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مقدمة:

شهدت السنوات األخيرة تطو ار هائالا في الفكر اإلداري بشكل عام ،والفكر الستراتيجي لألعمال

بشكل خاص ،مما أدى إلى تراكم معرفي وخبرة عملية واسعة لمنظمات األعمال ،حيث تلعب المنظمات

الريادية دو ار بار از ومهما في الحياة القتصادية على المستوى العالمي ،لما لذلك من تأثير في الحياة العامة،
وما تشهده اليوم من تطورات وتغيرات أثرت في أداء كثير من منظمات األعمال.

وقد برزت الريادة الستراتيجية كمدخل لتطوير المنظمات ،وهو أسلوب حديث يقوم على أن التركيز

في المنظمة يكون على البتكار كوحدة للتطوير وليس على األفراد؛ حيث تتبنى المنظمة خطة استراتيجية
وآليات تغيير تنقلها من وضع الركود إلى مصاف المنظمات الرائدة في أعمالها ،وحتى تستطيع المنظمات

الكبيرة التعامل والتكيف مع التغيرات المختلفة التي تحدث حولها ،عملت –بصورة ملحوظة -على تطبيق
مناهج إدارية تتصف بقدر كبير من البتكارية والمؤسسية .وقد كانت الريادة الستراتيجية أحد هذه المناهج

استخدامها للتعامل مع البيئة التنظيمية للمنظمات ،ويطلق عليها مصطلح "الريادة الستراتيجية" وفي
التي تم
ُ
بعض األدبيات "الريادة الستراتيجية التنظيمية"؛ في محاولة لتحقيق التكامل بين نقاط القوة التي تتمتع بها
المشروعات الصغيرة ،مثل( :القدرة على البتكار ،المرونة ،التشبيك ،والقرب من األسواق) وبين القدرات

السوقية والموارد المختلفة التي تتمتع بها المنظمات الكبيرة ،على الرغم مما أحاط هذا المنهج من شكوك في

إمكانية نجاحه (القحطاني.)227 :2011 ،

ويمكن مالحظة أن الباحثين قد انتقلوا من البحث في مجال الريادة كمدخل للتطوير في بداية

الثمانينات من القرن الماضي من دراسة الريادة على مستوى الفرد إلى دراسة الريادة على مستوى المنظمة،

لتعرض الكثير من المنظمات لموجة من التغيرات السريعة في مختلف المجالت
وقد كان ذلك نتيجة ُ
التكنولوجية والجتماعية والقتصادية ،دفعتها نحو ضرورة إيقاظ الروح الريادية الستراتيجية داخل تنظيماتها
).(Thornberry, 2006: 1
إن الربط بين الريادة والستراتيجية أصبح أكثر تداولا في األعمال والق اررات واللتزامات المصممة
لتحقيق األداء المتميز والحصول على اإليجابيات فوق المعدل ،والتحالفات الخارجية ،والموارد والتعلم

التنظيمي ،واإلبداع ،وتُعد ريادية المنظمة بأنها ظاهرة تبرز على مستوى المنظمة التي تلتزم جدي ا بتوليد
البتكارات واإلبداعات الجذرية والتراكمية لتحقيق أهمية استراتيجية مرتبطة بتنافسية تلك المنظمة،
فالمنظمات الريادية قادرة على دعم البتكارات بشكل نظامي ومستمر ،والسلوك الريادي تحتاجه جميع
المنظمات لتواكب التطور في بيئة شديدة التنافس (عطوف.)669 :2016 ،

ومما ل شك فيه أن عملية تطوير األداء المؤسسي عملية تكاملية تتضمن أنشطة مخططة وشاملة

للمنظمة تتم وفق استراتيجيات واضحة ورؤية صحيحة سعي ا لتحقيق أهداف المنظمة.

مجال واسع يتضمن عدة مكونات منها الهيكل التنظيمي ،وتصميم العمل،
واألداء المؤسسي
ٌ
والموارد البشرية ،والتكنولوجيا المستخدمة ،والمهارات اإلدارية ،واألهداف ،والبيئة ،وبالرغم مما تقدم فإن
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التعبير عن األداء المؤسسي مرتبط بمدى اإلنجاز ،وبالتالي النجاح الذي تحققه المنظمات في إنجازها

ألهدافها (المحاسنة.)110 :2013 ،

واألداء المؤسسي هو انعكاس لتعلق المؤسسات بأهدافها وقدرتها على إنجازها ،وله أهمي ٌة بالغ ٌة؛

ألنه ينقل العمل من إنجاز تلك األهداف الفردية إلى جماعية ،ومن العفوية إلى التخطيط ،ومن الغموض

إلى الوضوح ،ومن محدودية الموارد والتأثير إلى تعددية الموارد وسعة التأثير (أبو حسنة.)4 :2014 ،

وحيث أن منظمات اإلعالم المطبوع لها دور مهم جدا وفاعل في تشكيل الثقافة المجتمعية ،وزيادة

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

لمخرج مطبوع قادر على المنافسة ومجابهة
ليكون ديناميكيا ومتجددا ،بحيث يلبي الحتياجات المطلوبة ُ
التحديات الكثيرة والمتعددة التي تواجه اإلعالم المطبوع والوصول إلى التميز في األداء المؤسسي ،لكن

اجه عادة بالتغير السريع في البيئة المحيطة بالمنظمات بسبب عدم الستقرار والثبات،
استدامة هذا التميز ُيو َ
ولذلك تحاول هذه المنظمات امتالك مجموعة من القدرات والموارد لكي تستطيع مواجهة هذا التغير السريع.
ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الريادة الستراتيجية ومن خالل ربطها بين الريادة

الستراتيجية وتطوير جودة األداء المؤسسي ،والدعم المناسب لنشوئها وتطورها وبين تحسين أوجه التنمية
المختلفة ل سيما القتصادية والجتماعية وتحقيق النظام وتحسين أداء منظمات اإلعالم المطبوع والعمل

على تطويرها وتقدمها ،حيث قدمت منظمات اإلعالم المطبوع نموذجا رائعا في التقدم المعرفي للمجتمع

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

أوالا -مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
تُواجه المؤسسات اإلعالمية عامة ومؤسسات الصحافة المطبوعة خاصة في فلسطين عددا من

المشكالت التي تمثل تحديات تجعلها غير قادرة على الستجابة المثلى المتوقعة منها ،إل أن العبرة ليست

في وجود هذه المشكالت ،ولكن في معرفتها ،وتشخيص عللها وأسبابها ،ثم العمل على حلها  ،أو الحد من
آثارها السلبية ،وبذل الجهود المستمرة للبحث عن بدائل جديدة ،أو مخارج للتغلب عليها.

فهذه الدراسة تحاول التعرف على دور الريادة الستراتيجية في تحسين جودة األداء المؤسسي في

مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين ،وفي إطار قيام الباحث بدراسة بعض الظواهر التي من الممكن

أن تعزز من مشكلة الدراسة ،والتي تمثل دعما وتوضيحا ألسباب القيام بهذه الدراسة ،فقد قام الباحث

بإعداد استبانة كدراسة استكشافية أولية يمكن من خاللها الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف المتعلقة
بالقضية البحثية والتي تتمثل في "األداء المؤسسي" في مؤسسات الصحافة المطبوعة ،وفي سبيل الوصول
بهذه الستبانة إلى الصورة التي تتحقق من خاللها األهداف المطلوبة من البحث ،قام الباحث بالطالع

على مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ،إلى أن وصلت الستبانة في صورتها
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النهائية إلى ( )12فقرة تتعلق باألداء المؤسسي ،وتم توزيع الستبانة على ( )20موظفا يعملون في عدد من
المؤسسات المبحوثة لستطالع آرائهم حول القضية البحثية لهذه الدراسة ،وقد تم استرداد الستبانات بشكل

كامل ،وكانت أهم نتائجها كما هي موضحة بالجدول رقم ( )1التالي:
جدول رقم ( :)1يوضح نتائج الدراسة االستكشافية
الرقم
.1
.2
.3
4
.5
.6
.7
.8
9
.10
.11
.12

الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن

النسبي %

الفقرة

3.22

1.82

64.4

3

3.13

1.77

62.6

5

3.16

1.79

63.2

4

3.38

1.91

67.6

1

3.33

1.88

66.6

2

2.94

1.66

58.8

9

3.11

1.76

62.2

6

6.03

1.71

60.6

7

2.61

1.48

52.2

12

2.94

1.66

58.8

9

2.88

1.63

57.6

11

3.96

1.6

59.2

8

3.05

1.73

61.1

الوسط

لفقرة
يتس م ممم الهيك م ممل التنظيم م ممي ف م ممي المؤسس م ممة بوض م مموح األدوار

والمسؤوليات.

تقوم إدارة المؤسسة بتطبيق نظام تقييم األداء بموضوعية.
تحرص إدارة المؤسسة على ضمان كفاءة استثمار الموارد
المتاحة.
تق مموم إدارة المؤسسم ممة بتطم مموير كادرهم مما البشم ممري مم ممن خم ممالل
البرامج التدريبية.
تتبع إدارة المؤسسة سياسات الختيار والتعيين من خالل
وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
تستخدم إدارة المؤسسة الحوافز لتحسين األداء الوظيفي
للعاملين.
تتميز أنظمة المعلومات المستخدمة بالحداثة ومواكبة
للتطور التكنولوجي.
يتم استخدام البرامج والتقنيات الحديثة في إدارة المعلومات
في المؤسسة.
يتم إجراء بحوث ود ارسمات لمعالجمة المشمكالت التمي تواجمه

المؤسسة.

تعتمم ممد إدارة المؤسسم ممة نمم مماذج وأنظمم ممة لتطم مموير العمليم ممات
الداخلية.
يتمموفر بيئممة عمممل مالئمممة لتشممجيع العمماملين علممى المبممادرة
والبتكار.
تعمممل إدارة المؤسسممة علممى تحسممين جممودة مسممتوى خممدماتها
باستمرار.
جميع الفقرات مع ا

ترتيب

من خالل تحليل الدراسة االستكشافية كما هو موضح في جدول رقم ( )1توصل الباحث إلى مجموعة من

الظواهر التي تعزز من مشكلة الدراسة وهي:
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 .1أظه ممرت النت ممائج أن ( )61.1%م ممن العين ممة ي ممرون أن واق ممع األداء المؤسس ممي ف ممي مؤسس ممات الص ممحافة
المطبوعمة ممن وجهمة نظمر العماملين فمي المؤسسمات متوسمط ،وهمذا يعنمي أن هنماك عمدم موافقمة ممن قبممل
أف مراد العينممة علممى هممذا المحممور مممما يممدل علممى وجممود قصممور فممي جممودة األداء المؤسسممي فممي مؤسسممات

الصحافة المطبوعة.

 .2أشارت النتائج إلى ضعف أداء إدارات مؤسسمات الصمحافة المطبوعمة فمي تحسمين جمودة مسمتوى خمدماتها
باسم ممتمرار ،ول تسم ممتطيع تم مموفير بيئم ممة عمم ممل مالئمم ممة لتشم ممجيع العم مماملين علم ممى المبم ممادرة والبتكم ممار بالشم ممكل

المطلوب.

 .3أوضحت النتائج أنه يتم اسمتخدام البمرامج والتقنيمات الحديثمة فمي إدارة المعلوممات فمي المؤسسمات بمسمتوى
متوسط ،باإلضافة إلى اعتمادها نماذج وأنظمة لتطوير العمليات الداخلية.

 .4بينممت النتممائج ضممعف الح موافز التممي تقممدمها المؤسسممات لتحسممين األداء المموظيفي للعمماملين ،باإلضممافة إلممى
وجود ضعف في إجراء بحوث ودراسات لمعالجة المشكالت التي تواجه مؤسسات الصحافة المطبوعة.
وبناء على ما تقدم فإنه يمكن للباحث صياغة مشكلة الدراسة من خالل السؤال الرئيس التالي:
ا
ما دور الريادة االستراتيجية في تحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في

فلسطين من وجهة نظر العاملين؟

وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية هي:
 .1ما مدى توافر متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية (القيادة الريادية ،التفكير الريادي ،الثقافة الريادية،
إدارة الموارد بشكل استراتيجي) في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين؟

 .2ما مستوى جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر
العاملين؟

 .3هل يوجد عالقة بين متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية وتحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات
الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين؟

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

 .5هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05في استجابة المبحوثين حول
متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر

العاملين باختالف خصائصهم الشخصية (النوع ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة،

المؤسسة)؟
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 .6هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05في استجابة المبحوثين حول
متطلبات جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين
باختالف خصائصهم الشخصية (النوع ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المؤسسة)؟

ثاني ا -أهداف الدراسة:

ته م م مدف هم م ممذه الد ارسم م ممة إلم م ممى الكشم م ممف عم م ممن دور الريم م ممادة السم م ممتراتيجية فم م ممي تحسم م ممين جم م ممودة األداء

المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من خالل تحقيق األهداف التالية:

 .1التعم م م ممرف إلم م م ممى مم م م ممدى ت م م م موافر متطلبم م م ممات تطبيم م م ممق الريم م م ممادة السم م م ممتراتيجية فم م م ممي مؤسسم م م ممات الصم م م ممحافة
المطبوعة في فلسطين.

 .2بيان مستوى جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين.

 .3الكشم م ممف عم م ممن طبيعم م ممة العالقم م ممة بم م ممين متطلبم م ممات تطبيم م ممق الريم م ممادة السم م ممتراتيجية وتحسم م ممين جم م ممودة األداء
المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين.

 .4تحدي م م ممد أثم م م ممر متطلب م م ممات تطبيمم م ممق الري م م ممادة السمم م ممتراتيجية ف م م ممي تحس م م ممين ج م م ممودة األداء المؤسسمم م ممي فمم م ممي
مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين.

 .5معرفة الفروق في استجابات المبحوثين حول متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في مؤسسات
الصحافة المطبوعة في فلسطين باختالف خصائصهم الشخصية (النوع ،المؤهل العلمي ،المسمى

الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المؤسسة).

 .6معرفة الفروق في استجابات المبحوثين حول جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة
في فلسطين باختالف خصائصهم الشخصية (النوع ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات

الخدمة ،المؤسسة).

 .7تقديم توصيات ومقترحات تساعد مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين على تطبيق الريادة
الستراتيجية كمدخل لتحسين جودة األداء المؤسسي

ثالثا -أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها والنتائج التي ستقدمها والحقائق التي ستكتشفها

والتي سوف تعود بالفائدة العلمية والعملية على مؤسسات الصحافة المطبوعة ،وعلى متخذي الق اررات في

المؤسسات المبحوثة ،ويمكن تفصيلها على النحو التالي:
 .1األهمية العلمية (النظرية):

 تبرز األهمية العلمية لهذه الدراسة من اإلثراء العلمي الذي تضيفه في مجالت مفاهيم الريادة
الستراتيجية ،واألداء المؤسسي ،وتوضيح دور متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في تحسين جودة
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األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين ،حيث تواجه مؤسسات الصحافة

المطبوعة ظروف ا وتحديات تتطلب رفع الكفاءة لتحسين جودة األداء.

 تفيد هذه الدراسة وتوفر للباحثين والدارسين بيانات ومعلومات في مجال الريادة الستراتيجية ،واألداء
المؤسسي ،من خالل ما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات.

 .2األهمية العملية (التطبيقية):

 تكمم ممن أهميم ممة هم ممذه الد ارسم ممة فم ممي مم ممدى تحقيم ممق وتطبيم ممق التوصم مميات التم ممي تخم ممرج بهم مما والتم ممي قم ممد تفيم ممد
مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين.

 التعريم م م مف بمتطلب م م ممات تطبي م م ممق الري م م ممادة الس م م ممتراتيجية كاس م م ممتراتيجية جدي م م ممدة للتغيي م م ممر ل م م ممدى ص م م ممانعي
الق م م اررات وواض م معي الخطم ممط فم ممي مجم ممال الصم ممحافة المطبوعم ممة ،ومم مما لم ممه مم ممن تغييم ممر س م مريع و يجم ممابي
لالرتقاء باألداء اإلداري المؤسسي في المؤسسات المبحوثة.

 العم م ممل عل م ممى تغيي م ممر واقمم ممع األداء المؤسس م ممي ف م ممي مؤسس م ممات الص م ممحافة المطبوع م ممة بص م ممورة جذريمم ممة
والبمم ممدء ممم ممن جديم م ممد بمم م مما يالئم م ممم الخب م م مرات والكفمم مماءات المتم م مموفرة ،وبم م مما يسم م مممو بمؤش م م مرات األداء عم م ممن

طريق تطبيق هذه الستراتيجية.

 م م م ممن الممك م م ممن أن تق م م ممدم الد ارس م م ممة الحالي م م ممة ل م م مملدارات العلي م م مما والجه م م ممات المس م م ممؤولة ف م م ممي مؤسس م م ممات
الص م م ممحافة المطبوع م م ممة المعلوم م م ممات ببي م م ممان أهمي م م ممة الهتم م م ممام بتطبي م م ممق الري م م ممادة الس م م ممتراتيجية والت م م ممي

ب م م مدورها تعمم م ممل علم م ممى تطم م مموير األداء المؤسسم م ممي ف م م ممي العمم م ممل ،واسم م ممتخراج الطاقم م ممات الكامنم م ممة ل م م ممدى

الع م مماملين ف م ممي مؤسس م ممات الص م ممحافة المطبوع م ممة ف م ممي فلس م ممطين ،وال م ممذي ي م ممنعكس ب م ممدوره علم م مى تحقي م ممق

النفم م م ممع العم م م ممام للمؤسسم م م ممات والتق م م م مدم والمنافسم م م ممة فم م م ممي المجم م م ممال اإلداري ،وكم م م ممذلك القيم م م ممام بواجبم م م مماتهم
وخدماتهم تجاه المجتمع بشكل أفضل.

رابعا -متغيرات الدراسة:
 .1المتغير المستقل:

متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية (القيادة الريادية ،قبول المخاطرة ،التفكير الريادي ،الثقافة الريادية،

إدارة الموارد بشكل استراتيجي) .وقد اعتمد الباحث على كل من دراسة (األيوبي2017 ،؛ كوين
والكعبي2017،؛ فتحي والمختار2014 ،؛ Sokolova, 2011؛  )Chang & Wang, 2013في
تحديد متغيرات الدراسة.

 .2المتغير التابع:

جودة األداء المؤسسي في منظمات الصحافة المطبوعة في فلسطين ،وقد تم العتماد على دراسة

(هنية2016 ،؛ أبو حسنة2014 ،؛ المدهون2014 ،؛ أبو كريم.)2013 ،
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 .3المتغيرات الشخصية:
وهي تلك المتغيرات الخاصة بالبيانات الشخصية للمبحوثين وقد تم تحديدها كالتالي:

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

متغيرات الــدراســــة

املتغري التابع

املتغري املستقل
متطلبات تطبيق الريادة االسرتاتيجية

جودة األداء املؤسسي

القيادة الريادية
قبول المخاطرة

جودة األداء المؤسسي

التفكير الريادي
الثقافة الريادية
إدارة الموارد بشكل استراتيجي
المتغيرات الشخصية
النوع ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي،
سنوات الخدمة ،الجامعة

متغيرات الدراسة جردت بواسطة الباحث استنادا إلى الدراسات السابقة

خامسا -فرضيات الدراسة:

بهدف توفير إجابة مناسبة للتساؤلت البحثية المطروحة ،تسعى الدراسة إلى اختبار صحة

الفرضيات التالية:

الفرضية األولى :توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05بين متطلبات تطبيق
الريادة الستراتيجية (القيادة الريادية ،قبول المخاطرة ،التفكير الريادي ،الثقافة الريادية ،إدارة الموارد بشكل
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استراتيجي) وتحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر

العاملين.

ويشتق منها الفرضيات الفرعية التالية:

 .1توجد عالقمة ذات دللمة إحصمائية عنمد مسمتوى معنويمة ( (α ≤ 0.05بيين القيمادة الرياديمة وتحسمين جمودة
األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين.

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

 .3توجد عالقة ذات دللة إحصائية عند مستوى معنويمة ( (α ≤ 0.05بيين التفكيمر الريمادي وتحسمين جمودة
األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين.

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

 .5توجد عالقمة ذات دللمة إحصمائية عنمد مسمتوى معنويمة ( (α ≤ 0.05بيين إدارة المموارد بشمكل اسمتراتيجي
وتحسين جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين من وجهة نظر العاملين.

الفرضــية الثانيــة :يوجممد أثممر ذو دللممة إحصممائية عنممد مسممتوى معنوي مة ( (α ≤ 0.05بييين متطلبممات تطبيممق
الريممادة السممتراتيجية (القيممادة الرياديممة ،قبممول المخمماطرة ،التفكيممر الريممادي ،الثقافممة الرياديممة ،إدارة المموارد بشممكل
استراتيجي) وتحسين جودة األداء المؤسسي فمي مؤسسمات الصمحافة المطبوعمة فمي فلسمطين ممن وجهمة نظمر

العاملين.

الفرضية الثالثة :يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05في استجابة المبحوثين
حول متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في مؤسسات الصحافة المطبوعة باختالف خصائصهم

الشخصية (النوع ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المؤسسة).

الفرضية الرابعة :يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية ( (α ≤ 0.05في استجابة
المبحوثين حول جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة باختالف خصائصهم الشخصية
(النوع ،المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،سنوات الخدمة ،المؤسسة).

سادسا -حدود الدراسة:

 الحدود الموضوعية :اقتصر البحث على دراسة دور متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في تحسين
جودة األداء المؤسسي في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين.
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 الحدود البشرية :تقتصر الدراسة على جميع العاملين في مؤسسات الصحافة المطبوعة في فلسطين.
 الحدود الزمنية :سيتم إجراء هذه الدراسة خالل العام الدراسي 2018/2017م.

 الحدود المؤسساتية :ستقتصر هذه الدراسة على صحيفة فلسطين ،وصحيفة الرسالة ،وصحيفة
الستقالل ،ومكتب صحيفة الحياة الجديدة في غزة ،ومكتب صحيفة األيام في غزة ،وقد تم استثناء

الصحف الصادرة من الضفة الغربية بسبب ظروف الحتالل وعدم إمكانية الوصول إليها بسبب
اإلغالقات والحواجز اإلسرائيلية ،مع العلم أن صحيفة القدس ل يوجد لها مكتب في قطاع غزة.

سابعا -المنهجية واإلجراءات:

سيتم تناول طرق و جراءات الدراسة حيث تشمل منهج الدراسة ،ومجتمع وعينة الدراسة ،وأدواتها.

 .1منهج الدراسة:

من أجل تحقيق أهداف الدراسة سيستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول من خالله وصف

الظاهرة موضوع الدراسة ،وتحليل بياناتها ،والعالقة بين مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعمليات التي
تتضمنها واآلثار التي تحدثها.

ويعرف (الحمداني )100 :2006 ،المنهج الوصفي التحليلي بأنه" :المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر

أو األحداث المعاصرة ،أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة،
ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع ،وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة ،والظواهر التي

ندرسها ،واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات".
 .2مجتمع الدراسة:

يعرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث ،وبمذلك فمإن مجتممع الد ارسمة همو

جميع األفراد أو األشياء الذين يكونون موضوع مشمكلة الد ارسمة (عبيمدات ،عمدس ،وعبمد الحمق:2006 :

.)127

وبناء على موضوع ومشكلة الدراسة وأهدافها فقد تم تحديد المجتمع المستهدف بحيمث يتكمون ممن جميمع
ا
العاملين فمي مؤسسمات الصمحافة المطبوعمة فمي فلسمطين البمال عمددهم ( )147موظفما ،وسميتم اسمتخدام

أسمملوب الحصممر الشممامل نظ م ار لصممغر حجممم مجتمممع الد ارسممة ،والجممدول رقممم ( )2يوضممح توزيممع مجتمممع

الدراسة في كل مؤسسة مبحوثة:

توزيع مجتمع الدراسة وفق ا السم المؤسسة الصحفية

الرقم
.1

جدول رقم ()2

المؤسسة الصحفية

صحيفة فلسطين

عدد العاملين
53
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.2

صحيفة الرسالة

38

.3

صحيفة الستقالل

19

.4

مكتب صحيفة الحياة

18

.5

مكتب صحيفة األيام

19
المجموع

147

المصدر :من إعداد الباحث اعتمادا على إحصائيات الهيئات اإلدارية في المؤسسات المبحوثة2018 ،م.

 .3أدوات جمع البيانات:
ستعتمد الدراسة على جمع البيانات من المصادر التالية:
أ .المصادر األولية:

وهي المعلومات الميدانية التي سيتم جمعها عن طريق توزيع استبانة توزع علمى عينمة الد ارسمة ثمم القيمام

بجمعها وتحليلها ،للحصول على نتائج إحصائية دقيقة حول موضوع الدراسة.
ب .المصادر الثانوية:
وسوف يقوم الباحث بجمع البيانات فيما يتعلق بموضوع الدراسة من الكتب والمقمالت والرسمائل العلميمة
والبحوث المحكمة ..الخ ،للوصول إلى كل ما يتعلق بمفهموم الريمادة السمتراتيجية كممدخل لتعزيمز األداء

المؤسسي في األدب

اإلداري..

ثامنا -الدراسات السابقة:

تمثل الدراسات السابقة رافدا أساسيا من روافد المعرفة النظرية والعملية ،وكذلك خبرات وتجارب

الباحثين السابقين ،والطالع على أهم إنجازاتهم والنتائج والتوصيات التي خلصت لها دراساتهم وبحوثهم

والتي لها األثر الكبير في إثراء معرفة ومعلومات الباحث ،مما يساعده في تكوين خلفية عن موضوع

دراسته ،وكذلك إنجازها بشكل أفضل وأكثر عمقا وشمولا وتجنب األخطاء التي وقع بها الباحثون السابقون.

وقد استعرض الباحث أهم الدراسات السابقة التي تناولت موضوعي الريادة الستراتيجية واألداء

المؤسسي ،وموضوعات ذات عالقة بموضوع الدراسة سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر ،حيث قام
الباحث بتقسيمها إلى ثالث أقسام هي :دراسات فلسطينية ،ودراسات عربية ،ودراسات أجنبية ،وتم ترتيبها

من األحدث إلى األقدم حسب تاريخ نشرها.
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أوالا -الدراسات الفلسطينية:
 .1دراســة (األيــوبي  )2017بعن ـوان :م متطلبــات تطبيــق الريــادة االســتراتيجية كمــدخل لتعزيــز اإلبــداع
التقني دراسة حالة كلية فلسطين التقنية– دير البلحم

هدفت الدراسة التعرف إلى أثر متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية في تحقيق اإلبداع التقنمي بكليمة فلسمطين

التقني ممة م ممن وجه ممة نظ ممر الع مماملين ،ولتحقي ممق أه ممداف الد ارس ممة اس ممتخدم الباح ممث الم ممنهج الوص ممفي التحليل ممي،

واستخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل في إجراء الدراسة الميدانية ،حيمث تكمون مجتممع الد ارسمة ممن جميمع

العمماملين األكمماديميين واإلداريممين فممي الكليممة والبممال عممددهم ( )149موظفم ا ،واسممتخدم الباحممث السممتبانة كممأداة

لجمع البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى اهم النتائج التالية:
 أثبتت النتائج وجود عالقة طردية قوية ذات دللة إحصائية بين متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية
(القيادة الريادية ،والتفكير الريادي ،والثقافة الريادية ،و دارة الموارد بشكل استراتيجي) وتحقيق اإلبداع
التقني في كلية فلسطين التقنية – دير البلح.

 أظهرت النتائج وجود أثر ذو دللة إحصائية بين متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية (الثقافة
الريادية ،إدارة الموارد بشكل استراتيجي) وتحقيق اإلبداع التقني في كلية فلسطين التقنية – دير البلح،

وأن باقي المتغيرات تبين أن تأثيرها ضعيف.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ضرورة اهتمام كلية فلسطين التقنية بمختلف متطلبات تطبيق الريادة الستراتيجية والقيام بتنمية
وتطوير قدراتها المنظمية ومنها :القيادة الريادية ،والتفكير الريادي ،والثقافة الريادية ،و دارة الموارد

بشكل استراتيجي لدورها المباشر في تحقيق اإلبداع التقني للكلية.

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

العمل في الكلية.

 .2دراسة (هنية  )2016بعنوان :ممدى ممارسة الرشاقة االستراتيجية وعالقتها بتميز األداء المؤسسـي
لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزةم.

هممدفت الد ارسممة التعممرف إلممى مممدى ممارسممة الرشمماقة السممتراتيجية وعالقتهمما بتميممز األداء المؤسسممي لممدى

قطمماع الصممناعات الغذائيممة فممي قطمماع غ مزة ،ولتحقيممق أهممداف الد ارسممة اسممتخدم الباحممث المممنهج الوصممفي
التحليلممي ،واسممتخدم الباحممث أسمملوب الحصممر الشممامل فممي إج مراء الد ارسممة الميدانيممة حيممث انحصممر مجتمممع
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الد ارسمة فمي شمركات الصمناعات الغذائيمة المسمجلة كعضمو فمي اتحماد الصمناعات الغذائيمة فمي قطماع غمزة،

والتي بلغت عددها ( )67شركة ،واستخدم الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يوجد عالقة طردية قوية ذات دللة إحصائية بين ممارسة الرشاقة الستراتيجية وبين التميز في األداء
المؤسسي لدى قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة.

 يوجد أثر ذو دللة إحصائية للرشاقة الستراتيجية على التميز في األداء المؤسسي لدى قطاع
الصناعات الغذائية في قطاع غزة حيث أظهرت نتائج الدراسة أن أبعاد الرشاقة الستراتيجية المؤثرة
على التميز في األداء المؤسسي هي (المسؤولية المشتركة ،المقدرات الجوهرية ،سرعة الستجابة،

اختيار األهداف الستراتيجية) وأن باقي األبعاد تأثيرها ضعيف.
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.
 .3دراسـة (المــدهون  )2014بعنـوان :معمليــات إدارة المعرفـة وعالقتهــا بتميــز األداء المؤسســي :دراســة
تطبيقية على وزارة التربية والتعليم العالي في محافظات غزةم.

ه ممدفت الد ارس ممة التع ممرف إل ممى عملي ممات إدارة المعرف ممة وعالقته مما بتمي ممز األداء المؤسس ممي ف ممي ض مموء اس ممتخدام
النموذج األمريكي (مالكوم بالدريدج) للتميز في و ازرة التربية والتعليم العالي فمي قطماع غمزة ،ولتحقيمق أهمداف

الد ارسممة اسممتخدم الباحممث المممنهج الوصممفي التحليلممي ،واسممتخدم أسمملوب الحصممر الشممامل لجمممع البيانممات مممن

مجتممع الد ارسممة ،والمتمثممل بجميممع العمماملين فممي و ازرة التربيممة والتعلمميم العممالي وجميممع المممديريات علممى مسممتوى

محافظات قطاع غزة والذين يشغلون وظائف إشرافية (من رئميس قسمم فمما فموق) ،وتكونمت عينمة الد ارسمة ممن

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

 أظهرت النتائج أن مستوى توافر معايير النموذج األمريكي للتميز في و ازرة التربية والتعليم العالي في
قطاع غزة كان جيدا حيث بل المتوسط الحسابي النسبي (.)74.89%
 وجود عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين عمليات إدارة المعرفة وتميز
األداء المؤسسي في و ازرة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ضرورة تبني إدارة المعرفة كمدخل لتطوير وتحسين األداء الفردي والمؤسسي لو ازرة التربية والتعليم
العالي ،إذ أن ذلك سيحقق للو ازرة العديد من الفوائد من أهمها :زيادة قدراتها على التكيف مع ما
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يحدث في محيطها من تغيرات ،وزيادة قدراتها على تلبية احتياجات المجتمع المحيط بها عالوة على

زيادة قدراتها على المنافسة في األداء.

 .4دراسة (النجار  )2014بعنوان :مدرجة فاعلية األداء المؤسسي في مؤسسـات التعلـيم الشـرعي بـوزارة
األوقاف بمحافظات غزة في ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويرهم.

ه ممدفت الد ارس ممة التع ممرف إل ممى درج ممة فاعلي ممة األداء المؤسسم مي بمؤسس ممات التعل مميم الش ممرعي ب ممو ازرة األوق مماف

بمحافظات غزة في ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويره ،والكشف عما إذا كان هناك فروق ذات
دللممة إحصممائية بممين متوسممطات تقممديرات العمماملين فممي مؤسسممات التعلمميم الشممرعي بمحافظممات غ مزة لممألداء

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

الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )106موظفا.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

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

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

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

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 التقويم والمتابعة الدورية والمستمرة لمدى تحقيق أهداف الخطة التنفيذية من خالل التقرير الربع سنوي
الذي تقدمة المؤسسة لالستفادة منه في عمليات التخطيط المستقبلية للمؤسسة التعليمية.

 اعتماد التدريب المستمر للعاملين بالمؤسسة على مفاهيم ومعايير التميز بهدف تحسين أدائهم.
 .5دراســة (أبــو حســنة  )2014بعنـوان :ممهــارات التخطــيط االســتراتيجي لــدى قيــادات كليــات التربيــة فــي
الجامعات الفلسطينية وعالقتها بتحسين األداء المؤسسي لهام.

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة قيادات كليات التربيمة فمي الجامعمات الفلسمطينية لمهمارات التخطميط

الستراتيجي ،وعالقتها بتحسن األداء المؤسسي لها من وجهمة نظمر أعضماء الهيئمة التدريسمية فيهما .ولتحقيمق
أه ممداف الد ارس ممة اس ممتخدم الباح ممث الم ممنهج الوص ممفي التحليل ممي ،واس ممتخدمت الس ممتبانة ك ممأداة لجم ممع البيان ممات،

وتكونت عينة الدراسة من ( )149موظف ا.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
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 بلغت درجة م وافقة أفراد عينة الدراسة على ممارسة قيادات كليات التربية في الجامعات الفلسطينية
لتحسين األداء المؤسسي على درجة مرتفعة بنسبة (.)77.18%

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

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 العمل على ترسيخ الممارسات الجيدة لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات والجامعات وذلك
بالعمل على تشجيع العمل الجماعي بين العاملين وأعضاء هيئة التدريس ،و شراك العاملين في عملية

القررات ،ووضع آليات لتبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية.
اتخاذ ا

 وضع نظام حوافز للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية.

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

هممدفت الد ارسممة التعممرف إلممى عالقممة نظممم المعلومممات اإلداريممة بتحسممين األداء اإلداري فممي المنظمممات غيممر
الحكوميممة بقطمماع غ مزة .ولتحقيممق أهممداف الد ارسممة اسممتخدم الباحممث المممنهج الوصممفي التحليلممي ،واسممتخدمت

الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )172موظفا.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن نظام العمل في المنظمات غير الحكومية ل يتيح فرصة كبيرة للترقية ،كما أشارت إلى أن قسم
تكنولوجيا المعلومات يتحمل مسؤولية معدات تخزين البيانات.

 وجود عالقة بين نظم المعلومات اإلدارية وتحسين األداء اإلداري ،وبينت أيض ا وجود فروق ذات
دللة إحصائية حول عالقة نظم المعلومات اإلدارية بتحسن األداء اإلداري تبعا لكل من متغير
سنوات الخدمة ،والمؤهل العلمي.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 أن تعمل السياسات اإلدارية الموجودة في المنظمات غير الحكومية على توجيه نظم المعلومات
اإلدارية نحو تحسين األداء لرفع الكفاءة والفعالية للمنظمة.

 التأكيد على أنه لكي تتمكن المنظمات غير الحكومية من تحسين أدائها يجب اعطاء حوافز
للموظفين و تاحة الفرص المتساوية للترقية.

 .7دراسة (الدجني  )2013بعنـوان :مواقـع األداء المؤسسـي فـي مـدار
ضوء األنموذج األوروبي للتميز وسبل تطويرهم.

دار األرقـم بمحافظـات غـزة فـي
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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
العمماملين فممي مممدارس دار األرقممم بمحافظممات غ مزة لممألداء المؤسسممي لمدارسممهم فممي ضمموء األنممموذج األوروبممي

للتمي ممز تع ممزى إل ممى متغيم مرات (الج ممنس ،التخص ممص األك مماديمي ،المس مممى ال مموظيفي ،اس ممم المدرس ممة ،س ممنوات
الخدمممة) .ولتحقيممق أهممداف الد ارسممة اسممتخدم الباحممث المممنهج الوصممفي التحليلممي ،والمممنهج البنممائي التطممويري،
واستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكونت عينة الد ارسمة ممن جميمع العماملين فمي ممدارس دار األرقمم

بمحافظممات غمزة (أكمماديمي ،إداري) ،والبممال عممددهم ( )178موظف م ا ،كممما اسممتخدم الباحممث المجموعممة البؤريممة

لتطوير األداء المؤسسي في مدارس دار األرقم.
وتوصلت الد ارسة إلى أهم النتائج التالية:

 بلغت درجة تقدير العاملين في مدارس دار األرقم بمحافظات غزة لألداء المؤسسي لمدارسهم في
ضوء األنموذج األوروبي للتميز (.)70.24%

 يوجد عالقة طردية ذات دللة إحصائية بين معيار "القيادة واإلدارة" وباقي المعايير األخرى "التخطيط
المؤسسي ،الموارد البشرية ،الموارد المالية والمادية ،نطاق عمل المؤسسة ،الخدمات المقدمة

للمجتمع".

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 اعتماد أسلوب التقييم الذاتي الدوري والمستمر للوقوف على مدى التطورات المتحققة بين فترة وأخرى
واستخدام النتائج كتغذية راجعة في عمليات التخطيط المستقبلية.

 توفير التمويل والميزانيات والموارد الالزمة لعمليات التطوير المدرسي.
ثانيا-الدراسات العربية:

 .1دراسة (محمد علي  )2017بعنوان م الريادة االستراتيجية وانعكاسها في تطوير المنظمات -المفوضية
العليا المستقلة لال نتخابات نموذج ام

هدفت الدراسة إ لى توضيح دور الريادة الستراتيجية في تطوير عمل المنظمات الخدمية في القطاع العام

وتحديدا المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات ،وبيان آليات تطوير عمل المفوضية العليا من منظور ريادي،

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدمت الستبانة كأداة لجمع

البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة من العاملين في مكتب انتخابات النجف حيث بلغت عينة الدراسة 100
موظف من العاملين في مكتب انتخابات النجف بالعراق.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أن استراتيجيات ريادة األعمال هي وسائل جوهرية لتطوير الموارد البشرية التي تمتلك كل القدرات
التي تسعى إليجاد طرائق جديدة لتحقيق األداء المتميز في العمل وبشكل فعال.
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 أن نجاح الريادة الستراتيجية يتوقف على تبني وجهة نظر اإلدارة العليا فيجب أن تكون الريادة
الستراتيجية جزءا من الخطط الستراتيجية للمنظمة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ضرورة توجيه الهتمام لتنمية كل من الخطوط اإلدارية العليا والدنيا من خالل تقسيم الواجبات ومنح
الصالحيات.

 القيام برصد الظواهر والمؤشرات التي تدل على وجود حاجة حقيقية لوضع استراتيجيات خاصة
بالتطوير التنظيمي وفق أولويات محددة.
 .2دراسة (كوين والكعبي  )2017بعنوان :مالدور التفاعلي للمهارات اإلدارية في تعزيز الريادة

االستراتيجية عبر المرونة التنظيمية دراسة استطالعية آلراء عينة من اإلدارات العليا والوسطى في

المصارف العراقية الخاصة/بغدادم.

هدفت الدراسة للتعرف على مدى أهمية الريادة الستراتيجية والمهارات اإلدارية والمرونة التنظيمية على

مستوى الفكر التنظيمي والستراتيجي والعالقة بينهم ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج

الوصفي التحليلي ،واستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتكون مجتمع الدراسة  44فردا من اإلدارات
العليا والوسطى في المصارف العراقية الخاصة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 عدم التفاق على تحديد تعريف موحد وشامل لكل من المهارات اإلدارية و المرونة التنظيمية والريادة

الستراتيجية ،وهذا ناتج عن اختالف واجهات النظر والختالف في التخصصات ،فضالا عن
الختالف الواسع في المهارات اإلدارية.

 وجود عالقة تأثير غير مباشرة ذات دللة معنوية بين متغيرات الدراسة الحالية عبر متغير المرونة
الستراتيجية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 التأكد على المصارف األهلية بضرورة األهتمام بتوافر المهارات اإلدارية المناسبة التي تنسجم مع
الخدمات التي تقدمها في الحاضر والمستقبل والقادرة على خلق القيمة.

 ضرورة الهتمام بتحفيز المبدعين ومنحهم حريات في إبداء الراي ،وتحويل بعض الصالحيات
للمستويات إدارية الدنيا.
 .3دراسة (شمس الدين وآخرون  )2016بعنوان م تأثير خصائص الريادة في متطلبات الريادة
االستراتيجية دراسة استطالعية آلراء عينة من القيادات اإلدارية في عينة من كليات جامعة صالح

الدين /أربيلم.
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هدفت الدارسة إلى معرفة أثر الخصائص الريادية في متطلبات الريادة الستراتيجية ،وذلك لما لها من أثر
كبير على منظمات األعمال من خالل ما يتبناه الريادي من أفكار جديدة أو ابتكار أساليب جديدة او منتج

جديد ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثين المنهج الوصفي التحليلي ،و إستخدمت األستبانة كاداة
لجمع البيانات وتكون مجتمع الدراسة من القيادات الجامعية العليا في جامعة صالح الدين وبعض كلياتها

كعينة للدراسة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أظهرت أن نتيجة القيادة الريادية ضعيفة والتي تعمل على غرس فلسفة الريادة.

 كشفت نتائج النحدار وجود عالقات تأثير معنوية لخصائص الريادة والثقافة الرياية وبذلك لم تتحقق
الفرضية الفرعية الرباعة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 استقطاب األفراد ذوي األلقاب العلمية العالية.

 أن تعمل القيادات اإلدارية في الكليات المبحوثة على غرس فلسفة الريادة.
 .4دراسة (الشمري  )2015بعنوان :مدور أبعاد الريادة االستراتيجية في تحسين األداء المصرفي
المتميز  -دراسة تحليلية في عينة مختارة من المصارف العراقية الخاصةم.

هدفت الدراسة إلى تحليل دور الريادة الستراتيجية وفق األداء المصرفي المتميز لعينة من المصارف

الع ارقية الخاصة وهي المصرف الوطني اإلسالمي ،والمصرف األهلي العراقي ،ومصرف بغداد ومصرف

الشرق األوسط العراقي لالستثمار ،واستخدم الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وتم توزيعها على مجتمع
الدراسة والمتمثل في موظفي اإلدارة العليا والوسطى في المصارف األربعة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 هناك إدراك كامل من عينة الدراسة ألهمية أبعاد الريادة الستراتيجية في تحقيق األداء المصرفي
المتميز.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرورة تبني المصارف آليات وأبعاد الريادة الستراتيجية لتحسين أدائها.
 .5دراسة (فتحي والمختار  )2014دور متطلبات الريادة االستراتيجية في تعزيز المزايا التنافسية
للمدار

األهلية -دراسة استطالعية آلراء عينة مختارة من أعضاء الهيئة التدريسية في المدار

األهلية في محافظة نينوىم.

هدفت الدارسة إلى التعرف على أثر متطلبات الريادة الستراتيجية بمحاورها (العقلية الريادية ،القيادة

الريادية ،إدارة الموارد الستراتيجية ،المخاطرة) ،ومتغير تعزيز المزايا التنافسية في المدارس األهلية،

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

19

واستخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من المدارس األهلية في محافظة

نينوى حيث تكونت العينة من  58مدرس ا.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 الريادة الستراتيجية بكل مضامينها ومتطلباتها ترتكز على قاعدة عريضة من المفاهيم والسلوكيات
والمواقف المتعلقة باألفراد ذوي الميول الريادية نحو التميز واإلبداع في أداء األعمال والمهام.

 أشارت نتائج تحليل الرتباط إلى وجود عالقة معنوية موجبة بين البعد المستقل مجتمعة ومنفردة في
تعزيز الميزة التنافسية للمدارس األهلية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 تبني مفاهيم وأسس الريادة الستراتيجية بكل متطلباتها في قطاع التربية والتعليم والعمل على تفعيلها
من قبل أعضاء الهيئة التعليمية وصولا إلى تحقيق التميز واإلبداع.

 ضرورة تفعيل متطلب الثقافة الريادية كونه المتطلب األهم من حيث تأثيره في إرساء مؤشرات

وقيم

ومبادئ الريادة ببعدها الستراتيجي ،وانعكاس ذلك على مواقف ومتجهات وسلوكيات الكوادر

التدريسية.
درسة (الدعجة  )2016بعنوان :مأثر التطوير التنظيمي في تحسين األداء المؤسسي  -دراسة
 .6ا
ميدانية لدى الجهات المشاركة في جائزة الملك عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافيةم.

هدفت الدارسة التعرف إلى أثر التطوير التنظيمي لدى الجهات المشاركة في جائزة الملك عبد هللا الثاني
على تحسين األداء المؤسسي ،وبيان التطوير التنظيمي وأثره في تحسين األداء المؤسسي لدى الجهات

المشاركة ،والفائدة التي تقدمها لمتخذي القرار في تبني السياسات الواضحة واتخاذ الق اررات المناسبة فيما
يتعلق بتحسين األداء ،واستخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع

الو ازرات والمؤسسات العامة والدوائر والسلطات المستقلة المشاركة والتي تطبق معايير جائزة الملك عبد هللا
لتميز األداء الحكومي والشفافية والبال عددها ( )90جهة.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

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

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

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 تحليل واقع حال وحدات التطوير التنظيمي واألداء المؤسسي والعمل على دراسة المهام واألدوار التي
تقوم بها هذ الوحدات بهدف بناء وتعزيز القدرات المؤسسية لها.
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 إعداد دليل تنظيمي و جرائي لوحدات التطوير التنظيمي واألداء المؤسسي في الجهات المشاركة في
جائزة الملك عبد هللا لتميز األداء الحكومي والشفافية.

 .7دارسة (بلل  )2015بعنوان :مدور السلوك التنظيمي في أداء منظمات األعمال :بيئة المنظمة
الداخلية كمتغير معدل  -دراسة على عينة من البنوك التجارية في والية الخرطومم.

هدفت الدارسة إلمى معرفمة دور السملوك التنظيممي فمي أداء منظممات األعممال وتحديمد دور السملوك التنظيممي
في أداء هذه المنظمات ،ولتحقيق هذا الهدف اختيرت ثالثة مصارف تجارية كعينمة ممثلمة للقطماع المصمرفي

الس مموداني ،واسمممتخدمت الدارسمممة الممممنهج الوصم ممفي التحليلم ممي ،وق ممد اسمممتخدم الباح ممث الس ممتبانة كمممأداة لجمم ممع
البيانات ،وبلغت عينة الدراسة ( )220موظفا.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أظهرت الدراسة أن هناك إيجاب ا للثقافة التنظيمية على مستوى كفاءة أداء المصارف.
 إن هناك أث ار سلبي ا لضغوط العمل والصراع التنظيمي على مستوى كفاءة أداء المصارف.

 أشارت النتائج بأن فعالية األداء بالمصارف المبحوثة تتأثر بالثقافة التنظيمية وضغوط العمل والصراع
التنظيمي وبيئة المنظمة الداخلية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرورة رفع دافعية الموظفين عن طريق الحوافز المادية والمعنوية مع التأكيد على ربط الحوافز
بشكل مباشر مع نتائج األعمال (إيجاب ا أو سلب ا).
 ضرورة العمل على خفض مستوى الضغوط التي يتعرض لها العاملون بالمصارف أثناء أدائهم
لواجباتهم اليومية.
 .8دارسة (حسينة  )2015بعنوان :مدور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي :دراسة حالة كلية
العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد خيضر -بسكرةم.

هدفت الدارسة إلى التعرف على دور إدارة المعرفة في تحسين األداء المؤسسي ،و لى إبراز الدور الذي

تلعبه إدارة المعرفة في بقاء ونمو المؤسسات ومحاولة الرفع من فعاليتها وأدائها في ظل التحديات التي

تواجهها ،واستخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي ،وبلغت عينة الدراسة ( )60أستاذا من أساتذة
كلية العلوم القتصادية والتسيير والعلوم التجارية في جامعة بسكرة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

القررات
 يعتبر تقييم وقياس األداء ضروري ا ،والذي يمكن من خالله مراقبة نشاط المؤسسة واتخاذ ا
التصحيحية الالزمة لتحقيق األهداف.
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 يتكون األداء المؤسسي من أربعة محاور أساسية لبطاقة األداء المتوازن وهي :المحور المالي،
العمليات الداخلية ،التعلم والنمو ،رضا الزبائن.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 إعطاء إدارة المعرفة األولوية في العمل ومشاركة األساتذة في جميع عملياتها مع األخذ بآ ارئهم
الشخصية في عين العتبار.

 ضرورة استخدام وسائل تكنولوجيا حديثة لتوزيع وتطبيق المعرفة وتشجيع اإلدارة على نقل األفكار.
 .9دارسة (كحيلي  )2015بعنوان :مدور استراتيجية التصدير في تحسين األداء المؤسسي :دراسة حالة
مؤسسة حدود سليم لتوضيب وتصدير التمور -طولقة بسكرةم.

هدفت الدارسة التعرف إلى دور استراتيجية التصدير على األداء المؤسسي ،واستخدمت الدارسة المنهج
الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث المقابلة الشخصية ،والمالحظة ،وتحليل الوثائق كأدوات لجمع

المعلومات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 إن مفهوم األداء المؤسسي يختلف باختالف المعايير التي تعتمد في دراسته وقياسه.

 إن لستراتيجية التصدير أثر بارز على األداء المؤسسي حيث تسمح لها بالنمو والستقرار في

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

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 إعطاء عناية أكبر للقطاع الخاص من طرف الدولة يزيد من التحفيزات الجبائية لزيادة العمل
الستثماري ،وخلق الفائض اإلنتاجي من أجل التصدير وتفعيل دوره في العمل التصديري.

 توفير آليات جذب الستثمار األجنبي المباشر لستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرين األجانب
لتنشيط العمل اإلنتاجي والستفادة من الخبرة والتكنولوجيا لزيادة اإلنتاج من أجل التصدير.

 .10دارسة (الحسن  )2014بعنوان :مدور المسؤولية االجتماعية في تحسين أداء المنظمة :دراسة
حالة لمؤسسة نفطال وحدة  -باتنةم.

هدفت الدارسة إلى التعرف على دور المسؤولية الجتماعية في تحسين األداء المؤسسي ،وبيان أهمية

المسؤولية الجتماعية كأداة تقييمية من بين مجموعة األساليب التي تعتمدها المنظمة في عملية التقييم،
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و براز أهمية تقييم األداء داخل المنظمة القتصادية ،واستخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد

استخدم الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبلغت عينة الدراسة ( )50موظف ا في الشركة المبحوثة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يوجد عالقة ذات دللة إحصائية قوية جدا بين أبعاد المسؤولية الجتماعية وبطاقة األداء المتوازن.
 تعتبر المسؤولية الجتماعية أهم مصدر للنجاح والتفوق وحالا للعديد من المشاكل التي تواجه
المؤسسة كانخفاض مستوى أدائها ،وطاقة مبدعة وخالقة تعطي ميزة تنافسية وتحسن أداء المؤسسة
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

مفهوم المسؤولية الجتماعية ،وكذلك يجب تحفيز المنظمات التي تقوم بدور اجتماعي إيجابي لخلق

منافسة بين المنظمات ،كما يجب أن تكون رقابة على الشركات.

 بناء ثقافة تنظيمية تقوم على أساس ومبادئ المسؤولية الجتماعية لترسيخ هذا المفهوم.
 .11دارسة (الفار

 )2010بعنوان :مدور إدارة المعرفة في رفع كفاءة أداء المنظمات :دراسة ميدانية

على شركات الصناعات التحويلية الخاصة بدمشقم.

هدفت الدارسة إلى التعرف على دور إدارة المعرفة في تحسين مستوى األداء وتعزيزه في شركات الصناعات

التحويلية الخاصة بدمشق ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد طبقت الدراسة على ()10

شركات حديثة ،واستخدمت الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبلغت عينة الدراسة ( )180فردا ( 18فرد من

كل شركة).

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 تبين وجود تحسين وتطوير في محور العمليات الداخلية – كأحد محاور األداء -بنسبة أكبر من
محوري التعلم والنمو والزبائن.

 بينت الدراسة وجود عالقة ارتباطية قوية وذات دللة إحصائية بين متغيري إدارة المعرفة واألداء ،إذ
أن أي تحسين في تطبيق أصول إدارة المعرفة ومبادئها لبد أن ينعكس إيجاب ا على رفع كفاءة

األداء.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 إعطاء أهمية أكبر من قبل اإلدارات العليا في منظمات األعمال إلدارة المعرفة لتطوير مستوى
إنتاجية الموارد البشرية لديها ومستوى أدائها العام.

 استقطاب وتعيين مديري معرفة مؤهلين وقادرين على أداء أدوارهم المعرفية.
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ثالث ا-الدراسات األجنبية:

 .1دراسة ) (Sinisa, 2017بعنوان :مجوانب محددة من ريادة األعمال االستراتيجية في الشركات

العائلية والشركات غير العائليةم.
"Specific aspects of strategic entrepreneurship in family companies and nonfamily companies".
هدفت الدراسة إلى تقديم عرض تحليلي نظري لسمات ريادة األعمال الستراتيجية ،من خالل المقارنة بين

الشركات العائلية وغير العائلية للمساهمة في تحقيق جودة عالية في أداء الشركات في مدينة بلغراد
الصربية ،واستخدمت الدارسة المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام الدراسات السابقة ،وتحليل الوثائق
كأدوات لجمع المعلومات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 أن التشبيك ،والستجابة السريعة لمتطلبات العمالء ،والستباقية ،والمخاطرة ،وتحسين الموارد المالية،
وكذلك البتكار هي عوامل مشتركة بين الشركات العائلية وغير العائلية.

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

 يتم في الغالب استبعاد موظفي الشركات العائلية من عملية توليد األفكار أو عمليات صنع القرار أو
الختيار بين العديد من فرص البتكار كوسيلة للتغلب على مشكلة المبتكر العدواني ،ويتم تقديم

العمل الجماعي والتواصل الفعال بين مستويات اإلدارة في الشركة ،والذي يمكن أن يكون سمة مميزة

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

البتكار ناجحة ،فمن الضروري أن يكون لديها قيادة است ارتيجية واضحة ،وتوفير بيئة عمل تسمح
باإلبداع وتوليد أفكار ريادية ،والتواصل الستباقي داخليا وخارجيا.

 .2دراسة ) (Chang, & Wang, 2013بعنوان :مدراسة حالة على نموذج ريادة األعمال
االستراتيجيةم.

"A Case Study On the Model of Strategic Entrepreneurship".
هدفت الدراسة إلى استكشاف محتويات ريادة األعمال الستراتيجية من خالل دراسة حالة عن شركة Giant

 ،Manufacturing Co., Ltdالشركة الرائدة في صناعة الدراجات التايوانية ،واستخدمت الدارسة المنهج

الوصفي التحليلي ،واستخدم الباحث المقابلة الشخصية ،والمالحظة ،وتحليل الوثائق كأدوات لجمع

المعلومات.

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

24

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يتكون التفكير الريادي الستراتيجي من خالل التعرف على فرصة ريادة األعمال ،وعمل رواد
األعمال ،والق اررات الفعلية للرواد.

 شملت موارد صنع القرار لرواد األعمال إنشاء الحواجز أمام التقليد ،وبناء سالسل القيمة ،والتسويق
الرياضي ،وعوامل نجاح فرق العمل ،مع أقصى قدر من التمايز.

 تتألف المزايا التنافسية من العالمات التجارية القوية ،وخطوط اإلنتاج الشاملة ،وشبكات التسويق
العالمية ،ومزايا العالمة التجارية ،وبناء الطرق العمالقة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 إن بناء نموذج لريادة األعمال الستراتيجية ينبغي أن يساعد صناعة الدراجات في تايوان على فهم
الفرص والموارد والعمليات المرتبطة بريادة األعمال الستراتيجية.

 .3دراسة ) (Sokolova, 2011بعنوان :متأثير ريادة األعمال االستراتيجية على أداء الشركةم.
"The Influence of Strategic Entrepreneurship on Firm Performance".
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر ريادة األعمال الستراتيجية على أداء الشركات العاملة في مدينة سانت

بطرسبورغ وموسكو في روسيا ،واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي ،وتكون مجتمع الدراسة من مدراء

( )500شركة ،تمثل الشركات المختارة ثالث صناعات سريعة النمو وهي البيع بالجملة والتجزئة ،الفنادق

والمطاعم والمقاهي ،وصناعة تكنولوجيا المعلومات والتصالت ،وقد استخدمت الدراسة الستبانة كأداة

لجمع البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يوجد عالقة ارتباط وتأثير معنوي ألبعاد الريادة األعمال الستراتيجية (القيادة الريادية ،التفكير
الريادي ،الثقافة الريادية ،إدارة الموارد بشكل استراتيجي) على أداء الشركات المبحوثة.

 ترتبط المساهمة النظرية للعمل بتطوير واختبار نموذج ريادة األعمال الستراتيجية.
وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 يمكن تنفيذ النتائج في الممارسات اإلدارية للشركات الراغبة في النخراط في ريادة األعمال
الستراتيجية للمساهمة في زيادة وتحسين أدائها.

 يمكن لمديري الشركات الراغبين في المشاركة في ريادة األعمال الستراتيجية تركيز انتباههم على
تطوير ثقافة ريادة األعمال ،وزيادة الستثمارات في الموارد الداخلية ،وتحسين التعلم التنظيمي في

الشركة ،و جراء تغييرات تدريجية لتحقيق نتائج أداء أعلى.
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 .4دراسة ) (Kraus, et al, 2011بعنوان :متحديد المجاالت لنموذج مفاهيمي جديد لريادة األعمال

االستراتيجية باستخدام نهج التكوينم.
"Identification of Domains for a new Conceptual Model of Strategic
Entrepreneurship using the Configuration Approach".
هدفت الدراسة إلى توضيح نتائج األعمال المعاصرة في حقل اإلدارة الستراتيجية متمثلة ببحوث الريادة

الستراتيجية وصولا إلى أنموذج مقترح للتطبيق في كافة بيئات العمل ،وقد تم استخدام أسلوب المسح
المكتبي من قبل الباحثين لجمع البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:
 تطوير أنموذج يتضمن أربعة أبعاد رئيسية وهي الستراتيجية والبيئة والهيكل والموارد وأن األنموذج
المقترح سيساهم في تحسين أداء المنظمات وصولا إلى الريادة الستراتيجية.

 يساهم أنموذج ريادة األعمال الستراتيجية في فهم كيف يمكن للشركات الكبيرة خلق قيمة ،وقد تبين

أن نهج ريادة األعمال الستراتيجية مناسب للدارة الستراتيجية ،باإلضافة إلى ريادة األعمال ،ويمكن

القول أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تطبيقه.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

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

الصغيرة.
 .5دراسة ) (Monsen & Boss, 2009بعنوان :مأثر ريادة األعمال االستراتيجية داخل المنظمة:

دراسة ضغط العمل واستبقاء الموظفم.
"The Impact of Strategic Entrepreneurship Inside the Organization:
Examining Job Stress and Employee Retention".
هدفت الدراسة إلى بيان كيف أن تبني الريادة الستراتيجية سيخفض من ضغوط العمل ويحسن من

استقطاب العاملين ذوي الكفاءات العالية ،وبيان كيف يتفاعل المدراء والموظفون مع الريادة الستراتيجية،

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )1975مدي ار وموظف ا يعملون في

( )110قسم ا في مؤسسات القطاع الصحي.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

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

 أن تبني الريادة الستراتيجية في مؤسسات القطاع الصحي سيخفض من ضغوط العمل ويحسن من
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
خفض ضغوط العمل بالنسبة للعاملين ،وتحسن من إمكانية استقطاب العاملين ذوي الكفاءات العالية.

 .6دراسة ) (Mahalli, 2013بعنوان :متطبيق نموذج التميز األوروبي في قيا أداء المنظمةم.
"Applying the EFQM Model in Performance Measuring of
Organization".
بناء على معيار التمكين في نموذج
هدفت الدراسة إلى قياس األداء لمشروع قائم لصناعة الفولذ في إيران ا
التم يز األوروبي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد استعمل الباحث الستبانة كأداة رئيسية
لجمع البيانات.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أن المعايير المعنية لنطاق التمكين في نموذج التميز األوروبي ودرجة إنجاز األهداف تشير إلى أن
كل معايير نطاق التمكين تتعلق بأداء الشركة وتؤدي نسبيا إلى تعزيز وتحسين أداء الشركة حيث

كان معيار القيادة ( ،)77.7%ومعيار الموارد البشرية (.)67.4%

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ضرورة العمل على تطوير إدارة الموارد البشرية وعملياتها المختلفة والتي تعتبر جوانب قوة بالمشروع.
 .7دراسة ) (Sani, 2012بعنوان :مأثر ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية على أداء بيئة

التأمين في نيجيريام.
"SHRM and Organizational Performance in the Nigerian Insurance
Industry".
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية على أداء شركات التأمين في
نيجيريا ،وكذلك دراسة ما إذا كانت فعالية ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية على أداء المنظمات

مشروطة بمناخ مكان عمل المنظمات أم ل ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكون مجتمع

الدراسة من ( )18شركة تأمين عاملة في نيجيريا ،وقد استعمل الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أن ممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية المنظمة مع التدريب ،ونظام تخطيط الوظائف،

والتعريف الواضح للعمل هم المفتاح الرئيسي لممارسات استراتيجية إدارة الموارد البشرية في شركات

التأمين ،أما مدى اشتراط هذه الممارسات بمناخ مكان العمل فقد وجد الباحث عالقة متوسطة لذلك.

 يوجد عالقة إيجابية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية وأداء المنظمات.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرورة تبني شركات التأمين استراتيجيات إدارة الموارد البشرية لما لها من دور كبير في تعزيز أداء
للشركات المبحوثة.

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

الحكومية :شواهد من كينيام.
"Performance Management in NGOs: Evidence from Kenya".
هدفت الد ارسة إلى استكشاف أداء ممارسات إدارة األداء الخاصة بالمنظمات غير الحكومية في كينيا عن
طريق استخدام إدارة األداء و طار التحكم المقدم من قبل (فيري ار واوتلي ،)2009 ،واستخدمت الدراسة

المنهج الوصفي التحليلي ،وقد استعمل الباحثان المقابلة ومناقشات المجموعات المركزة كأداتين لجمع
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.

 برهنت الدراسة على أن إدارة األداء واإلطار التحكم (فيري ار واوتلي )2009 ،هما من أهم األدوات

التي يمكن أن يستخدمها الباحثين لستكشاف ممارسات إدارة األداء بين العديد من المنظمات غير

الحكومية.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرورة تضمين أنظمة العمل داخل المنظمات غير الحكومية بأنظمة معلومات محوسبة بحيث
تنعكس إيجابا على كفاءة أداء المنظمات غير الحكومية.

 .9دراسة ) (Katou & Budhwar, 2010بعنوان :مالعالقة السببية بين سياسات إدارة الموارد

البشرية واألداء التنظيمي :أدلة من قطاع التصنيع اليونانيم.
"Causal relationship between HRM policies and organizational
performance: Evidence from the Greek manufacturing sector".
هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين سياسات إدارة الموارد البشرية واألداء التنظيمي في قطاع التصنيع

اليوناني ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد استعمل الباحث الستبانة كأداة لجمع البيانات.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يوجد عالقة إيجابية بين ممارسات إدارة الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والترقية ،و شراك
الموظفين ،والحوافز ،والسالمة والصحة من جهة وأداء المنظمة من جهة أخرى.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرورة تبني شركات التصنيع اليونانية سياسات إدارة الموارد البشرية لما لها من دور كبير في تعزيز
أداء التنظيمي للشركات المبحوثة.

 .10دراسة ) (Chari, et-al, 2008بعنوان :أثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات

التنويع على كفاءة األداء المؤسسيم.
"The Impact of Information Technology Investment and
Diversification Strategies on Firm Performance".
هدفت الدراسة إلى توضيح أثر الستثمار في تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات التنويع على كفاءة األداء
المؤسسي ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وبلغت حجم عينة الدراسة ( )117شركة تم

الحصول على بياناتها من التقرير السنوي لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 أن زيادة الستثمار في تكنولوجيا المعلومات ساعد مدراء الشركات في اتخاذ الق اررات والعمل على
تحقيقها.

 أن تبني استراتيجيات الستثمار في تكنولوجيا المعلومات يسهم في تحسين األداء المؤسسي.
وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

 ضرورة الهتمام بتدريب العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات.
 التوجه إلى زيادة فرص الستثمار في تكنولوجيا المعلومات من خالل التنويع في الستراتيجيات.
 .11دراسة ) (Huang, 2007بعنوان :مأثر االستثمار في تكنولوجيا المعلومات على أداء الشركات في

صناعة المطاطم.
"The Effect of Investment in Information Technology on Performance of
Firms in the Rubber Industry".
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر الستثمار في تكنولوجيا المعلومات على أداء الشركات العاملة في
قطاع صناعة المطاط في تايوان ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى نتائج
الدراسة ،حيث قام الباحث بجمع وتحليل البيانات من الشركات المعنية ومقارنة مدى الستثمار في

تكنولوجيا المعلومات وتطور المؤسسة.

وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 يوجد عالقة بين الستثمار في تكنولوجيا المعلومات وزيادة اإلنتاجية ،وكذلك إنجاز األعمال الكتروني ا
واستخدام الحاسوب في أعمال المؤسسات له بال األثر على األداء المؤسسي.

 أن تدريب العاملين على استخدام تكنولوجيا المعلومات يعمل على الستثمار األمثل لهذه التكنولوجيا
وزيادة كفاءة معالجة البيانات.
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وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:
 ضرورة القيام بخطوات عملية لالستثمار في تكنولوجيا المعلومات نتيجة لزيادة استخدام الحاسوب في
انجاز العمليات.

 ضرورة القيام بتدريب العاملين على استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات.
 البحث في كيفية تطوير العالقة ما بين الستثمار في تكنولوجيا المعلومات من جهة وزيادة فاعلية
األداء المؤسسي من جهة أخرى.

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

اإلسبانيةم.

"Analysis of Factors Affecting Performance of Spanish Firms".
هدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين األداء والعوامل المؤثرة في الميزة التنافسية (ابتكار المنتجات،

التخطيط للقوى العاملة ،جودة المنتجات ،التوجه بالعميل ،الوضع المالي) وتم قياس األداء من خالل
اتجاهات المدراء نحو اإلنتاجية واألداء ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد استعمل الباحث
الستبانة كأداة لجمع البيانات ،وبلغت حجم عينة الدراسة ( )543شركة صناعية إسبانية.
وتوصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية:

 تم قياس األداء من خالل اتجاهات المدراء نحو اإلنتاجية واألداء المالي للشركات.

 أن الوضع التنافسي للشركات له تأثير كبير على إنتاجيتها ،كما أكدت النتائج على أن الوضع الجيد
للشركات والتخطيط السليم للموارد البشرية يؤثر إيجابياُ على إنتاجيتها.

وتوصلت الدراسة إلى أهم التوصيات التالية:

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

التعقيب على الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة نالحظ ندرة الدراسات السابقة التي درست دور الريادة

الستراتيجية في تطوير األداء المؤسسي في مؤسسات اإلعالم المطبوع في فلسطين ،وعلى الرغم من ذلك

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

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

من خالل استعراض الدراسات السابقة وجد الباحث أن منها ما تناول موضوع الريادة االستراتيجية مثل

دراسة (األيوبي ،)2017 ،ودراسة (محمد علي ،)2017 ،ودراسة (عطوف ،)2016،ودراسة (Sinisa,
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) ،2017ومنها ما تناول موضوع تطوير األداء المؤسسي مثل دراسة (الدعجة ،)2016 ،ودراسة
(الحسن ،)2014 ،ودراسة ) ،(Sani, 2012ودراسة ).(Huang, 2007



من حيث الزمان:



من حيث المكان:

جميع الدراسات السابقة حديثة نسبيا ،فقد تم إجراؤها في الفترة ما بين 2007م إلى 2016م.
تنوعت أماكن تطبيق الدراسات السابقة وهي كالتالي:

-

الفلسطينية كدراسة (األيوبي ،)2017 ،ودراسة (هنية.)2016 ،

 دراسات عربية (العراق ،الردن ،السعودية ،السودان ،الجزائر) كدراسة (محمد علي ،)2017،ودراسة(النعيمي والمومني والشغري ، )2016 ،ودراسة (الدعجة. )2016 ،

 دراسات أجنبية كدراسة ) ،(Sinisa, 2017ودراسة ) (Sokolova, 2011ودراسة (Abdel-).(Kader & Wadongo, 2011
من حيث المنهج:



 اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات في استخدامها المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك لمالءمتهالموضوع الدراسة.



اختلفت مع د ارسة ) (Sokolova, 2011حيث اعتمدت على المنهج التجريبي ،ودراسة (Kraus,

) et al, 2011اعتمد على أسلوب المسح المكتبي من قبل الباحثين لجمع البيانات.
من حيث أداة الدراسة:

 اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها الستبانة كأداة للدراسة. اختلفت مع دراسة ) (Sinisa, 2017حيث استخدم تحليل الوثائق كأدوات لجمع البيانات ،ودراسة) (Chang, & Wang, 2013حيث استخدما المقابلة والمالحظة وتحليل الوثائق كأدوات لجمع
المعلومات ،ودراسة ) (Kraus, et al, 2011حيث استخدم نهج التكوين كأداة لجمع البيانات.



من حيث المجتمع وعينة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسات السابقة من العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية مثل( :الوزارات
الحكومية ،الشركات ،البنوك ،الجامعات ،والمدارس) ،ولكن تنوعت طبيعة العاملين فمنهم( :المد ارء

والمسؤولون ،المعلمون والمعلمات ،وأعضاء مجلس إدارة ،مدير منظمة ،نائب مدير ،مدير دائرة،
مهندس ،قائد فريق ،مشرف ،إداري).


من حيث النتائج:

اتفقت معظم الدراسات السابقة على النتائج التالية:

 -أهمية الريادة الستراتيجية.

 -الريادة الستراتيجية تؤدي إلى تحسين األداء.
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 -الريادة الستراتيجية تؤدي إلى التميز المؤسسي.

 -وجود عالقة بين الريادة الستراتيجية وبعض المتغيرات األخرى.

أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

 .1التعرف إلى أحدث الدراسات التي تناولت موضوع الريادة الستراتيجية.

 .2إثراء الدراسة الحالية في الجانب النظري نظ ار للكم الكبير من المعلومات التي احتوتها.
 .3اختيار منهج الدراسة ،وهو المنهج الوصفي التحليلي.

 .4الطالع على األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة ،وبالتالي انتقاء ما يتناسب منها مع موضوع
الدراسة الحالية تمهيدا لبناء أدواتها ،والمتمثلة في الستبانة.

 .5تحديد المتغيرات المناسبة للدراسة.

 .6التعرف إلى نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للدراسة.

 .7استفادت في التعرف على بناء النتائج والتوصيات الختامية للدراسة.
أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها:

 .1تعد هذه الدراسة هي الثانية التي ألقت الضوء على الريادة الستراتيجية ،واألولى في دراستها كمدخل
لتطوير األداء المؤسسي في اإلعالم المطبوع بفلسطين.

 .2موضوع الدراسة لم يطبق من قبل على المستوى المحلي رغم األهمية الكبيرة التي يحملها.
 .3سيتم تطبيق الدراسة على مؤسسات اإلعالم المطبوع في فلسطين ،لما له أهمية بالغة في نشر الحقيقة
المجردة بتميز وحرفية.

 .4إن مجال الدراسة يختلف عن الدراسات السابقة في أنه مجال اعالمي وباألخص المطبوع منه ،في
حين أن الدراسات السابقة كانت تتحدث أغلبها عن منظمات أعمال أخرى ولم تتطرق إلى هذا المجال.
جدول رقم ( :)5يوضح الفجوة البحثية
الدراسات السابقة

الفجوة البحثية

الدراسات الحالية

ركزت الدراسات السابقة على دور

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات

اهتمت الدراسة الحالية بالتعرف إلى

المسؤولية الجتماعية على أداء المنظمة،

السابقة من حيث الهدف ومجال التطبيق،

دور الريادة الستراتيجية في تطوير

دور إدارة المعرفة على األداء المؤسسي،

حيث ل يوجد دراسة ركزت على العالقة

األداء المؤسسي في مؤسسات

ودور الريادة الستراتيجية في تحقيق الميزة بين متغيرات الدراسة (الريادة الستراتيجية،
التنافسية.

العالم المطبوع في فلسطين.

واألداء المؤسسي).
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ركزت معظم الدراسات السابقة على

قلة عدد الدراسات التي ركزت على

ركزت الدراسة الحالية على

منظمات األعمال والصناعات المختلفة.

المؤسسات اإلعالمية وخاصة اإلعالم

المؤسسات اإلعالمية والمطبوعة

المطبوع

منها بالدرجة األولى.

بعض الدراسات السابقة ركزت على تأثير

ل توجد دراسة محلية وعربية وأجنبية على

ركزت الدراسة الحالية على دور

الريادة الستراتيجية على متغيرات تابعة قد

حد علم الباحث ،ومن خالل دراسة

الريادة الستراتيجية (متغير مستقل)

يصعب قياسها بدقة ُمثلى ،وتحقيق الميزة

مواضيع الدراسات السابقة ركزت على

على متغير تابع يسهل قياسه بدقة

متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة في

وهو (األداء المؤسسي)

التنافسية ،ودراسة أثر الريادة الستراتيجية.

المؤسسات اإلعالمية.
المصدر :إعداد الباحث بالعتماد على الدراسات السابقة.

تاسعا -مصطلحات الدراسة:

تحقيقا ألغراض الدراسة تم تعريف المصطلحات التالية:

 الريادة االستراتيجية:

الريادة االستراتيجية اصطالح ا :يعرف ) (lida, 2006 :2الريادة الستراتيجية بأنها "العملية التي تقود
إلى صنع القرار والجهود اإلدارية من أجل تحديد أفضل اإلمكانات التي تهدف إلى تطابق الموارد

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

الستراتيجية".

كما عرفاها (النجار ،العلي )6 :2006 ،بأنها "التفرد والعتماد على الختالف والتنوع والتوافق والطرق

الجديدة ول تعتمد على النماذج والعادات السائدة التي يفعلها اآلخرون و نما هي الوصول إلى األداء

المتميز وبأفضل طرق معمول بها.

 األداء المؤسسي:

األداء المؤسسي اصطالحا :يعرف (الدوري )67 :2007 ،األداء المؤسسي بأنه" :المنظومة المتكاملة
لنتاج أعمال المنظمة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية".

كما عرفه (العلي )327 :2006 ،بأنه" :إنجاز األهداف التنظيمية باستخدام الموارد بكفاءة وفاعلية،

فاألداء المؤسسي يقتضي التركيز على العناصر الفريدة التي تميز المؤسسة عن غيرها من المؤسسات

األخرى ،والتي تكون محو ار للتقييم ،وبالتالي تشمل المؤشرات المالية وغير المالية وقياس الموجودات

الملموسة وغير الملموسة ،كما تشمل الجوانب العريضة لألداء المؤسسي المرتكزة على الستراتيجيات
والعمليات والموارد البشرية والنظم".
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مؤسسات الصحافة المطبوعة:
هي مؤسسة تطبع آليم ا نشرة من نسخ متعددة وتصدرها بانتظام ومحتوياتها ذات فائدة عامة ،وتهتم

باألحداث الجارية ،ويشترط أن تنشر أخبار وتذيع أفكار وتعطي معلومات ،بهدف تكوين جمهور من

القراء والمحافظة عليهم (الحسن.)14 :2010 ،
عاش ار -هيكل الدراسة:

سيقوم الباحث بتقسيم الدراسة إلى ستة فصول اعتمادا على دليل أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات
العليا بغزة لعام 2015م وهي كالتالي:

الفصل األول :اإلطار المنهجي.

الفصل الثاني :اإلطار النظري.

الفصل الثالث :الدراسات السابقة.

الفصل الرابع :المنهجية واإلجراءات.
الفصل الخامس :التحليل والنقاش.

الفصل الساد  :نتائج وتوصيات ومراجع الدراسة.
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المراجع
أوالا -المراجع العربية:
الكتب العربية:

 .1المحاسممنة ،إب مراهيم ( :)2013إدارة وتقيــيم األداء الــوظيفي بــين النظريــة والتطبيــق ،عمممان ،دار جريممر
للنشر والتوزيع.

 .2الحمداني ،موفق ( :)2006مناهج البحث العلمي ،مؤسسة الوارق للنشر ،عمان ،األردن.

 .3ذوقممان عبيممدات وعبممد الممرحمن عممدس وكايممد عبممد الحممق ( :)2006البحـــث العلمـــي :مفهومـــه أدواتـــه
أساليبه  ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان.

 .4الم م م م ممدوري ،زكريم م م م مما ( :)2007اإلدارة االســـــــــــتراتيجية مفـــــــــــاهيم وعمليـــــــــــات وحـــــــــــاالت دراســـــــــــية،
دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .5العلي ،عبد الستار ( :)2006المدخل إلى إدارة المعرفة ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.

 .6النجم م م م ممار والعلم م م م ممي ،وعبم م م م ممد السم م م م ممتار وفم م م م ممايز ( ،)2006الريــــــــــادة وإدارة األعمــــــــــال الصــــــــــغيرة ،دار
الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.

 .7الحس م م م م م م ممن ،عيس م م م م م م ممى محم م م م م م م ممود ( ،)2010الصــــــــــــــــحافة المتخصصــــــــــــــــة ،دار زهم م م م م م م مران للنشم م م م م م م ممر
والتوزيع.2010 ،
الرسائل العلمية:
 .1هنية ،محمد ( :)2016مدى ممارسة الرشماقة السمتراتيجية وعالقتهما بتميمز األداء المؤسسمي لمدى قطماع

الصناعات الغذائية في قطاع غمزة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،كليمة التجمارة ،الجامعمة اإلسمالمية،

فلسطين.

 .2المممدهون ،محمممود ( :)2014عملي ممات إدارة المعرفممة وعالقتهمما بتمي ممز األداء المؤسسممي :د ارسممة تطبيقي ممة
على وزارة التربيمة والتعلميم العمالي فمي محافظمات غمزة ،رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،أكاديميمة اإلدارة
والسياسة للدراسات العليا ،غزة ،فلسطين.

 .3النجممار ،مممازن ( :)2014درجممة فاعليممة األداء المؤسسممي فممي مؤسسممات التعلمميم الشممرعي بممو ازرة األوقمماف

بمحافظممات غمزة فممي ضمموء األنممموذج األوروبممي للتميممز وسممبل تطممويره ،رســالة ماجســتير غيــر منشــورة،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.

 .4أبممو حسممنة ،أحمممد ( :)2014مهممارات التخطمميط السممتراتيجي لممدى قيممادات كليممات التربيممة فممي الجامعممات
الفلس ممطينية وعالقته مما بتحس ممين األداء المؤسس ممي له مما ،رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ،كلي ممة التربي ممة،
الجامعة اإلسالمية ،فلسطين.
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 .5أبو كريم ،أيمن ( :)2013عالقة نظم المعلومات اإلدارية في تحسين األداء اإلداري :دراسة ميدانية
بالتطبيق على المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية القتصاد

والعلوم اإلدارية ،جامعة األزهر ،فلسطين.

 .6ال ممدجني ،عل ممي ( :)2013واقمممع األداء المؤسس ممي ف ممي ممممدارس دار األرق ممم بمحافظ ممات غ م مزة ف ممي ضممموء
األنم مموذج األوروب ممي للتمي ممز وس ممبل تط ممويره ،رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ،كلي ممة التربي ممة ،الجامع ممة

اإلسالمية ،فلسطين.

 .7الدعج مة ،ف مراس محمممود ( :)2016أثممر التطمموير التنظيمممي فممي تحسممين األداء المؤسسممي د ارسممة ميدانيممة
لممدى الجه ممات المش مماركة ف ممي ج ممائزة المل ممك عب ممد هللا الث مماني لتميممز األداء الحك ممومي والش ممفافية ،أطروحـــة

دكتـــو ارة غيـــر منشـــورة ،كلي ممة العل مموم القتص ممادية والتجاري ممة وعل مموم التس مميير ،جامع ممة أب ممو بك ممر بلقاي ممد،
الجزائر.

 .8بل ممل ،عب ممد الح ممق عل ممي ( :)2015دور الس مملوك التنظيم ممي ف ممي أداء منظم ممات األعم ممال :بيئ ممة المنظم ممة
الداخلية كمتغير معدل دراسة على عينة من البنوك التجارية في ولية الخرطوم ،أطروحة دكتـو ارة غيـر

منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.

 .9كحيلي ،الجبارية ( :)2015دور استراتيجية التصدير في تحسين األداء المؤسسي :دراسة حالمة مؤسسمة
حممدود سممليم لتوضمميب وتصممدير التمممور -طولق مة بسممكرة رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،كليممة العلمموم

القتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد خيضر -بسكرة ،الجزائر.

 .10الحسممن ،بممو بكممر محم مد ( :)2014دور المسممؤولية الجتماعيممة فممي تحسممين أداء المنظمممة :د ارسممة حالممة
لمؤسسة نفطال وحدة – باتنة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلموم القتصمادية والتجاريمة وعلموم

التسيير ،جامعة محمد خيضر -بسكرة ،الجزائر.
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