
 

 0.668 2 1.336 0.428 2 0.855 بين المجموعات
 0.437 41 17.917 0.235 41 9.632 داخل المجموعات

المهارات القيادية 
 اإلدارية

  10.48743 المجموع

1.820
 

0.175 
 

19.253 43  

1.529
 

0.229 
 

 0.193 2 0.386 1.006 2 2.013 بين المجموعات
 0.438 41 17.943 0.243 41 9.944 داخل المجموعات

0.441
 

المهارات القيادية 
 اإلنسانية

  11.95743 المجموع

4.150
 

0.023 
 

18.328 43   

0.647 
 

 0.637 2 1.274 1.426 2 2.851 بين المجموعات
 0.420 41 17.206 0.235 41 9.634 داخل المجموعات

المهــارات القياديــة  
 الفكرية

  12.48543 المجموع

6.067
 

0.005 
 

18.480 43  

1.518
 

0.231 
 

 0.344 2 0.689 0.527 2 1.053 بين المجموعات
وعاتداخل المجم  جمیع المحاور   0.305 41 12.494 0.147 41 6.023 

  43 7.076 المجموع

3.586
 

0.037 
 

13.183 43  

1.130
 

0.333 
 

 3.23  تساوي 0.05و مستوى داللة ) 41، 2( اجلدولية  عند درجيت حرية Fقيمة 
 
 

 )31(جدول رقم 
 )درجة األهمية(اختبار شفيه للفروق المتعددة حسب متغير عدد الدورات 

الفروق بين  المحور
 المتوسطات

  دورات فأكثر5  دورات5اقل من  ال يوجد

 0.247- *0.525-  ال يوجد
 0.279  *0.525  دورات5اقل من 

المهارات القيادية 
 اإلنسانية

  0.279- 0.247  دورات فأكثر5
 0.279- *0.622-  ال يوجد

 0.343  *0.622  دورات5اقل من 
المهارات القيادية  

 الفكرية
  0.343- 0.279  دورات فأكثر5

 0.214- *0.387-  ال يوجد
 جمیع المحاور   0.173  *0.387  دورات5اقل من 

  0.173- 0.214  دورات فأكثر5
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بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية                

 يتبـين أن القيمـة      في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها         ) جوال(

 المهـارات القياديـة     اإلنـسانية و  المهارات القيادية   " المحسوبة في مهارتي     "  F" المطلقة  

 الجدوليـة والتـي     F على الترتيب وهي اكبر من قيمـة         6.067، و   4.15تساوي    " الفكرية

 علـى  0.005 و  0.023وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لتلك المهـارتين     3.23تساوي 

 مما يعني وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة             0.05لترتيب وهي اقل من     ا

في محافظات غزة لمهارة القيادة  اإلنسانية  ومهـارة          ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

 ويبـين   ,  من حيث درجة أهميتها تعزى لعدد الدورات التدريبية فـي القيـادة               الفكريةالقيادة  

ال توجـد   " و  "  دورات 5اقـل مـن     " تـي   ئأن الفروق   بين ف     ) 31(فيه جدول رقم    اختبار ش 

 المحسوبة لكـل    F، أما باقي المهارات  فبلغت قيمة        "     دورات 5اقل من   " ولصالح  " دورات

 كما أن قيمة مستوى الداللـة لكـل   3.23 الجدولية والتي تساوي  Fمهارة قيمة اقل من قيمة 

 مما يبين عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية          0.05قية اكبر من    مهارة من المهارات المتب   

 بين متوسطات آراء المسئولين في شركة االتـصاالت الخلويـة           α=05.0عند مستوى داللة    

(   في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيـث درجـة أهميتهـا              ) جوال(الفلسطينية    

 تعزى لعدد الـدورات التدريبيـة فـي         " المهارات القيادية الفنية   ،   يةالمهارات القيادية الذات  

 . القيادة

 وهي اكبـر    3.586 تساوي   ة المحسوبة لجميع المهارات مجتمع    Fوبصفة عامة يتبين أن قيمة      

 وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لجميـع المهـارات   3.23 الجدولية والتي تساوي Fمن قيمة   

 مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى           0.05  وهي اقل من   0.037مجتمعة  

  بين متوسطات آراء المسئولين في شركة االتصاالت الخلويـة الفلـسطينية              α=05.0داللة  
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في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم تعزى لعدد الدورات التدريبية فـي القيـادة            ) جوال(

اقل مـن   " تي  ئأن الفروق   بين ف     ) 31(بين اختبار شفيه جدول رقم      من حيث درجة أهميتها وي    

 "  دورات  5اقل من " ولصالح " ال توجد دورات" و "  دورات5

بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية                

وفرها يتبـين أن القيمـة      في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة ت         ) جوال(

 الجدوليـة والتـي     Fالمحسوبة لكل مهارة والمهارات مجتمعة اقل من قيمـة          "  F" المطلقة    

 مما يبـين عـدم وجـود    0.05 كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة اكبر من   3.23تساوي  

راء المـسئولين فـي    بين متوسطات آα=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم مـن        ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية       

 . حيث درجة توفرها تعزى لعدد الدورات التدريبية في القيادة

في ) جوال(وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شركة يبين التحليل اإلحصائي 

  من حيث درجة أهميتها تعزى الفكريةومهارة القيادة لقيادة  اإلنسانية  غزة لمهارة امحافظات

ال توجد " و "  دورات5اقل من " تي ئ الفروق   بين فو ,لعدد الدورات التدريبية في القيادة 

حيث يرى الذين التحقوا بالدورات القيادية أن مهارة "  دورات5اقل من " ولصالح " دورات

تلف معهم الذين لم يلتحقوا خمهمة جدا في حين ي الفكريةرة القيادة ومهاالقيادة اإلنسانية 

 بالدورات اختالفا إحصائيا ملحوظا على درجة أهمية المهارتين القياديتين اإلنسانية والفكرية

 .مما يعكس االستفادة الثقافية من الدورات القيادية

 بين متوسطات آراء عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيةكما يبين التحليل اإلحصائي 

المهارات   "للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها ) جوال(المسئولين في شركة 

وهذا ،  تعزى لعدد الدورات التدريبية في القيادة" المهارات القيادية الفنية ، القيادية الذاتية
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المهارات القيادية   "راجع من وجهة نظر الباحث إلى الثقافة المتقاربة بين جميع المسئولين ل

  ." المهارات القيادية الفنية و الذاتية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المسئولين          ويبين التحليل اإلحصائي    

للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرهـا تعـزى لعـدد الـدورات              ) جوال(في شركة   

ة نظر الباحث إلـى تقـارب المـستوى التطبيقـي           وهذا راجع من وجه    ،التدريبية في القيادة  

 . للمهارات القيادية مما يدلل على االستفادة التطبيقية المحدودة للدورات القيادية  
 

ــطات آراء     6.3.1.7 ــين متوس ــصائية ب ــة إح ــروق ذات دالل ــد ف ال توج

فــي ) جــوال(المــسئولين فــي شــركة االتــصاالت الخلويــة الفلــسطينية  

ات القيادية لديهم علـى أداة الدراسـة  تعـزى للحالـة             محافظات غزة للمهار  

 . االجتماعية

 

 للفروق بين آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة          tالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار       

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيـث         ) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية      

كما ) 32(عزى للحالة االجتماعية والنتائج مبينة في جدول رقم         درجة أهميتها ودرجة توفرها ت    

 :يلي
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 )32(جدول رقم 

 في آراء مسئولي شركة جوال حول الـمـهـارات الـقـيـاديـة للفروق  " t "  اختبار
الحالة تعزى لمتغير "   جـوالةلـديهم في شركة االتـصـاالت الـخلـوية الفلسطيني

 االجتماعية

 درجة توافرها تهادرجة أهمي   

 المحور
الحالة 

 االجتماعية
 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
  "t" قيمة المعياري

مستوى 
 الداللة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  "t" قيمة المعياري

مستوى 
 الداللة

 أعزب
2 3.6667 1.0371 3.3000 0.0471 

المهارات 
القيادية 
 0.4318 4.3571 42 متزوج الذاتية

-0.938 0.518 
3.4127 0.4668 

-0.338 0.737 

 0.5185 3.0333 0.9428 3.6000 2 أعزب
 تالمهارا

القيادية 
 0.3380 4.3730 42 متزوج الفنية

-1.156 0.452 
3.4730 0.5834 

-1.044 0.302 

 أعزب
2 3.3667 0.6128 3.0333 0.2357 

المهارات 
القيادية 
 0.4483 4.3571 42 متزوج اإلدارية

-3.022 0.004 
3.2667 0.6824 

-0.477 0.636 

 أعزب
2 3.3000 0.2357 2.8000 0.0943 

المهارات 
القيادية 
 0.4908 4.3302 42 متزوج اإلنسانية

-2.927 0.006 
3.3349 0.6584 

-1.136 0.262 

 أعزب
2 3.7000 1.1785 3.0333 0.4243 

المهارات 
القيادية 
 0.4992 4.3778 42 متزوج الفكرية

-1.781 0.082 
3.2111 0.6670 

-0.371 0.713 

جميع  0.2074 3.0400 0.2074 3.0400 2 أعزب
 0.5624 3.3397 42 متزوج المحاور

-0.744 0.461 
3.3397 0.5624 

-0.744 0.461 

 2.02  تساوي0.05ومستوى داللة " 42" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 

آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية             بالنسبة للفروق في    

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة أهميتها يتبـين أن القيمـة               ) جوال(

 المهـارات القياديـة       و  المهارات القيادية اإلداريـة   " المحسوبة في مهارتي     "  t" المطلقة  

 الجدوليـة والتـي     t على الترتيب وهي اكبر من قيمـة         2.927، و   3.022تساوي  " اإلنسانية

 علـى   0.006و    0.004 وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لتلـك المهـارتين               2.02تساوي  

 مما يعني وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة             0.05الترتيب وهي اقل من     

ة لمهارة القيـادة اإلداريـة ومهـارة    في محافظات غز) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية     

ولـصالح  ) أعزب، متـزوج (القيادة اإلنسانية من حيث درجة أهميتها تعزى للحالة االجتماعية         
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 المحـسوبة لكـل مهـارة    tالمتزوجين، أما باقي المهارات  والمهارات مجتمعة فبلغت قيمـة      

كما أن قيمـة مـستوى       2.02 الجدولية والتي تساوي     tوللمهارات مجتمعة قيمة اقل من قيمة       

 مما يبين عدم وجود فروق ذات داللة        0.05الداللة لكل مهارة من المهارات المتبقية اكبر من         

 بين متوسطات آراء المسئولين في شركة االتـصاالت         α=05.0إحصائية عند مستوى داللة     

لـديهم مـن حيـث درجـة       في محافظات غزة للمهارات القيادية      ) جوال(الخلوية الفلسطينية     

 . أهميتها تعزى للحالة االجتماعية

بالنسبة للفروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شـركة االتـصاالت الخلويـة الفلـسطينية                

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها يتبـين أن القيمـة               ) جوال(

 الجدوليـة والتـي   tت مجتمعة اقل مـن قيمـة   المحسوبة لكل مهارة والمهارا   "  t" المطلقة    

 مما يبـين عـدم وجـود    0.05 كما أن قيمة مستوى الداللة لكل مهارة اكبر من   2.02تساوي  

 بين متوسطات آراء المـسئولين فـي   α=05.0فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  

افظات غزة للمهارات القيادية لديهم مـن       في مح ) جوال(شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية       

 . حيث درجة توفرها تعزى للحالة االجتماعية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المـسئولين          يبين التحليل اإلحصائي    

ـ في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم مـن حيـث درج          ) جوال(في شركة      توفرهـا  ات

وهذا راجع من وجهة نظر الباحـث إلـى تقـارب            ، عموما جتماعية تعزى للحالة اال   وأهميتها

 . الثقافة القيادية واألداء التطبيقي بين المتزوجين وغير المتزوجين

) جـوال (وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شركة          بينما يبين التحليل اإلحصائي     

إلنسانية من حيث درجـة أهميتهـا       في محافظات غزة لمهارة القيادة اإلدارية ومهارة القيادة ا        

وهذا راجع من وجهـة نظـر        ،ولصالح المتزوجين ) أعزب، متزوج (تعزى للحالة االجتماعية    
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اإلدارية  الباحث إلى ثقافة وتجربة المتزوجون على غير المتزوجون من حيث المهارة القيادية           

 .مهارة القيادة اإلنسانيةالو

  اختبار الفرضية الرئيسة الثانية  6.3.2

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة                     

فـي محافظـات غـزة بـين درجـة أهميـة            ) جـوال (االتصاالت الخلويـة الفلـسطينية        

 .المهارات القيادية لديهم ودرجة توفرها على أداة الدراسة

 

 )33(جدول رقم 
 درجة أهمية المهارات القيادية للفروق  في آراء مسئولي شركة جوال بين " t "  اختبار

 لديهم ودرجة توفرها على أداة الدراسة
 درجة توافرها درجة أهميتها

 للفرق بين tاختبار 
 المتوسطين

 الفقرة مسلسل

بي
سا

لح
ط ا

س
تو
لم
ا

 

بي
س
الن

ن 
وز

ال
 

ب
رتي

الت
 

بي
سا

لح
ط ا

س
تو
لم
ا

 

بي
س
الن

ن 
وز

ال
 

ب
رتي

الت
 

ة 
يم
ق

t 

لة
دال

 ال
ى
تو
س
م

 

المهارات القيادية  1
 0.000 9.852 2 68.15 3.41 3 86.52 4.33 اتيةالذ

المهارات القيادية  2
 0.000 9.060 1 69.06 3.45 2 86.76 4.34 الفنية

المهارات القيادية  3
 0.000 9.269 4 65.12 3.26 4 86.24 4.31 اإلدارية

المهارات القيادية  4
 0.000 10.394 3 66.21 3.31 5 85.67 4.28 اإلنسانية

ات القيادية المهار 5
 0.000 9.637 5 64.06 3.20 1 86.94 4.35 الفكرية

 0.000 11.129  66.52 3.33  86.42 4.32 جميع المحاور 
 2.02 تساوي 0.05ومستوى داللة " 42" الجدولية عند درجة حرية tقيمة 
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 بين متوسطات آراء المسئولين يد ل التحليل اإلحصائي على وجود فروق ذات داللة إحصائية

بين درجة أهمية في محافظات غزة ) جوال(في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية  

، ولصالح أهمية المهارات القيادية المهارات القيادية لديهم ودرجة توفرها على أداة الدراسة

ويرجع ذلك إلى وجود ثقافة قيادية لدى المسئولين وهذا نظرا لكونهم من حملة الشهادات 

ولحصول البعض منهم أيضا على دورات )  والماجستيرسالبكالوريو(  والثانيةالجامعة األولى

أو غيرها من ) جوال(في مجال القيادة ولخبرة البعض األخر في العملية سواء بشركة

المؤسسات، كل ذلك أدى إلى وجود ثقافة قيادية جيدة جدا حيث بلغ الوزن النسبي الكلي 

لكن توفر المهارات القيادية لدى المسئولين بشركة جوال و%) 86.43(ألهمية المهارات القيادية

  t، وقد بلغت قيمة %) 66.52(ضعيف حيث بلغ الوزن النسبي الكلي لتوفر المهارات القيادية

 وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة 2.02 الجدولية t وهي اكبر من قيمة 11.129المحسوبة 

ة بين أهمية المهارات القيادية ودرجة  مما يدل على وجود فجو0.05 وهي اقل من 0.000

من وجهة نظرهم ،يدل ذلك على وجود مشاكل ) جوال(توفرها لدى المسئولين في شركة 

ويرجع ذلك إلى محدودية الصالحيات ، حقيقية بين أفكار وآراء وثقافة المسئولين وبين التطبيق

وال يعزى ضعف توفر ، غزةوالبعد الجغرافي لإلدارة العامة عن اإلدارة اإلقليمية بمحافظات

المهارات القيادية لقصور المسئولين كون الوزن النسبي يمثل متوسط آراء المسئولين بمعنى 

أن القصور يمكن أن يكون في مسئول أو اثنين ال في جميع المسئولين ،وتتفق هده النتيجة مع 

ة حيث خلصت دراسة العنزي وتختلف مع دراسة الرشودي من حيث أهمية المهارات القيادي

المهارات القيادية الفنية مهمة جدا بينما المهارات القيادية الذاتية واإلنسانية واإلدارية   أنإلى

وهذا راجع إلى وجود ثقافة أعلى ومستوى تعليمي أعلى في دراسة العنزي ،مهارات متوسطة

ث توفر أما من حي،وفي هذه الدراسة مما يعزز الوزن النسبي ألهمية المهارات القيادية
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المهارات القيادية فتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العنزي وهذا راجع لتشابه في المستوى 

التعليمي وفي درجة الصالحيات الممنوحة للمسئولين مما يدلل على محدودية الصالحيات 

الممنوحة للمسئولين العسكريين في دراسة العنزي ومحدودية الممنوحة للمسئولين في شركة 

ويرجع ذلك إلى حب االستئثار بالمسئولية ووجود حب األنا في الرؤساء وإن كان ، )لجوا(

هذا مبررا في دراسة العنزي كون الدراسة أجريت على مجتمع قيادات عسكرية فهو غير 

 ).جوال(مبرر عند الرؤساء في شركة

هو طيتضح من الجدول أعاله أن أعلى محور قيادي في الوزن النسبي من حيث األهمية 

بينما يحتل أدنى وزن نسبي من حيث  ) %86.94(المهارات القيادية الفكرية بوزن نسبي

ويدل ذلك أهمية وجود مهارات فكرية لدى المسئولين ) %64.06(التوفر بوزن نسبي

بمحافظات غزة من وجهة نظرهم ولكن توفر هذه المهارات ضعيف وهنا مشكلة ويتعلق ذلك 

تنمية المهارات الفكرية لديهم وبالتالي نسبة توفر المهارات القيادية بأفكار ال تطبق بالتالي قلة 

متدنية وهذا راجع لمحدودية الصالحيات وقلة األخذ بأفكار المسئولين في محافظات غزة من 

 .قبل اإلدارة العامة

يحتل محور المهارات القيادية اإلنسانية من حيث درجة األهمية أدنى وزن نسبي 

 .اجع لوجوده وتوفره بكثرة نظراً لطبيعة المجتمع العربي اإلسالميوهذا ر%) 85.67(ب

أما محور المهارات القيادية الفنية فيحتل المحور األول من حيث درجة توفره بوزن 

ويدل ذلك على توفر المعرفة المتخصصة لدى المسئولين كل في مجال %)69.06(نسبي

 ).جوال(تخصصه مما يعطي تميزا مهنياً لشركة 
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 -:مقدمة
التي و إليه الدراسة الميدانية، تيسعى هذا الفصل إلى تلخيص نتائج البحث في ضوء ما خلص

شركة االتصاالت   ومدلوالتها، وصوال إلى وضع توصيات تساعد ةيد القياالمهاراتتناولت 

يؤدي إلى تحسين األداء اإلداري حسين واقع العمل، بما في ت) جوال( الفلسطينية الخلوية

 .المالي و زيادة اإلنتاجية و الخدمات المقدمةو

، الجزء  األول يتناول نتائج الدراسة و الجزء الثاني يتناول نجزئييو يتكون هذا الفصل من 

 .التوصيات
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 النتائج  7.1
  الذاتية القيادية المهارات  7.1.1

 الذاتية التي يجب أن تكون موجودة لدى المسئولين فـي            القيادية أهم المهارات بينت النتائج أن    

علـى  القـدرة    ،  بالهدوء في مواجهة األزمات    التمتع :هي) جوال(شركة االتصاالت الفلسطينية  

     .توفر المرونة الذهنية ،ضبط االنفعاالت

 وجـوب تواجـدها لـدى        الذاتية أهمية من حيـث      القيادية كما بينت النتائج أن أقل المهارات     

  جهدا كبيرا في انجـاز العمـل       تحمل :هي) جوال(المسئولين في شركة االتصاالت الفلسطينية    

 .على تحليل البياناتالقدرة  ،على االبتكارالقدرة  ،تفاصيل الموقففهم ،

فرا لدى المسئولين فـي شـركة االتـصاالت         أن أعلى المهارات الذاتية تو      أيضا بينت النتائج و

تقبل  ، إنصات الجميع لوجهة نظر المسئول     ، هتمام بالمظهر الخارجي  اال :هي) جوال(يةالفلسطين

 .ألفكار الجديدةا

فرا  لـدى المـسئولين فـي شـركة االتـصاالت      ل المهارات الذاتية تو  كما بينت النتائج أن أق    

ـ  ، لنقد من الرؤساء والمرءوسـين    تقبل ا  ،  على االبتكار  القدرة :هي) جوال(الفلسطينية  ةالموازن

علـى  القـدرة    ،  بالهدوء في مواجهة األزمات    التمتع ، بين الحزم واللين في معاملة المرءوسين     

 .توافر المرونة الذهنية لدى المسئول ،تحليل البيانات

 الفنيةالقيادية المهارات   7.1.2

 الفنية التي يجب أن تكون موجودة لدى المـسئولين فـي         القيادية بينت النتائج أن أهم المهارات    

ألنظمـة  اتفهـم    ، قدرة على اإلقناع بأهمية العمـل     ال :هي) جوال(كة االتصاالت الفلسطينية  شر

 .قدرة على تحليل المواقف ومواجهتها بشجاعةال ،الخاصة بجوال
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الفنية أهمية مـن حيـث وجـوب تواجـدها لـدى             القياديةكما بينت النتائج أن أقل المهارات       

 مهـارات اسـتخدام بـرامج جـوال        :هي) والج(المسئولين في شركة االتصاالت الفلسطينية    

مهـارات  ال ،...)الجيـل الثالـث والجيـل الثـاني و    (معرفة بأنظمة االتصاالت الخلوية مثل   ال،

 .التحليلية

فرا لدى المسئولين في شركة االتصاالت       الفنية تو  القيادية  أن أعلى المهارات    أيضا بينت النتائج 

التجـوال  (لمزايا والخـدمات مثـل     ا تفهم ،  بجوال ألنظمة الخاصة  ا تفهم :هي) جوال(الفلسطينية

 . األعمال بإتقانانجاز ،....)حجب الرقم،الدولي

فرا  لدى المسئولين في شركة االتـصاالت         الفنية تو  القيادية كما بينت النتائج أن أقل المهارات     

ى تحليل  قدرة عل ال ،  على تطوير أداء األفراد    القدرة ، التحليليةالمهارات   :هي) جوال(الفلسطينية

 .المواقف ومواجهتها بشجاعة

  اإلداريةالقيادية المهارات  7.1.3

 اإلدارية التي يجب أن تكون موجودة لدى المسئولين في          القيادية بينت النتائج أن أهم المهارات    

على القدرة   ،  على استغالل طاقات المرءوسين    القدرة :هي) جوال(شركة االتصاالت الفلسطينية  

 .قدرة على التحفيز واالهتمام بالعمللا ،اتخاذ القرارات

كما بينت النتائج أن أقل المهارات اإلدارية أهمية من حيث وجوب تواجدها لدى المسئولين في               

مهـارة توزيـع     ، أعمال اللجان بين األعضاء   توزيع   :هي) جوال(شركة االتصاالت الفلسطينية  

 .مقترحات لتحسين أعمال اللجانطرح  ،أعمال اللجان

فرا لـدى المـسئولين فـي شـركة          اإلدارية تو  القيادية  أن أعلى المهارات    أيضا نتائجبينت ال و

قدرة ال ، قدرة على اتخاذ قرارات تساعد على إنجاح العمل       ال: هي) جوال(االتصاالت الفلسطينية 

 .مهارة في استخدام المعلومات التخاذ القراراتال ،على استغالل طاقات المرءوسين
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فرا  لدى المسئولين في شركة االتصاالت       اإلدارية تو  القياديةل المهارات   كما بينت النتائج أن أق    

طـرح   ، قدرة على تحفيز المرءوسين للمشاركة في اتخاذ القـرارات        ال :هي) جوال(الفلسطينية

 . في تنسيق أعمال اللجانالمهارة ،مقترحات لتحسين أعمال اللجان

  اإلنسانيةالقيادية  المهارات  7.1.4

اإلنسانية التي يجب أن تكون موجودة لدى المسئولين في          القيادية أن أهم المهارات     بينت النتائج 

مهـارة توجيـه    ، مهـارات االسـتماع واإلنـصات      :هي) جوال(شركة االتصاالت الفلسطينية  

 .القدرة على بناء فرق عمل ،المرءوسين

 تواجـدها لـدى      اإلنسانية أهمية من حيث وجـوب      القيادية كما بينت النتائج أن أقل المهارات     

تقبـل   ، الرغبة في مساعدة اآلخـرين     :هي) جوال(المسئولين في شركة االتصاالت الفلسطينية    

 .فهم مشاعر اآلخرين ،انتقادات المرءوسين

فرا لدى المسئولين في شـركة االتـصاالت    أن أعلى المهارات اإلنسانية تو  أيضا بينت النتائج و

تكـوين عالقـات طيبـة بـين الرؤسـاء           ، ينمهارة توجيه المرءوس   :هي) جوال(الفلسطينية

 .مهارات االتصال اإلنساني ،الرغبة في مساعدة اآلخرين ،والمرءوسين

فرا  لـدى المـسئولين فـي شـركة          اإلنسانية تـو   القياديةكما بينت النتائج أن أقل المهارات       

 فهـم مـشاعر اآلخـرين      ، تقبل االنتقادات من المرءوسين    :هي) جوال(االتصاالت الفلسطينية 

 .تقدير اقتراحات اآلخرين ،ورغباتهم

  الفكريةالقيادية  المهارات  7.1.5

الفكرية التي يجب أن تكون موجودة لدى المسئولين فـي        القياديةبينت النتائج أن أهم المهارات      

القدرة على تحديـد   ،القدرة على تطوير حلول وبدائل     :هي) جوال(شركة االتصاالت الفلسطينية  

 .اتخاذ القرار بناء على معلومات صائبة ،ة التخاذ قرار معينالمعلومات المطلوب
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 الفكرية أهمية من حيـث وجـوب تواجـدها لـدى            القيادية كما بينت النتائج أن أقل المهارات     

يز بين المعلومـات    يتكريس الجهد للتم   :هي) جوال(المسئولين في شركة االتصاالت الفلسطينية    

القدرة على معرفة القواعـد ذات       ، تي ال تتصل بالمشكلة   الهامة وبين المعلومات غير الهامة وال     

اختيار أكثـر   ،القدرة على استغالل األفكار المرتدة من الرؤساء والمرءوسين    ، العالقة بالمشكلة 

 .الحلول تمثيال لقيم المهنة

فرا لـدى المـسئولين فـي شـركة          الفكرية تو  القيادية  أن أعلى المهارات    أيضا بينت النتائج و

القـدرة   ،القدرة على استغالل األفكار المرتدة من الرؤسـاء  :هي) جوال(الفلسطينيةاالتصاالت  

 .اختيار أكثر الحلول تمثيال لقيم المهنة ،على التعريف بالمشكلة

فرا  لدى المسئولين في شركة االتصاالت        الفكرية تو  القيادية كما بينت النتائج أن أقل المهارات     

القدرة على استغالل األفكار المرتدة مـن       ،  التفكير اإلبداعي  القدرة على  :هي) جوال(الفلسطينية

 الخطـط  رالقدرة علـى تطـوي   ،القدرة على معرفة القواعد ذات العالقة بالمشكلة       ، المرءوسين

 .وجعلها مقبولة للعاملين

بالنسبة للفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات مجتمع الدراسة تجـاه              7.1.6

 :رات القيادية تبعا لمتغيراتهم الشخصية والوظيفية أظهرت الدراسةأهمية وتوافر المها

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة       -

 فرهـا  وتو  أهميتها ا حيث درجت  في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من      ) جوال(

 .تعزى للجنس

ـ   - طات آراء المـسئولين فـي شـركة    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوس

 فرهـا  وتو  أهميتها ادرجتفي محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث         ) جوال(

 . عموماتعزى للعمر
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في ) جوال(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المسئولين في شركة             -

المهـارات   " محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها في مهارة          

" و " سـنة 40 سنة إلى اقل من    30" الفروق بين الفئة    و  تعزى للعمر  " القيادية الفكرية   

 " سنة50 سنة إلى اقل من 40" ولصالح الفئة "  سنة50 سنة إلى اقل من 40

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المـسئولين فـي شـركة                -

 فرهـا  وتو  أهميتها اتت القيادية لديهم من حيث درج     في محافظات غزة للمهارا   ) جوال(

 . تعزى للخبرة

وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شركة االتصاالت الخلوية الفلـسطينية               -

 من حيث درجة أهميتها تعـزى       "اإلدارية  " غزة لمهارة القيادة       في محافظات ) جوال(

" ولـصالح فئـة     " مدير" و  " أول  مهندس  "  الفروق   بين فئتي       و ,مسمى الوظيفي   لل

" ولـصالح فئـة     " مـدير " و  " قائد فريـق    " ، وكذلك توجد فروق بين فئتي       " المدير

 .أيضا"المدير

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة       -

 فرهـا  وتو  أهميتها اهارات القيادية لديهم من حيث درجت     في محافظات غزة للم   ) جوال(

 . للمسمى الوظيفي عموماتعزى 

في محافظـات غـزة     ) جوال(وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شركة           -

بكـالوريوس،  (لمهارة القيادة الذاتية من حيث درجة أهميتها تعزى للمستوى التعليمـي   

 ولصالح البكالوريوس) ماجستير
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لين فـي شـركة   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات آراء المـسئو    -

 فرهـا  وتو  أهميتها اتفي محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درج        ) جوال(

 .  عموماتعزى للمستوى التعليمي

في محافظـات غـزة     ) جوال(وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شركة           -

ـ  الفكريةوتي القياديتين اإلنسانية   لمهار دورات   من حيث درجة أهميتها تعزى لعـدد ال

" ال توجـد دورات " و "  دورات5اقل من " تي ئ الفروق   بين ف    و ,التدريبية في القيادة    

 "    دورات5اقل من " ولصالح 

) جوال(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المسئولين في شركة              -

ات المهـار   "في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيـث درجـة أهميتهـا        

 . تعزى لعدد الدورات التدريبية في القيادة" المهارات القيادية الفنية ، القيادية الذاتية

) جوال(وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات آراء المسئولين في شركة             -

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم تعزى لعدد الدورات التدريبية فـي القيـادة             

" ال توجـد دورات " و "  دورات5اقل من " تي ئها الفروق   بين فمن حيث درجة أهميت 

  ." دورات  5اقل من " ولصالح 

 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات آراء المـسئولين فـي شـركة       -

في محافظات غزة للمهارات القيادية لديهم من حيث درجة توفرها تعزى لعدد            ) جوال(

 . دةالدورات التدريبية في القيا
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في محافظـات غـزة     ) جوال(وجود فروق في آراء أفراد مجتمع الدراسة في شركة           -

لمهارة القيادة اإلدارية ومهارة القيادة اإلنسانية من حيث درجة أهميتها تعـزى للحالـة    

 ولصالح المتزوجين) أعزب، متزوج(االجتماعية 

ـ     - ي شـركة  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات آراء المـسئولين ف

 فرهـا  وتو  أهميتها ارات القيادية لديهم من حيث درجتا     هفي محافظات غزة للم   ) جوال(

 .  عموماتعزى للحالة االجتماعية

فرة بقـدر  مهمة جدا وغيـر متـو   "تمتع المسئول بالهدوء في مواجهة األزمات   "مهارة   -

 . جدا في التوافراأهميتها بل تحتل مستوى متدني

فرة بقدر أهميتها بل تحتل مستوى      مهمة جدا وغير متو    " نية الذه ةلمرونا  توفر " مهارة -

  جدا في التوافرامتدني

فرة بقـدر   مهمة وغيـر متـو     "لى تحليل المواقف ومواجهتها بشجاعة    عقدرة  ال"مهارة   -

  في التوافراأهميتها بل تحتل مستوى متدني

 وهو  امتدني ا نسبي افتحتل في درجة أهميتها وزن    " رغبة في مساعدة اآلخرين   ال " مهارة  -

فرها لدى المسئولين فـي     في درجة تو   نسبي عال األقل بينما تحتل مرتبة عالية بوزن       

وهذا يرجع إلى روح إنسانية عالية عند المسئولين في مساعدة اآلخرين           ) جوال(شركة  

 .راجعة إلى ثقافتي الشركة والمجتمع 

فتحتل في درجـة    " ءقدرة المسئول على استغالل األفكار المرتدة من الرؤسا        " مهارة  -

عـال فـي    وهو األقل بينما تحتل مرتبة عالية بوزن نـسبي         ا متدني ا نسبي اأهميتها وزن 

وهذا يرجع إلى حـرص المـسئولين       ) جوال(فرها لدى المسئولين في شركة      درجة تو 
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على االلتزام بما يدور في فلك الرؤساء من أفكار لتحقيـق األهـداف اإلسـتراتيجية               

 .للشركة

 وزن نسبي علـى كـل مـن         أعلىت القيادية الفكرية في درجة أهميتها       تحتل المهارا  -

 فـي    وزن نـسبي   أدنىبينما تحتل   ، )الذاتية،الفنية،اإلدارية،اإلنسانية(المهارات القيادية 

 .) الذاتية،الفنية،اإلدارية،اإلنسانية( المهارات القيادية  كل من علىفرهادرجة تو

 وزن نسبي علـى كـل مـن         أدنى رجة أهميتها  في د  اإلنسانيةتحتل المهارات القيادية     -

 المهارات القياديـة الفنيـة     بينما تحتل ، )لفكريةالذاتية،الفنية،اإلدارية،ا(المهارات القيادية 

علــى كــل مــن المهــارات القياديــة  فرهــافــي درجــة تو  وزن نــسبيأعلــى

 ) .،اإلدارية،اإلنسانيةلفكريةالذاتية،ا(

 

 

 

 

 

 

 
 



 179

 التوصيات  7.2
 
 : وخاصةفاظ على المهارات القيادية قوية التوافر لدى المسئولين الحأهمية -1

 االهتمام بالمظهر الخارجي -

 تفهم األنظمة الخاصة بجوال -

 القدرة على اتخاذ قرارات تساعد على إنجاح العمل -

 القدرة على توجيه المرءوسين -

 القدرة على استغالل األفكار المرتدة من الرؤساء -

 أو ونلك بعقد دورات أو ورش عمل لدى المسئولين ضعيفة التوافر تنمية المهارات القيادية-2

 جو  أو بإتاحة من الصالحيات واألمن الوظيفيدبتوفير مزي أو بالذهاب إلى مؤتمرات

 : للمهارات القيادية التاليةوخاصة  أو بطرق أخرىيديمقراط

 تقبل االنتقادات من المرءوسين -

  التفكير اإلبداعيالقدرة على -

  تحفيز المرءوسين للمشاركة في اتخاذ القراراتالقدرة على -

 القدرة على تنسيق أعمال اللجان -

 الهدوء في مواجهة األزمات -

  على استغالل طاقات المرءوسينالقدرة -

 القدرة على تطوير حلول وبدائل -

 القدرة على اإلقناع بأهمية العمل -

 القدرة على استغالل األفكار المرتدة من المرءوسين -
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 .إلى درجة أهميتهالدى المسئولين فرة المهارات المتوجميع لوصول ب ا علىلعملا-3

 وبما يسهم في ممنح المسئولين مزيد من الصالحيات بما يتناسب مع حجم مسؤولياته-4

 .تمكينهم من التجديد واالبتكار

 . المسئولين على امتالك مهارات قياديةشجيعتز ويفلتح  نظام إداريوضع-5

 .الخبرة من المسئولين لتدريب زمالئهمتشجيع وتحفيز أصحاب -6

 إلى 40فرة لدى المسئولين في الفئة العمرية منالمهارات القيادية الفكرية المتواالستفادة من -7

 يرين القيادية اإلدارية المتواجدة لدي المدتمن ثقافة المهارا وكذا االستفادة، سنة50أقل من 

 .وتوفير اإلمكانيات لتطبيقها

  .ناإلنسانية للمسئولين غير المتزوجينمية المهارات القيادية اإلدارية وتالعمل على  -8

ألفكار هم لبمساواتها مع تقبلألفكار المرتدة من المرءوسين  المسئولين ل العمل على تقبل-9

 .المرتدة من الرؤساء

دراسة مدى تشجيع اللوائح والنظم اإلدارية على امتالك مهارات قيادية والعمل على  -10

 .راء التعديالت التي تجعلها عامل مساعد في دعم المهارات القيادية للمسئولينإج

في ) جوال(إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة على شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية -11

، كما ونوصي بإجراء المزيد من الدراسات عن المهارات القيادية محافظات الضفة الغربية

ؤسسات فلسطينية أخرى من أجل النهوض بالمسئولين وبالمؤسسات منفردة ومجتمعة على م

 .وبالتالي النهوض بالوطن

مع الرؤساء محافظات غزة باإلدارة اإلقليمية في   المسئولينتواصل التأكيد على ضرورة-12

 .من االحتكاك المباشر حول واقع القيادةاإلدارة العامة لالستفادة العملية في 
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 إلى درجة أهميتها "القدرة على استغالل طاقات المرءوسين"بمهارة العمل على الوصول -13

 .العالية

االهتمام بالمسئولين من خالل دعم روح المبادرة واالبداع وخلق جو ديمقراطي يحول -14

 .دون أي تأثيرات سلبية همم وأفكار ومبادرات المسئولين
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  .2عدد12مجلد،)اإلنسانية
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 قائمة بأسماء المحكمين                
 

 ووظائفهم  ألداة الدراسةأسماء المحكمين
 

 الوظيفة اسم المحكم م

الدراسات العليا بكليـة التجـارة      مشرف   ف عاشورسيو /د.أ 1
 امعة اإلسالمية بغزةالج/

 الجامعة اإلسالمية بغزة/ عميد التخطيط ماجد الفرا/د 2

 الجامعة اإلسـالمية  /كلية التجارة   عميد   رشدي وادي/د 3
 بغزة

 اإلسالميةالجامعة  /بكلية التجارة محاضر   سامي أبو الروس/د 4
 بغزة

 الجامعة اإلسالمية /بكلية التجارة محاضر   نافذ بركات/د 5
 بغزة

 الجامعة اإلسالمية /ربيةمحاضر بكلية الت   عبد المعطي األغا/د 6
 بغزة

 الجامعة اإلسالمية /هندسةمحاضر بكلية ال   صالح األغا/د 7
 بغزة
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 )2(ملحق رقم
 أداة الدراسة

 
 

 بسم ا الرمحن الرحيم

 الجامعة اإلسالمیة بغزة

 كلیة التجارة
 برنامج ماجستیر إدارة األعمال

 

  ،، حفظك اهللا المحترم) جوال(ركة االتصاالت الخلویة الفلسطینیةالمسئول بش/ األخ

 
  وبعد..  …السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 
حدى أدوات الدراسة الستكمال متطلبات درجة الماجـستير فـي          إاالستبانة التي بين يديك هي      

مسئولين في شـركة    المهارات القيادية لدى ال   ":  إدارة األعمال في الجامعة اإلسالمية بعنوان     

 ."بين الواقع والمنظور المعياري من وجهة نظرهم) جوال(االتصاالت الخلوية الفلسطينية

لبحث العلمي و التنمية في فلسطين، مع العلم أن المعلومـات التـي             ل إن تعاونكم معنا هو دعم    

بحـث  سيتم الحصول عليها سوف يتم التعامل معها بسرية تامة و لن تستخدم إال  ألغراض ال                

 .اهتمامكمعنايتكم و أن تحظى هذه الدراسة بآمالالعلمي، 

 مع خالص الشكر لكريم تعاونكم

 رائد عمر األغا/ الباحث 
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 -:الـبـيـانـات األولـيـة) أوالً
 

         أنثى                           ذكر                                  الجنس .1
 سنة40سنة إلى أقل من30 منسنة              30سنة إلى أقل من 20 من

 فئات العمر .2
 سنة فأكثر50 من سنة               50سنة إلى أقل من40 من 

  سنوات8 سنوات إلى أقل من5 من  سنوات            5ن أقل م 
 سنوات الخبرة .3

  سنة فأكثر11 من  سنة           11 سنوات إلى أقل من8 من 
  ماجستير  دكتوراه

 4  بكالوريوس بلوم عالي د
المستوى 
 التعليمي

  الثانوية العامة فأقل  دبلوم

  مدير

 مهندس أول 
  إداري أول

 مشرف 
 المسمى الوظيفي 5

 ئد فريققا 

6. 
عدد الدورات 
التدريبية في 
 مجال القيادة

  فأكثر 5                5 أقل من ال يوجد            

  غير ذلكمل            أر متزوج           أعزب        الحلة االجتماعية 7
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   -:الـبـيـانـات األسـاسـيـة) ثانيا
 

 المهارات القيادية الذاتية: المحور األول
 )جوال(درجة توافرها لدى المسئولين الحاليين في  )جوال(درجة أهميتها للمسئولين في 

هامة  المهارات القيادية الذاتية
 هامة جداً

هامة إلى 
 حٍد ما

غير 
 هامة

غير هامة 
على 
 اإلطالق

متوافرة 
لحد كبير 

 جداً

متوافرة 
 متوافرة لحد كبير

غير 
متوافرة 
 لحد كبير

غير 
متوافرة 
 إطالقا

إنصات الجميع لوجهة نظـر      1
 المسئول

          

اهتمـام المـسئول بـالمظهر     2
 الخارجي

          

تحمل المسئول جهدا كبيرا في      3
 انجاز العمل

          

احتفاظ المـسئول بالحيويـة      4
 والنشاط

          

           فهم المسئول لتفاصيل الموقف 5

 الذهنيـة لـدى     ةتوفرا لمرون  6
 المسئول

          

           تمتع المسئول بسرعة البديهة 7
           تقبل المسئول لألفكار الجديدة 8

قدرة المسئول علـى تحليـل       9
 البيانات

          

10 
قدرة المسئول علـى إيجـاد      
ــة   ــدة لمواجه ــائل جدي وس

 المواقف المتوقعة
          

           قدرة المسئول على االبتكار 11

يتمتع المسئول بالهـدوء فـي       12
 مواجهة األزمات

          

قدرة المسئول علـى ضـبط       13
 االنفعاالت

          

تقبـل المــسئول للنقــد مــن   14
 رءوسينالرؤساء والم

          

يوفق المسئول بـين الحـزم       15
 واللين في معاملة المرءوسين

          
 

 

 
 
 

 



 195

 المهارات القيادية الفنية: المحور الثاني
 درجة توافرها لدى المسئولين الحاليين )جوال(درجة أهميتها للمسئولين في 

هامة  المهارات القيادية الفنية
 هامة جدا

هامة إلى 
 حد ما

 غير
 هامة

غير هامة 
على 
 اإلطالق

متوافرة 
لحد كبير 

 جدا

متوافرة 
 متوافرة لحد كبير

غير 
متوافرة 
 لحد كبير

غير 
متوافرة 
 إطالقا

مهارات المسئول في استخدام     1
 برامج جوال

          

قدرة المسئول على تطوير أداء  2
 األفراد

          

إصدار المسئول  للتعليمـات      3
 بصورة منطقية

          

ــة  4 ــسئول  لألنظم ــم الم تفه
 الخاصة بجوال

          

5 

ــا    ــسئول للمزاي ــم الم تفه
ــوال    ــي ج ــدمات ف والخ

التجـوال الـدولي،حجب    (مثل
 ...)الرقم،

 

          

قدرة المسئول علـى تحديـد       6
 األهمية للمواقف السوقية

          

7 
ــة  ــسئول بأنظم ــة الم  معرف
االتـــصاالت الخلويـــة  

 )(…GSM,3G,WABمثل
          

           مهارات المسئول التحليلية 8

تعبير المـسئول عـن رأيـه         9
 بشكل واضح

          

قدرة المسئول علـى اإلقنـاع       10
 بأهمية العمل

          

           ينجز المسئول األعمال بإتقان 11

قدرة المسئول على توظيـف      12
 خبراته في العمل

          

لمسئول علـى تحليـل     قدرة ا  13
 المواقف ومواجهتها بشجاعة

          

استفادة المسئول مـن أفكـار       14
 الغير

          

قدرة المـسئول علـى الفهـم        15
 الشامل لألمور
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 المهارات القيادية اإلدارية: الثالثالمحور 
 رجة توافرها لدى المسئولين الحالييند )جوال(درجة أهميتها للمسئولين في 

هامة  المهارات القيادية اإلدارية
 هامة جدا

هامة إلى 
 حد ما

غير 
 هامة

غير هامة 
على 
 اإلطالق

متوافرة 
لحد كبير 

 جدا

متوافرة 
 متوافرة لحد كبير

غير 
متوافرة 
 لحد كبير

غير 
متوافرة 
 إطالقا

قدرة المـسئول علـى اتخـاذ        1
 القرارات

          

ات المهارة في استخدام المعلوم   2
 التخاذ القرارات

          

3 
قدرة المسئول علـى تحفيـز      
المرءوسين للمشاركة في اتخاذ   

 القرارات
          

4 
قدرة المـسئول علـى اتخـاذ       
قرارات تساعد فـي إنجـاح      

 العمل
          

قدرة المسئول علـى اسـتثارة     5
 الجهود لتحسين األداء

          

قدرة المسئول علـى التحفيـز       6
 هتمام بالعملواال

          

قدرة المسئول على اسـتغالل      7
 طاقات المرءوسين

          

تنسيق المسئول بـين أهـداف       8
 المرءوسين وأهداف العمل

          

قدرة المسئول على تحديد وقت      9
  العملزومدة انجا

          

قدرة المسئول علـى ترتيـب       10
 األولويات تبعا للوقت المتاح

          

مهــارة المــسئول فــي إدارة  11
 الوقت

          

مهارة المسئول فـي تنـسيق        12
 اجتماعات اللجان

          

مهارة المسئول فـي توزيـع       13
 أعمال اللجان

          

طرح المـسئول لمقترحـات      14
 لتحسين أعمال اللجان

          

توزيع المسئول ألعمال اللجان     15
 بين األعضاء
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 المهارات القيادية اإلنسانية: رابعالمحور ال
 درجة توافرها لدى المسئولين الحاليين )جوال(درجة أهميتها للمسئولين في 

هامة  المهارات القيادية اإلنسانية
 هامة جدا

هامة إلى 
 حد ما

غير 
 هامة

غير هامة 
على 
 اإلطالق

متوافرة 
لحد كبير 

 جدا

متوافرة 
 متوافرة لحد كبير

ر غي
متوافرة 
 لحد كبير

غير 
متوافرة 
 إطالقا

للمــسئول مهــارات اتــصال  1
 إنساني

          

استجابة المـسئول لآلخـرين      2
 بوعي كامل

          

تنسيق المـسئول بـين اآلراء       3
 المختلفة

          

للمـسئول مهـارات اسـتماع     4
 وإنصات

          

تكوين المسئول لعالقات طيبة     5
  والمرءوسينبين الرؤساء

          

رغبة المسئول فـي مـساعدة       6
 اآلخرين

          

فهم المسئول لمشاعر اآلخرين     7
 ورغباتهم

          

ــادات  8 ــسئول النتق ــل الم تقب
 المرءوسين

          

قدرة المسئول علـى تكـوين       9
 عالقات مع  اآلخرين

          

قدرة المسئول على بناء فريق      10
 عمل

          

مهارة المسئول فـي توجيـه       11
 المرءوسين

          

تقدير المـسئول القتراحـات      12
 اآلخرين

          

قدرة المسئول علـى تحفيـز       13
 المرءوسين

          

قدرة المسئول على توفير جو      14
 عمل جيد

          

تقدير المسئول لآلخرين وكسب   15
 تأييدهم
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 المهارات القيادية الفكرية: امس المحور الخ
 درجة توافرها لدى المسئولين الحاليين )جوال(درجة أهميتها للمسئولين في 

هامة  المهارات القيادية الفكرية
 هامة جدا

هامة إلى 
 حد ما

غير 
 هامة

غير هامة 
على 
 اإلطالق

متوافرة 
لحد كبير 

 جدا

متوافرة 
 متوافرة لحد كبير

غير 
متوافرة 
 لحد كبير

ير غ
متوافرة 
 إطالقا

1 
قدرة المسئول علـى تحديـد      
المعلومات المطلوبـة التخـاذ    

 قرار معين
          

اتخاذ المسئول للقرار بناء على    2
 معلومات صائبة

          

3 

يكرس المسئول جهودة للتميز    
 نبين المعلومات الهامة وبـي    

المعلومات غير الهامة والتي ال 
 تتصل بالمشكلة

          

قدرة المسئول على االسـتنتاج      4
 ومعرفة أسباب المشكلة

          

قدرة المسئول علـى التفكيـر       5
 اإلبداعي

          

قدرة المسئول على التعريـف      6
 بالمشكلة

          

قدرة المسئول علـى معرفـة       7
 القواعد ذات العالقة بالمشكلة

          

قدرة المسئول علـى تطـوير       8
 لحلول وبدائ

          

اختيار المسئول ألكثر الحلول     9
 تمثيال لقيم المهنة

          

قدرة المسئول على اسـتغالل      10
 األفكار المرتدة من الرؤساء

          

قدرة المسئول على اسـتغالل      11
 األفكار المرتدة من المرءوسين

          

قدرة المسئول علـى التفكيـر       12
 العلمي بمهارة

          

13 
قدرة المسئول علـى ابتكـار      
الحلول للمشكالت التـي تـتم      

 مواجهتها ألول مرة
          

14 
قدرة المـسئول علـى إقنـاع       
ــين  ــاء والمرءوسـ الرؤسـ

 بضرورة التطوير
          

قدرة المسئول على تطوير الخطط      15
           وجعلها مقبولة من العاملين

 


