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امللخص:
هدفت الدراسة إلى تحديد دور القيادة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية في شركة جوال لالتصاالت الخلوية الفلسطينية ،وذلك نظرا ألهمية
القيادة اإلستراتيجية في نجاح املنظمات ،وما تلعبه من دور في تحقيق املنظمات الذكية ،وتعزيز الفرص أمامها لتحقيق التقدم في مواجهة املنظمات األخرى
املنافسة لها.
لقد تمثل مجتمع الدراسة بشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ،ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان بتطوير أداة الدراسة (اإلستبانة)،
والتي تكونت من ( )35فقرة ،وقد استهدفت قيادات املهام االشرافية في هذه الشركة.
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها على تحقيق املنظمة الذكية
بأبعادها مجتمعة.
الكلمات املفتاحية :القيادة اإلستراتيجية؛ املنظمات الذكية؛ االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.

املـقدمــة:
تعتبر املسائل التنظيمية ذات أولوية عإلىة ،وأهمية عامة في عالم من املنظمات ،ومع ذلك ال يزال الوعي العام للمنظمات غامضا إلى حد ما
) .)Schwaninger, 2008,1وهذا يتطلب فهم الصناعة التي تعمل بها املنظمة ،أهدافها اإلستراتيجية ،صورتها املإلىة ،املشهد التنافس ي ،والعوامل األخرى
ذات الصلة ) .(Silber & Kearny, 2009, 5وأصبح استخدام أسإلىب استراتيجية دينامكية يشكل حجر الزاوية في تحقيق امليزة التنافسية وتحديدا في
بيئة املنظمات السلعية والخدمية ،والتي تمكن املنظمات من التوجه نحو عصر املنافسة باالستدامة وصوال إلى بناء منظمة قادرة على أن تكيف كافة
قابلياتها ٕوامكانياتها املعاصرة مع املتغيرات الطبيعية وغير الطبيعية (الطائي ،الصائغ وهادي.)2013 ،
أهمية الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية القيادة اإلستراتيجية في نجاح املنظمات ،وما تلعبه من دور في تحقيق املنظمات الذكية ،لذا فقد تسهم هذه
الدراسة في تشجيع املنظمات للسعي لتحقيق خصائص املنظمة الذكية بما يعزز الفرص أمامها لتحقيق التقدم والريادة وتعزيز موقعها وتفوقها في
مواجهة املنظمات األخرى املنافسة لها ،وما يتطلبه ذلك من اعتماد إلىات معاصرة في التنظيم وامتالك ابعاد القيادة اإلستراتيجية الذكية ،ويعد هذا
املوضوع من املواضيع الحديثة نسبيا والتي تلقى اهتماما متزايدا من قبل املنظمات غير التقليدية والباحثين ،وهذه الدراسة يمكن ان ينتج عنها توصيات
ومقترحات تفيد كال من املنظمات والباحثين مما يشكل اضافة هامة في هذا املجال.
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القيادة اإلستراتيجية ودورها في تحقيق املنظمة الذكية.....
أهداف الدراسة:

 .1التعرف إلى األهمية النسبية ملمارسة القيادة اإلستراتيجية بين قيادات ومدراء املستوى األول في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
 .2التعرف إلى األهمية النسبية للمنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
 .3التعرف إلى أثر القيادة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
مشكلة الدراسة:
تتمثل مشكلة الدراسة في تحقيق املنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال .حيث تواجه الشركة العديد من التحديات
خاصة مع وجود شركات منافسة لها ،وكيفية مواجهة هذه التحديات باستخدام أسإلىب وإلىات استراتيجية وصوال إلى بناء منظمة قادرة على التكيف في
ظل البيئات الدينامكية ،حيث قرر الباحثان أن تكون الدراسة مع قيادات ومدراء املهام االشرافية في شركة جوال .
أسئلة الدراسة:
تتمثل الدراسة في السؤال الرئيس اآلني ما دور القيادة اإلستراتيجية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال بتحقيق املنظمة الذكية؟
وينبثق التساؤالت الفرعية اآلتية عن السؤال الرئيس:
• ما درجة األهمية النسبية للقيادة اإلستراتيجية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ؟
• ما درجة األهمية النسبية للمنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ؟
• ما أثر ممارسة القيادة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ؟
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها (الرؤية املستقبلية ،إدارة
التغيير،القيادة االبتكارية ،اليقظة اإلستراتيجية) في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة (التعلم املستمر ،فهم البيئة ،الذكاء الجماعي) في شركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية:
 :H01-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للرؤية املستقبلة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال.
 :H01-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05إلدارة التغيير في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال.
 :H01-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة االبتكارية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال.
 :H01-4ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05لليقظة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.

شكل ( :)1أنموذج الدراسة
املصدر :االنموذج من تصميم الباحثان اعتمادا على :املتغير املستقل ،)Barringer & Ireland, 2016( :املتغير التابع.) Albrecht, 2003( :

80

Global Journal of Economics and Business, 9(1) (2020), 79-94

القيادة اإلستراتيجية ودورها في تحقيق املنظمة الذكية.....

قرمش & النجار

الدراسات السابقة
أوال :الدراسات في البيئة العربية:
• دراسة األكلبي ( :)2018هدفت الدراسة التعرف إلى خصائص ممارسات القيادة اإلستراتيجية في جامعة شقراء وكلياتها في اململكة العربية السعودية،
وكذلك الوصول إلى واقع األداء املؤسس ي فيها ،وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :ضعف الخطوات العملية واإلجراءات التنفيذية
لالستفادة من الكفاءات املتميزة واملمارسات العملية الستقطاب عناصر مميزة والحرص عليها .ومن أهم توصيات الدراسة ضرورة بناء وإعالن
القيادات اإلستراتيجية للتوجه االستراتيجي لبناء ثقافة تنظيمية إيجابية داعمة لألداء املؤسس ي ودعم العمل الجماعي بدال من العمل الفردي وبناء
ثقافة االبداع واالبتكار .
• دراسة أحمد وإسماعيل ( :)2018هدفت الدراسة إلى التحقق من عالقة االرتباط والتأثير بين أبعاد التمكين وخصائص املنظمة الذكية لدى املدراء
في منظمات األعمال في محافظة دهوك واستند البحث على األدبيات السابقة في تقديم اإلطار النظري ملتغيرات البحث )التمكين وأبعاده وخصائص
املنظمة الذكية) ،ومن أهم نتائج الدراسة :وجود تأثير معنوي ألبعاد التمكين في املنظمة الذكية ،وأوصت الدراسة بضرورة منح الصالحيات
واملسؤوليات لألفراد العاملين من أجل مواجهة التغيرات والقدرة على االستجابة السريعة لها مما يعزز قدرة املنظمة للتحول إلى منظمة ذكية.
• دراسة راض ي وحسين ( :)2017هدفت الدراسة التعرف إلى الدور الذي تلعبه أبعاد التعلم التنظيمي في التحول إلى منظمة ذكية في عينة من جامعات
الفرات األوسط ،واختبار تأثيرها في أبعاد املنظمات الذكية في الجامعات املبحوثة ،وقد توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية
بين أبعاد التعلم التنظيمي وأبعاد املنظمة الذكية ،وأن قدرة املنظمة على تحقيق امليزة التنافسية تعتمد على طاقتها في التعلم .ومن التوصيات التي
قدمت ضرورة غرس مفهوم التعلم بين جميع العاملين في الكليات ،وبحيث ال تجعلهم يشعرون أنه عمل إضافي.
• دراسة طوالن ) :)2016هدفت الدراسة إلى املسأهمة في التعرف إلى أثر القيادة اإلستراتيجية في اعداد وبناء القيادات املستقبلية وزيادة قدراتهم نحو
االبتكار واإلبداع في أداء العمل .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن القائد االستراتيجي يلعب دورا هاما في تخطيط املسار املنهي للقيادات
املستقبلية ،وأنه ال يمكن ألي منظمة وخاصة شركات قطاع البترول أن تستثمر في ش يء أعظم من استثمارها في القيادة اإلستراتيجية وقد أوصت
الدراسة ،بضرورة أن تتضمن ممارسات القيادات اإلستراتيجية وجود رؤية واضحة وتوجهات مستقبلية بشأن إعداد وبناء القيادات املستقبلية.
• دراسة فرعون ،العنزي والخالدي ( :)2015هدفت الدراسة التعرف إلى استراتيجية ريادية األعمال وعالقتها ومدى تأثيرها في تطوير أنموذج املنظمات
الذكية في شركات االتصاالت املتنقلة بالعراق (زين العراق ،اساسيل ،وكورك) .وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود عالقة
ارتباط معنوية بين استراتيجية ريادية األعمال وتطوير املنظمة الذكية مما يشير إلى أنه كلما تزايد االهتمام واستخدام استراتيجية ريادية األعمال كلما
ارتفعت القدرة ة على تطوير املنظمات الذكية .
• دراسة الوكيل ( :)2015حيث هدفت الدراسة إلى تحديد نوعية العالقة بين نمط ومكونات القيادة اإلستراتيجية بوحدات اإلدارة املحلية بمحافظة
القاهرة والفعالية التنظيمية لهذه الوحدات ،وكذلك التعرف إلى األثر املترتب من نمط هذه القيادة على الفعالية التنظيمية ،حيث أظهرت نتائج
الدراسة أن هناك عالقة معنوية بين نمط القيادة االسراتيجية والفعالية التنظيمية ،وأن دور القيادة االسراتيجية وتحقيق الفعالية التنظيمية
يتطلب وجود الخبرة والتأهيل العلمي املناسبين لدى األفراد ،وأوصت الدراسة بأن على املنظمات حتى ترسخ الفكر القيادي لنمط القيادة
االسرااتيجية ،أن تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة ،ووضع نظم للتحفيز املعنوي واملادي.
ثانيا :الدراسات في البيئة األجنبية:
• دراسة ) ( Ismail, Kanesan and Muhammad, 2018هدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كان تعاون املعلم هو وسيط للقيادة اإلستراتيجية وجودة
التدريس في املدارس ،حيث تم اشراك  300معلم في املدارس الثانوية الرفيعة املستوى في كيالنتان ،ماليزيا .وأظهرت النتائج أن تعاون املعلم هو وسيط
جزئي للمتغير املستقل (القيادة اإلستراتيجية) واملتغير التابع (جودة التدريس) ،وأن القيادة في املدارس قادرة على رفع وتحسين الروح املعنوية للمعلمين
خاصة عندما يظهر املعلمون التزاما كبيرا بعملهم .واوصت الدراسة بضرورة تعزيز املمارسات التعاونية بين املعلمين لتحسين جودة التدريس في
مدارسهم  ،والذي يساعد بدوره على تحسين التميز املدرس ي.
• دراسة ) :(Daud and Hanafi, 2018هدفت الدراسة التعرف إلى تأثير أسلوب قيادة املحيط األزرق على اتخاذ القرارات اإلستراتيجية من خالل الدور
املعدل للذكاء العاطفي ،حيث شملت عينة الدراسة القادة من املستوى املتوسط فأعلى من شركات االرتباط الحكومية املختارة في ماليزيا ،وأهم ما
توصلت إليه الدراسة :وجود تأثير معتدل إيجابي للذكاء العاطفي على العالقة بين أسلوب قيادة املحيط األزرق وصنع القرار االستراتيجي ،كما يمكن
استخدام الذكاء العاطفي كمؤشر لألفراد الذين سيصبحون قادة في مؤسساتهم.
• دراسة ) :(Bilgin, Bilgin and Kilinc, 2017هدفت الدراسة إلى استكشاف كيف وعلى أي مستوى تحقق منظمات املجتمع املدني تطبيقات القيادة
اإلستراتيجية ،يشمل نطاق الدراسة الجمعيات الخيرية التركية التي لها عمليات دولية تحت إسم منظمات املجتمع املدني .وتم جمع البيانات من
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مقابالت مديري املؤسسات الخيرية ،وقد أظهرت النتائج أن مدراء الجمعيات الخيرية ال يملكون أي ممارسات قيادية إستراتيجية لتحديد الهدف
االستراتيجي للمنظمة ،وتنمية رأس املال البشري .لكنهم يسعون بقوة لتطبيق القيادة اإلستراتيجية من أجل استكشاف والحفاظ على الكفاءات
األساسية في املنظمة ،وتوص ي الدراسة بأنه ينبغي أن تلجأ منظمات املجتمع املدني بطريقة مخططة وواعية إلى تطبيق القيادة اإلستراتيجية مما سيوفر
لهم ميزة املنافسة في مجاالت نشاطهم واملسأهمة في أنشطتهم التشغيلية.
• دراسة ( :(Olzak, 2016قدمت هذه الدراسة معلومات قيمة عن فرص وإمكانيات تطبيق ذكاء األعمال في املنظمات ،حيث وفرت املعرفة واالسس
النظرية والتجريبية حول التطوير الشامل لذكاء األعمال في املنظمة ،وقد تم تحديد األهداف البحثية اآلتية :تحديد املفاهيم املتعلقة باستقصاء
املعلومات في املنظمة ،تحديد استخدام استقصاء املعلومات في املنظمة ،تقييم مدى بلوغ املنظمة الستقصاء املعلومات ،بحث واستقصاء العوامل
التي تسمح للمنظمة بتحقيق نجاح ذكاء األعمال وبالتالي الحصول على نتائج أعمال أفضل .ومن أهم نتائج هذه الدراسة هو أن استقصاء املعلومات
قد يكون حافزا التخاذ قرارات أكثر فعالية ،وتحسين العمليات التجارية واألداء التجاري ،وكذلك القيام بأعمال تجارية جديدة.
• دراسة (  : (Silingiene and Skeriene,2016لقد هدفت الدراسة التعرف إلى الروابط بين الذكاء الروحي للقائد وجودة خدمة املنظمة ،حيث كشفت
الدراسة عن نظرة جديدة في التعبير عن القيم الروحية في املنظمات .وقد أظهرت النتائج عن وجود العديد من نقاط االلتقاء بين الذكاء الروحي للقائد
وجودة خدمة املنظمة ،حيث أن كال املفهومين سعيا لتحسين مستوى الفرد ،أحدهما على املستوى الشخص ي ،واآلخر على املستوى املنهي .ويساهم الذكاء
الروحي للقائد إذا ما استخدم من ِقبل قادة املنظمة في األنشطة إلىومية إلى تشكيل قيما وأساليب جديدة تتجلى في سلوك قائد املنظمة وثقافة املنظمة،
ويساعد القائد في فهم تصورات العمالء وتوقعاتهم وإعداد مواصفات أكثر مرونة لجودة الخدمة ،مما يؤدي إلى تغيير وتحسين جودة خدمات املنظمة
املقدمة للعميل على املستويين الفردي والتنظيمي.

اإلطار النظري:
أوال :القيادة اإلستراتيجية
تركز القيادة اإلستراتيجية على بناء مستقبل املنظمة ،وتعمل على االستغالل األمثل للموارد املتاحة املادية والبشرية ،وتعمل على دراسة واقع
املنظمة والتنبؤ باملستقبل تمهيدا لتحقيق رؤية املنظمة ورسالتها ،وذلك من خالل االستفادة من املهارات والقدرات التي يتميز بها القائد االستراتيجي ،والتي
تمكنه من إحداث التغيير لجعل املنظمة متواكبة مع املتغيرات البيئية ،وتمكينها من االستمرار واالزدهار ،وتكمن أهمية القيادة اإلستراتيجية في تحقيقها
للنضج املنظمي من خالل تحسين األداء واكتشاف القيادات اإلستراتيجية واعدادها وتجهيزها ،حيث تعتبر القيادة اإلستراتيجية الركيزة األساسية لنجاح
املنظمات وتطورها ،وتزداد أهميتها في املنظمات العامة وفقا لطبيعة العمل والقوانين والخدمات التي تقدمها هذه املنظمات ،فالقيادة اإلستراتيجية ال
تركز فقط على النتائج في األجل القصير بل تركز أيضا على تعظيم العائد الذي تحققه املنظمة بما يسأهم في نضوجها واستمراريتها على املدى البعيد (عبد
الرحيم.)2019 ،
إن القيادة اإلستراتيجية تنطوي على عملية تأثير تعنى بتيسير وتسهيل أداء املهام الجماعية ،أما ما يمكن للقادة التأثير فيه فيتضمن العديد من
األمور ):(Yukl, 2010, 9, 23
• تفسير األحداث الخارجية من قبل األعضاء.
• اختيار األهداف واالستراتيجيات.
• تخصيص املوارد لألنشطة واألهداف وتحفيز األعضاء لتحقيقها .
• الثقة املتبادلة والتعاون بين األعضاء.
• تنظيم وتنسيق أنشطة العمل.
• التعلم وتبادل املعارف الجديدة من قبل األعضاء ،وتنمية مهاراتهم .
 .1أبعاد القيادة اإلستراتيجية
• الرؤية املستقبلية:
تعتبر الرؤية الواضحة واملقنعة من قبل قيادة املنظمة مفيدة لتوجيه التغيير في املنظمة وحتى يدعم الناس التغيير الجذري في املنظمة يجب أن
يكون لديهم رؤية ملستقبل أفضل بما يكفي لتبرير التضحيات واملصاعب التي يتطلبها التغيير ،إن الرؤية الواضحة لدى قيادة املنظمة تساعد على توجيه
وتنسيق القرارات واإلجراءات آلالف األشخاص الذين يعملون في مواقع متفرقة ،ويجب أن تكون هذه الرؤية بسيطة ،واقعية ،وذات مصداقية ،وتؤكد
على األهداف اإليديولوجية البعيدة بدال من الفوائد امللموسة اآلنية ،فالرؤية يجب ان توفر األمل ملستقبل أفضل واإليمان بأنه سيتم تحقيقه يوما ما .
)(Yukl, 2010, 309-310
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• إدارة التغيير:
يعتبر دور القادة في املنظمة مهم للغاية في التنفيذ الناجح للتغيير التنظيمي املخطط له ،وهذا يؤكد على ضرورة أن يفهم القادة الجانب اإلنساني
للمنظمات الذي يعتبر عامال هاما مقارنة باملوارد والبنية التحتية ).)Bakari, Hunjra & Niazi, 2017
تمثل القيادات اإلدارية القلب املحرك للمنظمات بشكل عام وللتغيير على وجه الخصوص ،وهذا يتطلب من هذه القيادات القدرة على الرؤية
الواضحة للتغيير االستراتيجي ،وكذلك القدرة على مشاركة االخرين لهذه الرؤية لضمان والئهم حتى يصبحوا جزءا ال يتجزأ من عملية التغيير وليس فقط
متأثرين فيها ( جواد وجابر.)2017 ،
• القيادة االبتكارية:
يعد االبتكار واحد من أكثر العوامل أهمية للميزة التنافسية في املنظمات املعاصرة ،ومع ذلك ،ال يشجع القادة دائما سلوكيات املوظفين التي تعتبر
حيوية لالبتكار في املنظمة ).)Kremer, Villamor & Aguinis, 2019
فالقائد املبتكر يتسم باملثابرة ويدرك أهمية االبتكار في العمل ويهتم بأساليب التفكير الجديدة ،وعليه أن يعمل على توظيفها في املنظمة حتى يتسنى
له رفع الكفاءات اإلنتاجية للعاملين معه ،ولديه القدرة على حل املشكالت ،وإدارة األزمـات ( الشهراني .)2018 ،وهناك العديد من التوصيات التي يمكن
تقديمها للمدراء ليصبحوا قادة ابتكار بما في ذلك اإلجراءات والتدخالت املحددة التي يمكن تنفيذها من أهمها :تصميم الفرق بشكل استراتيجي ،وإدارة
التفاعالت مع من هم خارج الفريق ،إضافة إلى ضرورة إظهار الدعم كقائد ،وعرض الدعم التنظيمي ،وكذلك إدارة األداء بشكل فعال ( .(Kremer,
Villamor & Aguinis, 2019

• اليقظة اإلستراتيجية:
تعني اليقظة اإلستراتيجية أن يكون هناك تفكير استراتيجي استباقي كجزء من العمل يمارس من قبل جميع املوظفين في جميع املستويات اإلدارية،
وهو ما يعني في جوهره أن تكون املنظمة متعلمة لتبقى ناجحة ،إن الهدف من اليقظة اإلستراتيجية هو كشف االشارات الخفية والتغيرات املحتملة
والتحوالت العميقة ،التي ترتكز على جمع وتحليل ونشر املعلومات املناسبة والضرورية التخاذ القرارات ،وهذا األمر يحتاج إلى قيادة استراتيجية تدير
العمل بفكر استراتيجي ،ومراقبة التغييرات بشكل دائم الجراء ما يلزم ،وربما استباق األحداث للتقليل من آثارها ،ويمثل ذلك امتيازا تنافسيا بالنسبة
للمنظمة التي تقوم به (الزهيري.)2018 ،
ثانيا :املنظمة الذكية
إن االهتمام باملنظمات الذكية قد أزداد بتأثير الحاجة إلى أن تكون املنظمات أكثر قدرة على التنافس واالستمرار وقد برز دور املنظمات الذكية
كمفهوم معاصر من خالل تطوير االفراد االذكياء داخل املنظمة ،ثم تطوير املنظمة ككل ،وهو ما يستلزم بالدرجة األولى توافر العقول املتميزة بذكائها
وقدرتها على استثمار املوارد ،وتسخيرها لصالح تميز منظماتهم ،اضافة لقدرتها على التعلم ،ألنه ومن خالل التعلم ستتمكن املنظمة من تحقيق أهدافها
وتحقيق االداء املتميز لعامليها وهذه من أهم اسباب تحقيق املنظمة الذكية (راض ي وحسين .)2017 ،ومن القواسم املشتركة بين املنظمات الذكية وجود
قيادة ذكية على املستويين التنفيذي ومجلس اإلدارة ،حيث يقف على رأس كل منظمة ذكية قيادة ذكية  ،وقادة حيويون ومنفتحون ،ولدى هؤالء القادة
ّ
ومنظماتهم نظام إنذار مبكر يمكنهم من البقاء أذكياء وقبل منافسيهم ).)Jackson & Finkelstein, 2005
 .1ابعاد املنظمة الذكية
• التعلم املستمر:
تخلق التغييرات التنظيمية الحاجة إلى بيئات تعلم مستمرة تدعم التطوير الذاتي للموظفين وهذا يفترض أن الناس قادرون ليس فقط على مراقبة
سلوكياتهم ،ولكن أيضا على إدراك السلوكيات والنتائج األكثر مالءمة ومرغوبة ،يحتاج التطوير الذاتي للموظفين إلى االسترشاد باملدراء وأخصائيي املوارد
البشرية الذين يسهلون عملية التعلم من خالل تقديم املالحظات ،التدريب ،واملوارد الالزمة للتنمية ،وتقدم املنظمات التي تنش ئ ثقافات تعلم مستمرة
مكافات للموظفين وذلك الستخدامهم املهارات واملعرفة الجديدة في الوظيفة ،والذي بدوره يعزز وعي املوظفين بالحاجة إلى اكتساب املعرفة واملهارات
والقدرات طوال حياتهم املهنية وقيمتها ).(London & Smither, 1999
• فهم البيئة:
تعرف بيئات التعلم الذكية بأنها بيئات مادية غنية باألجهزة الرقمية ولديها القدرة على التكيف وتعزيز التعلم بشكل أفضل وأسرع )Koper, 2014
) .فاملنظمة الذكية تتمتع كميزة أساسية ،بقدرة تكيف فورية مع الواقع االجتماعي واالقتصادي الذي تعمل فيه ،ومن العناصر التي تضمن القدرة على
التكيف والتي تحدد كون املنظمة ذكية هي :استخدام املعلومات و تكنولوجيا االتصاالت التي تعمل على تحسين العمليات الداخلية ،تسارع وتيرة االبتكار
في السلع والخدمات املقدمة ،والتركيز على القدرة التنافسية لنماذج األعمال الجديدة ).)Calin, Pârgaru & Neacsu, 2015
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• الذكاء الجماعي:
يلعب الذكاء الجماعي وإدارة املعرفة وعملية االبتكار دورا مهما في عاملنا سريع التغير ،واذا ما تم استخدام إدارة املعرفة والذكاء الجماعي من قبل
الشركات كدعم لالبتكار ،فيمكن تحقيق نتائج أكثر كفاءة ،و توفير وقت ومال املنظمات ) .( Svobodová & Koudelková, 2011كما يعتبر بمثابة حافز
حاسم للجهود املبذولة لتعزيز فعإلىة وكفاءة التعلم حيث يخلق االفراد األكثر تعليما وسائل أكثر قوة للتعلم ).)Vengerov, 2011
منهج الدراسة:
 .1نوع الدراسة:
تعد هذه الدراسة أيضا حية من حيث الغرض وذلك لكونها ترتبط بين السبب واألثر ،حيث تهدف إلى دراسة القيادة اإلستراتيجية بأبعادها ودورها
في املنظمة الذكية بأبعادها في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
 .2االستراتيجية املتبعة :لقد اعتمدت الدراسة على إستراتيجية املسح الشامل لإلجابة على أسئلة الدراسة املختلفة.
 .3مجتمع وعينة الدراسة :لقد تكون مجتمع الدراسة من شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ومن مقرها الرئيس ي (رام هللا) ،وفروعها الفرعية
في (طولكرم ،نابلس ،قلقيليه ،سلفيت ،جنين) حيث يعمل في املهام االشرافية في املقر الرئيس ي ( )23موظفا ،وفي الفروع ( )26موظفا ،وبمجموع كلي()49
موظفا.
لقد تم توزيع االستبانات على الفئة املستهدفة ( )49موظفا ،وبعد جمع االستبانات وفرزها تبين ان ( )40استبانة منها صالحة وهي التي خضعت للتحليل
االحصائي.

 .4وحدة املعاينة :تتكون وحدة املعاينة من قادة املهام االشرافية في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
 .5طرائق جمع البيانات:
املصادر الثانوية :تضم الكتب ،الوثائق والنشرات ،اإلحصائيات ،املراجع والدوريات واملجالت ،االطاريح الجامعية وقواعد البيانات املختلفة ،إضافة
للشبكة العنكبوتية ،وقد تم توثيق البيانات واملراجع استنادا لطريقة توثيق نظام جمعية علماء النفس األمريكية ( .)APA, 2010
املصادراألولية :اعتمدت الدراسة في جمع البيانات األولية على اإلستبانة كأداة للدراسة ،ويبين الجداول (1أ1 ،ب) عدد الفقرات لكل متغير في الدراسة.
 .6صحة األداة :للتأكد من صحة أسئلة اإلستبانة املستخدمة في الدراسة ،وقدرتها على قياس ما صممت من أجله تم عرضها على محكمين أكاديميين
ومتخصصين في هذا املجال حيث تم دراسة كافة املالحظات واخذها بعين االعتبار.
 .7ثبات األداة :للتأكد من ثبات األداة تم إجراء اختبار كرونباخ الفا ملتغيرات الدراسة املختلفة ،وتبين الجداول (1أ1 ،ب) قيم كرونباخ الفا املختلفة
للمتغيرات.
جدول (-1أ) :قيم كرونباخ الفا (االتساق الداخلي) للمتغيراملستقل( القيادة االستراتيجية) وأبعادها
املتغير
القيادة االستراتيجية

عدد الفقرات
20

كرونباخ الفا
0.869

الرؤية االستراتيجية
ادارة التغيير

5
5

0.745
0.748

القيادة االبتكارية
اليقظة االسترتتيجية

5
5

0.787
0.704

جدول (-1ب) :قيم كرونباخ الفا (االتساق الداخلي) للمتغيرالتابع( املنظمة الذكية) وأبعادها
عدد الفقرات
16

كرونباخ الفا
0.883

املتغير
املنظمة الذكية
التعليم املستمر
فهم البيئة

5
5

0.762
0.786

الذكاء الجماعي

5

0.811

لقد أظهرت النتائج في الجداول (1أ1 ،ب) أن قيم كرونباخ الفا للقيادة اإلستراتيجية ( )0.869وأبعادها تراوجت بين ( ،)0.787-0.704وللمنظمة
الذكية ( )0.883والبعاد تراوجت بين ( )0.811-0.762حيث جاءت جميعها اكبر من ( ،)0.70وهذا مؤشر على وجود اتساق داخلي عإلى لفقرات متغيرات
الدراسة وموثوقية األداة ،وإمكانية االعتماد عليها إلجراء التحليل اإلحصائي (النجار ،النجار والزعبي.(Sekaran & Bougie, 2010,184) ،)151 ،2018 ،
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 .9اختبارمالئمة النموذج :لقد تم اختيار كل من إختبار اإلرتباط الخطي املتعدد (مصفوفة االرتباط) ،وإختبار االرتباط الذاتي ملعرفة مدى مالئمة بيانات
الدراسة لتحليل االنحدار الخطي.
• اختباراالرتباط الذاتي
يبين جدول (  )2نتائج اختبار االرتباط الذاتي دوربن واتسن
جدول( :)2نتائج اختبار االرتباط الذاتي دوربن واتسن
)(D-W

H0 1
H 0 1- 1
H 0 1- 2
H 0 1- 3
H 0 1- 4

Du

النتيجة

dl

القيمة املحسوبة

القيمة الجدولية العليا

القيمة الجدولية الدنيا

1.661
2.130
2.183
1.667
1.780

1.600
1.544
1.544
1.544
1.544

1.391
1.442
1.442
1.442
1.442

ال يوجد ارتباط ذاتي
ال يوجد ارتباط ذاتي
ال يوجد ارتباط ذاتي
ال يوجد ارتباط ذاتي
ال يوجد ارتباط ذاتي

يبين الجدول ( )2نتائج إختبار (دوربن-واتسون) للكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي بين متغيرات الدراسة املستقلة .حيث بينت النتائج ان جميع
قيم ) (D-Wتقع خارج القيم الدنيا والعليا مما يشير إلى خلو البيانات من مشكلة االرتباط الذاتي وصالحيتها لنموذج االنحدار & (Montgomery, Peck
)Vining, 2006, 477
• اختباراالرتباطات البينية
يبين جدول ( ) 3نتائج اختبار االرتباط الذاتي ملصفوفة املتغيرات املستقلة
جدول ( :)3نتائج اختبار مصفوفة االرتباط الذاتي للمتغيرات املستقلة الفرعية
أبعاد املتغير

الرؤية املستقبلية

ادارة التغيير

القيادة االبتكارية

اليقظة االستراتيجية

الرؤية املستقبلية

1

0.589

0.509

0.380

1

0.567

0.462

1

0.480

ادارة التغيير
القيادة االبتكارية

1

اليقظة االستراتيجية

يبين الجدول ( )3نتائج االرتباطات البينية للمتغيرات الفرعية للمتغير املستقل والتي تراوحت قيمتها بي ( )0.589 -0.380وجميعها أقل من()0.80
وهذا مؤشر على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة )(Montgomery, Peck & Vining, 2006, 118
• اختباراالرتباط الذاتي
يبين جدول ( )4نتائج اختبار معامل تضخم التباين وتوليرنس املتغيرات املستقلة
جدول( :)4نتائج اختبارمعامل تضخم التباين وتوليرنس
معامل تضخم التباين VIF

قيمة توليرنس Tolerance

الرؤية املستقبلية

1.656

0.604

ادارة التغيير

1.880

0.530

القيادة االبتكارية

1.709

0.585

اليقظة االستراتيجية

1.405

0.712

يبين الجدول ( )4ان جميع قيم معامل تضخم التباين  VIFهي أكبر من ( )1وأقل من ( )10وأن جميع قيم  Toleranceهي أكبر من ( )0.10مما يشير
إلى عدم وجود ارتباط خطي بين متغيرات الدراسة ). (Gujarati, 2004, 352-259 ; Sekaran & Bougei, 2010, 351
تحليل البيانات واختبارالفرضيات:
 .1وصف الخصائص الشخصية والديموغر افية
• وصف الخصائص الديموغر افية:
يبين جدول ( )5توزيع أفراد العينة حسب متغيرات (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي)
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جدول( :)5توزيع إفراد العينة حسب متغيرات (الجنس ،العمر ،املؤهل العلمي)
املتغير
الجنس
العمر

املؤهل العلمي

ذكر

التكرار
38

النسبة املئوية
95.0

أنثى

2

5.0

أقل من  30سنة
 -30أقل من  40سنة
 -40أقل من  50سنة
بكالوريوس

8
24
8
29

20.0
60.0
20.0
72.5

11

27.5

ماجستير

املصدر:

من إعداد الباحثان استنادا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي SPSS

• وصف الخصائص الوظيفية:
يبين جدول ( )6توزيع أفراد العينة حسب متغيرات (الخبرة ،املسمى الوظيفي)
جدول( :)6توزيع أفراد العينة حسب متغيرات (الخبرة ،املسمى الوظيفي)
املتغير

التكرار

النسبة املئوية %

40
6

100
15.0

7

17.5

20
7
40
3
17
4
5
11

50.0
17.5
100
7.5
42.5
10.0
12.5
27.5

عدد سنوات الخبرة
أقل من  5سنوات
 -5أقل من  10سنوات
 -10أقل من  15سنة
 15سنة فأكثر
املسمى الوظيفي
رئيس دائرة
رئيس قسم
مدير معرض
مدير منطقة
مدير حسابات

املصدر :من إعداد الباحثان استنادا ملخرجات برنامج التحليل اإلحصائي

 .2األهمية النسبية للمتغيرات
األهمية النسبية :وتم تحديدها وفقا ملقياس ليكرت الخماس ي لبدائل االجابة لكل فقرة واستنادا للمعادلة اآلتية:
األهمية النسبية =

الحد االعلى للبديل– الحد االدنى للبديل
عدد املستويات

5−1
= 3

= 1.33

▪ حيث يعتبر املستوى منخفض اذا بلغ املتوسط الحسابي  -1.00اقل من . 2.34
▪ ويعتبر املستوى متوسط اذا بلغ املتوسط الحسابي  -2.34أقل من . 3.67
▪ كما يعتبر املستوى مرتفع اذا بلغ املتوسط الحسابي .5 - 3.67
• األهمية النسبية للقيادة االستراتيجية
جدول ( :)7األهمية النسبية للقيادة اإلستراتيجية
الرقم
1
2
3
4

الفقرة
القيادة اإلستراتيجية
الرؤية املستقبلية
ادارة التغيير
القيادة االبتكارية
اليقظة اإلستراتيجية

الوسط الحسابي
4.09
4.23
3.94

االنحراف املعياري
-0.510
0.532

الترتيب
-1
4

األهمية النسبية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

4.07
4.13

0.527
0.391

3
2

مرتفعة
مرتفعة

املصدر :من إعداد الباحثان استنادا لنتائج برنامج التحليل اإلحصائي
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• األهمية النسبية للمنظمة الذكية
جدول ( :)8األهمية النسبية لفقرات املنظمة الذكية
الوسط الحسابي
4.14

االنحراف املعياري
--

الترتيب
--

األهمية النسبية
مرتفعة

1
2

فهم البيئة
التعلم املستمر

4.13
4.16

0.473
0.475

3
1

مرتفعة
مرتفعة

3

الذكاء الجماعي

4.14

0.547

2

مرتفعة

الرقم

الفقرة
املنظمة الذكية

املصدر :من إعداد الباحثان استنادا ملخرجات برنامج  SPSSللتحليل اإلحصائي

اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :H01 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها (الرؤية املستقبلية ،إدارة
التغيير،القيادة االبتكارية ،اليقظة اإلستراتيجية ) في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة (التعلم املستمر ،فهم البيئة ،الذكاء الجماعي) في شركة
االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
وقد تم تحليل الفرضية استنادا إلى تحليل االنحدار الخطي املتعدد املتدرج:
جدول(9أ) :نتائج ملخص النموذج وتحليل التباين للفرضية الرئيسية األولى
النموذ
ج

القيادة االستراتيجية

ملخص النموذجc

R

R2

1

اليقظة اإلستراتيجية

a 0.512

0.262

2

اليقظة اإلستراتيجية والقيادة االبتكارية

b 0.594

0.353

Model

تحليل التباينc

F

13.478
10.093

Df

1
2

*Sig F
a 0.001
b 0.000

 :aاملتنبئ :اليقظة االستراتيجية.

: bاملتنبيء :اليقظة االسترتتيجية ،القيادة االبتكارية.
: cاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

يبين جدول (9أ) وفي النموذج األول أن قيمة معامل التحديد ) ( R2 =0.262وان قيمة ) (F=13.478عند مستوى ) (Sig=0.001وهذا يعني أن
اليقظة اإلستراتيجية قد فسرت ما نسبته ( )%26.2من التباين في املنظمة الذكية ،كما يتبين في النموذج الثاني أن قيمة معامل التحديد )(R2 =0.353
وان قيمة ) (F=10.093عند مستوى ) (Sig=0.000وهذا يعني أن اليقظة اإلستراتيجية والقيادة االبتكارية معا قد فسرا ما نسبته ( )%35.3من التباين في
املنظمة الذكية ،وهذا يؤكد معنوية االنحدار عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05في النموذجين.
جدول(9ب) :نتائج املعامالت للفرضية الرئيسية األولى
الرقم

النموذج
Model

1
2

جدول املعامالت Coefficientsa

اليقظة اإلستراتيجية
اليقظة اإلستراتيجية
القيادة االبتكارية

ß

0.512
0.346
0.344

 Tاملحسوبة
3.671
2.299
2.283

*Sig T

0.001
0.027
0.028

: aاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

كما يتبين من نتائج جدول املعامالت (9ب) في النموذج األول والثاني أن جميع قيم بيتا ،عند قيم ) (tاملختلفة معنوية وتتراوح بين ()0.028-0.001
في النموذجين وهذه تثبت معنوية املعامالت.
وبناء على ما سبق ال تقبل الفرضية الصفرية الرئيسية األولى وتقبل الفرضية البديلة القائلة " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( P
 )≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها (الرؤية املستقبلية ،إدارة التغيير،القيادة االبتكارية ،اليقظة اإلستراتيجية) في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة (التعلم املستمر ،فهم البيئة ،الذكاء الجماعي) في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".
وينبثق عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية اآلتية :وقد تم استخدام تحليل االنحدارالخطي البسيط الختبارالفرضيات الفرعية.
الفرضية الفرعية األولى :H01-1 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للرؤية املستقبلة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
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جدول ( :)10نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط للفرضية الفرعية األولى
املتغير
التابع

املنظمة
الذكية

ملخص النموذج
Model Summeryb

جدول املعامالت
Coefficientsb

تحليل التباين
ANOVAb

r
معامل اإلرتباط

 r2معامل
التحديد

F
املحسوبة

a 0.422

0.178

8.226

Df
درجة
الحرية
1

*Siga F

املتغير املستقل

β

T
املحسوبة

Sig
*T

0.007

الرؤية
املستقبلية

0.422

2.868

0.007

 :aاملتنبئ :الرؤية املستقبلية.
: bاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

توضح نتائج الجدول ( )10ان قيمة معامل التحديد ( )r2لبعد الرؤية املستقبلية لقادة املهام االشرافية في شركة جوال قد بلغ ( )0.178وهذا يعني
ان بعد الرؤية املستقبلية قد فسر ما مقداره ( )%17.8من التباين في املنظمة الذكية ،ومن جدول تحليل التباين تين ان قيمة  Fتساوي ( )8.226عند
مستوى ثقة ( )0.007وعد درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية اإلنحدار عند مستوى معنوية ( .)P≤ 0.05
كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة  ßتساوي (  )0.422وان قيمة  tتساوي ( )2.868عند مستوى ثقة ( )0.007وهذا يؤكد معنوية املعامل عند
مستوى معنوية ( .) P≤ 0.05
وبناء على ما سبق ،ال تقبل الفرضية العدمية الفرعية األولى وتقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص على أنه " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للرؤية املستقبلة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".
الفرضية الفرعية الثانية :H01-2 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05إلدارة التغيير في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
جدول ( :)11نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط للفرضية الفرعية الثانية
املتغيرالتابع

املنظمة الذكية

ملخص النموذج
Model Summeryb
r
معامل
اإلرتباط
a 0.484

جدول املعامالت
Coefficientsb

تحليل التباين
ANOVAb

 r2معامل
التحديد

F
املحسوبة

0.234

11.625

Df
درجة
الحرية
1

*Siga F

املتغيراملستقل

β

T
املحسوبة

Sig
*T

0.002

ادارة التغيير

0.484

3.410

0.002

 :aاملتنبئ :ادارة التغيير.
: bاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

توضح نتائج الجدول ( )11ان قيمة معامل التحديد ( )r2لبعد ادارة التغيير لقادة املهام االشرافية في شركة جوال قد بلغ قد بلغ ( )0.234وهذا يعني
ان بعد ادارة التغيير قد فسر ما مقداره ( )%23.4من التباين في املنظمة الذكية ،ومن جدول تحليل التباين تين ان قيمة  Fتساوي ( )11.625عند مستوى
ثقة ( )0.002وعد درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية اإلنحدار عند مستوى معنوية ( .)P≤ 0.05
كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة  ßتساوي (  )0.484وان قيمة  tتساوي ( )3.410عند مستوى ثقة ( )0.002وهذا يؤكد معنوية املعامل عند
مستوى معنوية ( .) P≤ 0.05
وبناء على ما سبق ،ال تقيل الفرضية العدمية الفرعية الثانية وتقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص على أنه " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05إلدارة التغيير في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".
الفرضية الفرعية الثاالثة :H01-3 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة االبتكارية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
جدول ( : )12نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط للفرضية الفرعية الثالثة
املتغير التابع

املنظمة
الذكية

ملخص النموذج
Model Summeryb
 r2معامل
r
معامل اإلرتباط
التحديد
a 0.510

0.281

F
املحسوبة
13.392

تحليل التباين
ANOVAb
Df
درجة الحرية
1

*Siga F

املتغير املستقل

0.001

القيادة
االبتكارية

جدول املعامالت
Coefficientsb
T
β
املحسوبة
0.510

3.660

Sig
*T
0.000

 : aاملتنبئ :القيادة االبتكارية.
: bاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية
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توضح نتائج الجدول ( )12ان قيمة معامل التحديد ( )r2لبعد القيادة االبتكارية لقادة املهام االشرافية في شركة جوال قد بلغ قد بلغ ( )0.281وهذا
يعني ان بعد اللقيادة االبتكارية قد فسر ما مقداره ( )%28.1من التباين في املنظمة الذكية ،ومن جدول تحليل التباين تين ان قيمة  Fتساوي ()13.392
عند مستوى ثقة ( )0.001وعد درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية اإلنحدار عند مستوى معنوية ( .)P≤ 0.05
كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة  ßتساوي ( )0.510وان قيمة  tتساوي ( )3.660عند مستوى ثقة ( )0.000وهذا يؤكد معنوية املعامل عند
مستوى معنوية ( .) P≤ 0.05
وبناء على ما سبق ،ال تقبل الفرضية العدمية الفرعية الثالثة وتقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص على أنه " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة االبتكارية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".
الفرضية الفرعية الرابعة :H01-4 :ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05لليقظة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية
بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.
جدول ( :)13نتائج تحليل اإلنحدارالخطي البسيط للفرضية الفرعية الرابعة
املتغيرالتابع

ملخص النموذج

تحليل التباين

جدول املعامالت

Model Summeryb

ANOVAb

Coefficientsb

معامل اإلرتباط

 r2معامل
التحديد

املحسوبة

F

a 0.512

0.262

13.478

r

املنظمة
الذكية

Df

درجة
الحرية
1

*Siga F

املتغيراملستقل

β

املحسوبة

T

Sig
*T

0.001

اليقظة
اإلستراتيجية

0.512

3.671

0.001

 :aاملتنبئ :اليقظة االستراتيجية.
: bاملتغير التابع :تحقيق املنظمة الذكية

توضح نتائج الجدول ( )13ان قيمة معامل التحديد ( )r2لبعد اليقظة اإلستراتيجية لقادة املهام االشرافية في شركة جوال قد بلغ قد بلغ ()0.262
وهذا يعني ان بعد اليقظة اإلستراتيجية قد فسر ما مقداره ( )%26.2من التباين في املنظمة الذكية ،ومن جدول تحليل التباين تين ان قيمة  Fتساوي
( )13.478عند مستوى ثقة ( )0.001وعد درجة حرية ( )1وهذا يؤكد معنوية اإلنحدار عند مستوى معنوية ( .)P≤ 0.05
كما يتبين من جدول املعامالت ان قيمة  ßتساوي (  )0.512وان قيمة  tتساوي ( )3.671عند مستوى ثقة ( )0.001وهذا يؤكد معنوية املعامل عند
مستوى معنوية ( .) P≤ 0.05
وبناء على ما سبق ،ال تقبل الفرضية العدمية الفرعية الرابعة وتقبل الفرضية الفرعية البديلة التي تنص على أنه " :يوجد أثر ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05لليقظة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال".

النتائج والتوصيات
النتائج
• أظهرت نتائج الدراسة أن الذكور يشكلون ما نسبته ( )%95من عينة الدراسة حيث تفوق هذه النسبة نسبة اإلناث والتي بلغت ( ،)%5ويعزو الباحثان
هذا إلى عدة أمور منها ساعات العمل الطويلة ،العمل امليداني ،وارتباط اإلناث باالعباء العائلية بعد الزواج .أما ما يتعلق باملؤهل العلمي فان حملة
البكالوريوس تفوق نسبتهم حملة املاجستير بقيمة تبلغ ( ،)%72.5كما تشير نتائج الدراسة أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من الفئة العمرية (-30
 )40سنة ويشكلون ما نسبته (.)%60
• تشير نتائج الدراسة بان األهمية النسبية للقيادة اإلستراتيجية جاءت بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي قدره ( )4.09وقد جاء باملرتبة األولى متغير الرؤية
املستقبلية وبأهمية نسبية مرتفعة ،ومتغير ادارة التغيير جاء في املرتبة األخيرة ،وهذا يتطلب من االدارة العليا وعلى الرغم من اهتمامها املرتفع بالقيادة
اإلستراتيجية للشركة إال أن عليها أن تولي اهتماما اكبر إلدارة التغيير في الشركة وبشكل أكثر فعالية.
• تشير نتائج الدراسة أن األهمية النسبية ملتغير املنظمة الذكية كانت بدرجة مرتفعة وبوسط حسابي ( ،)4.14وقد جاء باملرتبة األولى التعلم املستمر
وبأهمية نسبية مرتفعة ،وهذا يبين أن إدارة الشركة تهتم بتطوير موظفيها وتعتبر ذلك اولوية بالنسبة لها ،في حين أن فهم البيئة جاء في املرتبة األخيرة
وبأهمية نسبية مرتفعة ،وتتفق األهمية النسبية املرتفعة للتعلم التنظيمي مع دراسة راض ي وحسين ( )2017والتي توصلت إلى أن قدرة املنظمة على
تحقيق امليزة التنافسية تعتمد على طاقتها في التعلم.
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وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة اإلستراتيجية بأبعادها مجتمعة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في
شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ".وهو ما يتفق جزئيا مع دراسة فرعون ،العنزي والخالدي ( )2015والتي توصلت إلى أنه كلما تزايد
االهتمام باستخدام استراتيجية ريادية األعمال كلما ارتفعت القدرة ة على تطوير املنظمة الذكية.
بينت نتائج الفرضية الفرعية األولى وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للرؤية املستقبلة في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها
مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال" .وهو ما يتفق مع دراسة طوالن ) )2016والتي أكدت بضرورة وجود رؤية واضحة بشأن
إعداد وبناء القيادات للوصول إلى املنظمة الذكية.
وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05الدارة التغيير في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية جوال" .وتتفق النتيجة مع توصيات دراسة أحمد وإسماعيل ( )2018والتي اكدت بضرورة منح الصالحيات واملسؤوليات لألفراد العاملين
من اجل مواجهة التغيرات والقدرة على االستجابة السريعة لها مما يعزز قدرة املنظمة للتحول إلى منظمة ذكية.
وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05للقيادة االبتكارية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية جوال".
وجود أثر ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )P ≤ 0.05لليقظة اإلستراتيجية في تحقيق املنظمة الذكية بأبعادها مجتمعة في شركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية جوال".

االستنتاجات:
• تولي شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال اهتماما كبيرا بالقيادة اإلستراتيجية للشركة ،وتعمل على اعداد قيادات مستقبلية شابة وتشجع
على ثقافة العمل الجماعي.
• تهتم شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال بتطوير قدرات ومهارات املوظفين وتحرص على استمرارية تعلمهم سعيا وراء التحسين املستمر لهم
مما ينعكس إيجابا على اداء الشركة بشكل عام.
• تولي شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال عناية كبيرة ملراقبة التطورات والتغيرات التكنولوجية وكذلك تطور احتياجات املستهلكين والتصرف
بالوقت املناسب ملواجهة هذه التغيرات والتطورات.
• تحتاج شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال إلى بذل جهدا اكبر من أجل إدارة التغيير في الشركة حتى تصبح أكثر فعالية.
التوصيات:
• ضرورة االهتمام بإشراك املوظفين عند وضع أي خطة للتغيير وتوفير جو تنظيمي محفز من أجل إحداث التغيير املطلوب في شركة االتصاالت الخلوية
الفلسطينية جوال.
• التركيز على سياسة شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال املتعلقة بدعم التشارك املعرفي بين املوظفين ،حيث يجب أن يكون لدى إدارة الشركة
دعم مخطط لعملية نقل وتشارك املعرفة بين موظفيها وفي مختلف فروع الشركة.
• تشجيع املوظفين على الحديث بحرية ،وتقبل االنتقادات واالراء املعارضة لبعض سياسات شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال ،دون أن
يكون لذلك أي انعكاسات سلبية على املوظفين ،ويمكن تشجيعهم من خالل عقد لقاءات دورية مع املوظفين لضمان زيادة التفاعل ،وكذلك من خالل
اشراكهم في حل املشكالت التي تواجه الشركة.
• ضرورة أن يتوفر لدى شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال رؤية واضحة ألهداف ونتائج التغيير واطالع موظفي الشركة عليها.
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Abstract: The study aimed to identify the role of strategic leadership on achieving smart organization in Jawwal
company for Palestinian cellular communications, due to the importance of strategic leadership in the success of
organizations, and its role in achieving smart organizations, and enhance the opportunities for them to make
progress against other competing organizations. Represents the study population of the Palestinian cellular
telecommunication company Jawwal.
To achieve the objectives of the study, the researchers developed the study tool (questionnaire), which consisted of
(35) paragraphs, and targeted the leaders of the supervisory tasks in this company.
The study found that there is a statistically significant effect at the level of significance (P≤0.05) of strategic
leadership with its dimensions on achieving the smart organization with its combined dimensions.
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