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 :مقدمة
عمال فكر الستراتيجي لألشهدت السنوات األخيرة تطوراا هائالا في الفكر اإلداري بشكل عام، وال

حيث تلعب المنظمات  ،، مما أدى إلى تراكم معرفي وخبرة عملية واسعة لمنظمات األعمالبشكل خاص
 ة العامة،ي الحيافبارزاا ومهماا في الحياة القتصادية على المستوى العالمي، لما لذلك من تأثير الريادية دوراا 

 وما تشهده اليوم من تطورات وتغيرات أثرت في أداء كثير من منظمات األعمال.
ركيز وقد برزت الريادة الستراتيجية كمدخل لتطوير المنظمات، وهو أسلوب حديث يقوم على أن الت

يجية منظمة يكون على البتكار كوحدة للتطوير وليس على األفراد؛ حيث تتبنى المنظمة خطة استراتفي ال
مات وآليات تغيير تنقلها من وضع الركود إلى مصاف المنظمات الرائدة في أعمالها، وحتى تستطيع المنظ

على تطبيق  -ملحوظةبصورة –الكبيرة التعامل والتكيف مع التغيرات المختلفة التي تحدث حولها، عملت 
اهج ه المنوقد كانت الريادة الستراتيجية أحد هذ مناهج إدارية تتصف بقدر كبير من البتكارية والمؤسسية.

ة" وفي راتيجيالتي تم استخداُمها للتعامل مع البيئة التنظيمية للمنظمات، ويطلق عليها مصطلح "الريادة الست
تع بها تي تتمتنظيمية"؛ في محاولة لتحقيق التكامل بين نقاط القوة البعض األدبيات "الريادة الستراتيجية ال

 لقدراتالمشروعات الصغيرة، مثل: )القدرة على البتكار، المرونة، التشبيك، والقرب من األسواق( وبين ا
في  كن شكو مالسوقية والموارد المختلفة التي تتمتع بها المنظمات الكبيرة، على الرغم مما أحاط هذا المنهج 

 .(227: 2011)القحطاني،  إمكانية نجاحه
 ويمكن مالحظة أن الباحثين قد انتقلوا من البحث في مجال الريادة كمدخل للتطوير في بداية

، لمنظمةالثمانينات من القرن الماضي من دراسة الريادة على مستوى الفرد إلى دراسة الريادة على مستوى ا
ن المنظمات لموجة من التغيرات السريعة في مختلف المجالت وقد كان ذلك نتيجة لتعُرض الكثير م

ظيماتها اخل تنالتكنولوجية والجتماعية والقتصادية، دفعتها نحو ضرورة إيقاظ الروح الريادية الستراتيجية د
(Thornberry, 2006: 1) . 

ممة ت المصواللتزامان الربط بين الريادة والستراتيجية أصبح أكثر تداولا في األعمال والقرارات إ
لتعلم يجابيات فوق المعدل، والتحالفات الخارجية، والموارد وااإللتحقيق األداء المتميز والحصول على 

وليد ياا بتالتي تلتزم جد منظمةبأنها ظاهرة تبرز على مستوى ال ظمةنالم التنظيمي، واإلبداع، وُتعد ريادية
ظمة، مرتبطة بتنافسية تلك المن لتحقيق أهمية استراتيجيةالبتكارات واإلبداعات الجذرية والتراكمية 

 ه جميعالريادية قادرة على دعم البتكارات بشكل نظامي ومستمر، والسلوك الريادي تحتاج فالمنظمات
  .(669: 2016)عطوف،  في بيئة شديدة التنافسلتواكب التطور  المنظمات

 لية تكاملية تتضمن أنشطة مخططة وشاملةفيه أن عملية تطوير األداء المؤسسي عم كومما ل ش
 للمنظمة تتم وفق استراتيجيات واضحة ورؤية صحيحة سعياا لتحقيق أهداف المنظمة.

واألداء المؤسسي مجاٌل واسع يتضمن عدة مكونات منها الهيكل التنظيمي، وتصميم العمل،         
رية، واألهداف، والبيئة، وبالرغم مما تقدم فإن والموارد البشرية، والتكنولوجيا المستخدمة، والمهارات اإلدا
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التعبير عن األداء المؤسسي مرتبط بمدى اإلنجاز، وبالتالي النجاح الذي تحققه المنظمات في إنجازها 
 (. 110: 2013ألهدافها )المحاسنة، 

؛ الغةٌ بميٌة واألداء المؤسسي هو انعكاس لتعلق المؤسسات بأهدافها وقدرتها على إنجازها، وله أه        
موض ألنه ينقل العمل من إنجاز تلك األهداف الفردية إلى جماعية، ومن العفوية إلى التخطيط، ومن الغ

 (.4 :2014إلى الوضوح، ومن محدودية الموارد والتأثير إلى تعددية الموارد وسعة التأثير )أبو حسنة، 
زيادة تشكيل الثقافة المجتمعية، و  وحيث أن منظمات اإلعالم المطبوع لها دور مهم جداا وفاعل في

ي الوعي، وتسليط الضوء على القضايا الهامة المتعلقة بالمجتمع، وذلك لما تقدمه من مواد مطبوعة ف
مختلف المجالت، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، لذا برزت الحاجة إلى تطوير األداء المؤسسي 

 مجابهةاجات المطلوبة لُمخرج مطبوع قادر على المنافسة و ليكون ديناميكياا ومتجدداا، بحيث يلبي الحتي
 ي، لكنالتحديات الكثيرة والمتعددة التي تواجه اإلعالم المطبوع والوصول إلى التميز في األداء المؤسس

الثبات، قرار و استدامة هذا التميز ُيواَجه عادة بالتغير السريع في البيئة المحيطة بالمنظمات بسبب عدم الست
 لسريع.ك تحاول هذه المنظمات امتالك مجموعة من القدرات والموارد لكي تستطيع مواجهة هذا التغير اولذل

يادة ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الريادة الستراتيجية ومن خالل ربطها بين الر 
 لتنميةتحسين أوجه ا الستراتيجية وتطوير جودة األداء المؤسسي، والدعم المناسب لنشوئها وتطورها وبين

 العملو  المختلفة ل سيما القتصادية والجتماعية وتحقيق النظام وتحسين أداء منظمات اإلعالم المطبوع
جتمع حيث قدمت منظمات اإلعالم المطبوع نموذجاا رائعاا في التقدم المعرفي للم ،على تطويرها وتقدمها

 دم لمواكبة المنظمات العربية واألجنبية. الفلسطيني، وأخذت باألساليب الحديثة من أجل التق
 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها: -أوالا 
عدداا من  في فلسطين خاصةُتواجه المؤسسات اإلعالمية عامة ومؤسسات الصحافة المطبوعة 

ست برة لي، إل أن العاعلى الستجابة المثلى المتوقعة منه ةغير قادر  االمشكالت التي تمثل تحديات تجعله
ن م، أو الحد  جود هذه المشكالت، ولكن في معرفتها، وتشخيص عللها وأسبابها، ثم العمل على حلهافي و 

 آثارها السلبية، وبذل الجهود المستمرة للبحث عن بدائل جديدة، أو مخارج للتغلب عليها.
ي دور الريادة الستراتيجية في تحسين جودة األداء المؤسسي فلى عفهذه الدراسة تحاول التعرف 

، وفي إطار قيام الباحث بدراسة بعض الظواهر التي من الممكن مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين
 الباحث قام أن تعزز من مشكلة الدراسة، والتي تمثل دعماا وتوضيحاا ألسباب القيام بهذه الدراسة، فقد

قاط القوة والضعف المتعلقة يمكن من خاللها الوقوف على أهم ن أولية استكشافية بإعداد استبانة كدراسة
األداء المؤسسي" في مؤسسات الصحافة المطبوعة، وفي سبيل الوصول في " بالقضية البحثية والتي تتمثل

بهذه الستبانة إلى الصورة التي تتحقق من خاللها األهداف المطلوبة من البحث، قام الباحث بالطالع 
ضوع الدراسة، إلى أن وصلت الستبانة في صورتها على مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بمو 
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( موظفاا يعملون في عدد من 20األداء المؤسسي، وتم توزيع الستبانة على )ب( فقرة تتعلق 12النهائية إلى )
المؤسسات المبحوثة لستطالع آرائهم حول القضية البحثية لهذه الدراسة، وقد تم استرداد الستبانات بشكل 

 ( التالي:1م نتائجها كما هي موضحة بالجدول رقم )وكانت أه ،كامل
 

 (: يوضح نتائج الدراسة االستكشافية1جدول رقم )
 

الوسط  لفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي %

ترتيب 
 الفقرة

1. 
يتسمممممم الهيكمممممل التنظيممممممي فمممممي المؤسسمممممة بوضممممموح األدوار 

 3 64.4 1.82 3.22 والمسؤوليات.

 5 62.6 1.77 3.13 بتطبيق نظام تقييم األداء بموضوعية. دارة المؤسسةإتقوم  .2

3. 
على ضمان كفاءة استثمار الموارد  إدارة المؤسسةتحرص 
 المتاحة.

3.16 1.79 63.2 4 

4 
 لبتطمممموير كادرهمممما البشممممري مممممن خممممال إدارة المؤسسممممةتقمممموم 

 البرامج التدريبية.
3.38 1.91 67.6 1 

5. 
ياسات الختيار والتعيين من خالل س إدارة المؤسسةتتبع 

 وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
3.33 1.88 66.6 2 

6. 
الحوافز لتحسين األداء الوظيفي  إدارة المؤسسةتستخدم 

 للعاملين. 
2.94 1.66 58.8 9 

7. 
تتميز أنظمة المعلومات المستخدمة بالحداثة ومواكبة 

 للتطور التكنولوجي.
3.11 1.76 62.2 6 

8. 
مات يتم استخدام البرامج والتقنيات الحديثة في إدارة المعلو 

 في المؤسسة.
6.03 1.71 60.6 7 

يتم إجراء بحوث ودراسمات لمعالجمة المشمكالت التمي تواجمه  9
 المؤسسة.

2.61 1.48 52.2 12 

10. 
يمممممات ملنمممممماذج وأنظممممممة لتطممممموير الع إدارة المؤسسمممممةتعتممممممد 

 الداخلية.
2.94 1.66 58.8 9 

11. 
يتممموفر بيئمممة عممممل مالئممممة لتشمممجيع العممماملين علمممى المبمممادرة 

 والبتكار.
2.88 1.63 57.6 11 

12. 
تعمممل إدارة المؤسسممة علممى تحسممين جممودة مسممتوى خممدماتها 

 باستمرار.
3.96 1.6 59.2 8 

  61.1 1.73 3.05 جميع الفقرات معاا 
( توصل الباحث إلى مجموعة من 1) من خالل تحليل الدراسة االستكشافية كما هو موضح في جدول رقم 

 الظواهر التي تعزز من مشكلة الدراسة وهي:
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مؤسسممممات الصممممحافة فممممي  المؤسسمممي واقممممع األداء عينمممة يممممرون أن( مممممن ال%61.1) ظهمممرت النتممممائج أنأ .1
، وهمذا يعنمي أن هنماك عمدم موافقمة ممن قبممل متوسمط فمي المؤسسمات ممن وجهمة نظمر العماملين المطبوعمة

ا المحممور مممما يممدل علممى وجممود قصممور فممي جممودة األداء المؤسسممي فممي مؤسسممات أفممراد العينممة علممى هممذ
 .الصحافة المطبوعة

تحسمين جمودة مسمتوى خمدماتها  فميمؤسسمات الصمحافة المطبوعمة  اتضعف أداء إدار أشارت النتائج إلى  .2
 باسممممتمرار، ول تسممممتطيع تمممموفير بيئممممة عمممممل مالئمممممة لتشممممجيع العمممماملين علممممى المبممممادرة والبتكممممار بالشممممكل

 المطلوب.
ى ات بمسمتو يتم اسمتخدام البمرامج والتقنيمات الحديثمة فمي إدارة المعلوممات فمي المؤسسم هأوضحت النتائج أن .3

 .متوسط، باإلضافة إلى اعتمادها نماذج وأنظمة لتطوير العمليات الداخلية
فة إلممى حمموافز التممي تقممدمها المؤسسممات لتحسممين األداء المموظيفي للعمماملين، باإلضمماال فبينممت النتممائج ضممع .4

 .وجود ضعف في إجراء بحوث ودراسات لمعالجة المشكالت التي تواجه مؤسسات الصحافة المطبوعة
 

 وبناءا على ما تقدم فإنه يمكن للباحث صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس التالي:
في  ةطبوعدور الريادة االستراتيجية في تحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المما 

 ؟ظر العاملينمن وجهة ن فلسطين
 

 وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية هي:
لريادية، اثقافة مدى توافر متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية )القيادة الريادية، التفكير الريادي، الما  .1

 ن؟وجهة نظر العاملي إدارة الموارد بشكل استراتيجي( في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من
في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر المؤسسي  جودة األداء مستوى ما  .2

 العاملين؟
سات متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية وتحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسهل يوجد عالقة بين  .3

 الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين؟
 ثر لمتطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في تحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسساتهل يوجد أ .4

 الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين؟
حول المبحوثين  في استجابة α) ≥ 0.05معنوية ) ى فروق ذات دللة إحصائية عند مستو توجد هل  .5

الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في مؤسسات 
في، سنوات الخدمة، باختالف خصائصهم الشخصية )النوع، المؤهل العلمي، المسمى الوظيالعاملين 
 (؟المؤسسة



 
 

 
7 

 
 دور الريادة االستراتيجية في تحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين

 

حول المبحوثين  في استجابة α) ≥ 0.05معنوية ) ى توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستو هل  .6
الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين  متطلبات جودة األداء المؤسسي في مؤسسات

 باختالف خصائصهم الشخصية )النوع، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة، المؤسسة(؟
 
 أهداف الدراسة:  -ثانياا 
دور الريمممممممادة السمممممممتراتيجية فمممممممي تحسمممممممين جمممممممودة األداء دف همممممممذه الدراسمممممممة إلمممممممى الكشمممممممف عممممممن تهمممممم  

 من خالل تحقيق األهداف التالية: الصحافة المطبوعة في فلسطين المؤسسي في مؤسسات
مؤسسمممممممممات الصمممممممممحافة ممممممممممدى تمممممممموافر متطلبمممممممممات تطبيمممممممممق الريمممممممممادة السممممممممتراتيجية فمممممممممي التعممممممممرف إلمممممممممى  .1

 .المطبوعة في فلسطين
 في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين. جودة األداء المؤسسيبيان مستوى  .2
تطبيممممممق الريممممممادة السممممممتراتيجية وتحسممممممين جممممممودة األداء  متطلبمممممماتالكشممممممف عممممممن طبيعممممممة العالقممممممة بممممممين  .3

 المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين.
متطلبممممممممات تطبيممممممممق الريممممممممادة السممممممممتراتيجية فممممممممي تحسممممممممين جممممممممودة األداء المؤسسممممممممي فممممممممي تحديممممممممد أثممممممممر  .4

 مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين.
ق الريادة الستراتيجية في مؤسسات حول متطلبات تطبيالمبحوثين  في استجابات فروق معرفة ال .5

الصحافة المطبوعة في فلسطين باختالف خصائصهم الشخصية )النوع، المؤهل العلمي، المسمى 
 الوظيفي، سنوات الخدمة، المؤسسة(.

حول جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة المبحوثين  في استجابات فروق معرفة ال .6
هم الشخصية )النوع، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات في فلسطين باختالف خصائص

 الخدمة، المؤسسة(.
توصيات ومقترحات تساعد مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين على تطبيق الريادة تقديم  .7

 مدخل لتحسين جودة األداء المؤسسيالستراتيجية ك
 الدراسة:  أهمية -ثالثاا 

شفها ية موضوعها والنتائج التي ستقدمها والحقائق التي ستكتتكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهم
في  ، وعلى متخذي القراراتمؤسسات الصحافة المطبوعةفائدة العلمية والعملية على والتي سوف تعود بال

 ، ويمكن تفصيلها على النحو التالي: المبحوثة المؤسسات
 :(النظرية) العلمية األهمية .1
 الريادة دراسة من اإلثراء العلمي الذي تضيفه في مجالت مفاهيم تبرز األهمية العلمية لهذه ال

متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في تحسين جودة  دور المؤسسي، وتوضيح الستراتيجية، واألداء
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األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين، حيث تواجه مؤسسات الصحافة 
 األداء.لتحسين جودة الكفاءة ب رفع لظروفاا وتحديات تتط المطبوعة

 داء ة، واألالريادة الستراتيجيات ومعلومات في مجال تفيد هذه الدراسة وتوفر للباحثين والدارسين بيان
 من خالل ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات.  المؤسسي،

 :(التطبيقيةالعملية )األهمية  .2
 فيممممد والتممممي قممممد ت وصمممميات التممممي تخممممرج بهمممماتكمممممن أهميممممة هممممذه الدراسممممة فممممي مممممدى تحقيممممق وتطبيممممق الت

 .مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين
 كاسمممممممتراتيجية جديمممممممدة للتغييمممممممر لمممممممدى صمممممممانعي تطبيمممممممق الريمممممممادة السمممممممتراتيجية  ف بمتطلبممممممماتالتعريممممممم

، ومممممما لمممممه مممممن تغييمممممر سمممممريع و يجمممممابي عي الخطمممممط فممممي مجمممممال الصمممممحافة المطبوعممممةالقممممرارات وواضممممم
 .سي في المؤسسات المبحوثةي المؤسلالرتقاء باألداء اإلدار 

  بصممممممورة جذريممممممة  مؤسسممممممات الصممممممحافة المطبوعممممممةالعمممممممل علممممممى تغييممممممر واقممممممع األداء المؤسسممممممي فممممممي
والبممممممدء مممممممن جديممممممد بممممممما يالئممممممم الخبممممممرات والكفمممممماءات المتمممممموفرة، وبممممممما يسمممممممو بمؤشممممممرات األداء عممممممن 

 طريق تطبيق هذه الستراتيجية.
  مؤسسممممممممات فممممممممي  والجهممممممممات المسممممممممؤولةليمممممممما لمممممممملدارات العمممممممممن الممكممممممممن أن تقممممممممدم الدراسممممممممة الحاليممممممممة

والتمممممممي  الريمممممممادة السمممممممتراتيجيةبتطبيمممممممق  الهتممممممممامأهميمممممممة المعلوممممممممات ببيمممممممان الصمممممممحافة المطبوعمممممممة 
 ىالكامنمممممممة لمممممممدواسمممممممتخراج الطاقمممممممات  ،فمممممممي العممممممممل تطممممممموير األداء المؤسسممممممميدورها تعممممممممل علمممممممى بممممممم

ى تحقيمممممق ، والمممممذي يمممممنعكس بمممممدوره علممممممؤسسمممممات الصمممممحافة المطبوعمممممة فمممممي فلسمممممطينالعممممماملين فمممممي 
، وكمممممممممذلك القيممممممممام بواجبممممممممماتهم اإلداري دم والمنافسممممممممة فمممممممممي المجممممممممال والتقممممممممم العمممممممممام للمؤسسممممممممات النفممممممممع

 وخدماتهم تجاه المجتمع بشكل أفضل.
 
 الدراسة: متغيرات -رابعاا 
  المتغير المستقل: .1

التفكير الريادي، الثقافة الريادية،  قبول المخاطرة، متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية )القيادة الريادية،
كوين  ؛2017وقد اعتمد الباحث على كل من دراسة )األيوبي، . دارة الموارد بشكل استراتيجي(إ

في  (Chang & Wang, 2013؛ Sokolova, 2011 ؛2014والمختار،  ؛ فتحي2017والكعبي،
 .تحديد متغيرات الدراسة

 المتغير التابع: .2
دراسة جودة األداء المؤسسي في منظمات الصحافة المطبوعة في فلسطين، وقد تم العتماد على 

 (.2013؛ أبو كريم، 2014؛ المدهون، 2014؛ أبو حسنة، 2016)هنية، 
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 المتغيرات الشخصية: .3
 وهي تلك المتغيرات الخاصة بالبيانات الشخصية للمبحوثين وقد تم تحديدها كالتالي:

 (.الوظيفي، سنوات الخدمة، المؤسسة)النوع، المؤهل العلمي، المسمى 
 (1شكل رقم )

 ــةمتغيرات الــدراســ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 ت السابقةالدراسا إلىاستناداا  متغيرات الدراسة جردت بواسطة الباحث
 

 الدراسة: فرضيات -خامساا 
اختبار صحة  إلىبهدف توفير إجابة مناسبة للتساؤلت البحثية المطروحة، تسعى الدراسة 

 الفرضيات التالية:
متطلبات تطبيق  بين α) ≥ 0.05عند مستوى معنوية ) إحصائيةذات دللة عالقة توجد  لى:و األ  الفرضية

التفكير الريادي، الثقافة الريادية، إدارة الموارد بشكل  قبول المخاطرة، )القيادة الريادية، الريادة الستراتيجية

 متطلبات تطبيق الريادة االسرتاتيجية

 القيادة الريادية

  المخاطرةقبول 

 املتغري التابع

 التفكير الريادي

 الثقافة الريادية

 املتغري املستقل

 المتغيرات الشخصية
الوظيفي،  المسمى النوع، المؤهل العلمي،

 سنوات الخدمة، الجامعة

 جودة األداء املؤسسي

 بشكل استراتيجيإدارة الموارد 

 

 

 جودة األداء المؤسسي
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استراتيجي( وتحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر 
 لين.العام

 ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:
القيمادة الرياديمة وتحسمين جمودة  بيين α) ≥ 0.05عنمد مسمتوى معنويمة )توجد عالقمة ذات دللمة إحصمائية  .1

 األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين.
وتحسمين جمودة  قبمول المخماطرة بيين α) ≥ 0.05عنمد مسمتوى معنويمة )توجد عالقة ذات دللة إحصمائية  .2

 األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين.
التفكيمر الريمادي وتحسمين جمودة  بيين α) ≥ 0.05عند مستوى معنويمة )وجد عالقة ذات دللة إحصائية ت .3

 األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين.
الثقافمة الرياديمة وتحسمين جمودة  بيين α) ≥ 0.05عنمد مسمتوى معنويمة )توجد عالقة ذات دللة إحصمائية  .4

 ن وجهة نظر العاملين.األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين م
إدارة المموارد بشمكل اسمتراتيجي  بيين α) ≥ 0.05عنمد مسمتوى معنويمة )توجد عالقمة ذات دللمة إحصمائية  .5

 وتحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين.
 

ــة:  الفرضــية متطلبممات تطبيممق  بييين α) ≥ 0.05ة )عنممد مسممتوى معنويمميوجممد أثممر ذو دللممة إحصممائية الثاني
شممكل بة الممموارد التفكيممر الريممادي، الثقافممة الرياديممة، إدار  قبممول المخمماطرة، الريممادة السممتراتيجية )القيممادة الرياديممة،

استراتيجي( وتحسين جودة األداء المؤسسي فمي مؤسسمات الصمحافة المطبوعمة فمي فلسمطين ممن وجهمة نظمر 
 العاملين.

 
حوثين المب في استجابة α) ≥ 0.05معنوية ) ى لة إحصائية عند مستو وجد فروق ذات دليالثالثة: الفرضية 

باختالف خصائصهم  متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في مؤسسات الصحافة المطبوعةحول 
  ى الوظيفي، سنوات الخدمة، المؤسسة(.الشخصية )النوع، المؤهل العلمي، المسم

 
 في استجابة α) ≥ 0.05معنوية ) ى ائية عند مستو وجد فروق ذات دللة إحصيالرابعة: الفرضية 

باختالف خصائصهم الشخصية  ول جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعةحالمبحوثين 
 ى الوظيفي، سنوات الخدمة، المؤسسة(.)النوع، المؤهل العلمي، المسم

 
 الدراسة: حدود -سادساا 

  :حسين ور متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في تداقتصر البحث على دراسة الحدود الموضوعية
 . جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين
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  :في فلسطين جميع العاملين في مؤسسات الصحافة المطبوعةتقتصر الدراسة على الحدود البشرية . 
  :م.2017/2018 الدراسة خالل العام الدراسيسيتم إجراء هذه الحدود الزمنية 
 صحيفة فلسطين، وصحيفة الرسالة، وصحيفة ستقتصر هذه الدراسة على : ؤسساتيةالحدود الم

ء استثناوقد تم ، في غزة ، ومكتب صحيفة األيامفي غزة الستقالل، ومكتب صحيفة الحياة الجديدة
بسبب ظروف الحتالل وعدم إمكانية الوصول إليها بسبب  الضفة الغربية الصادرة من الصحف

 .، مع العلم أن صحيفة القدس ل يوجد لها مكتب في قطاع غزةإلغالقات والحواجز اإلسرائيليةا
 
 :جراءاتواإل المنهجية -سابعاا 
 الدراسة حيث تشمل منهج الدراسة، ومجتمع وعينة الدراسة، وأدواتها.   جراءاتسيتم تناول طرق و  

 منهج الدراسة: .1
 فوص خالله من الذي يحاول التحليلي الوصفي احث المنهجالدراسة سيستخدم الب أهداف تحقيق أجل من

 التي العملياتو  حولها تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها
 لوصف الظواهرالمنهج الذي يسعى : "بأنه التحليلي الوصفي المنهج (100: 2006، الحمداني) ويعرف

كلة، الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مش أوأو األحداث المعاصرة، 
 يوالظواهر الت الدارسة،وتتطلب معرفة المشاركين في  ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،

 ".التي نستعملها لجمع البيانات واألوقات ندرسها،
 

 الدراسة: مجتمع .2
 عرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبمذلك فمإن مجتممع الدراسمة هموي

: 2006جميع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشمكلة الدراسمة )عبيمدات، عمدس، وعبمد الحمق: 
127). 

يتكمون ممن جميمع  حيمثبد المجتمع المستهدف يحدم توبناءا على موضوع ومشكلة الدراسة وأهدافها فقد ت
وسميتم اسمتخدام  موظفماا،( 147)البمال  عمددهم  مؤسسمات الصمحافة المطبوعمة فمي فلسمطينالعاملين فمي 

توزيممع مجتمممع  يوضممح( 2) رقممم والجممدول أسمملوب الحصممر الشممامل نظممراا لصممغر حجممم مجتمممع الدراسممة،
 :مبحوثة الدراسة في كل مؤسسة

 (2جدول رقم )
 المؤسسة الصحفيةسم مجتمع الدراسة وفقاا التوزيع 

 عدد العاملين المؤسسة الصحفية الرقم
 53 صحيفة فلسطين .1



 
 

 
12 

 
 دور الريادة االستراتيجية في تحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين

 

 38 صحيفة الرسالة .2
 19 صحيفة الستقالل .3
 18 مكتب صحيفة الحياة .4
 19 مكتب صحيفة األيام .5

 147 المجموع
 م.2018المبحوثة،  ارية في المؤسساتيات الهيئات اإلدالمصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على إحصائ

 

 أدوات جمع البيانات: .3

 ستعتمد الدراسة على جمع البيانات من المصادر التالية:
 المصادر األولية: .أ

يمام الدراسمة ثمم الق عينمةتوزع علمى  استبانةوهي المعلومات الميدانية التي سيتم جمعها عن طريق توزيع 
 .دقيقة حول موضوع الدراسة ئيةإحصاها، للحصول على نتائج لبجمعها وتحلي

 
 المصادر الثانوية: .ب

يمة قوم الباحث بجمع البيانات فيما يتعلق بموضوع الدراسة من الكتب والمقمالت والرسمائل العلميسوف و 
 داءكممدخل لتعزيمز األ الريمادة السمتراتيجيةكل ما يتعلق بمفهموم  إلىوالبحوث المحكمة ..الخ، للوصول 

 ..اري اإلداألدب في المؤسسي 

 
 الدراسات السابقة: -ثامناا 

ب وتجار  تمثل الدراسات السابقة رافداا أساسياا من روافد المعرفة النظرية والعملية، وكذلك خبرات
 بحوثهمالباحثين السابقين، والطالع على أهم إنجازاتهم والنتائج والتوصيات التي خلصت لها دراساتهم و 

 في تكوين خلفية عن موضوع ، مما يساعدهة ومعلومات الباحثوالتي لها األثر الكبير في إثراء معرف
 ن.لسابقو دراسته، وكذلك إنجازها بشكل أفضل وأكثر عمقاا وشمولا وتجنب األخطاء التي وقع بها الباحثون ا

داء ستراتيجية واألالوقد استعرض الباحث أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوعي الريادة 
ذات عالقة بموضوع الدراسة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث قام  المؤسسي، وموضوعات

تيبها الباحث بتقسيمها إلى ثالث أقسام هي: دراسات فلسطينية، ودراسات عربية، ودراسات أجنبية، وتم تر 
 من األحدث إلى األقدم حسب تاريخ نشرها.
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 الدراسات الفلسطينية: -أوالا 
ــوبي    .1 ــز اإل( بع2017دراســة )األي ــادة االســتراتيجية كمــدخل لتعزي ــق الري ــات تطبي ــوان: م متطلب ــداع ن ب

 ير البلحمد –التقني دراسة حالة كلية فلسطين التقنية
لسمطين هدفت الدراسة التعرف إلى أثر متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في تحقيق اإلبداع التقنمي بكليمة ف

ف الدراسمممة اسمممتخدم الباحمممث الممممنهج الوصمممفي التحليلممممي، ولتحقيمممق أهمممدا ،التقنيمممة ممممن وجهمممة نظمممر العممماملين
حيمث تكمون مجتممع الدراسمة ممن جميمع  ،واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل في إجراء الدراسة الميدانية

كممأداة  واسممتخدم الباحممث السممتبانة ،( موظفمماا 149العمماملين األكمماديميين واإلداريممين فممي الكليممة والبممال  عممددهم )
 لجمع البيانات.

 
 اهم النتائج التالية: ىإلوتوصلت الدراسة 

 ية راتيجتطلبات تطبيق الريادة الستأثبتت النتائج وجود عالقة طردية قوية ذات دللة إحصائية بين م
اع بدقيق اإل( وتحلتفكير الريادي، والثقافة الريادية، و دارة الموارد بشكل استراتيجي، واالقيادة الريادية)

 دير البلح. –ين التقنية في كلية فلسط التقني
  ة )الثقافمتطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية أظهرت النتائج وجود أثر ذو دللة إحصائية بين

لبلح، ادير  –في كلية فلسطين التقنية  بداع التقنيالريادية، إدارة الموارد بشكل استراتيجي( وتحقيق اإل
 وأن باقي المتغيرات تبين أن تأثيرها ضعيف.

 ت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:وتوصل
 مية والقيام بتن تطلبات تطبيق الريادة الستراتيجيةضرورة اهتمام كلية فلسطين التقنية بمختلف م

د ر او دارة المو  لتفكير الريادي، والثقافة الريادية،، واالقيادة الريادية وتطوير قدراتها المنظمية ومنها:
 للكلية. بداع التقنيفي تحقيق اإل لدورها المباشر بشكل استراتيجي

 وض، على الريادي الناجح أن يكتسب المهارات اإلدارية األساسية المتعلقة بفنون القيادة، والتفا
لب ومطا والتخطيط السليم، وريادة األعمال، واإلبداع التقني، وأن يحقق التوازن بين المطالب الفنية

 العمل في الكلية.
 
لمؤسسـي وعالقتها بتميز األداء ا ستراتيجيةان: ممدى ممارسة الرشاقة االبعنو ( 2016دراسة )هنية   .2

 لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزةم. 
همممدفت الدراسمممة التعمممرف إلمممى ممممدى ممارسمممة الرشممماقة السمممتراتيجية وعالقتهممما بتميمممز األداء المؤسسمممي لمممدى 

اسمممتخدم الباحمممث الممممنهج الوصمممفي  ولتحقيمممق أهمممداف الدراسمممة قطممماع غمممزة، قطممماع الصمممناعات الغذائيمممة فمممي
التحليلممي، واسممتخدم الباحممث أسمملوب الحصممر الشممامل فممي إجممراء الدراسممة الميدانيممة حيممث انحصممر مجتمممع 
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الدراسمة فمي شمركات الصمناعات الغذائيمة المسمجلة كعضمو فمي اتحماد الصمناعات الغذائيمة فمي قطماع غممزة، 
 كأداة لجمع البيانات.  ( شركة، واستخدم الباحث الستبانة67والتي بلغت عددها )

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
  اء ي األدعالقة طردية قوية ذات دللة إحصائية بين ممارسة الرشاقة الستراتيجية وبين التميز فيوجد

 المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.
  التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع يوجد أثر ذو دللة إحصائية للرشاقة الستراتيجية على

ة لمؤثر الصناعات الغذائية في قطاع غزة حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد الرشاقة الستراتيجية ا
ة، على التميز في األداء المؤسسي هي )المسؤولية المشتركة، المقدرات الجوهرية، سرعة الستجاب

  عاد تأثيرها ضعيف.اختيار األهداف الستراتيجية( وأن باقي األب
 
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية: 
 .ضرورة وجود خطة استراتيجية شاملة تتسم بالمرونة لشركات الصناعات الغذائية 
 .على الشركات توفير كادر ذو كفاءة عالية، يساعد في الوصول للتميز في األداء 

 
راســة درفـة وعالقتهــا بتميــز األداء المؤسســي: ( بعنــوان: معمليــات إدارة المع2014دراسـة )المــدهون   .3

 تطبيقية على وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات غزةم. 
 اسمممتخدامهمممدفت الدراسمممة التعمممرف إلمممى عمليمممات إدارة المعرفمممة وعالقتهممما بتميمممز األداء المؤسسمممي فمممي ضممموء 

ق أهمداف يم العالي فمي قطماع غمزة، ولتحقيمالنموذج األمريكي )مالكوم بالدريدج( للتميز في وزارة التربية والتعل
الدراسممة اسممتخدم الباحممث المممنهج الوصممفي التحليلممي، واسممتخدم أسمملوب الحصممر الشممامل لجمممع البيانممات مممن 

سممتوى مجتممع الدراسممة، والمتمثممل بجميممع العمماملين فممي وزارة التربيممة والتعلمميم العممالي وجميممع المممديريات  علممى م
وظائف إشرافية )من رئميس قسمم فمما فموق(، وتكونمت عينمة الدراسمة ممن  محافظات قطاع غزة والذين يشغلون 

 ( موظفاا، واستخدم الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات. 259)
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 ي لي فالعا أظهرت النتائج أن مستوى توافر معايير النموذج األمريكي للتميز في وزارة التربية والتعليم
 (.%74.89قطاع غزة كان جيداا حيث بل  المتوسط الحسابي النسبي )

  ( بين عمليات إدارة المعرفة وتميز0.05) ى وجود عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستو 
 األداء المؤسسي في وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية: 
 تبني إدارة المعرفة كمدخل لتطوير وتحسين األداء الفردي والمؤسسي لوزارة التربية والتعليم  ضرورة

العالي، إذ أن ذلك سيحقق للوزارة العديد من الفوائد من أهمها: زيادة قدراتها على التكيف مع ما 
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عالوة على  يحدث في محيطها من تغيرات، وزيادة قدراتها على تلبية احتياجات المجتمع المحيط بها
 زيادة قدراتها على المنافسة في األداء.

 
وزارة ( بعنوان: مدرجة فاعلية األداء المؤسسي في مؤسسـات التعلـيم الشـرعي بـ2014دراسة )النجار   .4

 األوقاف بمحافظات غزة في ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويرهم. 
ي بمؤسسممممات التعلممميم الشمممرعي بممموزارة األوقمممماف همممدفت الدراسمممة التعمممرف إلممممى درجمممة فاعليمممة األداء المؤسسممم

بمحافظات غزة في ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره، والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات 
دللممة إحصمممائية بمممين متوسمممطات تقمممديرات العممماملين فممي مؤسسمممات التعلممميم الشمممرعي بمحافظمممات غمممزة لمممألداء 

تعممزى إلمى متغيمرات )الجمنس، المسممى الموظيفي، اسممم  وروبمياألالمؤسسمي لمؤسسماتهم فمي ضموء األنمموذج 
المؤسسة، سنوات الخدمة(، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت 

 ( موظفاا. 106الستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 ت درجة تقدير العاملين في مؤسسات التعليم الشرعي بوزارة األوقاف بمحافظات غزة لألداء بلغ
 .( بدرجة عالية%76.26المؤسسي لمؤسساتهم في ضوء األنموذج األوروبي للتميز لجميع المعايير )

 م أظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطات تقدير العاملين في مؤسسات التعلي
ضوء  الشرعي بوزارة األوقاف بمحافظات غزة لدرجة فاعلية األداء المؤسسي لمؤسساتهم التعليمية في

 النموذج األوروبي للتميز تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث ومتغير اسم المؤسسة لصالح مدرسة
 األوقاف الشرعية للبنات.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 نوي سلربع اعة الدورية والمستمرة لمدى تحقيق أهداف الخطة التنفيذية من خالل التقرير التقويم والمتاب

 الذي تقدمة المؤسسة لالستفادة منه في عمليات التخطيط المستقبلية للمؤسسة التعليمية.
 .اعتماد التدريب المستمر للعاملين بالمؤسسة على مفاهيم ومعايير التميز بهدف تحسين أدائهم  

 
فــي  ( بعنــوان: ممهــارات التخطــيط االســتراتيجي لــدى قيــادات كليــات التربيــة2014)أبــو حســنة  دراســة  .5

 الجامعات الفلسطينية وعالقتها بتحسين األداء المؤسسي لهام. 
ط هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة قيادات كليات التربيمة فمي الجامعمات الفلسمطينية لمهمارات التخطمي

ق بتحسن األداء المؤسسي لها من وجهمة نظمر أعضماء الهيئمة التدريسمية فيهما. ولتحقيم الستراتيجي، وعالقتها
أهمممداف الدراسمممة اسمممتخدم الباحمممث الممممنهج الوصمممفي التحليلمممي، واسمممتخدمت السمممتبانة كمممأداة لجممممع البيانمممات، 

 ( موظفاا. 149وتكونت عينة الدراسة من )
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
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 طينيةوافقة أفراد عينة الدراسة على ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعات الفلسبلغت درجة م 
 (.%77.18لتحسين األداء المؤسسي على درجة مرتفعة بنسبة )

 طينيةبلغت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعات الفلس 
 (.%74.88درجة مرتفعة بنسبة )لمهارات التخطيط لستراتيجي على 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية: 
 العمل على ترسيخ الممارسات الجيدة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات والجامعات وذلك 

ملية بالعمل على تشجيع العمل الجماعي بين العاملين وأعضاء هيئة التدريس، و شراك العاملين في ع
 ارات، ووضع آليات لتبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية.اتخاذ القر 

 .وضع نظام حوافز للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية 
 

ي: دراسـة ( بعنوان: معالقة نظم المعلومات اإلداريـة فـي تحسـين األداء اإلدار 2013دراسة )أبو كريم   .6
 بقطاع غزةم. ميدانية بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية 

هممدفت الدراسممة التعممرف إلممى عالقممة نظممم المعلومممات اإلداريممة بتحسممين األداء اإلداري فممي المنظمممات غيممر 
الحكوميممة بقطمماع غممزة. ولتحقيمممق أهممداف الدراسممة اسممتخدم الباحمممث المممنهج الوصممفي التحليلممي، واسمممتخدمت 

 فاا. ( موظ172الستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 سم أن نظام العمل في المنظمات غير الحكومية ل يتيح فرصة كبيرة للترقية، كما أشارت إلى أن ق
 تكنولوجيا المعلومات يتحمل مسؤولية معدات تخزين البيانات.

 ت أيضاا وجود فروق ذا وجود عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء اإلداري، وبينت
ر دللة إحصائية حول عالقة نظم المعلومات اإلدارية بتحسن األداء اإلداري تبعاا لكل من متغي

 سنوات الخدمة، والمؤهل العلمي.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية: 
 معلومات أن تعمل السياسات اإلدارية الموجودة في المنظمات غير الحكومية على توجيه نظم ال

 اإلدارية نحو تحسين األداء لرفع الكفاءة والفعالية للمنظمة.
 ائها يجب اعطاء حوافز التأكيد على أنه لكي تتمكن المنظمات غير الحكومية من تحسين أد

 تاحة الفرص المتساوية للترقية.للموظفين و 
 

ي فـم بمحافظـات غـزة ( بعنـوان: مواقـع األداء المؤسسـي فـي مـدار  دار األرقـ2013دراسة )الدجني   .7
 ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويرهم. 
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هدفت الدراسة التعرف إلى واقع األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم بمحافظمات غمزة فمي ضموء األنمموذج 
األوروبي للتميز وسبل تطويره، والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات دللة إحصائية بمين متوسمط تقمديرات 

ن فممي مممدارس دار األرقممم بمحافظممات غممزة لممألداء المؤسسممي لمدارسممهم فممي ضمموء األنممموذج األوروبممي العمماملي
للتميممممز تعممممزى إلممممى متغيممممرات )الجممممنس، التخصممممص األكمممماديمي، المسمممممى المممموظيفي، اسممممم المدرسممممة، سممممنوات 

تطممويري، الخدمممة(. ولتحقيممق أهممداف الدراسممة اسممتخدم الباحممث المممنهج الوصممفي التحليلممي، والمممنهج البنممائي ال
قمم واستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت عينة الدراسمة ممن جميمع العماملين فمي ممدارس دار األر 

( موظفمماا، كممما اسممتخدم الباحممث المجموعممة البؤريممة 178بمحافظممات غممزة )أكمماديمي، إداري(، والبممال  عممددهم )
 لتطوير األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم.

 سة إلى أهم النتائج التالية:وتوصلت الدرا
 زة لألداء المؤسسي لمدارسهم في بلغت درجة تقدير العاملين في مدارس دار األرقم بمحافظات غ

 (.%70.24ضوء األنموذج األوروبي للتميز )
  خطيط "الت يوجد عالقة طردية ذات دللة إحصائية بين معيار "القيادة واإلدارة" وباقي المعايير األخرى

 الموارد البشرية، الموارد المالية والمادية، نطاق عمل المؤسسة، الخدمات المقدمةالمؤسسي، 
 للمجتمع". 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ى وأخر  اعتماد أسلوب التقييم الذاتي الدوري والمستمر للوقوف على مدى التطورات المتحققة بين فترة

 ليات التخطيط المستقبلية.واستخدام النتائج كتغذية راجعة في عم
 .توفير التمويل والميزانيات والموارد الالزمة لعمليات التطوير المدرسي 
 
 الدراسات العربية:-ثانياا 

 يةالمفوض -في تطوير المنظمات نعكاسهااو ستراتيجية البعنوان م الريادة ا (2017دراسة )محمد علي  .1
 منموذجاا  نتخاباتالعليا المستقلة لال 

لعام لى توضيح دور الريادة الستراتيجية في تطوير عمل المنظمات الخدمية في القطاع اإة هدفت الدراس
 دي،ظور رياتطوير عمل المفوضية العليا من من ياتلآ، وبيان نتخاباتليا المستقلة لالالمفوضية الع وتحديداا 

 تبانة كأداة لجمعواستخدمت الس ،التحليليالمنهج الوصفي  لتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثو 
 100 بات النجف حيث بلغت عينة الدراسةمكتب انتخاالعاملين في تكون مجتمع الدراسة من و  البيانات،

 موظف من العاملين في مكتب انتخابات النجف بالعراق.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 درات البشرية التي تمتلك كل الق هي وسائل جوهرية لتطوير الموارد األعمالن استراتيجيات ريادة أ
 داء المتميز في العمل وبشكل فعال.إليجاد طرائق جديدة لتحقيق األ التي تسعى
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 دة تكون الرياأن دارة العليا فيجب اإلن نجاح الريادة الستراتيجية يتوقف على تبني وجهة نظر أ
 ستراتيجية للمنظمة.الاا من الخطط ءالستراتيجية جز 
 إلى أهم التوصيات التالية: وتوصلت الدراسة

 نح ات ومدارية العليا والدنيا من خالل تقسيم الواجبهتمام لتنمية كل من الخطوط اإلضرورة توجيه ال
 الصالحيات.

 يات خاصة وجود حاجة حقيقية لوضع استراتيج القيام برصد الظواهر والمؤشرات التي تدل على
 . ولويات محددةبالتطوير التنظيمي وفق أ

 
يادة في تعزيز الر  اإلداريةالدور التفاعلي للمهارات ( بعنوان: م2017 كوين والكعبية )دراس .2

طى في ا والوسآلراء عينة من اإلدارات العليدراسة استطالعية االستراتيجية عبر المرونة التنظيمية 
 م.المصارف العراقية الخاصة/بغداد

على  ميةوالمرونة التنظي اإلداريةوالمهارات  همية الريادة الستراتيجيةتعرف على مدى أ للهدفت الدراسة 
هج المن الدراسة استخدم الباحث أهدافولتحقيق  ،بينهم مستوى الفكر التنظيمي والستراتيجي والعالقة

دارات اإلفردا من  44لدراسة تكون مجتمع او  واستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات، ،التحليليالوصفي 
 .العليا والوسطى في المصارف العراقية الخاصة
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

  لريادة وا التنظيميةالمرونة  و اإلداريةالتفاق على تحديد تعريف موحد وشامل لكل من المهارات عدم
ت النظر والختالف في التخصصات، فضالا عن ستراتيجية، وهذا ناتج عن اختالف واجهاال

  .اإلداريةالختالف الواسع في المهارات 
  مرونة ذات دللة معنوية بين متغيرات الدراسة الحالية عبر متغير العالقة تأثير غير مباشرة وجود

  الستراتيجية.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

  م مع تنسج التيارف األهلية بضرورة األهتمام بتوافر المهارات اإلدارية المناسبة على المصالتأكد
 ى خلق القيمة.تقدمها في الحاضر والمستقبل والقادرة عل التيالخدمات 

  وتحويل بعض الصالحيات الراي إبداءمام بتحفيز المبدعين ومنحهم حريات في الهتضرورة ،
    .الدنيا إداريةللمستويات 

 
تأثير خصائص الريادة في متطلبات الريادة ( بعنوان م 2016  وآخرون  شمس الدينراسة )د .3

الح صامعة االستراتيجية دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في عينة من كليات ج
 م.الدين/ أربيل



 
 

 
19 

 
 دور الريادة االستراتيجية في تحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين

 

ن أثر ملما لها  ، وذلكيادية في متطلبات الريادة الستراتيجيةمعرفة أثر الخصائص الر  إلىهدفت الدارسة 
و منتج جديدة أو ابتكار أساليب جديدة ا أفكاركبير على منظمات األعمال من خالل ما يتبناه الريادي من 

اداة دمت األستبانة كإستخ و ،التحليليالمنهج الوصفي  الباحثين استخدمالدراسة  أهدافولتحقيق ، جديد
ياتها صالح الدين وبعض كل في جامعةتكون مجتمع الدراسة من القيادات الجامعية العليا و  لجمع البيانات
  كعينة للدراسة.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 تعمل على غرس فلسفة الريادة. والتي القيادة الريادية ضعيفة نتيجةأن  أظهرت 
  تحقق توبذلك لم  الريايةنتائج النحدار وجود عالقات تأثير معنوية لخصائص الريادة والثقافة كشفت

  الفرضية الفرعية الرباعة.
 توصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:و 
  العلمية العالية األلقابذوي  األفراداستقطاب. 
  في الكليات المبحوثة على غرس فلسفة الريادة. اإلداريةتعمل القيادات أن 

 
صرفي داء الملريادة االستراتيجية في تحسين األبعاد اأ( بعنوان: مدور 2015دراسة )الشمري   .4

 صارف العراقية الخاصةم. دراسة تحليلية في عينة مختارة من الم  -المتميز 
رف داء المصرفي المتميز لعينة من المصاق األتحليل دور الريادة الستراتيجية وفإلى هدفت الدراسة 

، ومصرف بغداد ومصرف هلي العراقي، والمصرف األسالميقية الخاصة وهي المصرف الوطني اإلالعرا
مع جتم ىعل نة كأداة لجمع البيانات، وتم توزيعها، واستخدم الباحث الستباالشرق األوسط العراقي لالستثمار

 ربعة. ى في المصارف األدارة العليا والوسطالدراسة والمتمثل في موظفي اإل
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

  رفيداء المصبعاد الريادة الستراتيجية في تحقيق األأهمية ألكامل من عينة الدراسة  إدراكهناك 
 المتميز.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية: 
  دائهادة الستراتيجية لتحسين أبعاد الرياآليات وأضرورة تبني المصارف. 

 
تنافسية يز المزايا الستراتيجية في تعز اال( دور متطلبات الريادة 2014دراسة )فتحي والمختار  .5

ار  الهيئة التدريسية في المد عضاءأعينة مختارة من  اءآلر دراسة استطالعية  -هليةللمدار  األ
 م.ى هلية في محافظة نينو األ

ثر متطلبات الريادة الستراتيجية بمحاورها )العقلية الريادية، القيادة أ علىالتعرف إلى هدفت الدارسة 
هلية، المزايا التنافسية في المدارس األ، المخاطرة(، ومتغير تعزيز ةستراتيجيالدارة الموارد إالريادية، 
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هلية في محافظة كون مجتمع الدراسة من المدارس األتو  ،التحليليخدمت الدارسة المنهج الوصفي واست
 مدرساا. 58العينة من  تكونتحيث  نينوى 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 يات والسلوك المفاهيمقاعدة عريضة من  ىالريادة الستراتيجية بكل مضامينها ومتطلباتها ترتكز عل

 مهام.عمال والأداء األبداع في الميول الريادية نحو التميز واإلمواقف المتعلقة باألفراد ذوي وال
 دة في وجود عالقة معنوية موجبة بين البعد المستقل مجتمعة ومنفر  ىلإشارت نتائج تحليل الرتباط أ

 هلية.تعزيز الميزة التنافسية للمدارس األ
 لية:وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التا

  عيلها تف ىلسس الريادة الستراتيجية بكل متطلباتها في قطاع التربية والتعليم والعمل عأتبني مفاهيم و
 بداع.إلى تحقيق التميز واإلالهيئة التعليمية وصولا  ضاءأعمن قبل 

 قيم و   رساء مؤشرات إهم من حيث تأثيره في لثقافة الريادية كونه المتطلب األضرورة تفعيل متطلب ا
مواقف ومتجهات وسلوكيات الكوادر  ىوانعكاس ذلك عل ،ومبادئ الريادة ببعدها الستراتيجي

 التدريسية. 
 
راسة د - مأثر التطوير التنظيمي في تحسين األداء المؤسسي ( بعنوان:2016 )الدعجة سة ادر  .6

 فافيةم.والش ميدانية لدى الجهات المشاركة في جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي
لثاني االتعرف إلى أثر التطوير التنظيمي لدى الجهات المشاركة في جائزة الملك عبد هللا هدفت الدارسة 

 ن األداء المؤسسي لدى الجهاتعلى تحسين األداء المؤسسي، وبيان التطوير التنظيمي وأثره في تحسي
يما فناسبة والفائدة التي تقدمها لمتخذي القرار في تبني السياسات الواضحة واتخاذ القرارات الم ،المشاركة

 تكون مجتمع الدراسة من جميعو  ،التحليليواستخدمت الدارسة المنهج الوصفي  ،يتعلق بتحسين األداء
هللا  لك عبدسلطات المستقلة المشاركة والتي تطبق معايير جائزة المالوزارات والمؤسسات العامة والدوائر وال

 .جهة( 90لتميز األداء الحكومي والشفافية والبال  عددها )
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يوجد أثر ذو دللة إحصائية للتطوير التنظيمي بأبعاده في تحسين األداء المؤسسي لدى الجهات 
 جائزة.المشاركة بال

  توجد فروق ذات دللة إحصائية في تصورات المبحوثين نحو األداء المؤسسي تبعاا للمتغيرات
 النوع الجتماعي(.)المؤهل العملي، العمر، الخبرة، الشخصية 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:  
 ي ر التراسة المهام واألدواتحليل واقع حال وحدات التطوير التنظيمي واألداء المؤسسي والعمل على د

 تقوم بها هذ الوحدات بهدف بناء وتعزيز القدرات المؤسسية لها.
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  ي فإعداد دليل تنظيمي و جرائي لوحدات التطوير التنظيمي واألداء المؤسسي في الجهات المشاركة
 جائزة الملك عبد هللا لتميز األداء الحكومي والشفافية.

 
 
نظمة ور السلوك التنظيمي في أداء منظمات األعمال: بيئة الممد ( بعنوان:2015 )بلل دارسة  .7

 دراسة على عينة من البنوك التجارية في والية الخرطومم. -الداخلية كمتغير معدل 
السملوك التنظيممي  أداء منظممات األعممال وتحديمد دور معرفمة دور السملوك التنظيممي فميهدفت الدارسة إلمى 

ذا الهدف اختيرت ثالثة مصارف تجارية كعينمة ممثلمة للقطماع المصمرفي في أداء هذه المنظمات، ولتحقيق ه
وقممممد اسممممتخدم الباحممممث السممممتبانة كممممأداة لجمممممع  ،التحليلمممميواسممممتخدمت الدارسممممة المممممنهج الوصممممفي  ،السمممموداني

 ( موظفاا.220البيانات، وبلغت عينة الدراسة )
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 إيجاباا للثقافة التنظيمية على مستوى كفاءة أداء المصارف. أظهرت الدراسة أن هناك 
 .إن هناك أثراا سلبياا لضغوط العمل والصراع التنظيمي على مستوى كفاءة أداء المصارف 
 صراع ل والأشارت النتائج بأن فعالية األداء بالمصارف المبحوثة تتأثر بالثقافة التنظيمية وضغوط العم

 لداخلية.التنظيمي وبيئة المنظمة ا
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ز ضرورة رفع دافعية الموظفين عن طريق الحوافز المادية والمعنوية مع التأكيد على ربط الحواف
 بشكل مباشر مع نتائج األعمال )إيجاباا أو سلباا(.

 أدائهم  ضرورة العمل على خفض مستوى الضغوط التي يتعرض لها العاملون بالمصارف أثناء
 جباتهم اليومية.الو 

 
 الة كليةحمدور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي: دراسة  ( بعنوان:2015 )حسينة دارسة  .8

 سكرةم.ب -العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد خيضر
 ر الذيلى إبراز الدو لى دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي، و إلى التعرف عهدفت الدارسة 

لتي اديات ئها في ظل التحتلعبه إدارة المعرفة في بقاء ونمو المؤسسات ومحاولة الرفع من فعاليتها وأدا
ساتذة ( أستاذاا من أ60بلغت عينة الدراسة )و  ،التحليليواستخدمت الدارسة المنهج الوصفي  تواجهها،

 في جامعة بسكرة. التسيير والعلوم التجاريةو كلية العلوم القتصادية 
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

  ارات يعتبر تقييم وقياس األداء ضرورياا، والذي يمكن من خالله مراقبة نشاط المؤسسة واتخاذ القر
 التصحيحية الالزمة لتحقيق األهداف.
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 ور المالي، يتكون األداء المؤسسي من أربعة محاور أساسية لبطاقة األداء المتوازن وهي: المح
 العمليات الداخلية، التعلم والنمو، رضا الزبائن.

 
 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ئهم إعطاء إدارة المعرفة األولوية في العمل ومشاركة األساتذة في جميع عملياتها مع األخذ بآرا

 الشخصية في عين العتبار.
 كار.ع وتطبيق المعرفة وتشجيع اإلدارة على نقل األفضرورة استخدام وسائل تكنولوجيا حديثة لتوزي 
 
اسة حالة مدور استراتيجية التصدير في تحسين األداء المؤسسي: در  ( بعنوان:2015 )كحيلي دارسة  .9

 ولقة بسكرةم.ط -مؤسسة حدود سليم لتوضيب وتصدير التمور
نهج واستخدمت الدارسة الم ،التعرف إلى دور استراتيجية التصدير على األداء المؤسسيهدفت الدارسة 

 واستخدم الباحث المقابلة الشخصية، والمالحظة، وتحليل الوثائق كأدوات لجمع ،التحليليالوصفي 
 المعلومات.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 .إن مفهوم األداء المؤسسي يختلف باختالف المعايير التي تعتمد في دراسته وقياسه 
 لتصدير أثر بارز على األداء المؤسسي حيث تسمح لها بالنمو والستقرار في إن لستراتيجية ا

والحصول على أكبر  ،السوق، فالمؤسسة األكثر تصديراا هي األكثر قدرة على خلق أسواق جديدة
 حصة في السوق الدولية.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ولة يزيد من التحفيزات الجبائية لزيادة العمل إعطاء عناية أكبر للقطاع الخاص من طرف الد

 وخلق الفائض اإلنتاجي من أجل التصدير وتفعيل دوره في العمل التصديري. ،الستثماري 
 ب توفير آليات جذب الستثمار األجنبي المباشر لستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين األجان

 .تكنولوجيا لزيادة اإلنتاج من أجل التصديرلتنشيط العمل اإلنتاجي والستفادة من الخبرة وال
 
راسة مدور المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المنظمة: د ( بعنوان:2014 )الحسن دارسة  .10

 باتنةم. -حالة لمؤسسة نفطال وحدة 
دور المسؤولية الجتماعية في تحسين األداء المؤسسي، وبيان أهمية  علىالتعرف إلى هدفت الدارسة 

من بين مجموعة األساليب التي تعتمدها المنظمة في عملية التقييم،  ةة الجتماعية كأداة تقييميالمسؤولي
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وقد  ،التحليليواستخدمت الدارسة المنهج الوصفي  ،و براز أهمية تقييم األداء داخل المنظمة القتصادية
 ظفاا في الشركة المبحوثة.( مو 50البيانات، وبلغت عينة الدراسة )الباحث الستبانة كأداة لجمع  استخدم

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 زن.لمتوايوجد عالقة ذات دللة إحصائية قوية جداا بين أبعاد المسؤولية الجتماعية وبطاقة األداء ا 
 تعتبر المسؤولية الجتماعية أهم مصدر للنجاح والتفوق وحالا للعديد من المشاكل التي تواجه 

 خفاض مستوى أدائها، وطاقة مبدعة وخالقة تعطي ميزة تنافسية وتحسن أداء المؤسسةالمؤسسة كان
 عند الهتمام بها.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
  يحب أن يكون دور الدولة فعال وذلك من خالل سن قوانين صارمة تفرض على المنظمات تبني

لق ز المنظمات التي تقوم بدور اجتماعي إيجابي لخمفهوم المسؤولية الجتماعية، وكذلك يجب تحفي
 منافسة بين المنظمات، كما يجب أن تكون رقابة على الشركات.

 .بناء ثقافة تنظيمية تقوم على أساس ومبادئ المسؤولية الجتماعية لترسيخ هذا المفهوم 
 
ة ة ميدانيات: دراسمدور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظم ( بعنوان:2010 )الفار  دارسة  .11

 على شركات الصناعات التحويلية الخاصة بدمشقم.
اعات لى دور إدارة المعرفة في تحسين مستوى األداء وتعزيزه في شركات الصنعالتعرف إلى هدفت الدارسة 

( 10التحويلية الخاصة بدمشق، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد طبقت الدراسة على )
رد من ف 18( فرداا )180ثة، واستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات، وبلغت عينة الدراسة )شركات حدي
 كل شركة(.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
  ن مبنسبة أكبر  -كأحد محاور األداء –تبين وجود تحسين وتطوير في محور العمليات الداخلية

 محوري التعلم والنمو والزبائن.
 إذ  داء،لدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية وذات دللة إحصائية بين متغيري إدارة المعرفة واألبينت ا

أن أي تحسين في تطبيق أصول إدارة المعرفة ومبادئها لبد أن ينعكس إيجاباا على رفع كفاءة 
 األداء. 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
  العليا في منظمات األعمال إلدارة المعرفة لتطوير مستوى إعطاء أهمية أكبر من قبل اإلدارات 

 إنتاجية الموارد البشرية لديها ومستوى أدائها العام.
 .استقطاب وتعيين مديري معرفة مؤهلين وقادرين على أداء أدوارهم المعرفية 
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 : األجنبيةالدراسات -ثالثاا 
كات األعمال االستراتيجية في الشر بعنوان: مجوانب محددة من ريادة  (Sinisa, 2017)دراسة  .1

 العائلية والشركات غير العائليةم.
"Specific aspects of strategic entrepreneurship in family companies and non-

family companies". 
بين  هدفت الدراسة إلى تقديم عرض تحليلي نظري لسمات ريادة األعمال الستراتيجية، من خالل المقارنة

اد الشركات في مدينة بلغر شركات العائلية وغير العائلية للمساهمة في تحقيق جودة عالية في أداء ال
ئق م الدراسات السابقة، وتحليل الوثااواستخد ،التحليليواستخدمت الدارسة المنهج الوصفي  الصربية،

 كأدوات لجمع المعلومات.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 ،مالية، رد الوالستجابة السريعة لمتطلبات العمالء، والستباقية، والمخاطرة، وتحسين الموا أن التشبيك
 وكذلك البتكار هي عوامل مشتركة بين الشركات العائلية وغير العائلية.

  ذه هإذا توافر كل من العوامل السابقة بشكل متزايد في الشركة، فهذا ُيعد ابتكار جذري، وتعتبر
 المبتكرين العدوانيين. الشركات من بين

 و رار أيتم في الغالب استبعاد موظفي الشركات العائلية من عملية توليد األفكار أو عمليات صنع الق
ديم الختيار بين العديد من فرص البتكار كوسيلة للتغلب على مشكلة المبتكر العدواني، ويتم تق

ميزة الشركة، والذي يمكن أن يكون سمة م العمل الجماعي والتواصل الفعال بين مستويات اإلدارة في
 لكل من الشركات غير العائلية واألسرة. 
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ينبغي على الشركات سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وبغض النظر عن طبيعة الملكية أن تكون عملية 
ح تيجية واضحة، وتوفير بيئة عمل تسمالبتكار ناجحة، فمن الضروري أن يكون لديها قيادة استرا

 باإلبداع وتوليد أفكار ريادية، والتواصل الستباقي داخلياا وخارجياا.
 
بعنوان: مدراسة حالة على نموذج ريادة األعمال  (Chang, & Wang, 2013)دراسة  .2

 االستراتيجيةم.
"A Case Study On the Model of Strategic Entrepreneurship". 

 Giantراسة إلى استكشاف محتويات ريادة األعمال الستراتيجية من خالل دراسة حالة عن شركة هدفت الد
Manufacturing Co., Ltd،  ،واستخدمت الدارسة المنهج الشركة الرائدة في صناعة الدراجات التايوانية

دوات لجمع واستخدم الباحث المقابلة الشخصية، والمالحظة، وتحليل الوثائق كأ ،التحليليالوصفي 
 المعلومات.
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 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
  يتكون التفكير الريادي الستراتيجي من خالل التعرف على فرصة ريادة األعمال، وعمل رواد

 األعمال، والقرارات الفعلية للرواد.
  ق لتسويالقيمة، واشملت موارد صنع القرار لرواد األعمال إنشاء الحواجز أمام التقليد، وبناء سالسل

 الرياضي، وعوامل نجاح فرق العمل، مع أقصى قدر من التمايز.
 تسويقتتألف المزايا التنافسية من العالمات التجارية القوية، وخطوط اإلنتاج الشاملة، وشبكات ال 

 العالمية، ومزايا العالمة التجارية، وبناء الطرق العمالقة.
 الية:وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات الت

  هم فن على اإن بناء نموذج لريادة األعمال الستراتيجية ينبغي أن يساعد صناعة الدراجات في تايو
 الفرص والموارد والعمليات المرتبطة بريادة األعمال الستراتيجية.

 
 ةم.بعنوان: متأثير ريادة األعمال االستراتيجية على أداء الشرك (Sokolova, 2011)دراسة  .3

"The Influence of Strategic Entrepreneurship on Firm Performance". 
سانت  هدفت الدراسة التعرف إلى أثر ريادة األعمال الستراتيجية على أداء الشركات العاملة في مدينة

 بطرسبورغ وموسكو في روسيا، واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وتكون مجتمع الدراسة من مدراء
فنادق شركات المختارة ثالث صناعات سريعة النمو وهي البيع بالجملة والتجزئة، ال( شركة، تمثل ال500)

أداة كوالمطاعم والمقاهي، وصناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت، وقد استخدمت الدراسة الستبانة 
 لجمع البيانات. 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
  التفكير  )القيادة الريادية، الستراتيجية األعمال ريادةألبعاد ال عالقة ارتباط وتأثير معنوي يوجد

 .أداء الشركات المبحوثةالريادي، الثقافة الريادية، إدارة الموارد بشكل استراتيجي( على 
 .ترتبط المساهمة النظرية للعمل بتطوير واختبار نموذج ريادة األعمال الستراتيجية 

 التالية: وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات
 يمكن تنفيذ النتائج في الممارسات اإلدارية للشركات الراغبة في النخراط في ريادة األعمال 

 الستراتيجية للمساهمة في زيادة وتحسين أدائها.
 على  يمكن لمديري الشركات الراغبين في المشاركة في ريادة األعمال الستراتيجية تركيز انتباههم

ي فظيمي ل، وزيادة الستثمارات في الموارد الداخلية، وتحسين التعلم التنتطوير ثقافة ريادة األعما
 الشركة، و جراء تغييرات تدريجية لتحقيق نتائج أداء أعلى.
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ألعمال بعنوان: متحديد المجاالت لنموذج مفاهيمي جديد لريادة ا (Kraus, et al, 2011)دراسة  .4
 االستراتيجية باستخدام نهج التكوينم.

"Identification of Domains for a new Conceptual Model of Strategic 

Entrepreneurship using the Configuration Approach". 
 لريادةهدفت الدراسة إلى توضيح نتائج األعمال المعاصرة في حقل اإلدارة الستراتيجية متمثلة ببحوث ا

لمسح ة بيئات العمل، وقد تم استخدام أسلوب االستراتيجية وصولا إلى أنموذج مقترح للتطبيق في كاف
 المكتبي من قبل الباحثين لجمع البيانات.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 ذج ألنمو تطوير أنموذج يتضمن أربعة أبعاد رئيسية وهي الستراتيجية والبيئة والهيكل والموارد وأن ا
 . إلى الريادة الستراتيجيةالمقترح سيساهم في تحسين أداء المنظمات وصولا 

 تبين يساهم أنموذج ريادة األعمال الستراتيجية في فهم كيف يمكن للشركات الكبيرة خلق قيمة، وقد 
يمكن و مال، أن نهج ريادة األعمال الستراتيجية مناسب للدارة الستراتيجية، باإلضافة إلى ريادة األع

 تطبيقه. القول أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ر لتفكيضرورة تطبيق أنموذج ريادة األعمال الستراتيجية لمساهمته اإليجابية في تطوير المزيد من ا
اإلبداعي والبتكاري لدى قادة الشركات، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع 

 الصغيرة.
 

ة: بعنوان: مأثر ريادة األعمال االستراتيجية داخل المنظم (Monsen & Boss, 2009)دراسة  .5
 دراسة ضغط العمل واستبقاء الموظفم.

"The Impact of Strategic Entrepreneurship Inside the Organization: 

Examining Job Stress and Employee Retention". 
اتيجية سيخفض من ضغوط العمل ويحسن من هدفت الدراسة إلى بيان كيف أن تبني الريادة الستر 

جية، ستراتياستقطاب العاملين ذوي الكفاءات العالية، وبيان كيف يتفاعل المدراء والموظفون مع الريادة ال
لون في ( مديراا وموظفاا يعم1975استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

 اع الصحي.( قسماا في مؤسسات القط110)
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

  ظر نيوجد تأثير ذو دللة إحصائية بين أبعاد الريادة الستراتيجية وتخفيض ضغوط العمل من وجهة
 المدراء والعاملين في المستشفيات الصحية.

 من  أن تبني الريادة الستراتيجية في مؤسسات القطاع الصحي سيخفض من ضغوط العمل ويحسن
 استقطاب العاملين ذوي الكفاءات العالية.
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 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ضرورة تبني المدراء لمفاهيم الريادة الستراتيجية في مؤسسات القطاع الصحي ألنها تساهم في 
 ية.خفض ضغوط العمل بالنسبة للعاملين، وتحسن من إمكانية استقطاب العاملين ذوي الكفاءات العال

 بعنوان: متطبيق نموذج التميز األوروبي في قيا  أداء المنظمةم. (Mahalli, 2013)دراسة  .6
"Applying the EFQM Model in Performance Measuring of 

Organization". 

وذج في نم هدفت الدراسة إلى قياس األداء لمشروع قائم لصناعة الفولذ في إيران بناءا على معيار التمكين
يسية داة رئيز األوروبي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد استعمل الباحث الستبانة كأالتم

 لجمع البيانات. 
 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 
 لى أنأن المعايير المعنية لنطاق التمكين في نموذج التميز األوروبي ودرجة إنجاز األهداف تشير إ 

يث ق التمكين تتعلق بأداء الشركة وتؤدي نسبياا إلى تعزيز وتحسين أداء الشركة حكل معايير نطا
 (. %67.4(، ومعيار الموارد البشرية )%77.7كان معيار القيادة )

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 روع. المشقوة ب ضرورة العمل على تطوير إدارة الموارد البشرية وعملياتها المختلفة والتي تعتبر جوانب 
 
اء بيئة بعنوان: مأثر ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية على أد (Sani, 2012)دراسة  .7

 التأمين في نيجيريام.
"SHRM and Organizational Performance in the Nigerian Insurance 

Industry". 

لتأمين في الموارد البشرية على أداء شركات اأثر ممارسات استراتيجية إدارة  علىالتعرف إلى هدفت الدراسة 
مات المنظ نيجيريا، وكذلك دراسة ما إذا كانت فعالية ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية على أداء

ع مشروطة بمناخ مكان عمل المنظمات أم ل، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتم
 نات. ين عاملة في نيجيريا، وقد استعمل الباحث الستبانة كأداة لجمع البيا( شركة تأم18الدراسة من )

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 
  ،أن ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية المنظمة مع التدريب، ونظام تخطيط الوظائف

ت شركا ة إدارة الموارد البشرية فيوالتعريف الواضح للعمل هم المفتاح الرئيسي لممارسات استراتيجي
 لك.التأمين، أما مدى اشتراط هذه الممارسات بمناخ مكان العمل فقد وجد الباحث عالقة متوسطة لذ

  يجابية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء المنظمات.إيوجد عالقة 
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 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ءأدايز من دور كبير في تعز  الما له ات إدارة الموارد البشريةاستراتيجيين شركات التأم ضرورة تبني 

 .المبحوثة اتللشرك
 
بعنوان: مإدارة األداء في المنظمات غير  (Abdel-Kader & Wadongo, 2011)دراسة  .8

 الحكومية: شواهد من كينيام.
"Performance Management in NGOs: Evidence from Kenya". 

ا عن سة إلى استكشاف أداء ممارسات إدارة األداء الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في كينيهدفت الدرا
راسة (، واستخدمت الد2009طريق استخدام إدارة األداء و طار التحكم المقدم من قبل )فيريرا واوتلي، 

جمع كأداتين لالمنهج الوصفي التحليلي، وقد استعمل الباحثان المقابلة ومناقشات المجموعات المركزة 
 البيانات. 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 
  المنظمات غير الحكومية لديها قيم جوهرية وعوامل نجاح أساسية تضمنتها في عملية التخطيط

 الستراتيجي الرسمي، المخرجات تضمنت كل من باحثين إدارة األداء والممارسين له.
 دوات ( هما من أهم األ2009ء واإلطار التحكم )فيريرا واوتلي، برهنت الدراسة على أن إدارة األدا

ير التي يمكن أن يستخدمها الباحثين لستكشاف ممارسات إدارة األداء بين العديد من المنظمات غ
 الحكومية.

 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية: 
  محوسبة بحيثمعلومات ضرورة تضمين أنظمة العمل داخل المنظمات غير الحكومية بأنظمة 

 على كفاءة أداء المنظمات غير الحكومية. إيجاباتنعكس 
 
 بعنوان: مالعالقة السببية بين سياسات إدارة الموارد (Katou & Budhwar, 2010)دراسة  .9

 البشرية واألداء التنظيمي: أدلة من قطاع التصنيع اليونانيم.
"Causal relationship between HRM policies and organizational 

performance: Evidence from the Greek manufacturing sector". 

يع التصن هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين سياسات إدارة الموارد البشرية واألداء التنظيمي في قطاع
 انات. البي لجمع اليوناني، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد استعمل الباحث الستبانة كأداة 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 
  اك بين ممارسات إدارة الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والترقية، و شر  إيجابيةيوجد عالقة

 الموظفين، والحوافز، والسالمة والصحة من جهة وأداء المنظمة من جهة أخرى.
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 :وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية
 يز ي تعز من دور كبير ف الما له شركات التصنيع اليونانية سياسات إدارة الموارد البشرية ضرورة تبني

 .المبحوثة اتللشرك أداء التنظيمي
 

ر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات بعنوان: أث (Chari, et-al, 2008)دراسة  .10
 التنويع على كفاءة األداء المؤسسيم.

"The Impact of Information Technology Investment and 

Diversification Strategies on Firm Performance". 

داء ءة األهدفت الدراسة إلى توضيح أثر الستثمار في تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات التنويع على كفا
( شركة تم 117الدراسة ) المؤسسي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وبلغت حجم عينة
 الحصول على بياناتها من التقرير السنوي لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات. 

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 على  أن زيادة الستثمار في تكنولوجيا المعلومات ساعد مدراء الشركات في اتخاذ القرارات والعمل

 تحقيقها.
 لستثمار في تكنولوجيا المعلومات يسهم في تحسين األداء المؤسسي.أن تبني استراتيجيات ا 
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية: 
 .ضرورة الهتمام بتدريب العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 ت.التوجه إلى زيادة فرص الستثمار في تكنولوجيا المعلومات من خالل التنويع في الستراتيجيا 
 
كات في بعنوان: مأثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على أداء الشر  (Huang, 2007)دراسة  .11

 صناعة المطاطم.
"The Effect of Investment in Information Technology on Performance of 

Firms in the Rubber Industry". 

ة في ا المعلومات على أداء الشركات العامللى أثر الستثمار في تكنولوجيإلى التعرف عهدفت الدراسة 
ن، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج اقطاع صناعة المطاط في تايو 

 الدراسة، حيث قام الباحث بجمع وتحليل البيانات من الشركات المعنية ومقارنة مدى الستثمار في
 تكنولوجيا المعلومات وتطور المؤسسة. 

 ت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:وتوصل
 رونياا الكت يوجد عالقة بين الستثمار في تكنولوجيا المعلومات وزيادة اإلنتاجية، وكذلك إنجاز األعمال

 واستخدام الحاسوب في أعمال المؤسسات له بال  األثر على األداء المؤسسي.
  ا نولوجيعلى الستثمار األمثل لهذه التكأن تدريب العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات يعمل

 وزيادة كفاءة معالجة البيانات.
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 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 وب فيضرورة القيام بخطوات عملية لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات نتيجة لزيادة استخدام الحاس 

 انجاز العمليات.
 تكنولوجيا ونظم المعلومات. ضرورة القيام بتدريب العاملين على استخدام 
 علية البحث في كيفية تطوير العالقة ما بين الستثمار في تكنولوجيا المعلومات من جهة وزيادة فا

 األداء المؤسسي من جهة أخرى. 
 

ة بعنوان: متحليل العوامل المؤثرة على أداء الشركات الصناعي (Madrid, 2007)دراسة  .12
 اإلسبانيةم.

"Analysis of Factors Affecting Performance of Spanish Firms". 

ت، لمنتجاهدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين األداء والعوامل المؤثرة في الميزة التنافسية )ابتكار ا
الل التخطيط للقوى العاملة، جودة المنتجات، التوجه بالعميل، الوضع المالي( وتم قياس األداء من خ

احث مل البتاجية واألداء، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وقد استعاتجاهات المدراء نحو اإلن
 ( شركة صناعية إسبانية. 543الستبانة كأداة لجمع البيانات، وبلغت حجم عينة الدراسة )

 وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: 
 ء المالي للشركات.تم قياس األداء من خالل اتجاهات المدراء نحو اإلنتاجية واألدا 
  لجيد اأن الوضع التنافسي للشركات له تأثير كبير على إنتاجيتها، كما أكدت النتائج على أن الوضع

 للشركات والتخطيط السليم للموارد البشرية يؤثر إيجابيُا على إنتاجيتها.
 وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

  الشركات الصناعية لما له انعكاس إيجابي على أداء ضرورة تحليل العوامل المؤثرة على أداء
 الشركة.

 
 التعقيب على الدراسات السابقة:

السابقة نالحظ ندرة الدراسات السابقة التي درست دور الريادة  الدراسات استعراض خالل من
ك ذل عالم المطبوع في فلسطين، وعلى الرغم منمؤسسات اإلالستراتيجية في تطوير األداء المؤسسي في 

نالحظ أن معظم الدراسات قد أكدت على أهمية الريادة الستراتيجية وأخرى أكدت على أهمية تطوير 
اسات وتحسين األداء المؤسسي، وفيما يلي استعراض أوجه التشابه والختالف بين الدراسة الحالية والدر 

 السابقة مدعمةا بالفجوة البحثية التي تسعى إلى تغطيتها.
 من حيث الموضوع: 

مثل  الريادة االستراتيجيةمن خالل استعراض الدراسات السابقة وجد الباحث أن منها ما تناول موضوع 
 ,Sinisa)(، ودراسة 2016(، ودراسة )عطوف،2017 ، ودراسة )محمد علي،(2017)األيوبي،  دراسة
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اسة (، ودر2016مثل دراسة )الدعجة،  األداء المؤسسي تطويرتناول موضوع ما ، ومنها (2017

 .(Huang, 2007)ودراسة  ،(Sani, 2012) (، ودراسة2014)الحسن، 
 :من حيث الزمان 

 م.2016م إلى 2007جميع الدراسات السابقة حديثة نسبياا، فقد تم إجراؤها في الفترة ما بين 
 :من حيث المكان 

 هي كالتالي:أماكن تطبيق الدراسات السابقة و  تنوعت
 (.2016)هنية، دراسة و  (،2017)األيوبي، الفلسطينية كدراسة   -
اسة (، ودر 2017الردن، السعودية، السودان، الجزائر( كدراسة )محمد علي، العراق،دراسات عربية ) -

 .( 2016 )الدعجة،، ودراسة ( 2016)النعيمي والمومني والشغري، 
-Abdel)ودراسة   (Sokolova, 2011) ، ودراسة(Sinisa, 2017)أجنبية كدراسة  دراسات -

(Kader & Wadongo, 2011).  
  المنهجمن حيث: 
 ءمتهااتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لمال -

 لموضوع الدراسة.
 ,Kraus)المنهج التجريبي، ودراسة على حيث اعتمدت  (Sokolova, 2011)سة راداختلفت مع   -

et al, 2011)  ح المكتبي من قبل الباحثين لجمع البيانات.سلوب المسأ علىاعتمد 
 :من حيث أداة الدراسة 
 .اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها الستبانة كأداة للدراسة -
دراسة لجمع البيانات، و  كأدواتحيث استخدم تحليل الوثائق  (Sinisa, 2017)اختلفت مع دراسة  -

(Chang, & Wang, 2013) حظة وتحليل الوثائق كأدوات لجمع الث استخدما المقابلة والمحي
 .لجمع البيانات كأداة هج التكوين حيث استخدم ن (Kraus, et al, 2011)المعلومات، ودراسة 

 :من حيث المجتمع وعينة الدراسة 
ات تكون مجتمع الدراسات السابقة من العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل: )الوزار 

ء هم: )المدراالحكومية، الشركات، البنوك، الجامعات، والمدارس(، ولكن تنوعت طبيعة العاملين فمن
ن والمعلمات، وأعضاء مجلس إدارة، مدير منظمة، نائب مدير، مدير دائرة، والمسؤولون، المعلمو 

 مهندس، قائد فريق، مشرف، إداري(.
 :من حيث النتائج 

 لى النتائج التالية:اتفقت معظم الدراسات السابقة ع
 .الريادة الستراتيجيةأهمية  -
 ؤدي إلى تحسين األداء.الريادة الستراتيجية ت -
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 ؤدي إلى التميز المؤسسي.الريادة الستراتيجية ت -
 .وبعض المتغيرات األخرى  الريادة الستراتيجيةوجود عالقة بين  -

 أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
 ى أحدث الدراسات التي تناولت موضوع الريادة الستراتيجية.التعرف إل .1
 إثراء الدراسة الحالية في الجانب النظري نظراا للكم الكبير من المعلومات التي احتوتها. .2
 .التحليلي الوصفي المنهج وهو الدراسة، منهج اختيار .3
وضوع ما يتناسب منها مع مالطالع على األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة، وبالتالي انتقاء  .4

 .الدراسة الحالية تمهيداا لبناء أدواتها، والمتمثلة في الستبانة
 .للدراسة المناسبة المتغيرات تحديد .5
 .للدراسة المناسبة اإلحصائية المعالجات نوع إلى التعرف .6
 استفادت في التعرف على بناء النتائج والتوصيات الختامية للدراسة. .7

 
 الحالية عن الدراسات السابقة:أوجه تميز الدراسة 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها:
كمدخل  في دراستها ىولواأل ،الستراتيجيةالريادة  على الضوء ألقت التي هي الثانية الدراسة هذه تعد .1

 فلسطين.بعالم المطبوع اإللتطوير األداء المؤسسي في 
 توى المحلي رغم األهمية الكبيرة التي يحملها.موضوع الدراسة لم يطبق من قبل على المس .2
قيقة همية بالغة في نشر الحلما له أ عالم المطبوع في فلسطين، مؤسسات اإلسيتم تطبيق الدراسة على  .3

 المجردة بتميز وحرفية.
إن مجال الدراسة يختلف عن الدراسات السابقة في أنه مجال اعالمي وباألخص المطبوع منه، في  .4

 .هذا المجال ىلى ولم تتطرق إخر أت السابقة كانت تتحدث أغلبها عن منظمات أعمال حين أن الدراسا
 
 

 

 يوضح الفجوة البحثية: (5جدول رقم )
 الدراسات الحالية الفجوة البحثية الدراسات السابقة

ركزت الدراسات السابقة على دور 
المسؤولية الجتماعية على أداء المنظمة، 

داء المؤسسي، دارة المعرفة على األدور إ
ودور الريادة الستراتيجية في تحقيق الميزة 

 التنافسية.

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات 
السابقة من حيث الهدف ومجال التطبيق، 
حيث ل يوجد دراسة ركزت على العالقة 

 ،الريادة الستراتيجيةبين متغيرات الدراسة )
 (.واألداء المؤسسي

لتعرف إلى اهتمت الدراسة الحالية با
دور الريادة الستراتيجية في تطوير 

األداء المؤسسي في مؤسسات 
 العالم المطبوع في فلسطين.
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 عتماد على الدراسات السابقة.المصدر: إعداد الباحث بال
 

 الدراسة: مصطلحات -اا تاسع
 تحقيقاا ألغراض الدراسة  تم تعريف المصطلحات التالية: 
 :الريادة االستراتيجية  

ية التي تقود العمل"الريادة الستراتيجية بأنها  (lida, 2006 :2)يعرف : اصطالحاا  الريادة االستراتيجية
 ارية من أجل تحديد أفضل اإلمكانات التي تهدف إلى تطابق المواردإلى صنع القرار والجهود اإلد

الموجودة مع تحقيق أعلى نسبة محتملة من العائد والمنفعة ومن ثم توظيفها من خالل المهام 
 الستراتيجية".

 فق والطرق الختالف والتنوع والتوا ى( بأنها "التفرد والعتماد عل6: 2006كما عرفاها )النجار، العلي، 
 داءألإلى اخرون و نما هي الوصول والعادات السائدة التي يفعلها اآلالنماذج  علىالجديدة ول تعتمد 

 .طرق معمول بهاوبأفضل  المتميز
 :األداء المؤسسي 
كاملة ( األداء المؤسسي بأنه: "المنظومة المت67: 2007: يعرف )الدوري، اصطالحاا  ألداء المؤسسيا

 ء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية".لنتاج أعمال المنظمة في ضو 
علية، نجاز األهداف التنظيمية باستخدام الموارد بكفاءة وفاإ( بأنه: "327: 2006، )العليكما عرفه  

ت فاألداء المؤسسي يقتضي التركيز على العناصر الفريدة التي تميز المؤسسة عن غيرها من المؤسسا
 اتموجودوبالتالي تشمل المؤشرات المالية وغير المالية وقياس ال ،لتقييماألخرى، والتي تكون محوراا ل

يات كما تشمل الجوانب العريضة لألداء المؤسسي المرتكزة على الستراتيجالملموسة وغير الملموسة، 
 والعمليات والموارد البشرية والنظم".

ركزت معظم الدراسات السابقة على 
 منظمات األعمال والصناعات المختلفة.

ى عدد الدراسات التي ركزت عل ةقل
عالم المؤسسات اإلعالمية وخاصة اإل

 المطبوع

على ية ركزت الدراسة الحال
عالمية والمطبوعة المؤسسات اإل

 منها بالدرجة األولى.

بعض الدراسات السابقة ركزت على تأثير 
الريادة الستراتيجية على متغيرات تابعة قد 

، وتحقيق الميزة ىثليصعب قياسها بدقة مُ 
 .ثر الريادة الستراتيجيةودراسة أالتنافسية، 

جنبية على أل توجد دراسة محلية وعربية و 
ومن خالل دراسة  ،علم الباحث حد

مواضيع الدراسات السابقة ركزت على 
متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة في 

 .عالميةالمؤسسات اإل

ركزت الدراسة الحالية على دور 
الريادة الستراتيجية )متغير مستقل( 
على متغير تابع يسهل قياسه بدقة 

 وهو )األداء المؤسسي(



 
 

 
34 

 
 دور الريادة االستراتيجية في تحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين

 

 :مؤسسات الصحافة المطبوعة 
عامة، وتهتم  بانتظام ومحتوياتها ذات فائدة هاعددة وتصدر نشرة من نسخ مت آليماا هي مؤسسة تطبع 

بهدف تكوين جمهور من  ،فكار وتعطي معلوماتأخبار وتذيع أن تنشر أالجارية، ويشترط  باألحداث
 .(14: 2010)الحسن، القراء والمحافظة عليهم 

 

 :الدراسة هيكل -عاشراا 
والسياسة للدراسات  اإلدارةعلى دليل أكاديمية  اعتماداا ستة فصول  إلىقوم الباحث بتقسيم الدراسة سي  

 :م وهي كالتالي2015العليا بغزة لعام 
 .المنهجي اإلطار ل:والفصل األ 

 .النظري  اإلطار :الفصل الثاني
 .الدراسات السابقة :الفصل الثالث
 .جراءاتواإلالمنهجية  الفصل الرابع:

 التحليل والنقاش. الفصل الخامس:
 وتوصيات ومراجع الدراسة. نتائج الفصل الساد :
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 المراجع
 
 المراجع العربية: -أوالا 

 الكتب العربية:
ــين النظريــة والتطبيــق(: 2013المحاسممنة، إبممراهيم ) .1 ريممر ج، عمممان، دار إدارة وتقيــيم األداء الــوظيفي ب

 للنشر والتوزيع.
 شر، عمان، األردن.، مؤسسة الوارق للنمناهج البحث العلمي(: 2006) الحمداني، موفق .2
البحـــث العلمـــي: مفهومـــه  أدواتـــه  (: 2006ذوقمممان عبيمممدات وعبمممد المممرحمن عمممدس وكايمممد عبمممد الحمممق ) .3

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان. أساليبه
، اإلدارة االســـــــــــتراتيجية مفـــــــــــاهيم وعمليـــــــــــات وحـــــــــــاالت دراســـــــــــية(: 2007المممممممممممدوري، زكريممممممممممما ) .4

 ، األردن.دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان
 ردن.، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األالمدخل إلى إدارة المعرفة(: 2006العلي، عبد الستار ) .5
ــــــــــادة و (، 2006)وفممممممممممايز النجممممممممممار والعلممممممممممي، وعبممممممممممد السممممممممممتار  .6 ــــــــــال الصــــــــــغيرةإدارة الري ار د، األعم

 .الحامد للنشر والتوزيع، عمان
ر زهممممممممممممممممران للنشممممممممممممممممر دا ،الصــــــــــــــــحافة المتخصصــــــــــــــــة (،2010)محمممممممممممممممممود عيسممممممممممممممممى  الحسممممممممممممممممن، .7

 . 2010، والتوزيع
  

 الرسائل العلمية:
(: مدى ممارسة الرشماقة السمتراتيجية وعالقتهما بتميمز األداء المؤسسمي لمدى قطماع 2016هنية، محمد ) .1

، ، كليمة التجمارة، الجامعمة اإلسمالميةرسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةالصناعات الغذائية في قطاع غمزة، 
 فلسطين.

(: عمليمممات إدارة المعرفمممة وعالقتهممما بتميمممز األداء المؤسسمممي: دراسمممة تطبيقيمممة 2014الممممدهون، محممممود ) .2
دارة ، أكاديميمة اإلرسـالة ماجسـتير غيـر منشـورةفظمات غمزة، ة التربيمة والتعلميم العمالي فمي محاعلى وزار 

 والسياسة للدراسات العليا، غزة، فلسطين.
سسممات التعلمميم الشممرعي بمموزارة األوقمماف (: درجممة فاعليممة األداء المؤسسممي فممي مؤ 2014النجممار، مممازن ) .3

، رســالة ماجســتير غيــر منشــورةبمحافظممات غممزة فممي ضمموء األنممموذج األوروبممي للتميممز وسممبل تطممويره، 
 كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، فلسطين.

(: مهممارات التخطمميط السممتراتيجي لممدى قيممادات كليممات التربيممة فممي الجامعممات 2014أبممو حسممنة، أحمممد ) .4
، كليمممة التربيمممة، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورةة وعالقتهممما بتحسمممين األداء المؤسسمممي لهممما، الفلسمممطيني

 الجامعة اإلسالمية، فلسطين.
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انية (: عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري: دراسة ميد2013أبو كريم، أيمن ) .5
اد ، كلية القتصغير منشورةرسالة ماجستير بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة، 

 والعلوم اإلدارية، جامعة األزهر، فلسطين.
(: واقممممع األداء المؤسسممممي فممممي مممممدارس دار األرقممممم بمحافظممممات غممممزة فممممي ضمممموء 2013الممممدجني، علممممي ) .6

ـــر منشـــورةاألنمممموذج األوروبمممي للتميمممز وسمممبل تطمممويره،  ، كليمممة التربيمممة، الجامعمممة رســـالة ماجســـتير غي
 اإلسالمية، فلسطين.

(: أثممر التطمموير التنظيمممي فممي تحسممين األداء المؤسسممي دراسممة ميدانيممة 2016ة، فممراس محمممود )الدعجمم .7
أطروحـــة لمممدى الجهمممات المشممماركة فمممي جمممائزة الملمممك عبمممد هللا الثممماني لتميمممز األداء الحكمممومي والشمممفافية، 

 ايمممد،بلق، جامعمممة أبمممو بكمممر التسممميير، كليمممة العلممموم القتصمممادية والتجاريمممة وعلممموم غيـــر منشـــورة ةدكتـــورا
 الجزائر.

(: دور السممملوك التنظيمممممي فمممي أداء منظممممات األعمممممال: بيئمممة المنظمممممة 2015بلمممل، عبمممد الحممممق علمممي ) .8
 غيـر ةأطروحة دكتـوراالداخلية كمتغير معدل دراسة على عينة من البنوك التجارية في ولية الخرطوم، 

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.منشورة
(: دور استراتيجية التصدير في تحسين األداء المؤسسي: دراسة حالمة مؤسسمة 2015يلي، الجبارية )كح .9

ــر منشــورةة بسممكرةطولقمم -حممدود سممليم لتوضمميب وتصممدير التمممور ، كليممة العلمموم   رســالة ماجســتير غي
 سكرة، الجزائر.ب -القتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر

(: دور المسممؤولية الجتماعيممة فممي تحسممين أداء المنظمممة: دراسممة حالممة 2014د )الحسممن، بممو بكممر محممم .10
لموم ، كلية العلموم القتصمادية والتجاريمة وعرسالة ماجستير غير منشورةباتنة،  –لمؤسسة نفطال وحدة 

 لجزائر.بسكرة، ا -التسيير، جامعة محمد خيضر
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 .87-47 ،2المستقلة لالنتخابات نموذجاا، مجلة الغري للعلوم القتصادية واإلدارية، العدد: 
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